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كيف ت�صنع وجبة كنتاكي �صحية 
"كنتاكي فرايد ت�شيكن" يف  اأ�شرتالية عن كيفية �شنع  ام��راأة  ك�شفت 
البالغة من  امل��راأة  �شاركت  احل��راري��ة.  ال�شعرات  قدر من  باأقل  املنزل 
العمر 22 عاماً و�شفة �شرائح الدجاج، ورقائق البطاط�س على موقع 
“تيك توك” وقالت اإن الوجبة ال حتتوي على اأكرث من 370 �شعرة 
ملعقة  باإ�شافة  بها،  اخلا�س  الفيديو  مقطع  ال�شابة  تبداأ  ح��راري��ة. 
�شغرية من الفلفل احللو وم�شحوق الثوم وم�شحوق الب�شل والفلفل 

احلار قبل تتبيلها ببع�س امللح والبهارات.
ومن ثم ت�شع 60 غراماً من رقائق الذرة املطحونة يف وعاء وت�شيف 

نف�س التوابل مرة اأخرى وتقلبها للتاأكد من امتزاجها جيداً.
تخفقهما  ث��م  وع���اء،  يف  بي�شتني  ال�شابة  تك�شر  ب��ذل��ك،  ال��ق��ي��ام  بعد 
بالبي�س وتغم�شه  الدجاج وتغطيه  تاأخذ  با�شتخدام �شوكة، ثم  برفق 
ال��ذرة، وت�شع القطع اجلاهزة يف �شينية. بعد ذلك  يف خليط رقائق 
ملدة  مئوية  درجة  ت�شع ال�شابة، ال�شينية يف الفرن على حرارة 180 
كيلوغرام  بتقطيع  ال�شابة  قامت  البطاط�س،  والإع��داد  دقيقة.   20
من البطاط�س وو�شعها يف مقالة ملدة 20 دقيقة. وتقول ال�شابة اإنها 
مل تكن تعتقد باأنها �شتتناول وجبة كنتاكي مرة اأخرى بعدما اكت�شبت 
الوزن، واإن خ�شارتها للعديد من الكيلوغرامات كان بف�شل الو�شفات 
ذلك  املنزل، مبا يف  يف  بطهيها  تقوم  التي  احل��راري��ة  ال�شعرات  قليلة 

وجبة كنتاكي، وفق ما نقلت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

اأقرا�س غ�صيل منزلية �صحرية لتبيي�س املالب�س 
الغ�شيل  الأق��را���س  "املعجزة"  و�شفتها  عن  اأ�شرتالية،  ام���راأة  ك�شفت 
امل�شنوعة يدوياً، والتي ميكن ا�شتخدامها عو�شاً عن منظف الغ�شيل 

العادي ومزيل البقع.
قالت كارولينا ماكويل، من بريث، اإنها ت�شتخدم االأقرا�س امل�شنوعة 
للحفاظ  املنزلية،  العنا�شر  لبع�س  ���ش��وى  حت��ت��اج  ال  وال��ت��ي  منزلياً 
ون�شرت  ال�شرير.  واأغطية  واملنا�شف  البي�شاء  مالب�شها  ن�شارة  على 
اخلبز  ���ش��ودا  با�شتخدام  الغ�شيل  مكعبات  �شنع  طريقة  ك��ارول��ي��ن��ا، 
والبوراك�س ومبي�س الغ�شيل واملاء، اإ�شافة اإىل �شينية مكعبات الثلج.

الطريقة:
امزجي كوباً واحداً من �شودا اخلبز مع كوب من البوراك�س ون�شف 
اأ�شيفي املاء ببطء حتى حت�شلي  كوب من مبي�س الغ�شيل. ومن ثم 
امل��زي��ج يف �شينية  ب��ع��د ذل���ك تعبئة  ق���وام رم��ل��ي رط���ب. ميكنك  ع��ل��ى 

مكعبات الثلج، واتركيها حتى جتف.
ك���ل م���ا ع��ل��ي��ك ف��ع��ل��ه ه���و ت��خ��زي��ن امل��ك��ع��ب��ات يف وع����اء زج���اج���ي جاف، 
والبدء با�شتخدامها عند الغ�شيل، وخا�شة مالءات ال�شرير البي�شاء 
توك،  تيك  موقع  على  املتابعني  م��ن  االآالف  اأع��ج��ب  وق��د  واملنا�شف. 
عن  والتخلي  املكعبات،  ه��ذه  جتريب  يف  رغبتهم  واأب���دوا  بالطريقة، 
ورد يف  ما  وفق  الكيميائية،  باملواد  املحملة  البقع  املنظفات ومزيالت 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

