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تقاليد مميزة ال�ستهالك واإعداد القهوة
من  ج��زء  ك��ل  يف  القهوة  و�سال�سل  منافذ  اإن�ساء  م��ن  طويل  وق��ت  قبل 
العامل، كانت القهوة ُت�سنع وُتقدم وفًقا للتقاليد والطقو�س، �سواء كان 
ذلك يف طريقة �سنعها اأو كيفية تقدميها وا�ستهالكها. فيما يلي بع�س 
من  جمموعة  يف  القهوة  النا�س  فيها  ي�ستهلك  التي  املميزة  الأ�ساليب 

بلدان العامل، بح�سب �سحيفة اإنديان اإك�سرب�س:
بعد  اأو  التنقل  اأثناء  تتناوله  �سيًئا  لي�ست  القهوة  ال�سويد،  ال�سويد: يف 
اأن حت�سل عليها عندما تاأخذ ا�سرتاحة،  اإذ يجب  النتهاء من العمل، 
وجتل�س وت�ستمتع بها بنف�سك اأو تتناولها مع �سخ�س ما اأثناء امل�ساركة 
القهوة  تناول  على  النا�س  يتهافت  اإيطاليا،  يف  اإيطاليا:  حمادثة.  يف 
املقاهي.  من  يطلبونها  �سغرية  اأكواب  يف  النهار  “الإ�سربي�سو” طيلة 
تناول هذه  فاإن  لذا  الإيطالية،  "�سريع" باللغة  تعني  اإ�سربي�سو  كلمة 
القهوة يتم عادة يف و�سعية الوقوف. تركيا: يف تركيا، هناك قول ماأثور، 
املوت، وحلوة  �سوداء مثل اجلحيم، قوية مثل  اأن تكون  "القهوة يجب 
مثل احلب". ُت�سنع القهوة يف اإناء �سغري من النحا�س الأ�سفر. القهوة 
الرتكية غري م�سفاة ويتم اإعدادها على لهب مك�سوف، وغالًبا ما يتم 
راأ�س  م�سقط  اإثيوبيا،  اأعلنت  اإثيوبيا:  الرتكية.  احللوى  مع  تقدميها 
نبات النب، القهوة كم�سروب وطني. يتم حتمي�س حبوب النب من قبل 
الن�ساء يف عر�س احتفايل اأمام ال�سيوف با�ستخدام اإناء فخاري. توجد 
ثالث ح�س�س من القهوة يف اإثيوبيا، الأوىل ت�سمى "اأبول" وهي الأكرث 

تكثيًفا والأقوى، والثانية ت�سمى "التونة" والثالثة تدعى "الربكة".

كيف تعتني باالأزهار الربية بعد قطفها؟
الأزه�����ار يف احلدائق  م��ن  ال��ك��ث��ري  تنمو  ال��رب��ي��ع،  اق����رتاب ف�سل  م��ع 
الأزه���ار  ه��ذه  ال��ك��ث��ريون بقطف  ي��رغ��ب  وق��د  وال��غ��اب��ات،  والب�ساتني 
تكون  قد  الأزه���ار  بهذه  العناية  اأن  اإل  وحدائقهم.  منازلهم  لتزيني 
اأمراً �سعباً بالن�سبة للبع�س، لذا ل بد من التعرف على كيفية العناية 
املثلى بالأزهار الربية. فيما يلي كيفية احلفاظ على الأزهار الربية 

لفرتة اأطول، وفق ما اأورد موقع "ميرتو" الإلكرتوين:
ال��ذي تختاره لقطف  للوقت  يكون  اأن  ال��زه��ور: ميكن  توقيت قطف 
الزهور تاأثري فعلي على املدة التي تدوم فيها الأزهار، فكلما قطفتها 
بالت،:  كيندال  الب�ستنة،  خبري  يقول  اأف�سل.  ذلك  كان  كلما  مبكًرا، 
"حاول اأن حت�سل على الأزهار يف ال�سباح الباكر، يف هذا الوقت متتلئ 
الأزهار باملاء والندى بعد انخفا�س درجات احلرارة خالل الليل وقبل 
املنا�سب:  املكان  الزهور من  عليها" قطع  بال�سطوع  ال�سم�س  تبداأ  اأن 
تلتقي  حيث  اأو  ال��ربع��م،  ف��وق  ال��زه��ور  �سيقان  بقطع  كيندال  ين�سح 
لتبقى  الكايف  امل��اء  على  ح�سولها  على  ي�ساعد  فهذا  باجلذع،  الورقة 

ن�سرة وحيوية عند و�سعها يف اإناء مليء باملاء.
تغذية  م��ن  ال��ت��اأك��د  عليك  برتتيبها،  ت��ق��وم  اأن  قبل  ال��زه��ور:  تغذية 
45 درج��ة للم�ساعدة يف  ب��زواي��ة  ال��زه��ور  اأع��د ق�س �سيقان  زه���ورك. 
امت�سا�س املاء. يقول كيندال: "مبجرد قطعها، اغمر الزهرة يف دلو 
نظيف من املاء الفاتر واتركها يف مكان بارد بعيًدا عن اأ�سعة ال�سم�س 

املبا�سرة لتح�سل على املاء ملدة �ساعتني على الأقل".

لقاح ي�ستن�سق من االأنف لفريو�س كورونا
ميكن اأن ي�سبح احل�سول على لقاح كورونا عن طريق احلقن �سيًئا من 
املا�سي قريًبا، مع اقرتاب الباحثني من اإنتاج لقاح قابل لال�ستن�ساق.

وقاموا  بن�سلفانيا،  ولي��ة  جامعة  علماء  ابتكار  م��ن  اجل��دي��د  اللقاح 
ووجد  م�سجعة،  النتائج  اإن  وق��ال��وا  ال��ف��ئ��ران  على  بتجربته  بالفعل 
الباحثون اأن القوار�س التي اأُعطيت جرعتني من ما ي�سمى ب� "الهالم 
الهوائي" حتتوي على اأج�سام م�سادة يف رئتيها واأنفها وحلقها اأكرث 
نهج  يكون  اأن  الباحثون  وياأمل  لقاًحا مزيًفا.  اأُعطيت  التي  تلك  من 
ا�ستجابة اجل�سم امل�ساد امل�ستهدف قادًرا على حتييد فريو�س كورونا 
التي   - اجلديدة  التكنولوجيا  اأن  ياأملون  كما  الإ�سابة،  نقطة  عند 
على  القدرة  لها  �سيكون   - الأنفلونزا  �سد  ا  اأي�سً ا�ستخدامها  ميكن 
اللقاحات  الرئتني على عك�س  اإىل  العدوى، لأنه ينتقل مبا�سرة  منع 
ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى. وت�سري  اإي��ق��اف  احل��ال��ي��ة، وال��ت��ي ت��ك��ون �سعيفة يف 
الأبحاث اإىل اأن 10 يف املائة من الأ�سخا�س غري املح�سنني مل يتلقوا 
اللقاح ب�سبب اخلوف من الإب��ر، املعروف با�سم رهاب احلقن، ويجب 
اإجراء جتارب اللقاح على الب�سر قبل طرحه لال�ستخدام، مما يعني 

اأن اللقاح قد ي�ستغرق �سنوات لن�سره على نطاق وا�سع.
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حيلة با�ستخدام الطالء 
جتعل الغرفة تبدو اأكرب

با�ستخدام  اأك��رب  تبدو  الغرفة  جتعل  ب�سيطة  حيلة  داخلي  م�سمم  �سارك 
طالء اجلدران.

الأمر  "الطالء �سديقك" عندما يتعلق  اإن  الداخلي  الديكور  وقال خبري 
بتزيني منزلك، وغالًبا ما تبدو الغرف ال�سغرية مليئة بالأثاث، خا�سًة اإذا 

كانت غرفة - مثل غرفة النوم - تتطلب قدًرا كبرًيا من التخزين.
من  التو�سيع  املغري  من  يكون  قد  كبرية،  منازل  لديهم  للذين  وبالن�سبة 
اأجل جعل الغرفة اأكرب. ومع ذلك، هناك العديد من الطرق جلعل الغرفة 

تبدو اأكرب دون هدم اجلدران.
الأزياء  معهد  يف  �سابق  اأ�ستاذ  وهو  كوهن  غ��اري  الداخلي  امل�سمم  و�سارك 
كيفية  حول  حيلته  عاًما   30 من  اأك��رث  لديه  داخلي  للتكنولوجيا وخبري 

جعل الغرفة تبدو اأكرب دون اإجراء تغيريات كبرية يف املنزل.
اإىل تزيني غرفة  الذين يتطلعون  "الن�سيحة الأوىل" لغاري لالأ�سخا�س 
مب��ي��زان��ي��ة حم����دودة ه��ي ا���س��ت��خ��دام ال���ط���الء، وت���اب���ع: "ل ي��ج��ب اأن يكون 
الطالء جمرد لون واحد، اإنه يتعلق بالتباين، يجب اأن يكون هناك نقطة 
حمورية يف كل غرفة، ويجب اأن تكون النقطة املحورية هي ال�سيء املهيمن 

الذي يلفت انتباهك".
وتت�سمن األوان الطالء التي تتجلى ب�سكل خا�س يف الوقت احلايل درجات 
الألوان الرتابية مثل القما�س واملوهري الناعم والألوان املن�سوجة امل�سطحة، 
وقال جاري اإنه لدمج هذه الألوان، يجب اأن يكون اأحدها هو اللون ال�سائد 

يف مقابل درجات الألوان الباهتة.

املحكمة الربازيلية ترفع 
احلظر عن تلغرام 

األغى القا�سي يف املحكمة العليا الربازيلية 
تلغرام  املرا�سلة  اأم��ر بحظر تطبيق  ال��ذي 
الأح����د،  الأول  اأم�������س  ال���ب���الد احل���ك���م   يف 
لأوامر  التكنولوجيا  �سركة  امتثال  بعد 

ق�سائية باإجراء تغيريات على من�ستها.
األك�سندر دي مورايي�س يف  القا�سي  وكتب 
اأن  اإىل  "نظرا  املحكمة  اأ�سدرتها  وثيقة 
"التغيريات التي طلبتها املحكمة" نفذت، 
األ��غ��ي��ت ق����رار ال��ت��ع��ل��ي��ق ال��ت��ام وال��ك��ام��ل يف 
الربازيل لت�سغيل تلغرام". وكان القا�سي 
املرا�سلة  تطبيق  امل��ا���س��ي  اجل��م��ع��ة  ح��ظ��ر 
ال�سهري "تلغرام" الذي ي�ستخدمه الرئي�س 
بول�سونارو  ج��اي��ري  امل���ت���ط���ّرف  ال��ي��م��ي��ن��ي 
الت�سليل  يعاين  بلد  وا�سع، يف  نطاق  على 
الإعالمي. ومل يدخل اأمر حظر التطبيق 
فعليا،  التنفيذ  ال��ب��الد حيز  اأن��ح��اء  ك��ل  يف 
الأ�سبوع.  نهاية  متاحا طوال عطلة  وكان 
وبعد اأمر التعليق، اعتذر موؤ�س�س ال�سركة 
بافيل دوروف للمحكمة العليا م�سريا اإىل 
"م�سكلة ات�سال". وطلب من املحكمة مهلة 
جديدة لتلبية مطالب الق�ساء الربازيلي. 
واأول اأول اأم�س ال�سبت، اأمهل القا�سي هذا 
للقانون  لالمتثال  �ساعة   24 التطبيق 

وبالتايل جتنب احلظر.

مواد غذائية مفيدة 
واأخرى �سارة باالأمعاء �ص 23

�سابقة علمية...اكت�ساف اخلاليا 
الع�سبية التي تتجاوب مع الغناء

جنح فريق من الباحثني يف معهد ما�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا بالوليات املتحدة يف 
التعرف على خاليا ع�سبية يف مخ الن�سان تتجاوب مع الغناء فقط، ولي�س مع باقي 

األوان املو�سيقى.
وتبني لفريق الدرا�سة اأن اخلاليا التي توجد يف الق�سرة ال�سمعية داخل املخ ت�ستجيب 
عندما ي�ستمع الن�سان ملزيج من الأحلان والأ�سوات، ولكنها ل تتجاوب مع الأ�سوات 

اأو املو�سيقى ب�سكل منفرد.
اأن هذه اخلاليا ت�سيء عندما ت�ستمع اإىل الأغ��اين، ولكن حتديد  ويوؤكد الباحثون 

عملها على وجه الدقة  يتطلب مزيداً من الدرا�سة والبحث.
ويقول �سام نورمان هايغنري، اأ�ستاذ العلوم الع�سبية باملركز الطبي فيث جامعة 
رو�س�سرت بولية نيويورك الأمريكية وطالب الدرا�سات العليا ال�سابق يف معهد 
ما�سا�سو�سيت�س، اإن هذه الدرا�سة تثبت اختالفاً دقيقاً بني وظائف اخلاليا 

داخل الق�سرة ال�سمعية ملخ الن�سان.
واعتمد الباحثون على درا�سة �سابقة يف 2015 للتعرف على وظائف اخلاليا 
الرنني  بتقنيات  الت�سوير  با�ستخدام  للمخ  ال�سمعية  الق�سرة  داخ��ل  الع�سبية 
ع�سبية  خاليا  هناك  اأن  اآن���ذاك  البحث  لفريق  وتبني  الوظيفي،  املغناطي�سي 
على  الكهربائية  الإ���س��ارات  اأي�ساً  الباحثون  وقا�س  املو�سيقى،  لأ�سوات  ت�ستجيب 

�سطح املخ للتو�سل اإىل معلومات اأكرث دقة يف هذا ال�سدد.

الفراولة حليف للتخ�سي�س
اخت�سا�سيو  بها  ين�سح  التي  الفواكه  من  هي  الفراولة 
اتباع نظام غذائي للتخ�سي�س، حتتوي  التغذية يف حالة 
املاء  من  عالية  ون�سبة  ال�سكر  من  منخف�سة  ن�سبة  على 
لكل  فقط  حرارية  �سعرة   35 على  وحتتوي   ،)90%(
ال�سوق؛  �سرائها من  لذلك ل ترتددي يف  100 جرام؛ 
���س��ري��ط��ة ع���دم ت��ن��اول��ه��ا م���ع ال��ك��ث��ري م���ن الآي�������س كرمي 

الفانيليا اأو الكرمية املخفوقة اأو احللويات الأخرى.

فوائد الفراولة يف ت�سهيل عملية اله�سم
ال�سعرات  م��ن  منخف�سة  ن�سب  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ك��ان��ت  اإذا 
اأي�ساً  اله�سم  عملية  ت�سهل  ال��ف��راول��ة  ف���اإنَّ  احل��راري��ة؛ 
بف�سل وجود الألياف فيها، اإذا كنت تعانني من الإم�ساك 
اأو م�ساكل معوية، اأ�سيفي هذه الفاكهة التي حتتوي على 
اخلا�سة  الت�سّوق  قائمة  اإىل  للبول  وم���درة  ملينة  ق��وة 

بك.

الفراولة ت�ساعد على منو اجلنني
ي��رغ��نب بتناول  ال��ن�����س��اء احل���وام���ل  اإن  ي��ق��ال  م���ا  ك���ث���رياً 
الفراولة، اإذا مل يكن هذا �سحيحاً دائماً؛ فهذه الفاكهة 
جرعة  على  حتتوي  لأنها  احلمل  اأثناء  مفيدة  احلمراء 
اأي�ساً  ي�سمى  وال��ذي   ،)B9( بي9  فيتامني  من  كبرية 

حم�س الفوليك، والذي ي�سمن منواً جيداً للجنني.

تناويل الفراولة ل�سحة القلب
�سحة  يف  ي�ساهم  ال���ذي  بالبوتا�سيوم  غنية  ال��ف��راول��ة 
القلب.. ي�ساعد ا�ستهالكها كل اأ�سبوع على تنظيم �سغط 
اجل�سم  يف  مرتفعاً  البوتا�سيوم  م�ستوى  ك��ان  واإذا  ال��دم، 

بدرجة كافية؛ فقد ينخف�س ارتفاع �سغط الدم.
رائعة  للن�ساء  ال���روم���ي  ال��ف��ل��ف��ل  ف��وائ��د  امل���زي���د:  ت��اب��ع��ي 

بالفعل

الفراولة ل�سحة العيون
الربوكلي  اأو  امللفوف  اأو  الدهنية  الأ���س��م��اك  بع�س  مثل 
م�سادات  بف�سل  العينني،  الفراولة  حتمي  اجل��واف��ة،  اأو 
فهي  تركيبتها؛  يف   C ���س��ي  فيتامني  ووج����ود  الأك�����س��دة 
�سبكية  وتقوية  العني  عد�سة  اإع��ت��ام  حم��ارب��ة  يف  ت�ساعد 
ال�سديدة  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  اآث��ار  وحماربة  العني 

على العني.

فوائد الفراولة لل�سحة اجللدية
ملحاربة  حليف  اأي�ساً  ه��و  نف�سه   C �سي  الفيتامني  ه��ذا 
وم�سرقة..  ناعمة  ب�سرة  لك  وي�سمن  اجللد  �سيخوخة 
ما  طبيعية،  كعناية  الفراولة  ا�ستخدام  ميكن  املنزل،  يف 
عليك �سوى طحن القليل منها واإ�سافة القليل من زيت 
الزيتون وال�سكر قبل و�سع هذا املق�سر على وجهك، من 
لإ�سفاء  والع�سل  الفراولة  من  قناع  �سنع  اأي�ساً  املمكن 

القليل من الإ�سراق على ب�سرتك.

..وفوائد العنب الأحمر للن�ساء خارقة!
فوائد العنب للن�ساء وللرجال ل تو�سف. وعلى الرغم من 
اأن العنب من الفاكهة الأكرث غنى باملواد الكربوهيدراتية 
)ك���ل 100 غ���رام م��ن ال��ع��ن��ب ي��ح��ت��وي م��ا ب��ني 15 اإىل 
الأكرث  والفاكهة  املتو�سط(،  يف  كربوهيدرات  غرام   18
100 غرام  ال�سعرات احلرارية كذلك )كل  احتواء على 
من العنب حتتوي على 72 �سعرة حرارية، يف نف�س رتبة 
�سعراته  اأن كثافة  اإل  املوز متاماً(،  الطازج، وخلف  التني 
اأن موؤ�سر  احلرارية تبقى رغم ذلك �سعيفة للغاية، كما 

ن�سبة ال�سكر البالغة 53 �سحيحة متاماً.
اأنف�سنا من م�سادات  اأن نحرم  املوؤ�سف  و�سوف يكون من 
البوتا�سيوم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ي��ح��ت��وي��ه��ا،  ال��ت��ي  الأك�����س��دة 
الأم���ر،  واق���ع  ويف   .B ب��ي  املجموعة  م��ن  والفيتامينات 
فاإنَّ البوتا�سيوم يهيمن على العنا�سر املعدنية الأخرى، 

ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ك��ل 100 غ���رام م��ن ال��ع��ن��ب ع��ل��ى 250 
ملغم من البوتا�سيوم. ونظراً اإىل اأن م�ستوى ال�سوديوم 
ارتفاع  هي  النتيجة  ف��اإنَّ  )2ملغم(،  منخف�س  العنب  يف 
م�ستوى البوتا�سيوم/ اإىل ال�سوديوم الأمر الذي مينحه 

خ�سائ�س مدّرة للبول.

فوائد العنب ال�سحية
ال��ت��ي لو  ال��درج��ة  اإىل  العنب غني مب�����س��ادات الأك�����س��دة، 
ع�سري  م��ن  ل��رت  ن�سف  ح���وايل  ي���وم  ك��ل  ا�ستهلكنا  اأن��ن��ا 
العنب ملدة 8 اأ�سابيع، فمن �ساأن ذلك اأن يجعل م�ستويات 
م�سادات الأك�سدة املوجودة يف الدم ترتفع، وبنف�س الوقت 
ينخف�س التلف الذي ت�سببه اجلذور احلّرة على خاليانا. 
وم�سادات الأك�سدة التي متت درا�ستها يف العنب اأكرث ما 
ب��� ري�سفرياترول  يكون هي ري�سفرياترول. وثراء العنب 
واقع  يف  ول��ه  ال�سيخوخة.  مل��ح��ارب��ة  ق��وي��اً  حليفاً  يجعله 
الدرا�سات  لبع�س  وفقاً  ال��وزن كذلك:  تاأثري على  الأم��ر 
التي اأجريت على احليوانات، فاإنَّ ا�ستهالك العنب يزيد 
ويقلل  ال��راح��ة،  ف��رتة  اأث��ن��اء  الطاقة  وا�ستهالك  ���س��رف 
اخلاليا  ح�سا�سية  م��ن  ويح�سن  ال����وزن،  زي���ادة  خم��اط��ر 
ع�سري  من  مل   100 مقداره  ما  �سرب  اإن  لالإن�سولني. 
العنب يومياً يقلل تركيز موؤ�سرات اللتهابات يف الدم ذات 
اأثبتت  وقد  الدموية.  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�س  ال�سلة 
عدة درا�سات اأن ع�سري العنب ي�ساعد على تو�سع الأوعية 

الدموية، بتعزيز اإطالق اأحادي اأك�سيد النرتيك.