من ق�صر البي�س.. ت�صنع كماليات وزخارف �صديقة للبيئة
والزخرفة  التجميل  وعنا�شر  الكماليات  ت�شرتي  اأن  باإمكانك  اأ�شبح 
اأو حتى الطاوالت، وت�شبح �شديقاً للبيئة بف�شل مادة جديدة قابلة 

للتحلل طّورتها باحثة م�شرية.
املادة  عاماً(   31( القال  رانيا  ت�شنع  واملك�شرات،  البي�س  ق�شور  من 
اجل���دي���دة ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ح��ل��ل ال��ع�����ش��وي ب��ه��دف ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا بدياًل 
اإط��ار بحثها  امل��ادة يف  رانيا  هذه  بالبيئة. ط��ّورت  ال�شار  للبال�شتيك 

للح�شول على درجة املاج�شتري من اجلامعة االأملانية بالقاهرة.
هومدج"،  "�شل  ا�شم  عليه  تطلق  ال��ذي  بها  اخل��ا���س  اال�شتوديو  ويف 
مع  م�شحوق،  اإىل  وحتولها  البي�س  ق�شور  امل�شرية  الباحثة  تعالج 
ا�شتخدامها الحقا  اإىل درج��ات ح��رارة معينة بحيث ميكن  ت�شخينها 

يف �شنع املنتجات املختلفة.
واملتاجر،  املطاعم  م��ن  واملك�شرات  البي�س  ق�شور  القال  ران��ي��ا  جتمع 
وتطلب دائماً من اأفراد اأ�شرتها عدم التخل�س من ق�شر البي�س الذي 

حتتاج اإليه ب�شدة.
عندما  ال�شغر  منذ  تراودها  ظلت  بل  اللحظة،  وليدة  الفكرة  لي�شت 
كانت ترى والدها وهو يك�شر ق�شور اجلوز اأو البندق، وتفكر يف املواد 

التي ت�شيع مع الق�شرة عند التخل�س منها.
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ق�صت عليها الهواتف الذكية.. 
اأك�صاك لندن تخو�س جتربة جديدة

لندن،  الربيطانية  للعا�شمة  اأيقونة  احلمراء  الهاتفية  االأك�شاك  زالت  ما 
لالإهمال،  فتعر�شت  الذكية،  الهواتف  زمن  عنها يف  ان�شرفوا  النا�س  لكن 

و�شط ح�شرة على "ما�شيها"، فيما يدعو كثريون اإىل حفظ هذا الرتاث.
الهاتفية  االأك�شاك  ه��ذه  ف��اإن  الربيطانية،  نيوز"  "�شكاي  �شبكة  وبح�شب 
وذل��ك من خالل  االإهمال،  الإنقاذها من  بفر�شة حياة جديدة  قد حتظى 

حتويلها اإىل متاحف �شغرى للغاية اأو  ت�شخريها لعر�س اأعمال فنية.
هذه  من  اآالف   4 اأن  تي"،  "بي  الربيطانية  االت�شاالت  �شركة  واأو�شحت 
املخادع الهاتفية جرى منحها لعدة منظمات وهيئات، الأجل اال�شتفادة منها 

على وجه مغاير، ما دامت التقنية قد جتاوزتها.
اأن ي�شتفيد املجتمع من هذه املخادع  اأي�شا  اأنه من املمكن  وذكرت امل�شدر، 

عرب حتويلها اإىل مكتبات �شغرية اأو رفوف ذات م�شحة فنية.
هيئة  اإىل  هاتفي  660 خم��دع  م��ن  اأك��رث  2008، مت حتويل  �شنة  ومنذ 
جديدة، وح�شلت املنظمات والهيئات على الك�شك الواحد بجنيه اإ�شرتلنيي 

واحد فقط من قبل �شركة االت�شاالت، يف اإطار برنامج "تبنى ك�شكا".
ويقول جيم�س برون، وهو م�شوؤول يف �شركة "بي تي"، اإن النا�س ما عادوا 
ي�شتخدمون هذه االأك�شاك، يف ظل وجود هواتف حممولة، وهو اأثر عليها 

ب�شكل كبري.
التفكري يف  ولذلك، جرى  امل�شتقبل،  تراعي متطلبات  ال�شركة  اأن  واأو�شح 

القيام باأمر ما يف هذه االأك�شاك التي هجرها النا�س.