فوائد العنب امل�ساّدة لل�سرطان
عملت عدة درا�سات على تقييم الآثار امل�ساّدة لل�سرطان يف 
العنب. اإنَّ م�ستخل�س ق�سرة العنب فّعال للغاية يف تثبيط 
على  الثدي  امل�سرطنة )خاليا  اأن��واع اخلاليا  بع�س  منو 
وجه اخل�سو�س(. كما يحتوي العنب على كميات مثرية 

لالهتمام من امليالتونني.

خاليا ال�سم بالدماغ تتقل�س 
بعد االإ�سابة بكورونا

بريطانية  درا�����س����ة  ن��ت��ائ��ج  ق���ال���ت 
جديدة اإن امل�سابني بعدوى خفيفة 
اإىل متو�سطة من فريو�س �سار�س-
ت�سوهات  اأظ������ه������روا  كوفيد2- 
املتعلقة  ال��دم��اغ  م��ن��اط��ق  اأك���رب يف 
بالرائحة بعد 4 اأ�سهر ون�سف من 
مبن  مقارنة  الفريو�س،  ت�سخي�س 

مل ت�سبهم العدوى.
اأجراها  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة  وت��ع��ت��رب 
البيولوجي يف  البنك  باحثون من 
نوعها  من  الأوىل  املتحدة  اململكة 
التي تقيم التغريات يف الدماغ قبل 

وبعد الإ�سابة بفريو�س كورونا.
بيانات  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  وا���س��ت��خ��دم 
ت�سوير الدماغ التي مت جمعها من 
ظهور  وبعد  قبل  �سخ�ساً   785
ذلك  و�سمل   .19 كوفيد  جائحة 
بالعدوى  م�ساباً  م�ساركاً   401
من  و384  ال���ف���ح�������س���ني،  ب�����ني 
ت�سخي�س  يتم  مل  الذين  البالغني 

املر�س لديهم.
نيوز  "ميديكال  م��وق��ع  وبح�سب   
عن  ت��ق��ري��راً  ن�����س��ر  توداي" ال����ذي 
الدرا�سة، ركز الباحثون على مناطق 
يف  مبا�سر  ب�سكل  امل�ساركة  ال��دم��اغ 
وتلك  ال�سمية  املعلومات  معاجلة 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ن��ظ��ام ال�����س��م. ووج���دوا 
ان��خ��ف��ا���س��اً اأك�����رب يف ح��ج��م امل����ادة 
اأك��رب يف  وزي��ادة  بالدماغ  الرمادية 
مناطق  يف  الأن�سجة  تلف  عالمات 
ال�سم لدى  بنظام  معينة مرتبطة 
بالفريو�س.  امل�سابني  امل�����س��ارك��ني 
ب�سكل  ال���رم���ادي���ة  امل������ادة  وت��ت��ك��ون 
اأ�سا�سي من خاليا ع�سبية ت�سارك 

يف معاجلة املعلومات.

هكذا عادت كايلي جيرن 
اإىل حياتها الطبيعية

الواقع  تليفزيون  جنمة  حت��دث��ت 
الأم����ري����ك����ي����ة  ك���اي���ل���ي ج���ي���ر  عن 
الثاين  لطفلها  ولدت��ه��ا  تفا�سيل 
�سكوت  ال���راب  ترافي�س  مغني  م��ن 

م�ساعرها  تغريت  كيف  ، مو�سحًة 
بعد الولدة وعن معاناتها يف تلك 
اإىل حياتها  ع���ادت  وك��ي��ف  ال��ف��رتة 

الطبيعية.
"مل ي���ك���ن الأم�����ر  ك������ررت ق���ائ���ل���ة: 
ا، لقد كان  اأي�سً بالن�سبة يل  �سهاًل 
الأمر �سعًبا، واأردت فقط اأن اأقول 
جير  كايلي  اأو���س��ح��ت  ث��م  ذلك"، 
العودة  تفكر حتى يف  تكن  اأنها مل 
اإىل مم��ار���س��ة ال��ت��م��اري��ن، ل��ك��ن يف 
وق���ت ���س��اب��ق م���ن الأم�������س، ن�سرت 
مقطع فيديو لها على جهاز امل�سي، 
لت�سجيع  ر���س��ال��ت��ه��ا  يف  واأ����س���اف���ت 
هنا،  "لكني  الأخ���ري���ات:  الأم��ه��ات 
كايلي  واختتمت  بتح�سن"،  واأ�سعر 
جير ر�سالتها بقولها: "ل باأ�س األ 

تكوين على ما يرام".

فوائد الفراولة للن�ساء.. حليف �سحي بامتياز

ال��ف��راول��ة واح���دة من  تظل 
الفواكه املف�سلة لدى ال�سغار 

خا�سة  ال���ك���ب���ار؛  ك��م��ا 
ال�سم�س..  تعود  عندما 

بالع�سري  غنية  ح��م��راء، 
ممتازة  اإنها  امل���ذاق،  وحلوة 
فوائد  مع  والدليل  ل�سحتك، 

الفراولة للن�ساء ال�ست:
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�ش�ؤون حملية

مبنا�سبة اأ�سبوع املياه.. اإك�سبو 2020 دبي ي�سلط ال�سوء على 5 طرق حلماية املياه واملحافظة عليها

خرباء البحار يحذرون من اإك�سبو 2020: املعرفة يف اأعماق البحر يجب اأن ت�سبق ا�ستغالل معادنه

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

على الرغم من اأن املياه تغّطي ن�سبة ت�سل اإىل ثلثي �سطح 
الأر�س، فاإن املياه العذبة املوجودة يف الكوكب ل تزيد ن�سبتها 
املحدود،  الطبيعي  امل��ورد  ه��ذا  ويواجه  املئة.  يف  ثالثة  على 
وامل�سوؤول عن ا�ستمرارية احلياة على كوكب الأر�س، تهديدات 
غري م�سبوقة؛ اإذ يتوقع خرباء يف ال�سندوق العاملي للطبيعة 
املياه بحلول عام  �سّح  العامل قد يعانون من  �سكان  اأن ثلثي 
الأ�سبوع  وهو  املياه،  باأ�سبوع  الحتفال  ومبنا�سبة   .2025
العا�سر والأخري من �سل�سلة اأ�سابيع املو�سوعات التي ينظمها 
اإك�سبو 2020 دبي �سمن برنامج الإن�سان وكوكب الأر�س، 
اإليكم خم�س طرق ميكن اتباعها للمحافظة على هذا املورد 

الثمني: لت�سمل

اقتناء زجاجات املياه القابلة لإعادة التعبئة
ت�سري تقديرات الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة اإىل اأن 14 
مليون طن من البال�ستيك على الأقل ُتلقى يف املحيطات كل 

عام، واأن البال�ستيك ي�سكل 80 يف املئة من جمموع النفايات، 
من املياه ال�سطحية اإىل الروا�سب املتكونة يف اأعماق البحار. 
الأحياء  على  البال�ستيك  ع��ن  ال��ن��اجت  التلوث  �سرر  وميتد 
الإن�سان  و�سحة  وجودتها  الأغذية  �سالمة  ليهدد  البحرية 

واملجتمعات ال�ساحلية وي�ساهم يف تغري املناخ.
وللم�ساهمة يف احلّد من خملفات البال�ستيك، ن�سجع زّوارنا 
على اقتناء زجاجات املياه القابلة لإعادة ال�ستخدام لتناول 
ق���در ك���اٍف م��ن امل��ي��اه اأث��ن��اء زي��ارت��ه��م لإك�����س��ب��و 2020 دبي 
عرب �سُبل املياه املنت�سرة يف اأرجاء املوقع، وي�سل عددها اإىل 
النتباه.  تلفت  جمالية  باأ�سكال  ُم�سممة  �سبيال،   40 نحو 
بالإ�سافة اإىل ذلك، مُيكن للزّوار احل�سول على مياه ال�سرب 
اإ�سافة  اإمكانية  التي تتيح لهم  اأكوافينا،  من حمطات مياه 
احلرارة،  ودرج��ة  الكربنة  معدل  يف  والتحكم  للمياه  نكهات 

مبا ينا�سب احتياجات وذوق كل منهم.

اتباع الن�سائح املجّربة يف زراعة النباتات
بقدرتها  املعروفة  اجلميلة  بالنباتات  املنازل  تزيني  ي�ساعد 
ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ال��ظ��روف امل��ن��اخ��ي��ة ال��ق��اح��ل��ة ع��ل��ى احل���ّد من 
معدلت ا�ستخدام املياه واإهدارها. لذا، فاإن من املهم اختيار 

تدخل  اأي  دون  طبيعية  ب�سورة  تنمو  التي  املحلية  النباتات 
ب�سري، جنبا اإىل جنب مع النباتات التكيفية، التي تنمو يف 
الأ�سل يف مناطق اأخرى من العامل لكنها قادرة على التاأقلم 
اأن تزدهر وتنمو وتتكاثر دون  مع الأج��واء املحلية وميكنها 
الإ�سرار بالنباتات املحلية املوجودة اأو احلياة الربية، ودون 
النباتات  اأن��واع  اأن  اإىل  ُي�سار  ب�سري.  تدخل  اأي  اإىل  احلاجة 
املئة من  و90 يف   50 ن�سبته  ما  ُت�سكل  والتكيفية  الأ�سلية 
املناظر الطبيعية يف اإك�سبو 2020 دبي اأثناء انعقاده وعقب 
احلاجة  تقلي�س  يعني  مم��ا  ال��ت��وايل،  على  فعالياته  خ��ت��ام 
ال��رّي التكميلي؛ وهو من��وذج رائ��ع ميكن  اإىل العتماد على 

تطبيقه يف زراعة اأنواع النباتات املختلفة.

احلد من هدر الغذاء
يقدر البنك العاملي اأن 70 يف املئة من املياه العذبة ت�ستخدم 
من اأجل الزراعة عامليا، بينما تقدر منظمة الأغذية والزراعة 
)الفاو( اأن ما يقرب ثلث غذاء العامل يجري التخل�س منه 
�سنويا.   الغذاء  1.3 مليار طن من  يعادل حوايل  – اأي ما 
واأي  مائية،  وب�سمة  كربونية  ب�سمة  ال��غ��ذاء  ه��ذا  ويحمل 
اأن���ه يجري  ب��ال�����س��رورة  يعني  م��ن��ه  التخل�س  ي��ج��ري  غ���ذاء 

اأي�سا التخل�س من املوارد املائية التي ا�سُتخدمت يف اإنتاجه. 
الطعام"  على  احلفاظ  "برنامج  دبي   2020 اإك�سبو  اأطلق 
يف اأك��ت��وب��ر، وه��و اأول ب��رن��ام��ج م��ن ن��وع��ه يف دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة، حيث �سُيمّكن الربنامج من مراقبة عمليات 
الطعام يف مطاعم وقاعات الأغذية وكافترييا املوظفني يف 
موقع اإك�سبو 2020 دبي، ل�سمان التزامهم باأعلى معايري 
ال�ستدامة يف حت�سري الطعام، وكذلك توزيع الفائ�س منه 

على املحتاجني بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام. 

الت�ّسوق بوعي  
اإىل  املالب�س واحلقائب وو�سول  ب��دءا من  ن�ستهلكه،  ما  كل 
حقيقة  واإدراك  الأر����س.  كوكب  على  يوؤثر  والأث���اث،  الكتب 
هذا الأثر اأثناء عملية الت�ّسوق هو اأمر اأ�سا�سي. ميكننا اإعادة 
ال�ستخدام حيثما اأمكن، و�سراء الكتب الإلكرتونية. وكذلك 
كبرية  ب�سفافية  تت�سم  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  م��ن  التب�سع  ميكننا 
ب�ساأن ا�ستخدام املياه يف �سال�سل توريدها، بدءا من الأقم�سة 
اإىل  وو���س��ول  اإنتاجها،  بطريقة  وم���رورا  ت�ستخدمها،  التي 
الكيفية التي تتبعها للتخل�س من مياه ال�سرف ال�سحي يف 

م�سانعها. 

 امل�ساركة يف جتارب حما�سية تتعلق باملياه يف اإك�سبو 
دبي  2020

ب�سفته اأول اإك�سبو دويل ُيقام يف منطقة ال�سرق الأو�س�����ط 
دبي   2020 اإك�سبو  يق����دم  اآ�س���يا،  وجن�����وب  واأفريق����يا 
ال��ع��دي��د م��ن الأج��ن��ح��ة  وال��ت��ج��ارب اجل��ذاب��ة ذات ال�سلة 

باملياه. 
اك��ت�����س��اف م��ا يكمن  ت����رّيا- ج��ن��اح ال���س��ت��دام��ة ميكنكم  يف 
التغيري.  عنا�سر  م��ن  عن�سرا  واأ���س��ب��ح  املحيطات  ق��اع  يف 
ومن�سات  دبي   2020 اإك�سبو  تطبيق  ا�ستخدامكم  ولدى 
التوا�سل الجتماعي اخلا�سة به، ميكنكم امل�ساركة يف عدة 
ال��دول حيث ي�سكل  اأجنحة  رحالت للزوار التي تقف عند 
ويف  فيها.  حموريا  مو�سوعا  وال�ستدامة  املياه  ا�ستهالك 
املزيد عن  الفر�س، ميكنكم معرفة  الفر�س- جناح  عامل 
حت�سد  التي  ال�سبكات  عرب  املياه  �ُسح  عالج  ال��ذي  املبتِكر 
اإىل ذل���ك، ميكنكم  اإ���س��اف��ة  اإىل م��ي��اه،  ال�����س��ب��اب وحت��ّول��ه 
الزوار  م��ن  ُيطلب  ال��ت��ع��ه��دات، حيث  غ��رف��ة  عند  ال��ت��وق��ف 
اللتزام بنهج للعمل من �ساأنه اأن يحدث فارقا يف حياتهم 
وحياة الآخرين يف جمتمعاتهم؛ وُتنقل التعهدات بعد ذلك 

اإىل "احلديقة"، وهي م�ساحة عر�س يف �سقف الغرفة. 

•• دبي– الفجر

ر خ����رباء خ���الل ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���س��ي��ة ُع���ق���دت يف  ح����ذَّ
املجل�س العاملي يف اإطار اليوم الفتتاحي لأ�سبوع 
اإك�سبو  م��و���س��وع��ات  اأ���س��اب��ي��ع  �سل�سلة  م��ن  امل��ي��اه 
الفهم  اأن  مار�س"،   26 –  20" دب��ي   2020
البحر  اأعماق  يف  البحرية  لالإيكولوجيا  الأمثل 
يجب اأن ي�سبق ا�ستغالل املعادن املطلوبة يف هذه 

الأجزاء غري املعروفة ن�سبيا من حميطاتنا.
وقالت كاثلني �سوالينغ: "ُينَظر اإىل هذه املعادن، 
�سواء كانت لأغرا�س مالية اأو غري ذلك، على اأنها 

ممتلكاتنا بالكامل".
وال�سرتاتيجيات  ال��ق��ان��ون  ا�ست�ساري  واأ����س���ارت 
بي�سد  نات�سر  ل�سركة  املنتدب  والع�سو  البحرية، 
اأن  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  ذ.م.م.،  �سولو�سنز 
�سيما حيث  العميقة، ل  البحار  "املحيطات وقاع 
توجد هذه املعادن، تعد ملكية م�سرتكة للب�سرية 

جمعاء"، طبقا ملا هو من�سو�س عليه يف معاهدة 
قانون البحار.

واأ�سافت: "نحتاج اإىل اأن نقول "انظر، اأول وقبل 
كل �سيء �سوف نحمي ما ل نعلم كنهه" ... وفق 
التاأكد من  اإىل  نحتاج  النافذة،  القانونية  الأطر 
اأن يتمتع كل �سخ�س براأي مت�ساو على الطاولة. 
بع�سا.  بع�سنا  اإىل  ن�ستمع  اأن  اإىل  بحاجة  نحن 
اإىل معرفة  ال���س��ت��م��اع  اإىل  اأي�����س��ا  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن 
التعلُّم  اإىل  العلماء  يحتاج  الأ�سليني...  ال�سكان 
من ال�سكان الأ�سليني، ونحن كمحامون بحاجة 

اإىل التعلم".
�سارك يف هذه احللقة النقا�سية املنعقدة يف ترّيا 
– جناح ال�ستدامة بعنوان "ديب بلو" عددا من 
الزمالء" ذا  فاينال فرونتري)اأخرى(، بالتعاون 
ب��ريت��ون ج��ون��ز، بروفي�سور  ال��ربت��غ��ال،  م��ع جناح 
علم املحيطات يف مركز اأبحاث البحر الأحمر يف 
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا، الذي 

البحر الأحمر  الروا�سب املوجودة يف  حتدث عن 
كمنطقة �سدع.

– اإْذ  م��ت��ف��ردا  بيئيا  ن��ظ��ام��ا  "يعد  وق���ال ج��ون��ز: 
حتى  الإيكولوجي  النظام  ه��ذا  متاما  ن��درك  مل 
– حيث  ب��ك��ت��ريي  اإي��ك��ول��وج��ي  ن��ظ��ام  اإن����ه  الآن. 
هذه  الكوكبية  الفلكية  الأحياء  علماء  ي�ستخدم 
الكواكب  على  احلياة  لفهم  الإيكولوجية  النظم 
الكائنات لأنها  اإىل هذه  النا�س  الأخ��رى. يتطلع 
حتتوي على اإنزميات غري موجودة يف الطبيعة، 
ا�ستخدامات �سناعية،  لها  يكون  اأن  ُيحتمل  لكن 
اإ�سافة اإىل اإمكانية ا�ستخدامها يف امل�ستح�سرات 
ال�سيدلنية والأ�سياء الأخرى التي ميكن العثور 

عليها".
اأن  قبل  ا�ستغاللها  �سرعنا يف  اإذا  "لذا،  واأ�ساف: 
زادت  فلرمبا  ل��ه��ا،  الإي��ك��ول��وج��ي��ة  اجل��وان��ب  نعي 
احتمالية اإتالفها قبل اأن نعرف ما بني  اأيدينا".
وك����ان م��ن ���س��م��ن امل�����س��ارك��ني يف احل��ل��ق��ة جيمي 

ال�������س���وؤون  وزارة  ال���ب���ي���ئ���ة،  ���س��ف��ري  اإي���زب���ي�������س���رت، 
اأ�سرتاليا،  ح��ك��وم��ة  يف  وال���ت���ج���ارة  اخل���ارج���ي���ة 
وجي�سون برات، كبري نائبي الرئي�س – جمموعة 
العاملية؛  ال�سحة وال�سالمة والبيئة، موانئ دبي 
العلوم  ودبلوما�سية  املحيطات  وعاملة  واملهند�سة، 

الربوفي�سورة ميالنيا غويرا.
و�سارك اأي�سا يف احللقة النقا�سية معايل ريكاردو 
البحار،  وزير  �سانتو�س،  �سرياو  اأبريو  بيدادي  دا 
ح��ك��وم��ة ال���ربت���غ���ال، ال����ذي ���س��ل��ط ال�����س��وء على 
عقده  املزمع  للمحيطات  املتحدة  الأمم  موؤمتر 
يوليو   1 – يونيو   27" ال��ربت��غ��ال  ل�سبونة،  يف 
2022"، والذي ي�سعى اإىل ح�سد العمل واحلث 
بدء  ب��ه��دف  اأ���س��ا���س علمي  على  الب��ت��ك��ارات  على 

ف�سل جديد من العمل العاملي ب�ساأن املحيطات.
ي��اأت��ي اأ���س��ب��وع امل���ي���اه، وال����ذي ُي�����س��ك��ل واح����دا من 
العمل  نحو  واملوجهة  الهادفة  الفعاليات  �سل�سلة 
كاآخر  اجل���وان���ب،  جميع  م��ن  امل��ي��اه  ل�ستك�ساف 

الع�سر  املو�سوعات  اأ�سابيع  �سل�سلة  �سمن  اأ�سبوع 
ال��ت��ي ان��ع��ق��دت ع��ل��ى م���دار م���دة احل���دث الدويل 

يتجزا  ل  ج��زءا  ت�سكل  والتي  اأ�سهر  �ستة  البالغة 
من برنامج الإن�سان وكوكب الأر�س.

جناح اليابان يودع اإك�سبو 2020 دبي
 اأعلن القائمون على اجلناح تقديرهم للم�سرفني 

على اأعمال املعر�س ودورهم يف تعزيز اأعمال 
تنظيم املعر�س العاملي القادم يف اأو�ساكا

•• دبي- الفجر

اإك�سبو  معر�س  فعاليات  انتهاء  اق���رتاب  م��ع  �سيوفه  ال��ي��اب��ان  جناح  ي��ودع 
بالتقاليد  العاملية، و�سارك اجلناح يف املعر�س على نحو ا�ستثنائي حمتفياً 
بني  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ق��ارب  م��ن  ط��وي��ل  ت��اري��خ  على  ال�����س��وء  وم�سلطاً  اليابانية 
التي مت  البيئة  اإىل  املعمارية  بدءاً من هند�سته  الأو�سط،  وال�سرق  اليابان 
اجلناح  زواري���ا  ع��رب  تطويرها 
الأ�سهر  اج��ت��ذب��ت  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 
املعجبني  ال�������س���اب���ق���ة  ال�����س��ت��ة 
املتحم�سني وامل�ساهري والوفود 
وال�������س���خ�������س���ي���ات امل����رم����وق����ة 
م����ن ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل. 
دب����ي،   2020 اإك�������س���ب���و  دع�����م 
ج��ه��ود الت�����س��ال ال��ع��امل��ي التي 
والتي  ال���ي���اب���ان،  ل��ه��ا  ت��ط��م��ح 
عرب   لل�سيوف  جت�سيدها  مت 
على  ت��رك��ز  خم�س�سة  ج��ول��ة 
املتطورة  والتقنيات  الثقافة 
ال���������س����وء على  ت�����س��ل��ي��ط  م�����ع 

الق�سايا العاملية احلالية. 
اأك����د م��و���س��وع اجل��ن��اح "حيث 
ودور  امل�سرتكة  النظر  وج��ه��ات  تبني  اإىل  احل��اج��ة  على  الأفكار"  تلتقي 
الإجراءات اجلماعية يف حل التحديات البيئية واملجتمعية والإن�سانية التي 

يواجهها العامل.
وقالت يابوناكا اأيكو، الأمني العام جلناح اليابان يف اإك�سبو 2020 دبي : 
" اأود اأن اأعرب عن خال�س تهانينا لإك�سبو 2020 دبي على كرم ال�سيافة 
الرائع الذي �سهدناه جميعنا يف هذا املعر�س العاملي. لقد كان دعمهم الهائل 
ال�سيوف  متكني  يف  جناحنا  عرب  التجريبية  اجلولة  و�ساهمت  ا�ستثنائياً، 
الأهداف  والأفكار يف حتقيق  والأف��راد  التكنولوجيا  دور  التعرف على  من 
يف  ال�ستمرار  م��ع  بالتزامن  ونتطلع  التعاونية.  اجل��ه��ود  بف�سل  العاملية 
الوفاء بالتزاماتنا، اإىل موا�سلة حوارنا و�سمان مواجهة التحديات العاملية 

عرب بذل اجلهود املتكاملة". 
يف  للم�ساركة  يوم�سيما  يف  ال��ع��امل  �سيجتمع  الآن،  م��ن  �سنوات  ث��الث  بعد 
اأعمال  ج��دول  ويركز  اليابان.  كان�ساي-  اأو�ساكا،   ،2025 اإك�سبو  معر�س 
املعر�س القادم على امل�ساهمة  يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم 
�ساحة  مبثابة   2025 اإك�سبو  �سيكون  حيث   ،2030 عام  بحلول  املتحدة 
اختبار لإثبات وجتربة التقنيات اجلديدة. و�سيتم جتميع الأفكار املرتاكمة 
يف  للم�ساركة  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف  اليابان  جناح  �سيوف  قدمها  التي 

ا�ست�سراف جمتمعنا امل�ستقبلي املتوقع تقدميه يف املعر�س العاملي القادم.

اإيطاليا طورت اأجنحة هيكل ال�سقف يف جناح الإمارات

�سفري اإيطاليا يف االإمارات ي�سجع على ا�ستمرار التعاون وتبادل االأفكار بني اإيطاليا واالإمارات حتى بعد معر�س اإك�سبو
متت مناق�سة اللوجي�ستيات والبنية التحتية يف جل�سة حوار االبتكار االأخرية يف جناح اإيطاليا يف اإك�سبو 2020

•• دبي - الفجر 

اأكرث  هناك  العاملية،  الإن�سائية  ال�سناعات  خالل حركة 
ذل��ك م�ساريع  90 دول���ة، مب��ا يف  800 م�سروع يف  م��ن 
الإيطالية  ال�����س��رك��ات  ب��ق��ي��ادة  امل��ع��ق��دة  التحتية  البنية 
لتحتل  ي����ورو.  م��ل��ي��ار   82 ع��ن  ت��زي��د  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة 
"اأو   ENR الثالثة يف العامل يف قائمة  اإيطاليا املرتبة 
�سجل الأخبار الهند�سية" لعام 2020 لأف�سل �سركات 
الت�سميم يف فئة عدد ال�سركات العاملة يف اخلارج. اإذ مت 
تطوير العديد من م�ساريع البنية التحتية يف الإمارات 

مب�ساهمة من ال�سركات الإيطالية.
ال��راب��ع��ة ع�سرة التي  ك��ان ع��ن��وان جل�سة ح���وار الب��ت��ك��ار 
ُعقدت يوم 18 مار�س هو "ربط البنى التحتية: النقل 
اإيطاليا  ج��ن��اح  م���درج  يف  وال�سبكات"،  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ات 
اآخ��ر جل�سة من  اأم�س  ي��وم  2020 دب��ي. ك��ان  اإك�سبو  يف 
�سل�سلة املناق�سات التي نظمتها وكالة التجارة الإيطالية، 
والقن�سلية  الإم����ارات،  يف  اإيطاليا  �سفارة  مع  بالتعاون 
اإيطاليا يف  العامة يف دبي، ومكتب املفو�س العام جلناح 
املا�سية،  ال�ستة  الأ�سهر  دبي، على مدار   2020 اإك�سبو 
التحديات  تعك�س  التي  املو�سوعات  م��ن  الكثري  خلفت 

العاملية.
جلي�سنتي،  ب��اول��و  ر�سمًيا  الب��ت��ك��ار  ح���وار  جل�سة  افتتح 
امل��ف��و���س ال��ع��ام جل��ن��اح اإي��ط��ال��ي��ا، وال��ت��ي اأداره����ا روبرتو 
الإيطالية  التجارة  لوكالة  التنفيذي  الرئي�س  لونغو، 
واملدير العام، وجلنة اخلرباء التي �سملت كل من روبرتو 
ملنظمات  ال��دول��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  الرئي�س  ن��ائ��ب  ك��ارب��ان��ي��ت��و، 
فين�سنتي،  دي  وك���الودي���و  وال���س��ت�����س��اري��ة،  ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
الرئي�س  نائب  وفيديريكو جيال،  روما،  رئي�س مطارات 
باتيل،  وماهيندرا  البناء،  ملقاويل  الإيطالية  للرابطة 
واأومربتو  العاملية،  اإدارة جمموعة جيب  رئي�س جمل�س 
اللوج�ستية  اخل���دم���ات  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  روج�������ريوين، 

"ا�سولوجي�ستيكا".
وق���ام ك��ل م��ن ج��وزي��ب��ي ك��ي��اران��دا، ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
ل�سركة  العام  املدير  لوتنيجر،  وباولو  رميوند،  ل�سركة 
يف  جتربتهم  مب�ساركة  احلركة،  حللول  "دبلوماتيك" 

الأعمال على املدرج يف معر�س اإك�سبو 2020.
اإيطاليا  �سفري  لير،  نيكول  معايل  اجلل�سة  ح�سر  كما 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وقدم للجمهور كلمته 

اخلتامية.
و�سلط روبرتو لونغو، الرئي�س التنفيذي لوكالة التجارة 

الذي  املهم  الدور  ال�سوء على  العام،  واملدير  الإيطالية 
اأ�سهر   6 م��دار  على  الإيطالية  التجارة  وكالة  به  قامت 
من معر�س اإك�سبو، قائاًل: "عقد اليوم اجلل�سة الأخرية 
التي  البتكار  �سل�سلة حوار  نقا�سية من  14 جل�سة  من 
اأقمناها هنا يف دبي يف جناح اإيطاليا، والتي �سملت: 20 
اجتماع  اآلف  و4  البتكار،  ح��وار  جل�سة  و14  ا،  معر�سً
25 دولة  م���ن  م�����س��غ��ل   500 ث��ن��ائ��ي، وج��ل��ب��ن��ا ح����وايل 
اجتمعوا هنا يف دبي، ونظمنا العديد من الأن�سطة لدعم 
الإم���ارات  دول��ة  اأرا���س��ي  يف  الإيطالية  ال�سركات  ن�ساط 

العربية املتحدة.
الكثري  قدمنا  وقد  هنا  مب�ساركتنا  ج��ًدا  فخورون  نحن 
لتطوير ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة، ال���ذي من��ى ه��ذا ال��ع��ام بن�سبة 

ترتاوح بني 8 اإىل %9 مقارنة بعام 2019.
تقدمي  يف  ال�ستمرار  ال�����س��روري  م��ن  اإن��ه  لنا،  بالن�سبة 
الدعم، لي�س فقط يف جمال البنية التحتية الذي متت 
النموذجية  املنتجات  جميع  يف  ول��ك��ن  ال��ي��وم  مناق�سته 
والطعام  والأزي����اء  املالب�س  مثل  اإيطاليا  يف  امل�سنوعة 
فقط:  واح��دة  بجملة  ذل��ك  اأق��ول  اأن  واأود  وامل�سروبات. 

اإيطاليا بب�ساطة ا�ستثنائّية."
تلعب قطاعات البنية التحتية والإن�ساءات وال�ست�سارات 
النمو القت�سادي لكل دولة،  والهند�سة دوًرا رئي�سًيا يف 

املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   20% بن�سبة  ي�ساهم  اإيطاليا  ويف 
تقدًما  واأكرثها  القطاعات  اأهم  اأحد  وميثل  الإجمايل، 
وتنفيذ  الت�سميم  وم���ه���ارات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح��ي��ث  م��ن 
امل�سروع. من املهم اأن يكون لديك نظام لوج�ستي متطور 
ل��دع��م من��و ال�����س��ن��اع��ة، وت��ع��د ال��رق��م��ن��ة اأح����د اجلوانب 
تقليل  م��ع  العملية  بت�سريع  �ست�سمح  ال��ت��ي  الرئي�سية 
تكلفة النقل. التطور يف قطاعات البنية التحتية والنقل 
امل�سرتك  التعاون  اإىل  بالإ�سافة  اللوج�ستية  واخلدمات 
اأ�سار  التي  النقاط  اإح��دى  والإم���ارات، هي  اإيطاليا  بني 

اإليها املتحدثون يف اجلل�سة.
ال�ست�سارية  ال�سركات  وخ���ربات  ق���درات  ع��ن  باحلديث 
وابتكار  تطوير  يف  الإي��ط��ال��ي��ة  وامل��ع��م��اري��ة  والهند�سية 
كاربانيتو،  روب���رت���و  ق���ال  الأزرق،  الق��ت�����س��اد  م�����س��اري��ع 
الهند�سية  ملنظمات  ال��دول��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  الرئي�س  ن��ائ��ب 
للهند�سة  الإيطالية  املنظمات  الذي مثل  وال�ست�سارية، 
والتخطيط املعماري وال�ست�سارات التقنية والقت�سادية، 
"اإن  ال���س��ت�����س��اري��ة:  ري��ن��ا  ل��وك��ال��ة  الإداري  امل��دي��ر  وه���و 
يف  تثبت  الإيطالية  وال�ست�سارية  الهند�سية  ال�سركات 
الطاقة  تعمل على حت���ولت  اأن��ه��ا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
يف  اللوج�ستية  اخلدمات  �سل�سلة  كل  وكفاءة  والرقمنة 
نقل كل من الب�سائع والأ�سخا�س. لدينا خربة كبرية يف 

اأن�سطتنا يف اخلارج،  %60 من  ال�سوق العاملية، حوايل 
وهذه فر�سة عظيمة لتقدمي قدراتنا لعمالء حمتملني 

جدد.
وال�ست�سارية"  الهند�سية  "املنظمات  اأو   OICE متثل 
للمنتجات  الكاملة  القيمة  �سل�سلة  من  الأوىل  احللقة 
الإيطالية. نحن ن�سمم ونحدد الربامج، ونتعاون لأداء 

اخلطط التي �ست�سبح حقيقة واقعة يف امل�ستقبل."
والبنية  اللوجي�ستيات  بني  املهمة  للعالقة  تو�سيًحا  يف 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وك���ي���ف ���س��ي��ب��دو امل�����س��ت��ق��ب��ل، ق����ال اأوم���ربت���و 
اللوج�ستية  اخل���دم���ات  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  روج�������ريوين، 
اللوج�ستية  اخلدمات  �سركات  "اإن  "ا�سولوجي�ستيكا": 
ي�ستخدمون  فهم  التحتية،  البنى  م�ستخدمي  من  هي 

البنى التحتية لتقدمي اخلدمات لل�سركات واملقيمني.
ما �سنحتاجه يف امل�ستقبل �سيكون بنى حتتية جديدة، ول 
بعد، يجب  اليوم عن  ن�ستخدمها  التي  تلك  ت�سبه  حتى 
اأن تكون بنى حتتية ق��ادرة من حيث ال�سعة، ولكن قبل 
اأداء  ان تكون ذات ج��ودة فائقة، ل�سمان  كل �سيء يجب 
والرقمنة  احلو�سبة  حيث  من  ال��ي��وم،  ت�سوره  ميكن  ل 

وقدرة الطاقة."
ويف حديثه عن التعاون امل�سرتك بني الإمارات واإيطاليا 
يف هذا القطاع، اأكد ماهيندرا باتيل، رئي�س جمل�س اإدارة 
جمموعة جيب العاملية، التي �ساركت يف بع�س م�ساريع 
البنية التحتية املهمة يف الدولة مبا يف ذلك مطار دبي 
الدويل وبرج خليفة وبرواز دبي ودبي مول، على الدور 
البنى  ب��ن��اء  يف  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�سركات  لعبته  ال���ذي  امل��ه��م 

التحتية الإماراتية وحث على ا�ستمرار التعاون.
اإيطاليتني  �سركتني  من  بتو�سيات  املحادثات  واختتمت 
وهي   .2020 اإك�سبو  مقر  وب��ن��اء  ت�سميم  يف  �سالعتا 
الو�سل  �ساحة  قبة  بناء  يف  �ساركت  التي  رميوند  �سركة 
هيكل  ف��ت��ح  ن��ظ��ام  ط���ورت  "دبلوماتيك" ال��ت��ي  و���س��رك��ة 

ال�سقف يف جناح الإمارات.
حوار  جل�سات  كانت  املا�سية،  ال�ستة  الأ�سهر  م��دار  على 
اإيطاليا  ب��ني  احل����وار  لتعزيز  من�سة  مب��ث��اب��ة  الب��ت��ك��ار 
العام  الدولة  اإيطاليا يف  �سفارة  بداأته  ال��ذي  والإم���ارات 
"InnovItaly". و�سم كل حوار  املا�سي مع مبادرة 
اإي��ط��ال��ي��ا والإم�����ارات  �سخ�سيات م��رم��وق��ة م��ن ك��ل م��ن 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مبوا�سيع  ال��ق�����س��اي��ا  مل��ن��اق�����س��ة  مت���ت دع��وت��ه��م 
املعار�س  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سبوعية  دبي   2020 اإك�سبو 
التجارية التي ت�سارك فيها وكالة التجارة الإيطالية يف 

جميع اأنحاء الإمارات.
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الأمعاء  اأن  فريلينغ،  توما�س  الأمل��اين  الدكتور  اأعلن 
الفيتامينات  واإن��ت��اج  املناعية  الوقاية  عن  م�سوؤولة 

وامت�سا�س املواد املغذية.
اله�سمي  اجل��ه��از  ح��ال��ة  اأن  اإىل  فريلينغ،  وي�سري 

لذلك  للج�سم.  ال�سحية  احلالة  يف  مبا�سرة  توؤثر 
املواد  واختيار  به  العتناء  ال�سروري  من 
النظام  اإىل  واإ�سافتها  املنا�سبة  الغذائية 

الغذائي اليومي.

وبدا اأن بروتينا منفردا م�سادا لاللتهابات ي�سمى "العنقودية" 
)Clusterin(، م�سوؤول اإىل حد كبري عن الفائدة.

اأجريت  التي  التجارب  ترجمة  �سمان  عدم  من  الرغم  وعلى 
يف  الباحثون  نظر  عندما  اأن���ه  اإل  الب�سر،  اإىل  ال��ف��ئ��ران  على 
للتمارين  نظاما  نفذت  التي  ال�سن،  الكبرية يف  الفئران  دماء 

الريا�سية، وجدوا اأن م�ستويات الربوتني نف�سه ارتفعت.
وقال الربوفي�سور توين وي�س-كوراي، من كلية الطب بجامعة 
�ستانفورد يف ولية كاليفورنيا التي نفذت البحث: "ميكن اأن 

خالل  من  التي،  العالجات  اأم��ام  الباب  الكت�ساف  ه��ذا  يفتح 
ميار�سون  ل  الذين  الأ�سخا�س  لدى  الدماغ  التهاب  تروي�س 
الكثري من التمارين، تقلل من خطر الإ�سابة مبر�س التنك�س 

الع�سبي اأو تبطئ تقدمه".
اأن التمارين الريا�سية حتفز عددا من  ومن املعروف بالفعل 
املظاهر ال�سحية يف الدماغ، مثل زيادة اإنتاج اخلاليا الع�سبية 

وتقليل اللتهاب.
واأ�ساف وي�س-كوراي: "اكت�سفنا اأن تاأثري التمرين هذا ميكن 

ال��دم، وميكننا نقل هذا  اإىل عوامل يف  اإىل حد كبري  ُيعزا  اأن 
التاأثري اإىل فرد يف العمر نف�سه ل ميار�س الريا�سة".

ووجد الباحثون يف درا�ستهم اأن نقل الدم من الفئران قلل من 
م�ستويات اللتهاب يف اأدمغة الفئران غري الن�سطة.

الأع�ساب  التهاب  من  م�سابها  نوعا  اأن  وي�س-كوراي  واأ�ساف 
مثل  الع�سبية  التنك�سية  ب��الأم��را���س  وثيقا  ارتباطا  مرتبط 

مر�س الزهامير يف الب�سر.
وكانت التجارب تتوقف على حقيقة اأن الفئران حتب اجلري. 
اأو م��ق��ف��ول��ة يف  امل��ح��ق��ق��ون ع��ج��الت ت�سغيل وظ��ي��ف��ي��ة  وو���س��ع 
عملية  تعادل  والتي  اأ�سهر،   3 عمرها  خمترب  فئران  اأقفا�س 

التمثيل الغذائي لالإن�سان البالغ من العمر 25 عاما.
ل��زي��ادة كمية اخلاليا  كافيا  �سهر  مل��دة  ال��ث��اب��ت  اجل���ري  وك���ان 
الع�سبية واخلاليا الأخرى يف اأدمغة الفئران املاراثونية ب�سكل 

كبري باملقارنة مع تلك املوجودة يف الفئران امل�ستقرة.
وكان لدى الفئران امل�ستقرة التي تتلقى البالزما من الفئران 
املاراثونية عدد اأكرب من اخلاليا التي توؤدي اإىل ظهور خاليا 
قدرة  م���دى  تقييم  الخ��ت��ب��ارات  ج��دي��دة.وت�����س��م��ن��ت  ع�سبية 
الفئران على معرفة اأن �سوتا معينا يعني اأن اأر�سية القف�س 

كانت على و�سك اإحداث �سدمة كهربائية �سغرية.
وقام الباحثون بح�ساب ذلك من خالل النظر يف ما اإذا كانت 
الفئران "تتجمد" وتبقى ثابتة عندما اأدركت اأن ال�سدمة قد 

تكون على و�سك احلدوث.
اأكرث  التكميلي،  للت�سل�سل  مثبط  وهو   ،Clusterin وك��ان 

وفرة يف دماء الفئران الن�سطة.
واأظهرت جتارب اأخرى اأن Clusterin يرتبط بامل�ستقبالت 
اخلاليا  وه��ي  للدماغ،  البطانية  اخلاليا  يف  بكرثة  امل��وج��ودة 

التي تبطن الأوعية الدموية يف الدماغ.
ومتّكن Clusterin مبفرده، على الرغم من اإعطائه خارج 
الدماغ، من تقليل التهاب الدماغ يف �ساللتني خمتلفتني من 
اأنحاء  ح��اد يف جميع  التهاب  اإح���داث  املخترب حيث مت  فئران 

اجل�سم اأو التهاب ع�سبي مزمن مرتبط مبر�س الزهامير.
وت��ك��ه��ن ال��ف��ري��ق ب���اأن ال����دواء ال���ذي ي��ع��زز اأو ي��ح��اك��ي ارتباط 
للدماغ،  البطانية  على اخلاليا  Clusterin مب�ستقبالته 

الع�سبية  التنك�سية  الأم���را����س  م�سار  اإب��ط��اء  يف  ي�ساعد  ق��د 
املرتبطة باللتهاب الع�سبي مثل مر�س الزهامير.

.Nature وُن�سر البحث يف جملة

درا�سة تك�سف عن "مفتاح حمتمل" لدرء اخلرف!
لدى  املخ  وظائف  يعزز  اللياقة  فائقة  الفئران  من  املاأخوذ  الدم  اأن  ُوجد 
نظرائها، يف اكت�ساف قد يوؤدي يف يوم ما اإىل عالجات جديدة للخرف لدى 

الب�سر.
ووجدت الأبحاث اأن حقن الدم املاأخوذة من الفئران ال�سابة التي حت�سل على 

الكثري من التمارين اأفادت اأدمغة الفئران غري الن�سطة يف العمر نف�سه.

وي�سيف، حتتوي اأمعاء الإن�سان على 70 باملئة من 
خاليا منظومة املناعة، وبالذات يف الغ�ساء املخاطي 
حتتاج  فيه  امل��وج��ودة  والبكترييا  اله�سمي.  للجهاز 
اإىل مواد مغذية لكي تعمل الأمعاء ب�سورة �سحيحة، 

لأنه بعك�س ذلك، ميكن اأن تكون العواقب وخيمة.
يزداد  ال��ت��غ��ذي��ة،  ���س��وء  ب�سبب  اأن���ه  اإىل  ال��دك��ت��ور،  وي�سري 
باأمرا�س  والإ���س��اب��ة  املر�سية،  للعدوى  التعر�س  خطر 
مزمنة مبا فيها ال�سرطان وتليف الكبد. ولكن التغذية 
ال�سحيحة ت�ساعد على تكاثر البكترييا 
الأم��ع��اء وتكبح  امل��ف��ي��دة يف 

البكترييا ال�سارة.
"لأن  وي����������ق����������ول، 
ال�������ب�������ك�������ت�������ريي�������ا 
امل������������وج������������ودة يف 
تتفاعل  الأم��ع��اء 
منظومة  م�����ع 
واجلهاز  املناعة 

الع�سبي".
ويك�سف فريلينغ 
ث�������الث�������ة م��������واد 
�سارة  غ���ذائ���ي���ة 

لالأمعاء وهي:

ال�سكر
ال�����ك�����ث�����ريون   
يحبون تناول 
تة  ل كو ل�سو ا
واحل����ل����وي����ات 
 . ت ملعجنا ا و
عند  ول������ك������ن 
ت���������ن���������اول ه������ذه 
وبانتظام  دائما  امل��واد 
ال������وزن  زي���������ادة  اإىل  ي���������وؤدي 
مع  يح�سل  ال�سيء  ونف�س  ب�سرعة. 
لالأمعاء.  امل��خ��اط��ي  الغ�ساء  يف  البكترييا 
ما  ب�سرعة،  ال�سكر  ت�سطر  البكترييا  ه��ذه 
يف  �سلبا  يوؤثر  وه��ذا  تكاثرها،  ت�سارع  ي�سبب 

�سحة الأمعاء.

اللحوم املعاجلة واملدخنة 
 تكمن امل�سكلة يف احتمال ظهور مواد م�سرطنة يف النقانق 
للمعاجلة  خ�سوعها  بعد  املعاجلة،  اللحوم  من  وغريها 
املواد ب�سورة منتظمة  اأن تناول مثل هذه  اأي  احلرارية. 

ميكن اأن ي�سبب الإ�سابة ب�سرطان البنكريا�س.
ويقول، "النقانق املدخنة، هي جزء من نظامنا الغذائي. 
بل  ويومية،  منتظمة  ب�سورة  بتناولها  ين�سح  ل  ولكن 
ميكن تناولها مرة واحدة يف الأ�سبوع، لأنه يف هذه احلالة 

لن تكون لها عواقب وخيمة".
الدهون "ال�سيئة"- ويحذر الدكتور من التاأثري ال�سلبي 
للدهون "ال�سيئة" املوجودة يف املايونيز وال�سمن النباتي 
اإ�سافيا  ثقال  ت�سكل  لأنها  اخلنزير،  و�سحم  )املارغرين( 

على الأمعاء.
مثل  الأم��ع��اء،  ل�سحة  مفيدة  غذائية  م��واد  هناك  ولكن 
املواد املحتوية على األياف غذائية طبيعية و�سهلة الذوبان 
املاء. وتناول هذه املواد ب�سورة منتظمة يح�سن عمل  يف 

الأمعاء وعملية اله�سم. ومن هذه املواد:

املوز

توؤثر  ال��ت��ي  الطبيعية،  الإي���دول���ني  غ��ن��ي مب���ادة  امل���وز   
اإيجابيا يف تكاثر البكترييا امل�سادة لاللتهابات يف 

الأمعاء.

ال�سمك
ه����و  ك�������م�������ا   
م����������ع����������روف 
الأ������س�����م�����اك 
غ����������ن����������ي����������ة 
�س  حما لأ با

التي  ال���ده���ن���ي���ة، 
تغذية  يف  اإي��ج��اب��ي��ا  ت��وؤث��ر 

وتعزز  لالأمعاء،  املخاطي  الغ�ساء 
وظيفة اجل�سم الوقائية.

على  البطاط�س  ق�سرة  حت��ت��وي  بق�سرتها-  البطاط�س 
الأمعاء،  حماية  يف  اأي�سا  ي�ساهم  ال��ذي  ال��زب��دة،  حم�س 

ويوؤثر اإيجابيا يف الغ�ساء املخاطي لالأمعاء.

امللفوف املخمر
التخمر، وحتافظ على �سحة  امل��ادة عملية  تن�سط هذه   
الغ�ساء املخاطي لالأمعاء، وتكبح ن�ساط البكترييا امل�سببة 

لالأمرا�س.

اخلبز الأ�سود
واألياف  الأ�سود على كربوهيدرات مهمة   يحتوي اخلبز 

غذائية �سرورية لتعزيز منظومة املناعة.
البقول وال�سبانخ واجلزر  بتناول  اأي�سا  وين�سح الطبيب 
لتعزيز  ويو�سي  اأي�سا.  الغذائية  ب��الأل��ي��اف  غنية  لأن��ه��ا 
منظومة املناعة، باتباع نظام غذائي متوازن، ومبمار�سة 

ا. التمارين الريا�سية بانتظام يف الهواء الطلق اأي�سً

منها ال�سكر واللحوم املعاجلة واملدخنة 

مواد غذائية مفيدة واأخرى �سارة باالأمعاء
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�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

تغيري ��سـم / عبد�لرحيم حممد مبارك حممد �جلابري 
حممد  مبارك  حممد  املواطن/عبدالرحيم  تقدم 
اىل  بطلب   )517320( املوحد  اجلابري/الرقم 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة 
لديه  فمن  اىل)عبداهلل(  )عبدالرحيم(  من  ا�سمه 
اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن
رئي�س ق�سم �لتوثيق �لعام  

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 1859/2020/208 تنفيذ مدين
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2161 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)206،011/68 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : �سركة عمان للتاأمني )���س.م.ع( - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم 
  Email:maliklaw@emirates.net.ae الدانة/  مركز  مقابل   - ال�ساعة  دوار  من  بالقرب   -  24

املطلوب اإعالنهم : 1 - �سركة ت�سامرز للهند�سة البحرية �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده ، 2- نكو كرافت �س ذ م م - �سفته 
: منفذ �سده ، 3 - تكنولوجي فنت�سرز للمعدات البحرية - �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده    

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ على كل من املنفذ �سده الوىل 
مبلغ وقدره 47،489/78 درهم واملنفذ �سدها الثالثة مبلغ وقدره 3،001/54 درهم واملنفذ �سدها الرابعة مبلغ 
وقدره 29،513/54 درهم.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

يف  �لدعوى رقم 2019/650 جتاري كلي - �أبوظبي 
املدعي / �سمو ال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة ال نهيان 
بوكالة املحامي / متكني للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

املعلن اإليها / املدعي عليها الوىل / �سركة ا�س تي ا�س اأبوظبي الكرتوميكانيكال  
يف الدعوى رقم )2019/650( جتاري كلي - اأبوظبي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة اأبوظبي املوقرة لعمال اللجنة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الإثنني 
املوافق 2022/3/28 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا لعقد الإجتماع الثاين للخربة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى، 
وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم 

امل�ستندات والتعقيب عليها.
�خلبري / عبيد حممد �ل�سارد 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 152
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 492 

 دعوة حل�سور
    �الجتماع �لثاين للجنة �خلربة

70392
�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
�ملرجتعة   �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000081/ 

اإىل املحكوم عليه : را�سد حمد جرب حمد ال�سويدي  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ امل�ستقبل لتاأجري ال�سيارات واحلافالت موؤ�س�سة فردية  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 11330.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/4549( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه : �سيخة يو�سف جمعه مبارك حمد - اإماراتية اجلن�سية وعنوانه اإمارة دبي - منطقة مردف - بجوار مردف مول 

- �سارع A85 - فيال رقم C 14 - متحرك رقم 0504801661 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )150468( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )150468( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2019ا�سودمر�سيد�س �سي B300عجمان 94398
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/4778( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ا�سرف الكرطو�سي - مغربي اجلن�سية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - �سارع رقم 10 - فيال خا�سة رقم 39 - هاتف 

رقم 0564300014 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )14838.08( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )14838.08( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2017ا�سود�سيفروليه كروز17ابوظبي34689
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/4776( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / عرفان نيامات نيامات ما�سيح - باك�ستاين اجلن�سية - وعنوانه اإمارة ال�سارقة - منطقة اخلان - جممع جمال 

عبدالنا�سر - فيال رقم -5 هاتف رقم  0551841456 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )11593( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )11593( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2012ف�سيني�سان تيدا 3ال�سارقة35708
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/4781( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ادفارد غازاريان - ارمنيا اجلن�سية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - �سارع خليفة - رقم 25 - بجانب مدر�سة الراحة 

- فيال رقم 35 - هاتف رقم 0509894634 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )19962( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )19962( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2012ا�سودهايونداي �سوناتا14ابوظبي27561
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/4779( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
رقم  - متحرك   702 رقم  �سقة   - بلبل  بناية   - ال�سارقة  اإم��ارة  وعنوانه   - - هندي اجلن�سية  اغا  / عبدالرفيق  اليه  املنذر 

 0502661670
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )25291.08( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )25291.08( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2012رمادي هوندا اكورد2ال�سارقة 54628
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/4777( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
اإم��ارة ابوظبي - منطقة العني - جممع جمموعة  ت��ودي حممد - هندي اجلن�سية - وعنوانه  اليه / نيجا�س بيالي  املنذر 

         0543064897  -   B توكل - بناية رقم 19 - �سقة رقم 19 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )31934( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )31934( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2018ابي�سرينو دا�سرت 12ابوظبي41692
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/4780( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / �سانال هريدا�س هريدا�س - هندي اجلن�سية - وعنوانه اإمارة ال�سارقة - منطقة القا�سمية - كرني�س البحرية - 

بناية اليا�سمني - متحرك رقم 0561385322 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )30162( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )30162( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2013بني بور�س كاينيابي�سال�سارقة66067
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ��سعد جميل عبد�جلميل  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004862/ 

اإىل املحكوم عليه :  ا�سعد جميل عبداجلميل 
العنوان : ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سائقي اجرة ال�سارقة هاتف 

 0509341803
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�سارقة - ذ م م يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 5266.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000925 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الربج ملقاولت ت�سييد الن�ساءات املعدنية ذ م م / وميثلها : زياد حممد 
 138 �سارع   7 اإمارة عجمان   ، املتحدة  العربية  الإمارات   : الإقامة  - جمهول حمل 

عجمان ال�سناعية 2 الهاتف 0525528188 رقم مكاين 4517907598  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/21 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إعالن قر�ر

يف  �أمر �الد�ء رقم 2022/42  
اإل�ى املطلوب �سده)1( جمال الدين عبد اجلبار عبدالعزيز حممد اجلن�سية : �سوداين

العنوان : ابوظبي النادي - ال�سياحي بناية رقم 11 �سقة رقم305 ويحمل هوية رقم 5 9320479 1971 784 هاتف : 
بتاريخ 2022/02/08 قد قررت حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية - دائرة  باأنه  علما  - نحيطكم   0562235584
“بعد  بالتايل:  الدويل،  2022، �سدكم ل�سالح وزارة اخلارجية والتعاون   /42 اداء رقم  امر  امل�ستعجلة - يف ملف  المور 
الطالع على ملف العري�سة واعمال لن�س املادة 62 وما بعدها من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية. ال�سادرة 
بقرار جمل�س الوزراء رقم 57 ل�سنة 2018. وحيث ان مديونية املطلوب �سده ثابتة يف حقه مببلغ 111،90 درهم قيمة 
من  اأعيد  والذي  الإ�سالمي،  ظبي  اأبو  م�سرف  على  وامل�سحوب  الطالبة  اجلهة  ل�سالح  ال�سادر   )500063( رقم  ال�سيك 
امل�سرف امل�سار اإليه ب�سبب عدم وجود ر�سيد ل�سرفه، ومن ثم تتوافر يف الدين النقدي املطالب به ال�سروط املو�سوعية من 
حيث ثبوته بالكتابة وتعيني مقداره وحلول اأجل ا�ستحقاقه، كما توافر ال�سرط ال�سكلي باإجراء التكليف بالوفاء للمديونية يف 
امليعاد املحدد قبل تقدمي هذه العري�سة، وهو ما تق�سي معه املحكمة للجهة الطالبة بطلبها اداء املبلغ امل�سار اإليه. وحيث اإنه 
عن طلب النفاذ املعجل فانه ل موجب للق�ساء به، وعليه ناأمر: اأول: باإلزام املطلوب �سده باأن يوؤدي اإىل اجلهة الطالبة مبلغ 
)111، 90( ت�سعون األف ومائة واأحد ع�سر درهم قيمة م�ستحقات مالية للجهة الطالبة، والزامه كذلك م�ساريف الطلب.” 

قراراقابال للتظلم اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا الإعالن.
حمكمة �أبوظبي �الإحتادية �الإبتد�ئية

�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية            

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001341 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة مزون ملقاولت البناء ذ م م - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة ال�سهويهني خلف �ساحة احل�سن 
�سقة رقم 10 ملك بنك ابو ظبي الوطني - هاتف رقم 0504820819

نعلمكم بان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع يف الدعوى رقم 2022/1341 الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة 
والت�سامم  والتكافل  بالت�سامن  الرابع  اىل  الول  من  عليهم  املدعى  اإلزام   -  : فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
و ثالثمائة  الف  ت�سعون  و  وثالثمائة  مليون  )واحد  املدعي  اىل  درهم   1،390،360.38 وقدره/-  مبلغا  ب�سداد  جمتمعني 
و�ستون درهم و ثمانية و ثالثون فل�سا( والفائدة التعاقدية ايبور ثالثة اأ�سهر + %5.5 �سنوياً بحد اأدنى %7 وفائدة تاأخريية 
الفائدة  جانب  اإىل  التام،  ال�سداد  حتى  و  للفائدة  خ�سم  تاريخ  اآخر  وهو   2022/01/24 تاريخ   من  وذلك   ، �سنويا   3%
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهم  املدعى  واإلزام  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   12% مبعدل  القانونية 
2022/04/05 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية  ومقابل اأتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 
، وتقدمي مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد  اأو  �سخ�سيا ً   )7 رقم  الدعوى  - مكتب رقم )مكتب مدير  املدنية  البتدائية  املحكمة 
للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  اأيام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل  كافة  بها  الدعوى مرفقا  جوابية على 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ 2022/3/17 م. 

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001341 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه: ان ان ان ا�س انرتنا�سيونال ملتد �سركة اف�سور حتت بي يف اى رقم 1412187
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة الرولة بناية بنك اخلليج الأول الطابق الر�سي بني �سوبر ماركت فاطمة ومركز القبائل 
�س.ب:21416 ال�سارقة - نعلمكم بان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع يف الدعوى رقم 2022/1341 الدائرة 
الرابع  اىل  الول  من  عليهم  املدعى  اإلزام   -: فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد  الرابعة  اجلزئية  التجارية 
1،390،360.38 درهم اىل املدعى )واحد مليون و  بالت�سامن والتكافل والت�سامم جمتمعني ب�سداد مبلغا وقدره-/ 
ثالثمائة و ت�سعون الف و ثالثمائة و�ستون درهم و ثمانية و ثالثون فل�سا( والفائدة التعاقدية ايبور ثالثة اأ�سهر + 5.5% 
وهو اآخر تاريخ خ�سم للفائدة   2022/01/24 تاريخ  وذلك من   ، �سنويا   3% تاأخريية  وفائدة  �سنويا بحد اأدنى 7% 
و حتى ال�سداد التام، اىل جانب الفائدة القانونية مبعدل %12 �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و 
اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/04/05 اأمام مكتب 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 7( �سخ�سيا 
ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 

ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ 2022/3/17 م. 

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
�حلكم     تف�سري  طلب   SHCFICIREQJI2022 /0001517 يف  �لدعوى رقم

اإل�ى املدعى عليه : الزيت الأول لتزويد ال�سفن بالوقود 
جمهول حمل الإقامة : خورفكان ال�سرق خلف �سارع الكورني�س مكتب رقم 216 الطابق الثاين ملك دائرة 

املواين البحرية واجلمارك رقم الهاتف املتحرك0504333683 �سندوق بريد رقم 4981 الفجرية.
تلتم�س املدعية )طالبة التف�سري( الق�ساء مبا يلي :

رقم 2020/2559 جتاري جزئي وبيان ما اإذا  الدعوي  يف  ال�سادر  احلكم  من  ثالثا  الفقرة  تف�سري   .1
كان يحق للمدعية التنفيذ على الكفالة املودعة من املدعى عليها الوىل.

اإلزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/03/28   .2
اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
الدعوى رقم 9( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�سفك مدعى عليه. حرر بتاريخ 2022/3/18
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001490 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عرفان طاهر �ساندهو
موقع  اأقرب   106 ال�سقة  رقم  املاجد  عبدالعزيز  بناية  النه�سة  ال�سارقة منطقة  اإمارة   : الإقامة  جمهول حمل 
معروف �سحراء �سنرت عنوان العمل اإمارة دبي اإ�سم املوؤ�س�سة م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي منطقة ند احلمر امل�سمى 

الوظيفي حملل اإئتمان هاتف متحرك 0502722579 هاتف العمل 026960359
لعالن املدعى عليه ن�سرا باللغة العربية والجنليزية

األف وربعمائة واحد  33،481.66 درهم )ثالثة وثالثون  باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره  باإلزام املدعى عليه 
وثمانون درهم و�ستة و�ستون فل�س( بال�سافة اإىل الفائدة القانونية بواقع %12 �سنويا ً من تاريخ رفع الدعوي 

وحتي ال�سداد التام. اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
املحكمة  الإحتادية  ال�سارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/04/04 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت 
البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 70197
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
�حلكم     تف�سري  طلب   SHCFICIREQJI2022 /0001517 يف  �لدعوى رقم

اإل�ى املدعى عليه : اإف تي ماريتامي �سريفيزز ال تي دي - جمهول حمل الإقامة : دولة قرب�س 
لرنكا وتعلن على ريان ال�سفينة زيل Zeal مبيناء احلمرية اإمارة ال�سارقة

تلتم�س املدعية )طالبة التف�سري( الق�ساء مبا يلي:
2020/2559 جتاري جزئي  رقم  الدعوي  ال�سادر يف  من احلكم  ثالثا  الفقرة  تف�سري   .1

وبيان ما اإذا كان يحق للمدعية التنفيذ على الكفالة املودعة من املدعي عليها الأويل.
املحاماة. واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  اإلزام   .2

ال�سارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/03/28 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت 
الإحتادية املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �سخ�سيا ً اأو 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  اأيام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اأعاله - بو�سفك مدعى عليه. حرر بتاريخ 2022/3/18 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001348 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الهام عبد احلميد ال�سريازي ال�سباغ
جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة ، هاتف 0509939769

بناء على طلب املدعية الحتاد الوطني “�سركة ال�سمان العامة لل�سرق الدنى
قد اقام عليك الدعوى وتطالبك فيها : اأول :- �سم ملف النزاع رقم 2022/206 مدين

)ت�سعة  درهم   29،400.00 مبلغ  لها  توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  لها  احلكم  املدعية  تلتم�س   : ثانيا 
وع�سرون الفا واربعمائة درهم( ، والفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد 
التام مع الر�سوم وامل�سار ومقابل اب املحاماة.  اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/03/28 اأمام مكتب 
 - �سباحا   08:30 ال�ساعة  متام  يف  املدنيه  البتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/56612(
املنذر: الزاجل للعقارات �س.ذ.م.م 

املنذر اإليه : مطعم مله ودله �س.ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة.
املو�سوع

اإلي�ه ب�سرورة �سداد القيمة اليجارية املرت�س�دة بذمت�ه مببلغ 121،644  ينذر املنذر/ املنذر 
ملك   2 رق��م  للمحل   2021/9/22 حتى   2020/12/1 م��ن  للفرتة  الأج���رة  م�ستحقات 
وب�سداد   113 القطعة  رقم  بدبي  الأوىل  الكائن مبنطقة جمريا  املزروعي،  ورثة خليفة حمد 
املرت�س�دات املتبقية من �سريبة القيمة امل�سافة مببلغ 2332 درهم حتى تاريخ 2021/9/22  
اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإع��الن واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة  اأق�ساها خم�سة  خالل مدة 
بالتعوي�س  واملطالبة  املو�سوعية  ال��دع��وى  ورف��ع  ح�ق�ه  ل�ه  حتفظ  التي  القانونية  الإج���راءات 
اإليه كافة ر�سوم وم�ساريف  املنذر  املنذر، مع حتميل  اأو �سرر تعر�س له  اأي عط�ل  املنا�س�ب ع�ن 

التقا�سي واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70408 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �الإنذ�ر )55820/2022(
املنذره : م�ساريع قرقا�س )�س.ذ.م.م(.

�سد / املنذراليه:- نوبني بابى فيالكاتيل جو�سيف بابى.
نتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليهم لإنذاره بالآتي:- 

التي متثل جزء من قيمة بدل  دره��م   186،541 وق��دره=  �سداد مبلغ  ب�سرورة 
ت�سليم مفتاح  10/02/2019 وحتى  تاريخ  الإيجارية من  الفرتة  الإيجار عن 
ا�ستالمكم  تاريخ  اأي��ام من  22/09/2021 وذلك خالل خم�سة  بتاريخ  املاأجور 
القانونية �سدكم مع حفظ  الإج��راءات  اتخاذ  اإىل  واإل �سوف نلجاأ  هذا الإخطار، 
املاأجور و�سداد املرت�سدة يف  الإيجار عن فرتة �سغل  املطالبة ببدل  املنذرة يف  حق 

ذمتكم والر�سوم وامل�ساريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �الإنذ�ر )55831/2022(
املنذر/ الإمارات ريت )�سي اي اي �سي( بي ال �سي

راجو كومار رخ�سة جتارية �سادر عن  مديرتها/بيال  ومتثلها  ذ.م.م  �سوب  بلوكويف  �سد - املنذر اليهما/1-جاميكا 
�سلطة دبي للمجمعات البداعية مقيدة حتت الرقم 92991

ال�سيكات حمرر   : ب�سفته   - راجوكومار  بيال   -2
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر الهما لإنذارهما بالآتي :

ب�سرورة ب�سداد بدل الإيجار املرت�سد بذمة املنذر اليه والبالغ مقداره مبلغ وقدره 210،858 درهم بدل اليجار 
مف�سله علي النحو التايل )177،739 درهم متثل بدل اليجار من تاريخ 27/02/2017 وحتي تاريخ ت�سليم 
ال�سيكات املرجتعة  10،473.92 درهم قيمة  04/02/2018 بال�سافة ايل مبلغ وقدره  بتاريخ  املاأجور للمنذر 
اليجارية  الفرتة  بتمثل  التي   MCB بنك  علي  امل�سحوب   015965،015964،015963،015962 رقم 
ر�سوم  13،607 درهم جزء من  بال�سافة ايل مبلغ وقدره   26/02/2017 لغاية   05/02/2017 تاريخ  من 
9،039 درهم  �سداد مبلغ وقدره  04/02/2018 بال�سافة اىل  01/01/2017 وحتي  اخلدمات للفرتة من 
�سريبة القيمة امل�سافة التي بتمثل من تاريخ 05/02/2017 لغاية 04/02/2018( وذلك خالل خم�سة ايام 
من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار واإل اللجوء اىل مركز ف�س املنازعات الإيجارية لإ�ست�سدار اأمر اأداء لإلزامكم بال�سداد 

كل منكم ح�سب املرت�سد بذمته. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 70021
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �الإنذ�ر )55827/2022(
املنذر/ قرقا�س للعقارات

املنذر األيها / اأدمار�س منطقة حره ذ.م.م وميثلها مديره/ميكو ايفاري لهتونني - رخ�سة 
جتارية �سادر عن �سلطة دبي للتطوير مقيده حتت الرقم 93987

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر الها لإنذارها بالآتي:- 
ال��ت��ي مت��ث��ل ر���س��وم اخل��دم��ات و  57،549.72 دره���م  ���س��داد مبلغ وق����دره =/  ب�����س��رورة 
بتاريخ  امل���اأج���ور  اإخ����ال  وح��ت��ي   02/07/2020 ت��اري��خ  م��ن  امل�����س��اف��ة  ال�����س��ري��ب��ة  ق��ي��م��ة 
10/10/2021 وذلك خالل خم�سة اإيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار، واإل �سوف 
نلجاأ اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية �سدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار 

عن فرتة �سغل املاأجور و�سداد املرت�سدة يف ذمتكم والر�سوم وامل�ساريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021
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�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0055423
املخط�ر : عقيل عبداهلل مالح�سن دروي�س احلافظي - اإماراتي اجلن�سية ، 

دروي�س  مالح�سن  عبداهلل  ال�سيد/اليا�س  عن  وكيل  ب�سفتي   )784196576135964( رقم  هوية  بطاقة  يحمل  و 
احلافظي   - اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784195721429413( مبوجب وكاله �سادرة من كاتب 

العدل برقم، )MOJAU_2022_0045585( - العنوان : ال�سارقة، هاتف رقم : )971508122959(،
املخطر اإليهم : الفانو�س ال�سفر للتجارة العامة ذ م م - املرخ�سة من التنمية القت�سادية بامارة ال�سارقة برقم )743613( 
�سارع  البوطينة - خلف   - ال�سارقة   : العنوان   ، الرخ�سة  �سريك ومدير يف  الدين ب�سفتها  �سفيز  ال�سيدة / فاطمة  وميثلها 

العروبة �سقة رقم )204( طابق رقم )2( ملك ا�سماعيل علي �ساهني ال الب�سر.  هاتف رقم : )971508956202(،
مو�سوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�سيك،

الوق�ائ�ع :- حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�سالح املخطر �سيك :
الف درهم فقط لغري( م�سحوب على بنك )جناتا بنك ليمتد(  - رقم )139649( بقيمة )30،000( درهم )ثالثون 
م�ستحق الدفع بتاريخ )2021/02/22( و حيث اأن ال�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب،  -  و عليه يعلن املخطر املخطر 
اإليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم الخطار و اإل �سوف يقوم باتخاذ الجراءات 

القانونية �سده، - و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا،
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0053410
اخطار عديل للوفاء مببلغ 171319 درهم

املخطر : �سرك�ة ح�اجي التج�اريه ذ م م - وميثله�ا ب�التوقيع ال�سيد / احم�د حم�س�ن ابرهي�م عب�داهلل - ويحم�ل بطاق�ة هوي�ة رقم 
)784196764916373( ب�سفته وكيال عن ال�سيد /ابراهيم عبدالنبي علي حاجي - ب�سفته ممثل بالتوقيع ل�سركة / حاجي 
وال�سادرة من  برقم )216629(  املرخ�سة   - م  م  ذ  التجارية  / حاجي  �سركة  ب�سفتها مديرة  م  م  ذ  العامة  للتجارة  علي حاجي 
اقت�سادية دبي - مبوجب عقد التاأ�سي�س امل�سدق برقم )2016/1/125208( وب�سفته وكيال عن / عبدالنبي علي حاجي ب�سفته 

رئي�س جمل�س ادارة �سركة حاجي علي حاجي - مبوجب وكالة م�سدقة رقم )2004020943(
العنوان /ال�سناعية 10 خلف �سارع ال�سارقة الدائري �سربه رقم 1 2 4  الهاتف : 00971503536330 

املخطر اليه : �سركة ال�سباح العاملية للمقاولت اللكرتوميكانيكية ذ م م - فرع ال�سارقة 
العنوان : ال�سارقة - الند القا�سمية - �سقة رقم 102 الهاتف : 0522455581

مو�سوع الخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ 171319 درهم
اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 171319 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ 

ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل : 
30/06/2021 وامل�سحوب على بنك المارات ال�سالمي.  171319 درهم بتاريخ ا�ستحقاق  000059 مبلبغ  - ال�سيك رقم 

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، 
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات 

القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك...

�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0049827
املخط�ر/ �سو�س جعفر عبداهلل، هندي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم 784196936982071

العن�وان/ ال�سارقة  - هاتف رقم / 0505196324
املخطر اإليه / �ساجيث روتنام، اجلن�سية �سري لنكا

العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم / 0502131306 / 0564223166 / 0568884733
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 31،500 درهم )واحد وثالثون الف وخم�سائة درهم(

املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 31،500 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي 
عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم تطابق التوقيع

على  وامل�سحوب   2021/12/31 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   31،500 رقم322997 مببلغ  ال�سيك  كالتايل:  وبيانه 
تاريخ  م�سي  رغم  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  قد  عليه  املدعي  اإن  وحيث   - املحدود  الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�س  ات�س  بنك 
ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،  لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل 
خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق 

على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك.

�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 70533
 �إخـطار     

برقم �ملحرر 2022/0042148
اإنذار عديل

املخطر : احمد عبداهلل حممد علي املرزوقي - اإماراتي اجلن�سية - ويحمل هوية رقم )784198560819611(
العنوان : الإمارات العربية املتحده - ال�سارقة.  الهاتف : 0561515316

 )A3964079( املخطر اليه : حممود حممد نورى حممود - عراقي اجلن�سية - ويحمل جواز �سفر رقم
العنوان : الإمارات العربية املتحده ال�سارقة - القا�سمية. الهاتف 0568873768 

الوقائع :- 
- حيث اأن املخطر تربطه عالقة جتارية مع املخطر األيه حيث اأن املخطر قام ب�سراء �سيارة من نوع | لكز�س موديل 2019 جديدة - وكالة “من 

املخطر اليه مبوجب عقد بيع �سيارة موؤرخ بتاريخ 01/05/2019 بني الطرفني.
- قام املخطر يدفع مبلغ 430000 درهم )اأربعمائه وثالثون الف درهم فقط لغري( للمخطر اليه وذلك عن ثمن ال�سيارة على اأن يقوم 

املخطر اآليه بت�سليم املخطر ال�سيارة مع اأوراق الت�سجيل خالل �سبعة اأيام
- مع تعهد من املخطر اليه اهلل يف حالة عدم ت�سليم املخطر ال�سيارة للطرف الثاين يقوم باأ�سرتجاع املبلغ كاماًل واأن مل يلتزم بدفع املبلغ يتم 

اتخاذ الأجراءات القانونية بحقه.
- وحيث اأن املخطر األيه مل يقم حتى تاريخه بت�سليم املخطر ال�سيارة اأو اأوراق الت�سجيل اخلا�سه بها تنفيذاً للعقد املربم بني الطرفني  - وحيث 

اأن املخطر حاول مررا وتكرارا بكافة املحاولت الودية بالتوا�سل مع املخطر اإليه حتى يقوم بت�سليمه ال�سيارة اأو ارجاع املبلغ املدفوع ،
الف  )اأربعمائه وثالثون  درهم   430000 املرت�سد يف ذمته وقدره  املبلغ  �سداد  و�سرعة  ب�سرورة  ليه  املخطر  ينبه على  املخطر  فاإن   - ذلك 
درهم فقط لغري( يف موعد اأق�ساه ع�سرة اأيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار واإل �سي�سطر املخطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة 

باملبلغ والتعوي�س.
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0051333
اخطار عديل للوفاء مببلغ 300000 درهم

املخطرة : مرمي �سيدحممد نقي - اماراتية اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم 784199546020316
 maryam_ayed@hotmatcom : العلوان دبي- املطينه - الربيد اللكرتوين

هاتف رقم : 971502528811
املخطر اإليه : ماجد ابراهيم عبداهلل حممد احلمادي - اماراتي اجلن�سية

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199242957423
- العنوان : ال�سارقة - الزاهية - مقابل �سارع املويلح - هاتف رقم : 971563552558

مو�سوع الإخطار : بدفع قيمة ال�سيك.
الوق�ال�ع : حيث ان املخطر قد حرر ل�سالح املخطراليه �سيك :

1- �سيك رقم )000019( بقيمة 300000 درهم ثالثمائة الف درهم �سادر بتاريخ )2021/10/23(
ال�سيك  ان  تبني  وقد  ال�سالمي(  المارات  )م�سرف  على  م�سحوب  ال�سيك  هذا  و  املخطراليه  ل�سالح  حمرره  ال�سيك   -

)احل�ساب مغلق( 
- حيث ان املخطر اإليه يرف�س �سداد قيمه ال�سيك على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية.

- عليه فان املخطر يرغب يف الذار املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم 
الخطار وال �سوف ي�سطر ا�سفا لتخاذ الجراءات القانونية �سده،

- عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا.
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0048794
املخط�ر / رواد عي�سى جبيلي، �سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784198630575169( 

التنمية  دائرة  من  وال�سادرة  الطبي(  جنوه  )مركز  امل�سماة  الرخ�سة  يف  مالك  ب�سفته  اجلن�سية  �سوري  جبيلي،  عي�سى  عامر  ال�سيد/  عن  وكيال 
القت�سادية بال�سارقة برقم ))718663(( مبوجب الوكاله رقم ))13378/2019((

العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم / 0558501318
املخطر اإليها / زينب �سليمان خمي�س �سعيد ال�سارجي، اماراتية اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم )784199350706505( 

العن�وان/ ال�سارقة - هاتف رقم / 0543338408
املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 4620 درهم

4620 )اربعة الف �ستمائة وع�سرون( درهم مبوجب عقد عالقة جتارية بني الطرفني حيث  املخطر اإليها حرر ت عدد 2 �سيك للمخطر مببلغ 
قامت املخطر اليها بت�سليم املخطر عدد 6 �سيكات، و قامت ب�سداد 4 منها ومتت يف ذمتها عدد 2 �سيك مببلغ قيمته )4520(

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفها اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد 

الوطني دبي  المارات  بنك  على  وامل�سحوب   2021/10/27 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم  �سيك رقم 000011 مببلغ 2310 
�سيك رقم 000012 مببلغ 2310 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/11/27 وامل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني

حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، لذلك، فاأننا نخطركم 
ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، 

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

�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأنه كل من : 1- ال�سيد : اومربكا�س بورو�سريى بورو�سريى بهادراياه - 
اجلن�سية : الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيدة 
- اجلن�سية:  اوبو  �سويتا   : ال�سيدة   -2 الهند،   : - اجلن�سية  �سيخ  �سيخ م�ستان وىل  بيغم  �سميم   :
�سميم   : ال�سيدة  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  الهند، 
بيغم �سيخ م�ستان وىل �سيخ - اجلن�سية : الهند، يف الرخ�سة امل�سماه )ال�سناء خلدمات الختبارات( 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )735186( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة : �سلمى عامل جميل عامل - اجلن�سية : الهند، ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : حممد �سامون 
باأمارة  تاأ�س�ست  احلياة(  قمة  )�سيدلية  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،  اجلن�سية:   - ها�سمي 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )776473( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

بال�سارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
اإيران  بور - اجلن�سية : جمهورية  ال�سيد : خمتار حممد احمد  باأن  ايكن معلوما للجميع 
ال�سيد:  اإىل  البالغة )49%( وذلك  البيع والتنازل عن كمل ح�سته  الإ�سالمية، يرغب يف 
يف  املتحدة،  العربية  الإمارات  اجلن�سية:   - الزرعوين  اإبراهيم  اأحمد  اإبراهيم  عبدالقادر 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  للرجال(  الغيل  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة 
)213540( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى: 1. تغيري 

ال�سكل القانوين من )�سركة اأعمال مهنية( اإىل )موؤ�س�سة فردية(، 
 2013 ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأنه كل من :

العراق، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل  اجلن�سية:   - العزاوي  مهدي  �سالح  قتيبه   : ال�سيد   -1
العراق،  اجلن�سية:   - العطبي  مهدي  عدنان  قحطان   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%50( البالغة   ح�سته 
: منذر نعمان علي - اجلن�سية : العراق، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة  ال�سيد   .2
)50%( وذلك اإىل ال�سيد : قحطان عدنان مهدي العطبي - اجلن�سية: العراق، يف الرخ�سة امل�سماه 
)ور�سة الفار�س لت�سليح ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )210594( ال�سادرة 

من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
MOJAU_2022- 0056601 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/خالد احمد حممد احمد احلمادي - اماراتي اجلن�سية ميلك 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  البناء(  مواد  لتجارة  املتني  )العمد  امل�سماه  الفردية  املوؤ�س�سة 
مبوجب رخ�سة جتارية رقم )612247(، ويرغب ال�سيد/خالد احمد حممد احمد احلمادي 
ال�سيد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  - يف  اماراتي اجلن�سية 
ال�سكل  اآخرى: مت تغيري  فرحان احمد �ساه زاد حممد �سفيع - باك�ستاين اجلن�سية. تعديالت 

القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
MOJAU_2022- 0056816 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ حممد حفيظ الرحمن ر�سل حممد جالل الدين - بنغالدي�سي اجلن�سية 
خدمات  بوكيل  مهنية  اأعمال  �سراكة  ميلكون  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - مياه  يو�سف  ح�سني  وال�سيد/امري 
امل�سماء ))كافترييا �سبع جنوم(( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة مهنية رقم )751317(، 
البيع  يف   - اجلن�سية  بنغالدي�سي   - الدين  جالل  حممد  ر�سل  الرحمن  حفيظ  ال�سيد/حممد  يرغب  و 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد/ عرفان �ساه اهلل ديتا - باك�ستاين اجلن�سية و 
يرغب ال�سيد/امري ح�سني يو�سف مياه - بنغالدي�سي اجلن�سية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
) 50%( وذلك اإىل ال�سيد/ عرفان �ساه اهلل ديتا - باك�ستاين اجلن�سية.  تعديالت اأخرى: مت تغيري ال�سكل 

القانوين من )�سركة اأعمال مهنية بوكيل خدمات ( اإىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0003577 يف  �لدعوى رقم

اإىل : جوانا دالي�ساى كابانتينج  - جمهول حمل الإقامة : عجمان الرو�سة 2 بناية عائ�سة ال على الطابق الثاين �سقة 
رقم 202 رقم مكانى 4987408229

نعلمكم باأن املدعي )ة( / خالد على حممد اليا�سي 
العنوان / حمل الإقامة : عجمان اجلرف 1فيال رقم 2 رقم الهاتف : 971509118787 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب�
)تعلن املدعى عليها / جوانا دالي�ساي - ن�سرا - باللغتني / العربية والجنليزية(

يلتم�س املدعى من عدالتكم التكرم بالتى : 
اول : قيد الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها وال�سماح باعالن املدعى عليه بها 

ثانيا : الزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ 153235.50 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام.  ثالثا : الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف. لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة الدائرة املدنية 
والتجارية الثانية حمكمة عجمان الحتادية �سباح يوم املوافق 2022/03/28 ال�ساعة 09:00 لتقدمي ما لديكم 
الإجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�سال  اأو  ح�سوركم  عدم  حالة  ويف  وم�ستندات،  دفاع  من 

القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1870/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

، بالزام املنفذ �سدها بان  اأداء  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/7695 امر 
توؤدي للمنفذ املبلغ املنفذ به وقدره )590.934.35( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف والفوائد القانونية .

طالب التنفيذ : �سركة المارات احلديثة للرافعات الثقيلة ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي ال�سناعية - مبنى جممع تكنو بارك - �سقة مكتب رقم 320 - 

 backer huge بجانب �سركة
املطلوب اإعالنه : 1- ارمادا للمقاولت �س.ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )590934.35( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�عالن بالن�سر 
 5777/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  جيم�س جودمان -  جمهول حمل القامة
)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����س.م.ب  الو���س��ط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 

�سركة امريكان اك�سرب�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )�سابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)30799( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 70021

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:10/2022/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
درهم   )20.000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  الم��ر   با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
بالر�سوم  الزامه  التام مع  ال�سداد  ال�ستحقاق حتى  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  درهم  الف  ع�سرون 

وامل�ساريف . 
املدعي:عمران عبا�س

عنوانه:امارة ال�سارقة - ابو �سغارة �سارع رقم 30 بناية اجلابري �سقة رقم 404 بالقرب من هايرب ماركت 
بزر بازار  - وميثله:يون�س عبدالقادر حممد ح�سن البلو�سي

املطلوب اإعالنه :  1- حممد فاروق عبدالغفور  -  �سفته : مدعي عليه
بتاريخ:2022/1/18  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  :طلب  الإع��الن  مو�سوع 
ال��ف دره��م والفائدة  ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )20.000( دره��م ع�سرون  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام   -
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف .ولكم احلق 
يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية 

لقانون الجراءات املدنية .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1604/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 218/2020 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )8248276.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايالند( كو.ليمتد
عنوانه:امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج املنارة - �سقة ط مكتب 30063 مقابل 

فندق جي دبليو ماريوت ماركيز 
املطلوب اإعالنه : 1- جريد جلوبل للو�ساطة للتجارية �س.ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8248276.50(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70448

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1621/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 004459 وال�سادر عن/بيفر جلف جويري اند 
كالدينج �س.ذ.م.م بقيمة )271.060.16( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : الطلية املمتازة لتجارة ال�سباغ ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - منطقة القوز ال�سناعية الثالثة - �سارع 17 اأ - مبنى رقم 8 - مكاين رقم:2005980225  

- هاتف رقم:048852912 - فاك�س رقم:048852913 - متحرك رقم:0503686287 
 - ������س.ذ.م.م     ان��د كالدينج  ج��وي��ري  بيفر جلف   -2 كري�سنا  ك��وم��ار  راجي�س   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�سفتهما: منفذ �سدهما
املنفذ به  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )276575.16( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  138/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1487 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )473516.2( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : غزوة قي�س حممد نوري

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�س اخلان - مبنى ا�سا�س - �سقة 504

املطلوب اإعالنه : 1- اأريبيا جروب انف�ستمنت ليمتد    - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 

وقدره )473516.2( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1047/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية 92

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )217.999( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 10% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املدعي:موؤ�س�سة عقار
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���س��ارع امل��ط��ار - منطقة ب��ور���س��ع��ي��د - ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال - امل��ي��زان��ني - م��ك��ت��ب رق���م 9 
 -  3244594826 م��ك��اين   -  INFO3@OMALCE.AE:الكرتوين ب��ري��د   - ه������ات������ف:0506767616   -

IBAN:AE090500000000020106942
الف�سل �سيد ح�سني علوي تفتي  -  �سفتهما : مدعي  ابو  :  1- فرزانه �سيد عبا�س علوي 2-  اإعالنهما  املطلوب 

عليهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )217.999( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 10% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/3/30  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
للمحكمة قبل  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 70530

�عالن بالن�سر        
 575/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- بانثيون م.د.م.�س  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بريوك�سيدو�س دو برازيل ال تي دي ايه 
امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %5 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )350.580.42(
وحددت   - كفالة   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق 
التقا�سي  ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  املوافق 2022/3/28  الثنني  يوم  لها جل�سة 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�عالن بالن�سر 

 1636/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
ل��ت��ج��ارة اخل�سار  م��ي��دي��رتان��ني  اور����س���ارد  ���س��ده��م��ا/1-  حممد زح���اف 2-  املنفذ  اىل 

والفواكه �س.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فايزة بوجمعة 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2382963( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�عالن بالن�سر 

 1611/2022/253 تنفيذ �سيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
الدرازي  عبداهلل  عبا�س  ع�سام   -2 والتدفئة  للتربيد  املتحدة  �سدهم/1-   املنفذ  اىل 

3- عبا�س عبداهلل ح�سن الدرازي -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مركز دبي لتوريد مواد البناء �س.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)88094( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:3174/2021/465 نز�ع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755

املتنازع �سدهما  واع��الن  الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها  ت�سجيل  املحكمة  املتنازعة من عدالة  : تطلب  املنازعة  مو�سوع 
املتنازع �سدهما ب�سداد مبلغ )27257(  ب�سورة عن �سحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم 1- بالزام 
�سده  املتنازع  ال��زام   -2 ال�سداد  متام  تاريخ  حتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة  دره��م 

بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
املتنازع:لك�سري �سوبر لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع البراج - بناية فندق جلف كورت حمل رقم 02 - 
بالقرب من فندق ملينيوم مكاين:2615686247

املطلوب اإعالنه :  1- روجريو الفي�س دا �سيلفا ديا�س  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها تطلب املتنازعة من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى وحتديد جل�سة 
لنظرها واعالن املتنازع �سدهما ب�سورة عن �سحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم 1- بالزام املتنازع 
متام  تاريخ  حتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة  دره��م   )27257( مبلغ  ب�سداد  �سدهما 
ال�سداد 2- الزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/3/29  
ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197
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•• اأبوظبي-الفجر:

 بالتزامن مع �سهر القراءة 2022 الذي يقام هذا العام 
حتت �سعار “الإمارات تقراأ” والذي يهدف اإىل اإعداد جيل 

قارئ و�سغوف باملعرفة،
الدولة كعا�سمة للمعرفة والثقافة، دعا   وتر�سيخ مكانة 
وثائق  من  به  يزخر  ما  ل�ستك�ساف  ال��زوار  الوطن  ق�سر 
املراجع ت�سل  نادرة وجمموعة �سخمة من  وخمطوطات 
اإىل نحو 50 األف كتاب حتت�سنها مكتبة الق�سر واملواقع 

والقاعات الأخرى املختلفة داخل الق�سر، 
موؤلفيهم  مع  التوا�سل  بالقراءة  لل�سغوفني  تتيح  والتي 
عرب  متكاملة  معرفية  رح��ل��ة  يف  والن��ط��الق  املف�سلني، 

الثقافات والأزمنة املختلفة.
معرو�سات  ي�سم  ال���ذي  املعرفة”  “بيت  زي����ارة  ومي��ك��ن 

الغني  الإرث  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ُت��ل��ق��ي  ن�����ادرة  ف��ن��ي��ة  واأع���م���ال 
للمنطقة العربية، 

خ���الل ال��ف��رتة م��ن ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ح��ت��ى ال��ق��رن الثالث 
ع�سر.

العديد من املخطوطات والوثائق  املعرفة   ويحتوي بيت 
الكت�سافات  من  قروناً  طياتها  بني  حتتوي  التي  النادرة 

املذهلة واحلكايات التي تخطت حدود الزمن، 
والتي تتيح للزوار التعرف على الإجنازات املختلفة للعامل 
العربي واإ�سهاماته يف خمتلف جمالت املعرفة واحل�سارة 

الإن�سانية. 
�سخمة  جمموعة  الوطن”  ق�سر  “مكتبة  حتت�سن  كما 
األف كتاب و16 مليون   50 اأكرث من  من املراجع ت�سمل 
ب�سحر  النغما�س  من  ال���زوار  متكن  والتي  رقمية  وثيقة 

الثقافات املختلفة، 

ومعاي�سة الأزمنة الغابرة يف مكان واحد. وتلعب “مكتبة 
اإث��راء �سبكة املكتبات العامة  دوراً هاماً يف  ق�سر الوطن” 

يف اأبوظبي، 
مبا توفره من م�سادر ومراجع معرفية تغطي مو�سوعات 

خمتلفة مثل التاريخ، 
وعلوم الأحياء، والهند�سة املعمارية، وغريها من م�سادر 

املعرفة التي متنح القراء جتربة غنية ومتكاملة.
يومياً  الأع��م��ار  جميع  من  ب���زواره  الوطن  ق�سر  ويرحب 
وتفتح  م�����س��اًء،   7:00  - �سباحاً   11:00 ال�ساعة  م��ن 
مكتبة ق�سر الوطن اأبوابها من الثنني حتى اجلمعة من 
ال�سبت  يوم  و  م�ساًء،   6:00  - �سباحاً   11:00 ال�ساعة 
من ال�ساعة 12:00 ظهراً - 6:00 م�ساًء. للمزيد من 
https:// زي���ارة:  ُي��رج��ى  ال��ت��ذاك��ر،  ول�سراء  املعلومات 

 .www.qasralwatan.ae

•• اأبوظبي-الفجر:

يتناف�س م�ساء اليوم الثالثاء، جنوم �ساعر 
املليون مبو�سمه العا�سر، يف الأم�سية املبا�سرة 
اخلتامية حلمل بريق ال�سعر، والفوز بلقب 
وجائزة الربنامج الأ�سخم لل�سعر النبطي، 
الذي تنتجه وتنظمه جلنة اإدارة املهرجانات 
اأبوظبي،  يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة  مت��ام  يف  وذل���ك 
م�ساًء بتوقيت الإمارات، على م�سرح �ساطئ 
ال���راح���ة وع���رب ق��ن��ات��ي ب��ي��ن��ون��ة والإم������ارات 

وتطبيق الربنامج.
فواز  اهلل  “�سيف  الأم�سية  �سعراء  وي�ستعد 
بن  عبدالعزيز  ال�سعودية،  م��ن  ال�سمريي 
�سدحان من ال�سعودية، علي حامد العازمي 
ال���ب���دري م���ن العراق،  ف��ه��د  ال���ك���وي���ت،  م���ن 
م�ساعد بن طع�سا�س احلارثي من الإمارات، 
هادي مانع اليامي من ال�سعودية” لتقدمي 
جلنة  اأع�ساء  اأم��ام  النبطي  �سعرهم  روائ��ع 
�سلطان  الأ����س���ت���اذ  م���ن  امل���وؤل���ف���ة  ال��ت��ح��ك��ي��م 
العميمي، والدكتور غ�سان احل�سن، وال�ساعر 

يف  النبطي  ال�سعر  وجمهور  ال�سعيد،  حمد 
م�سرح �ساطئ الراحة وعرب ال�سا�سات.

الأم�سية  يف  امل��ت�����س��اب��ق��ني  ال�����س��ع��راء  واأك�����د 
ا�ستكمال  يف  اإ����س���راره���م  ع��ل��ى  اخل��ت��ام��ي��ة 
امل�������س���وار ب��ك��ل حت����دي وم��ن��اف�����س��ة و����س���وًل 
ال�سعر،  ب��ريق  حمل  يف  ال�����س��ع��راء  حلم  اإىل 
برنامج  منرب  اعتالئهم  اأن  اإىل  م�سريين 
الراحة  �ساطئ  م�سرح  على  امل��ل��ي��ون  �ساعر 
يعرب بحد ذاته فوز، واأن هذا الفوز يتجمل 

بلقب الربنامج.
من  �سدحان  بن  عبدالعزيز  ال�ساعر  وق��ال 
برنامج  يف  امل�����س��ارك��ة  “اخرتت  ال�����س��ع��ودي��ة 
ولإي�سال  نف�سي  م��ع  حت��دي��اً  املليون  �ساعر 
اإبداعي وق�سائدي عن طريق هذا املنرب”، 
ينظر  يلقي ق�سائد  اأن��ه عندما  اإىل  م�سرياً 
الراحة  �ساطئ  م�سرح  جمهور  ع��ي��ون  اإىل 
اجلمهور  ت���ف���اع���ل  م����ن  ق�������س���ائ���ده  وي���ق���ي���م 
اأكرث  يتحم�س  يجعله  ذل��ك  واأن  واإن�ساته، 
اإلقاء ق�سيدته، موؤكداً ت�سميمه وعزمه  يف 

على ال�سمود اإىل اآخر حلظة.
واأ����س���ار ال�����س��اع��ر ع��ل��ي ح��ام��د ال��ع��ازم��ي من 

اأم���ام مفرتق  نف�سه  وج��د  اأن��ه  اإىل  الكويت، 
�ساعر  برنامج  طريق  اختار  وقد  طريقني، 
اأن  امل��ل��ي��ون ل��ل��و���س��ول اإىل احل��ل��م، م���وؤك���داً 
اجلمهور  بدعم  املرحلة  ه��ذه  اإىل  و�سوله 
املتوا�سل والإ�سادات، واأنه موا�سل يف تقدمي 

اأف�سل ما لديه والتناف�س حتى اآخر رمق.
بدوره قال ال�ساعر �سيف اهلل فواز ال�سمريي 
خا�سة  حياة  �ساعر  لكل  اإن  ال�سعودية،  من 
داخل هذه احلياة مليئة بالطموح وال�سغف، 
ال�سعري  لإبراز نتاجه  وي�سعى فيها جاهداً 
هذا  يف  البارزة  الأ�سماء  بني  ا�سمه  وتخليد 
امل��ج��ال الأدب�����ي، م�����س��رياً اإىل اأن���ه ���س��ارك يف 
املرحلة  حتى  ليبقى  املليون  �ساعر  برنامج 

الأخرية.
اأ�سار  العراق،  البدري من  فهد  ال�ساعر  اأما 
كان  ال��ربن��ام��ج  م�����س��ارك��ت��ه يف  داف���ع  اأن  اإىل 
ليثبت نف�سه لنف�سه، اإذ اأنه ل بد لل�ساعر اأن 
يتجلى باأخالقه كي يتجلى اإبداعه، م�سيفاً 
اأن��ه �ساعر م��ن ب��الد ال��راف��دي��ن وه��و حماٍم 
بكالوريو�س  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  م��ن  خ��ري��ج 
ال�سرف  مرتبة  م��ع  امتياز  بتقدير  ق��ان��ون 

الأوىل.
واأك������د ال�����س��اع��ر ه�����ادي م���ان���ع ال���ي���ام���ي من 
ال�سعودية، اأن �ساعر املليون حلم لكل �ساعر، 
ال�سرح  ل��ه��ذا  ي�سل  اأن  ك���ان  ط��م��وح��ه  واأن 
ومتثيل  الراحة”  �ساطئ  “م�سرح  العظيم 
وط��ن��ه وحم��ب��ي��ه خ���ري مت��ث��ي��ل، اإذ ي���رى اأن 
ال�سعر ر�سالة ل بد اأن تكون نافعة ومفيدة 
�ساعر  يف  م�ساركته  اأن  م��وؤك��داً  للمجتمع، 
من  التعلم  اأول��ه��م��ا  لهدفني  ك��ان��ت  امل��ل��ي��ون 
والهدف  التحكيم،  جلنة  اأع�ساء  الأ�ساتذة 
الثاين حمل بريق ال�سعر الذي يعترب حلم 

كل �ساعر.
ويرى ال�ساعر م�ساعد بن طع�سا�س احلارثي 
م��ن الإم������ارات، اأن ه��دف��ه م��ن امل�����س��ارك��ة يف 
برنامج �ساعر املليون هو املناف�سة والتحدي 
“بريق  ر�سمها  التي  املكانة  اإىل  والو�سول 
يعترب  لل�ساعر  ال�سعر  اأن  موؤكداً  ال�سعر”، 
وامل�ستقبل،  املا�سي واحلا�سر  كل �سيء فهو 
واأن ال�سعر كما هو ل�سان ال�ساعر فهو اأي�ساً 

ل�سان املجتمع.
وينتظر جنوم برنامج �ساعر املليون ت�سويت 

امل�����س��اه��دي��ن ع��ل��ى م���دار اأ���س��ب��وع ع��ن طريق 
التطبيق اخلا�س بربنامج �ساعر املليون اأو 
موقعه الإلكرتوين، لل�ساعر املف�سل، حيث 
“نهائي  اخل��ت��ام��ي��ة  الأم�����س��ي��ة  ن��ه��اي��ة  �سيتم 
 22 ال��ق��ادم  الثالثاء  ي��وم  املليون”،  �ساعر 
مار�س اجلاري،  جمع درجات جلنة التحكيم 
امل�ساهدين  ت�سويت  م��ع  درج���ة(   60( م��ن 
التحكيم  جلنة  وك��ان��ت  درجة”،   40“ م��ن 
منحت  قد  النهائية  ن�سف  الأم�سية  خالل 
اهلل  “�سيف  ال��ت��ال��ي��ة  ال���درج���ات  ال�����س��ع��راء 
وح�سل  ال�سعودية  من  العتيبي  ال�سمريي 
ع��ل��ى 27 م��ن 30 درج����ة، ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
 27 على  وح�سل  ال�سعودية  م��ن  ���س��دح��ان 
درج����ة، ع��ل��ي ح��ام��د ال��ع��ازم��ي م��ن الكويت 
ال��ب��دري من  27 درج��ة، فهد  وح�سل على 
م�ساعد  درج����ة،    27 على  وح�سل  ال��ع��راق 
بن طع�سا�س احلارثي من الإمارات وح�سل 
ع��ل��ى 26 درج����ة، ه���ادي م��ان��ع ال��ي��ام��ي من 

ال�سعودية وح�سل على 24 درجة«.
�سا�سات  ال��راح��ة  ���س��اط��ئ  م�����س��رح  وخ�س�س 
�سخمة يف امل�سرح اخلارجي جلمهور ال�سعر 

لالأم�سية  امل��ب��ا���س��ر  ال��ب��ث  مل��ت��اب��ع��ة  ال��ن��ب��ط��ي 
اخل��ت��ام��ي��ة، وذل����ك لإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة اأم���ام 
امل�سرح  يف  التواجد  فر�سة  له  يتاح  مل  من 
الداخلي، ويبداأ امل�سرح يف ا�ستقبال جمهور 
ال��ث��ام��ن��ة والن�سف  ال�����س��اع��ة  الأم�����س��ي��ة م��ن 
ال�ستيعابية  الطاقة  رف��ع  مت  حيث  م�ساًء، 
الحرتازية  الإج������راءات  وف���ق   90% اإىل 

 12 �سن  م��ن  لالأ�سخا�س  ي�سمح  التالية: 
اإث��ب��ات املرور  ال��دخ��ول بعد  ع��ام��اً فما ف��وق 
م�سحة  فح�س  نتيجة  اإب����راز  اأو  الأخ�����س��ر، 
عن  ت��زي��د  ل  مل���دة  �سلبية   »PCR« الأن����ف 
96 �ساعة لغري املطعمني، ارت��داء الكمامة 
واإلزامية  اخلارجية  الأم��اك��ن  يف  اختياري 

ارتدائها يف الأماكن املغلقة.

 املت�سابقون يوؤكدون اإ�سرارهم على ا�ستكمال امل�سوار بكل حتدٍّ ومناف�سة و�سوًل اإىل حلم ال�سعراء

جنوم �ساعر املليون مبو�سمه العا�سر يتناف�سون يف االأم�سية املبا�سرة 
اخلتامية حلمل بريق ال�سعر .. م�ساء اليوم 

•• ال�سارقة-الفجر:

تراأ�س �سعادة الأ�ستاذ بالل البدور رئي�س جمل�س 
الجتماع  العربية  اللغة  حماية  جمعية  اإدارة 
العتيادي للجمعية الثاين لعام 2022 بح�سور 

اأع�ساء املجل�س وروؤ�ساء اللجان باجلمعية.
مبقر  اأم�س   �سباح  عقد  ال��ذي  الجتماع  تناول 
التي  املو�سوعات  من  ع��ددا  بال�سارقة  اجلمعية 
ت�����س��ب يف ت��وا���س��ل ف��ع��ال��ي��ات اجل��م��ع��ي��ة خلدمة 
الدكتور  قام  الجتماع  بداية  العربية ويف  اللغة 
علي عبدالقادر احلمادي مدير اجلمعية بعر�س 

جدول اأعمال الجتماع.
اأ�سمى  البدور  بالل  الأ�ستاذ  �سعادة  وجه  بعدها 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر  اأي�����ات 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة على دعمه 
حماية  وجمعية  بعامة  العربية  للغة  امل�ستمر 
اللغة العربية بخا�سة متمنًيا اأن حتقق اجلمعية 
الرتحيب  �سعادته  ق��دم  كما  املن�سودة،  اأهدافها 

بال�سادة الأع�ساء الذين ح�سروا اجتماع جمل�س 
اإدارة اجلمعية.

ح�سر الج��ت��م��اع ك��ال م��ن ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 
ج���ر����س وال���دك���ت���ور ج���م���ال ي��و���س��ف ال���زرع���وين 
والدكتور  احل���م���ادي  ���س��ال��ح  عي�سى  وال��دك��ت��ور 
علي عبدالقادر احلمادي والأ�ستاذ اأحمد خليفة 

الكتبي .
بداأت اأعمال الجتماع مبناق�سة جدول الأعمال 
ثم  ال�سابق  الجتماع  حم�سر  اعتماد  مت  حيث 
مبادرة  حققته  م��ا  ع��ل��ى  الإدارة  جمل�س  اط��ل��ع 
�سهر  خ���الل  عملها  م���دة  يف  بطالقة”  “اقراأ 
ب�سد  تعنى  م��ب��ادرة  وه��ي  انطالقها  من  ون�سف 
مهارات  وتنمية  الطلبة  لدى  التعليمي  الفاقد 
القراءة و�سارك بها “150 “ طالبا من اأ�سل” 
800” ممن تقدموا لاللتحاق باملبادرة ويعمل 
“ معلما   13 “ يت�سمن  ف��ري��ق عمل  ب��امل��ب��ادرة 

متميزا بامليدان التعليمي.
مع  اج��ت��م��اع  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  الإدارة  جم��ل�����س  وج���ه 
املفيدة  الإر���س��ادات  بع�س  لتوجيه  العمل  فريق 

مناق�سة  امل�ساركني.ومتت  تكرمي  مع  للمبادرة 
حتديد موعد لعقد اجتماع اجلمعية العمومية 
كما مت الطالع على ديوان اخلم�سني ومناق�سة 
���س��ع��ري ي��ج��م��ع ق�سائد  ط��ب��اع��ت��ه وه����و دي�����وان 
الإم���ارات  �سعراء  م��ن  ك��ب��رية  ملجموعة  متعددة 
امل��ب��دع��ني وال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وال���ذي مت اإع���داده 
احتفاًء بالذكرى ال� 50 لتاأ�سي�س دولة الإمارات 
العربية املتحدة .وجرى توجيه الفريق الإداري 
املخزون  “م�سابقة  ن�سر  على  بالعمل  باجلمعية 
اللغوي بنطاق اأو�سع داخل املجتمع وهي م�سابقة 
ب��ت�����س��ج��ي��ع ال���ط���الب ع��ل��ى ح��ف��ظ ال�سعر  ت��ع��ن��ى 
العربي” من خالل تناف�سهم يف حفظ “150” 
بيتا من ال�سعر ويتم حتديد الفائزين من خالل 

معايري حمددة.
مبعر�س  اجلمعية  م�ساركة  مناق�سة  مت��ت  كما 
اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب واأك����د ال��دك��ت��ور علي 
اجلمعية  م�ساركة  اأهمية  احل��م��ادي  عبدالقادر 
ارتباطا  ترتبط  حيث  املنا�سبات  ه��ذه  مثل  يف 
تاأكد  والتي  الأ�سا�سية  اجلمعية  باأهداف  وثيًقا 

الأفراد  وت�سجع  وال��ق��راءة  الكتاب  اأهمية  على 
مناق�سة  متت  كما  بها  الهتمام  على  باملجتمع 

اإن�سائها  ت�ستهدف اجلمعية  التي  التعاون  خطة 
الدولة  داخ��ل  العاملة  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  م��ع 

وامل�����س��رتك��ة يف اأه��داف��ه��ا م��ع اجل��م��ع��ي��ة بخدمة 
املجتمع.

جمعية حماية اللغة العربية تناق�س اأعمالها ومبادرتها يف خدمة اللغة العربية واالإنتاج االأدبي

يعد منهاًل للعلم واملعرفة عرب اأكرث من 50 األف كتاب وجمموعة وا�سعة من املخطوطات النادرة واملراجع العلمية واملعرفية املتنوعة

ق�ســـر الوطـــن الوجهـــة االأبرز لالحتفـــال ب�سهـــر القــراءة

عبدالعزيز بن �سدحانفهد البدريهادي مانع اليامي �سيف اهلل ال�سمرييعلي حامد العازميم�ساعد احلارثي



فــن عــربـــي

27
»جزيرة غمام« يحفظ ماء وجه الدراما ال�سعيدية 

رم�سان 2022.. بني ال�سعبي والكوميدي واالجتماعي
ي�سرا اأر�ستقراطية فى »اأحالم �سعيدة« ومادلني طربيف »ملف �سري« 

حمادة هالل يوا�سل ت�سوير )املداح اأ�سطورة الوادي( 
عادت اأ�سرة م�سل�سل "املداح اأ�سطورة الوادى " للنجم حمادة هالل وجمموعة 
من كبرية النجوم ، من ت�سوير كافة م�ساهدها اخلارجية فى مدينة مر�سى 
ينتقل  اأن  ع��ل��ى   ، اأب��ط��ال��ه��ا  معظم  بح�سور  الأح��م��ر  ال��ب��ح��ر  مبحافظة  ع��ل��م 
اأحد  الداخلية غًدا فى  امل�ساهد  باقي  اآخر ل�ستكمال  اإىل ديكور  العمل  فريق 
اللوكي�سنات اخلا�سة بقرية برقا�س ، ليتم اأ�ستئناف باقى اأيام ت�سوير العمل 
تباًعا ، وذلك بن�ساط مكثف وم�ستمر من خالل اجلدول الزمنى الذى ي�سعه 
اإحدى  على  املَُقَبّل  الرم�سانى  ال�سباق  فى  عر�سه  املقرر  ومن  العمل،  �سناع 

القنوات الف�سائية واأحد املن�سات الرقمية.
بتكرار  �سعيد  باأنه   ، وا�سًفا  ه��الل،  حماده  النجم  ق��ال  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
التعاون مع املخرج اأحمد �سمري فرج ، م�سيًدا، باأنة يهتم باملمثل ويعمل على 
توجيه اجلميع طوال الوقت ويهتم بكل التفا�سيل، مو�سًحا، باأن التيمة الذى 
ي�ستخدمها هى فن الديكوباچ خلروج ال�سورة للم�ساهد باأف�سل حالة معربة 
اأنه يجعل  يًفا، باأنة فعال ومركز جًدا فى �سري الأح��داث ، موؤكًدا، على  ، ُم�سِ
اإىل  لفًتا   ، وال�سرور  وامل��رح  احل��ب  يحيطها  البالتو  داخ��ل  الت�سوير  اأج���واء 
الكا�ست جميًعا تركيبة كلها مميزة، فاجلميع اأن كا�ست جًدا وهذا �سبب جعله 

على املوافقة الفورية للجزء الثانى من العمل دون تردد.
وقام �سناع وفريق عمل امل�سل�سل خالل املدة املنق�سية بن�سر البو�سرت الر�سمى 
للعمل ، والذى ت�سمن كل من النجم حماده هالل واأحمد عبد العزيز وخالد 
ا مت ن�سره ب�سورة منفردة تداولها  �سرحان وهبه جمدى و�سهر ال�سايغ ، واأي�سً
و�سائل  على  الر�سمية  و�سفحاتهم  ح�ساباتهم  على  العمل  اأب��ط��ال  معظم 
الر�سمى  ال��ربوم��و  يطرح  اأخ��رى  ت��ارة  وف��ى   ، املختلفة  الجتماعى  التوا�سل 

للعمل قريًبا.
ال�سباق  وال���ذى  عر�س فى  امل���داح(   ( الأول من م�سل�سل  ودارت فكرة اجل��زء 
تبناه  ال��ذى  الطفل  ه��الل(  )ح��م��ادة  �سابر  ق�سة  ح��ول   ، املا�سى  الرم�سانى 
ورباه اإمام اجلامع )اأحمد بدير(، ووقع فى حب فتاة )ن�سرين طاف�س( لي�سلك 
طريقاً اآخر ، وي�ّسخر دعواته لغايات �سيئة وا�ستخدام بع�س اأ�سحاب ال�سلطة 
فى جتاراتهم غري امل�سروعة والعديد من الأمور الأخ��رى، اإل اأن تورطه فى 
بع�س امل�ساكل الذى تدفعه اإىل اتخاذ طريق ال�سالح والتوبة ، بينما الأحداث 
امل�ستجده للجزء الثانى �ست�سهد تغريات كلية وفعلية تقلب املوازين راأ�ًسا على 
عقب مع ت�ساعد الأحداث لتكون مبثابة مفاجاأة من العيار الثقيل وهذا ما 

�سرتونه اأثناء امل�ساهده.
وجدير بالذكر باأن م�سل�سل ) املداح اأ�سطورة الوادي (  يت�سمن كوكبة ونخبة 
من جنوم اجلزء الأول مع الإ�ستعانة بنجوم جدد لتج�سيد �سخ�سيات اأخرى 
تتما�سى مع الأحداث اجلديدة وهم كالآتى لهذا اجلزء اأبرزهم : النجم حمادة 
هالل  ، اأحمد عبد العزيز ، خالد �سرحان ، هبه جمدى ، دنيا عبد العزيز ، 
ولء ال�سريف ، كمال اأبو رية ، �سبحى خليل ، حنان �سليمان ، هادى خفاجة ، 
تامر �سلتوت ، هايدى رفعت ، هال ال�سعيد ، ب�سمه ماهر ، عفاف ر�ساد ، حممود 
ال�سرف  ك��ب��رية م��ن �سيوف  واآخ��ري��ن وم�����س��ارك��ة نخبة  ف���اروق  ، عبري  ع��ام��ر 
وجمموعة من الوجوه ال�ساعدة وهو من اإنتاج �سركة �سكريمو ميديا لالإنتاج 
الفنى والتوزيع للمنتج اإ�سالم املر�سى واإ�سراف عام اأحمد ال�سمان ومنتج فنى 
�سامل زعزع و�سريف العطار ومدير ماىل عبد القادر �ساذىل وم�ست�سار اإعالمي 
ح�سام �سالح ومن ق�سة و�سيناريو وحوار اأمني جمال ووليد اأبو املجد و�سريف 

ي�سرى واإخراج اأحمد �سمري فرج.

رم�سان  فى  ال�سعيدية  الدراما  وجه  ماء  يحفظ  غمام"  "جزيرة 
2022

على  تقدم  التي  ال��درام��ا  نوعيات  اأب���رز  م��ن  واح���دة  ال�سعيدية  ال��درام��ا  تعد 
امل�سل�سالت  حققت  امل�سرية،  الدراما  تاريخ  م��دار  وعلى  التليفزيون،  �سا�سات 

ال�سعيدية جناحات كبرية واأ�سبحت هذه الأعمال من الكال�سيكيات، خا�سة 
ملا بها من مو�سوعات واأحداث م�سوقة ومثرية وجذابة للم�ساهد، وذلك جعل 

�سناع الدراما يحر�سون على تقدمي الأعمال ال�سعيدية ب�سكل دائم.
وت�سهد دراما رم�سان املقبل تواجد م�سل�سل واحد فقط تدور اأحداثه يف اإطار 
�سعيدي وهو "جزيرة غمام"، ليحفظ هذا العام ماء وجه الدراما ال�سعيدية 
هذا العام، يف ظل عدم وجود هذه النوعية من الأعمال يف درام��ا هذا العام، 
مقارنة مبو�سم دراما رم�سان من كل عام والذي ي�سهد تواجد عمل اأو عملني 

ينتميان للدراما ال�سعيدية.
املنباوى  ح�سني  واإخ���راج  كمال  الرحيم  عبد  غمام" تاأليف  "جزيرة  م�سل�سل 
وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، اأحمد اأمني، ريا�س 
اخلوىل، حممد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر ال�سرنوبى، ميار الغيطى، دينا 
خميون  العزيز  عبد  للفنان  خا�س  وظهور  الفنانني،  من  اآخ��ر  وع��دد  اأحمد 

ووفاء عامر.
اأي  بالع�سرينيات  تاريخية  حقبة  يف  اأح��داث��ه  ت��دور  غمام"،  "جزيرة  م�سل�سل 
قبل 100 عام من الآن، واأحداث اجتماعية م�سرية قبل 100 عام من الآن، 
وتدور احداثه يف اإطار �سعيدي ويناق�س �سراع الأخوة، وامل�ساكل التي حتدث 

بيهم.
امل�سل�سل يجمع طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وال�سيناري�ست عبد الرحيم 
م�سل�سل  املا�سى  رم�سان  يف  قدموا  بعدما  ال��ت��وايل  على  الثانى  للمرة  كمال 
نبيل  مطاوع،  حنان  بطولته  يف  و�سارك  على  ح�سام  كابول" اإخراج  "القاهرة 
احللفاوي، نور حممود، خالد كمال، ح�سنى �ستا، كرمي �سرور، ي�سرا م�سعودى، 
مايا  ال�سرقاوي،  حممود  ه�سام،  معتز  خليل،  ك��ارول��ني  ح�سن،  الرحيم  عبد 

طالم، �سامح ال�سيد.

ي�سرا اأر�ستقراطية فى "اأحالم �سعيدة" 
ك�سفت من�سة "watch it" عن الإعالن الدعائي مل�سل�سل "اأحالم �سعيدة" 
2022، وظهرت ي�سرا بطلة العمل  املقرر عر�سه يف رم�سان املقبل رم�سان 
الكوميدية ب�سبب  املفارقات  الكثري من  اأر�ستقراطية وحتدث  اأنها من طبقة 

اختالف الطبقة الجتماعية التي تنتمي لها عن باقي الأفراد.
كما ظهرت فى الربومو الدعائى الفنانة غادة عادل التى تبلغ من العمر 40 

عاًما ول ترغب يف ال��زواج ولكنها تتعر�س ل�سغط جمتمعي من اأجل الزواج 
وهو الأمر الذي ترف�سه.

م�سل�سل "اأحالم �سعيدة" تاأليف هالة خليل واإخراج عمرو عرفة واإنتاج جمال 
الدين،  نور  نبيل  ع��ادل، مى ك�ساب، نور حممود،  ي�سرا، غادة  العدل وبطولة 
جيهان ال�سما�سريجى وعدد اآخر من الفنانني، وي�سجل العمل التعاون الثاين 
اجلزء  �سوًيا  قدما  حيث  التليفزيونية،  الدراما  فى  عرفة  وعمرو  ي�سرا  بني 

الأول من م�سل�سل "�سرايا عابدين" عام 2014.
يف  و���س��ارك  املا�سى،  رم�سان  �سهر  اأهلية" يف  "حرب  م�سل�سل  ي�سرا  وق��دم��ت 
ر�سدي  خليفة،  �سينتيا  عو�س،  جميلة  ج��ودة،  اأروى  اخلياط،  با�سل  بطولته 
ب�سنت  الأزيل  م��روى  حجاج،  خالد  حجازى،  حممود  ال�سيد،  مايان  ال�سامي، 
اأحمد ع��ادل، حوار منة  تاأليف  �سيام، ملى كتكت، عمرو �سالح وبرلتنى ف��وؤاد، 

القيعي، واإخراج �سامح عبد العزيز.
وفى �سياق اآخر ت�ستعد ي�سرا للوقوف على خ�سبة امل�سرح من جديد بعد غياب 
خالد  اإخراج   2002 ينام" عام  بابا  "ملا  م�سرحية  تقدميها  منذ  عاًما   19
جالل، والذي بدوره يعيدها مرة اأخرى خالل م�سرحية من تاأليفه واإخراجه 
باململكة  الرتفيهى  الريا�س  مو�سم  يف  للعر�س  وفافى"  "�سايف  ا�سم  حتمل 

العربية ال�سعودية خالل الفرتة املقبلة.

مادلني طربيف "ملف �سري" 
قالت الفنانة مادلني طرب، اإن م�ساركتها فى م�سل�سل "ملف �سري" �سوف يكون 
عالمة مميزة فى رم�سان 2022 على �سا�سة dmc، مردفة: "امل�سل�سل ل 
الوجع فى  بعمق عن  يتحدث  ولكن  والإث���ارة فح�سب،  الت�سويق  يجمع فقط 

الإخوان". فرتة  خالل  علينا  ال�سعب  والزمن   2013
dmc" مع  "م�ساء  ل��ربن��ام��ج  ف��ى م��داخ��ل��ة هاتفية  اأ���س��اف��ت م��ادل��ني ط��رب، 
�سري"،  "ملف  م�سل�سل  فى  بدورها  فخورة  اأنها  القا�سى،  اإجن��ى  الإعالمية 
قائلة: "فخورة باأنى بعمل دورى احلقيقى فى احلياة، خا�سة واأننى خريجة 
اإرهاب  م��واج��ه��ة  ف��ى  وال��ق�����س��اء  الإع����الم  دور  ع��ن  يتحدث  وامل�سل�سل  اإع����الم، 

الإخوان فى 2013".
الإخ��وان كان �سعب ج��دا، والإع��الم والق�ساء كان ليهم دور  "زمن  وتابعت: 
بالق�ساء  ال�سق اخلا�س  كبرية فى مواجهة اجلماعة، وهانى �سالمة هيعمل 

فى م�سل�سل ملف �سرى، واأنا ال�سق اخلا�س بالإعالم، ورميون مقار حتى فى 
اأدوار �سيوف ال�سرف، جايب فنانني كبار، والإنتاج اخلا�س بامل�سل�سل م�سرف 

جدا".
ترونه من  �سرى كما مل  �سالمة فى م�سل�سل ملف  "�سرتون هانى  واأردف���ت: 
باأن  اجلمهور  واأع��د  الأوىل،  احللقة  من  امل�سل�سل  غ��رام  فى  وقعت  واأن��ا  قبل، 

."dmc م�سل�سل ملف �سرى �سيكون رقم 1 فى رم�سان املقبل على �سا�سة

حممد عز ي�سارك فى حلقة واحدة من م�سل�سل "العائدون" مع اأمري 
كرارة

م�سل�سل  م��ن  واح���دة  حلقة  خ��الل  ���س��رف  ك�سيف  ع��ز  حممد  الفنان  ي�سارك 
"العائدون" للنجم اأمري كرارة املقرر عر�سه يف �سهر رم�سان املقبل، ليغيب 
بذلك حممد عز عن دراما رم�سان 2022 مكتفياً بالظهور يف "العائدون" 

خالل هذه احللقة.
وبطولة  ن��ادر جالل  اأحمد  واإخ��راج  دي��ودر  باهر  "العائدون" تاأليف  م�سل�سل 
ف��راج، وجيهان خليل  املغنى، حممد  اأمينة خليل، حممود عبد  ك��رارة،  اأم��ري 
املنعم،  ال�سرنوبى، ميدو عادل، �سربى عبد  ا�سالم جمال، حممد عز، هاجر 
وعدد كبري من النجوم الذين يظهرون ك�سيوف �سرف منهم حممد ممدوح 

وكذلك جنوم عرب منهم اأحمد الأحمد وجنيد زين الدين.
و�سارك حممد عز يف دراما رم�سان املا�سى خالل م�سل�سل "القاهرة كابول" 
خالد  لطفي،  ط��ارق  وبطولة  على،  ح�سام  اإخ��راج  كمال،  الرحيم  عبد  تاأليف 
حممود،  ن��ور  احللفاوي،  نبيل  مطاوع،  حنان  ال��وه��اب،  عبد  فتحي  ال�ساوي، 
ح�سن،  الرحيم  عبد  م�سعودى،  ي�سرا  �سرور،  كرمي  �ستا،  ح�سنى  كمال،  خالد 
طالم،  مايا  �سامي،  ك��رمي  ال�سرقاوي،  حممود  ه�سام،  معتز  خليل،  ك��ارول��ني 

�سامح ال�سيد.
وعر�س ملحمد عز موؤخراً يف ال�سينمات فيلم "لعبة �سيطان"، من بطولة با�سم 
�سلطان،  اأحمد  اإبراهيم،  اإ�سالم  القا�سى،  مى  �سريع،  اأب��و  م�سطفى  �سمرة،  
نان�سى �سالح، منى ممدوح، منة بدر تي�سري، تاأليف دكتور اأحمد عثمان، ومن 
الظروف  تدفعهم  �سباب  اأحداثه حول جمموعة  وت��دور  ن�ساأت،  اإب��رام  اإخ��راج 
اإلكرتونى  تطبيق  فى  الإن�س متمثال  �سيطان من  به  يتحكم  مل�سري جمهول 
اإىل  وير�سدهم  حياتهم  على  وي�سيطر  الذكية  هواتفهم  اإىل  يت�سلل  خبيث 

الهاوية.

اآ�سر يا�سني واأحمد داود فى بو�سرت ثنائى مل�سل�سل "suits بالعربى"
اآ�سر يا�سني  بداأ العد التنازىل ملو�سم رم�سان 2022، ومعه ت�سدر النجمان 

واأحمد داود البو�سرت الثنائى مل�سل�سل "suits بالعربى" .
اآدم  �سخ�سيتى  امل�سل�سل  اأح���داث  اإط���ار  ف��ى  داود  واأح��م��د  يا�سني  اآ���س��ر  ويلعب 
من�سور وزين ثابت، وهما مايك رو�س وهارفى �سبيكرت فى الن�سخة الأجنبية 
من امل�سل�سل، ويتعرفان على بع�سهما فى وقت مبكر ليخو�سا حتديات �سعبة 

حلل الق�سايا.
حممد  م�سطفى،  رمي  مبارك،  �سبا  الفنانني؛  امل�سل�سل  بطولة  وي�ساركهما 
تاأليف حممد حفظى ويا�سر عبد املجيد،  �ساهني، وتارا عماد، وامل�سل�سل من 
اإنتاج طارق اجلنايني، واإخراج ع�سام عبد احلميد، وحتظى الن�سخة الأمريكية 
تقييم  امل�سل�سل  العربى، حيث ح�سد  الوطن  فى  ب�سعبية كبرية  امل�سل�سل  من 
املو�سيقى  و�سع  من  خرما  ه�سام  املو�سيقار  انتهى  اأخرى،  ناحية  .من   8.4
ر�سمًيا خالل  املقرر عر�سه  بالعربي"،   Suits "�سوت�س  مل�سل�سل  الت�سويرية 
عرب  ج��دي��دة  مو�سيقية  جت��رب��ة  خ��رم��ا  املقبل.ويخو�س  الرم�سانى  امل��و���س��م 
امل�سل�سل  من  الأوىل  وامل�سرية  العربية  الن�سخة  يعد  الذى  املنتظر،  امل�سل�سل 
الذى حقق جناحا جماهريًيا عامليا على مدار   ،"Suits" العاملى  الأمريكى 

ت�سع موا�سم، وتدور اأحداثه داخل عامل املحاماة والق�سايا واملحاكم.

يرتقب اجلمهور العربي م�سل�سالت رم�سان 2022 امل�سرية، اإذ تتوفر 
يف الدراما امل�سرية دائمًا عنا�سر الإثارة والت�سويق، وتعتمد على 

التكنيك الع�سري يف الت�سوير والديكور.
و�سهدت الأعمال التليفزيونية امل�سرية يف ال�سنوات الأخرية تطورا 
لفتا يف نوعية املو�سوعات، حيث ظهرت اأعمال تعتمد على الرعب 

والإثارة، واأخرى تناق�س ق�سايا اجتماعية يف قالب كوميدي.
الرم�سانية  الدراما  اخبار  اهم  معكم  ن�ستعر�س   التقرير  هذا  ويف 

املقرر عر�سها يف ال�سباق الرم�ساين املقبل:.
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الفجل احلار له خ�سائ�س م�سادة للفريو�سات
للفجل  اأن  الرو�سية،  التغذية  خبرية  لزاريفا،  فيكتوريا  الدكتورة  اأعلنت 
اإ�سافته  ال�سروري  من  لذلك  ف��ري��دة�  خ�سائ�س  احل��ار(  )الفجل  ال��ربي 
الرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وت�سري  الغذائي.  للنظام 

لالأنباء، اإىل اأن فوائد الفجل احلار عديدة وت�ستحق الهتمام.
وتقول، "هذا نبات فريد من نوعه بخ�سائ�سه العديدة املفيدة. فهو يحتوي 
على فيتامينات C و E و PP و B. كما اأنه غني بالعنا�سر املعدنية الدقيقة 
والأحما�س الأمينية والألياف الغذائية. واأن تركيز فيتامني C فيها يفوق 
الذي  زيت اخل��ردل،  احتوائه على  الليمون. وحدته ناجتة عن  تركيزه يف 
ميتاز بخ�سائ�س م�سادة للميكروبات والفريو�سات. اأنه مادة غذائية مفيدة 
اإىل  تناوله، �سمه  لديهم م�سكالت �سحية متنع  لي�س  الذين  على  ويجب 
الفجل  تناول  عن  المتناع  يجب  اخل��ب��رية،  وت�سيف  الغذائي".  نظامهم 
احلار يف جميع حالت تفاقم اأمرا�س اجلهاز اله�سمي، ويجب على الن�ساء 

تناوله بحذر اأثناء احلمل والر�ساعة.

كيف ميكن جتنب متالزمة ان�سحاب ال�سكر؟
اأعلنت الدكتورة اآنا ميليخينا، اأخ�سائية التغذية الرو�سية، اأن التخلي متاما 
عن ال�سكر من اأجل تخفي�س الوزن قد ي�سبب الإ�سابة مبتالزمة "ان�سحاب 
لراديو  ح��دي��ث  يف  اخل��ب��رية  وت�����س��ري  ذل���ك؟  جت��ن��ب  مي��ك��ن  فكيف  ال�سكر". 
اأن التخلي متاما عن ا�ستهالك املواد ال�سكرية، من اأجل  "�سبوتنيك"، اإىل 
تخفي�س الوزن، قد يوؤدي اإىل ظهور رغبة �سديدة لتناول ال�سكر )متالزمة 
ان�سحاب ال�سكر(. فما هي هذه املتالزمة وكيف ميكن جتنب هذه احلالة. 
ت�سوه مظهر اجل�سم، وهذه حقيقة معروفة.  وت�سيف اخلبرية، احللويات 
الزائد، هي  ال��وزن  اأف�سل طريقة للتخل�س من  اأن  الكثريون  لذلك يعترب 
اإذا حدث هذا  ولكن   . ال�سكر  على  املحتوية  والأطعمة  ال�سكر  المتناع عن 

المتناع ب�سورة فجائية غري مدرو�سة، قد يوؤدي اإىل عواقب وخيمة.
وت�سري، اإىل اأن الأ�سخا�س الذين تعودوا على تناول ال�سكر، قد ي�سعرون عند 

المتناع عن تناوله بنق�س يف الطاقة وانزعاج �سديد ي�سبه الن�سحاب.
وتقول، "مل يثبت العلم اإىل الآن حالة الإدمان على ال�سكر، لذلك ل يوجد 
م�سطلح متالزمة "ان�سحاب ال�سكر " باملعنى احلريف للكلمة. ومع ذلك فاإن 
المتناع  يوميا، عند  ال�سكر  ي�ستهلكون كمية كبرية من  الذين  الأ�سخا�س 
عن تناوله، ي�سعرون بانزعاج �سديد وعدم الراحة، متاما كما يح�سل لدى 
املدمنني على الكحول واملخدرات. فهم ي�سعرون بفقدان الطاقة، لأن الأطعمة 
م�سدرا  تعترب  التي  للكربوهيدرات،  م�سدرا  لهم  بالن�سبة  هي  ال�سكرية، 
ب�سبب  الكربوهيدرات  اأجل تعوي�س نق�س  اأ�سا�سيا للطاقة". وت�سيف، من 
المتناع عن تناول الأطعمة ال�سكرية، يجب اأول تزويد اجل�سم باملواد التي 
يحتاجها وبعدها ميكن "�سلب" �سيء منه. و لتجنب ال�سعور بعدم الراحة، 
ميكن ا�ستبدال ال�سكريات يف النظام الغذائي مبواد حتتوي على كربوهيدرات 
معقدة. وتقول، "اإذا مل يح�سل اجل�سم على مواد بديلة لل�سكريات، ف�سوف 
يح�سل نق�س يف الكربوهيدرات والطاقة. لذلك فاإنه يجب عند تخفي�س 
ا�ستهالك ال�سكر اأو المتناع عنه، زيادة كمية الكربوهيدرات الأخرى. ومن 
الأف�سل زيادة ن�سبة الكربوهيدرات املعقدة يف النظام الغذائي قبل المتناع 
عن تناول ال�سكر". ووفقا لها� ميكن لتجنب الإ�سابة مبتالزمة "ان�سحاب 
ال�سكر" تناول اخلبز واملعكرونة والأرز والبطاط�س، التي توؤدي اإىل خف�س 

احلاجة لتناول ال�سكر، وال�سعور بالراحة.

الذهب؟ عن  قدمًيا  ُيطلق  كان  الذي  ال�سم  هو  • ما 
الأ�سفر الرنان.

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

العامل؟ يف  ال�ساللت  اأعلى  هي  • ما 
�سوزولند يف اجلزيرة اجلنوبية  العامل هي �ساللت  اأعلى �ساللت   -

لأي�سلندا
العاملية؟ ال�سحة  منظمة  تقع  مدينة  اأي  • يف 

- يف مدينة جنيف ب�سوي�سرا
بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 

احلوت الأزرق.

مئوية.  -115 او   -82 درجة  يف  يتجمد  فقد  للبنزين،  حمددة  جتمد  درجة  توجد  • ل 
�سنة  يف  ذل��ك  وك���ان  امل���اء،  يف  ت���ذوب  اأق��را���س  ���س��ورة  يف  تقدميه  مت  طبي  ع��ق��ار  اأول  ه��و  • الأ���س��ب��ريي��ن 

1900م.
فقط. �سطور  ثالثة  من  والأردن  مارينو  و�سان  اليابان  من  لكل  الوطني  الن�سيد  • يتكون 

1944م. عام  حتى  فرن�سا  يف  النتخابات  يف  بالت�سويت  للن�ساء  ي�سمح  يكن  • مل 
الثانية. يف  مرة   160 جناحيها  حتّرك  • النحلة 

واحد. يوم  يف  بي�سة   3000 ت�سع  اأن  ميكنها  النحل  • ملكة 
جابر  الإ�سالمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطري  اأعمال  و�سف  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
كتبه يف  نقلوه من  الأف��رجن مبا  �سهرة كبرية عند  وله  امل�سهورين.  العرب  يعد من علماء  ال��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية الختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�سعة يف �سبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�ستك�سف حام�س الكربيتيك وماء الذهب وال�سود الكاوية.
بن  احل�سن  وا�سمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظام  هو  الإ�سالم  يف  املدار�س  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���س لطالب  بنى  م��ن  اأول  اأت��اب��ك. وه��و  م��ن لقب ب  اأول  العبا�س وه��و  ب��ن  ا�سحق  ب��ن  علي 
نظامية بغداد، ونظامية ني�سابور، ونظامية طو�س ونظامية اأ�سبهان. وكان اأول من ويل التدري�س يف املدر�سة 

النظامية ببغداد اأبو ا�سحاق ال�سريازي �سيخ ال�سافعية يف وقته.

الفالح الفقري
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فوائد املوز
املائة  ي���ح���ت���وي 
املوز  غ����رام م��ن 
 70% ع�����ل�����ى 
من وزن��ه م��اء و 
 25% ح����وايل 
م��ن وزن���ة ن�ساء 
من   20% و 
�سكر  مائة  وزن 
ع�����ن�����ب و����س���ك���ر 
ق�سب و دهون و 
الياف و بروتني 
وم�����ن الم�����الح 
 60 امل���ع���دن���ي���ة 

 C مليغرام حديد و حوايل 40 مليغرام و كال�سيوم وبوتا�سيوم وفيتامني
و فيتامني ب2

املوز غني باللياف التي حتمي اجل�سم من ال�سابة بالورام ال�سرطانية- 
كما انه يحمي اجل�سم من فقر الدم وي�ساعد اجل�سم على افراز امللح نظرا 
تهدئة  يف  ي�ساعد  احلليب  مع  امل��وز  ع�سري  م��زج  فية-  البوتا�سيوم  لوجود 
الكال�سيوم  م��ن  اج��ود  امل��وز  يف  امل��وج��ود  اللكال�سيوم  ويعترب  امل��ع��دة  قرحة 
املوجود يف اجلنب واحلليب- ق�سر املوز يحتوي على مادة الي�سراتونني وهي 
وال�سعور  الع�ساب  تهدئة  على  وت�ساعد  الدماغ  مكونات  من  تعترب  م��ادة 

بالرتياح..

يف اإحدى قرى ال�سني القدمية كان ي�سكن فالح فقري وله بنتان جميلتان تركتهما اأمهما �سغاراً ورحلت عن 
اأي  اأمها لي�س لديها  ابنة ثانية كانت مثل  الن�ساء لرتبيتهما فولدت له  اإح��دى  الفقري  الفالح  الدنيا، فتزوج 
�سبب  بال  اجلميلتني  البنتني  على  تق�سو  الزوجة  كانت  الأي��ام  وم��ع  الثالث  البنات  ك��ربت  اجلمال،  �سيء من 
وحتملهما م�سئولية البيت وكل �سئ وجتل�س هي وابنتها القبيحة تتفرجان، ومع الوقت جاء العر�سان من كل 
مكان يطلبون اأيدي الفتاتان فا�ستعجل الأب زواجهما وتزوجا بالفعل من �سابني مي�سوري احلال ومن عائلتني 

غنيتني مما رفع من �ساأن الفالح.
ومت�سلطة  اأي�ساً  والأدب  للجمال  تفتقر  فهي  لها  اأح��د  يتقدم  ومل  زواجها  وق��ت  ج��اء  فقد  الثالثة  البنة  اأم��ا 
ومتعجرفة مثل اأمها متاماً، وملا وجدت نف�سها وحيدة ل ي�سعي اأحد للزواج منها اأ�سبحت تبكي الليل مع النهار 
حزناً على نف�سها، ويف اإحدى املرات وبينما كانت جتل�س حتت �سجرة اللوز وجدت الفتاة ع�سا تربز من الأر�س 
وكاأن اأحداً ما غرزها ليداريها خلف ال�سجرة، فمدت يدها وانتزعتها فتاأوهت الع�سا يف يدها مما جعل الفتاة 
اأمنيات  ثالث  مني  اطلبي  بل  ترميني  ل  وقالت  الع�سا  ف�سرخت  عنها  بعيداً  الع�سا  وتلقي  وترجتف  تخاف 
اجعليني  لو كنت �سادقة  وتقول  بالع�سا  لتم�سك  واقرتبت  الفتاة  واطمئنت  اأحققها لك يف احلال جزاء لك، 
اأحكم تلك القرية. فقالت الع�سا اذهبي لتنامي الآن ويف  جميلة جداً، وزوجيني برجل غني جداً، واجعليني 
ال�سباح لك كل مامتنيته، ذهبت الفتاة وحكت لأمها واأباها ما حدث فلم ي�سدقاها لكن يف ال�سباح ا�ستيقظت 
الأب  عاتب  الوقت  من  فرتة  وبعد  القرية  حاكم  وهو  عرو�ساً  يطلبها  من  وج��اء  البنات،  اأجمل  نف�سها  لرتى 
ابنته وقال لها ملاذا مل تطلبي �سيئا يفيدنا جميعاً كان يكفيك زوجا غنياً يحبك، اأما الأمنيتان الأخرتان فكان 
ميكن اأن تكونا للقرية ومن فيها، فاغلظت الفتاة القول لأبيها وقالت له ل اأنا اأهم من كل �سئ يف هذه الدنيا، 
ويف احلال عادت الفتاة كما كانت قبيحة وفقرية وتركها زوجها يف احلال فندمت واأ�سرعت اإىل ع�ساها وقالت 
اأح�سنت  اأنانية ول ت�ستحقني ذلك، لو كنت  اأنت  اأعيدي يل جمايل فقالت لها  اأيتها الع�سا ال�سحرية  اأرج��وك 
معاملة والدك لأح�سنت معاملتك لكنك ل ت�ستحقني ال اأن تكوين قبيحة.. منذ ذلك اليوم تعي�س تلك الفتاة 

وحدها مع قباحتها.

نحلة تتغذى على رحيق زهرة بحديقة يف �سنغافورة - ا ف ب

اأعلنت الدكتورة مارينا ماكي�سا، خبرية التغذية الرو�سية، 
البحرية يف  الأع�����س��اب  م��ن  غ���رام   100-50 ت��ن��اول  اأن 
اليوم ي�ساعد على ح�سول اجل�سم على الكمية الالزمة 

من اليود.
الأع�ساب  اأن  اإىل  تلفزيوين،  وت�سري اخلبرية، يف حديث 
لعمل  نحتاجه  ال��ذي  لليود،  مهم  م�سدر  هي  البحرية 

الغدة الدرقية ب�سورة طبيعية.
ن�سبة  على  حتتوي  البحرية  الأع�ساب  اأن  كما  وت�سيف، 
ال��غ��ذائ��ي��ة ون�����س��ب��ة منخف�سة من  الأل���ي���اف  ع��ال��ي��ة م��ن 
دون  من  بال�سبع  ن�سعر  يجعلنا  ما  احل��راري��ة،  ال�سعرات 

دهون.
ولكن يجب النتباه اإىل الأع�ساب البحرية التي نتناولها. 
و�سكرا  زيوتا  لب�ساعتهم  ي�سيفون  املنتجني  بع�س  لأن 

وت�سبح  ال�سعرات احلرارية  احتوائها على  يزيد من  ما 
�سارة. لذلك لتجنب هذه احلالة يف�سل �سراء الأع�ساب 

البحرية املجمدة، اأو املجففة.
وت�سيف اخلبرية، حتتوى الأع�ساب البحرية على ن�سبة 
لعمل  ال�سروريني  واملغني�سيوم  البوتا�سيوم  من  جيدة 
اأنها  كما  طبيعية.  ب�����س��ورة  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة  القلب 
ت�ساعد  التي  الأجلينيك  حم�س  مركبات  على  حتتوي 

اجل�سم على تطهري نف�سه.
وحتذر اخلبرية، من اأن تناول كميات كبرية من الأع�ساب 
البحرية قد يكون �ساًرا ملن يعاين من م�سكالت يف الغدة 
منها يف  غ��رام   100-50 تناول  يكفي  لذلك  الدرقية. 
التي يحتاجها اجل�سم  اليود  اليوم للح�سول على كمية 

والعنا�سر الأخرى دون الإ�سرار بال�سحة.

فوائد تناول االأع�ساب البحرية للج�سم