ن�صائح لتطوير مهارات مري�س الزهامير
ي��ع��د م��ر���س األ��زه��امي��ر ي��ع��د اأك����رث اأن����واع 
ب�شبب  ي���ح���دث  وه�����و  ����ش���ي���وع���اً،  اخل������رف 
�شيما  امل��خ، ال  الع�شبية يف  م��وت اخل��الي��ا 
اأبحاث  واأو���ش��ح��ت  العمر.  يف  التقدم  م��ع 
اأع���را����س  اأب������رز  اأن  األ���زه���امي���ر االأمل���ان���ي���ة 
وفقدان  ال��ن�����ش��ي��ان  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال��زه��امي��ر 
ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��وج��ي��ه ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 
م�شاكل اللغة واالإدراك، ما ُيعيق املري�س 
اإىل  طبيعي  ب�شكل  ح��ي��ات��ه  مم��ار���ش��ة  ع��ن 
اأن مر�س  اإىل  املبادرة  واأ�شارت  بعيد.  حد 
ال��زه��امي��ر ال مي��ك��ن ال�����ش��ف��اء م��ن��ه، ولكن 
ميكن تخفيف اأعرا�شه من خالل مفهوم 
ع���الج���ي ي���ق���وم ع���ل���ى ال����ع����الج ال����دوائ����ي 
اإىل  ال��ذي يهدف  ال��دوائ��ي،  والعالج غري 
كتمارين  املعرفية  القدرات  على  احلفاظ 
اللياقة الذهنية )األعاب الكلمات وامل�شائل 
)العالج  اجل�شدية  والقدرات  احل�شابية(، 
الع�شالت  ت��ق��وي��ة  ومت���اري���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
والتوازن(، ومهارات التوا�شل االجتماعي 
وال���رق�������س وحت�شري  وال���ع���زف  )ال���غ���ن���اء 
اأي�شاً  املهم  ومن  جمموعات(.  يف  الطعام 
اأن يتحلى االأ�شخا�س املحيطون مبري�س 
ومعاملته  وال���ه���دوء  بال�شرب  األ��زه��امي��ر 
ب��ع��ط��ف وح���ن���ان وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ه���ادئ���ة له 
مع  والع�شبي،  النف�شي  التوتر  من  تخلو 

اتباع روتني يومي حمدد ووا�شح املعامل.

فقر الدم.. �صبع عالمات حتذيرية 
يجب اأن تكون على دراية بها �ص 23

التدخني والكحول يرفعان خطر 
الإ�صابة باأورام الراأ�س والرقبة

قالت اجلمعية النم�شاوية لطب االأنف واالأذن واحلنجرة وجراحة الراأ�س 
والرقبة اإن اأورام الراأ�س والرقبة ت�شمل كل االأورام التي تهاجم االأغ�شية 
املخاطية املبطنة لهذه املنطقة من اجل�شم مثل ال�شفاه واجليوب االأنفية 

والفم واحللق واحلنجرة والبلعوم والغدد اللعابية.
تتمثل  والرقبة  ال��راأ���س  الأورام  امل��وؤدي��ة  االأ�شباب  اأن  اجلمعية  واأو�شحت 
االإ�شابة  اإىل  باالإ�شافة  والتدخني،  اخلمر  و�شرب  الوراثية  العوامل  يف 
اأنه  املعروف  من  وال��ذي   ،)HPV( الب�شري  احلليمي  ال��ورم  بفريو�س 

�شبب االإ�شابة ب�شرطان عنق الرحم.
وتتمثل اأعرا�س االإ�شابة باأورام الراأ�س والرقبة يف �شيق التنف�س وال�شعور 
بوجود ج�شم غريب يف احللق وال�شعال امل�شتمر امل�شحوب مبخاط دموي 
ون�شوء عقدة باحللق وا�شتمرار بحة ال�شوت ملدة تزيد على 3 اأ�شابيع مع 

ال�شعور ب�شرخ واأمل يف احللق وال�شعور باآالم ممتدة اإىل االأذن.
كلما مت  الأن��ه  االأع��را���س،  ه��ذه  ف��ور مالحظة  الطبيب  ا�شت�شارة  ويجب 
الت�شخي�س مبكراً كانت فر�س العالج اأف�شل. وللوقاية من اأورام الراأ�س 

والرقبة ينبغي االإقالع عن التدخني و�شرب اخلمر.

اأ�ضباب اآالم العظام والع�ضالت
الآالم  عر�شة  جتعلك  قد  املمار�شات  من  جمموعة  هناك   

العظام والع�شالت، ولعل اأبرزها:
- بداية ن�شاط ريا�شي جديد: واحد من اأ�شهر االأعرا�س 
اجلانبية الأول اأ�شبوع يف النادي الريا�شي، اأو الأية ممار�شة 

ريا�شية خطاأ اأو يف بداياتها.
- جمهود بدين زائد وجديد: القيام بعمل �شاق يف تنظيف 
طويلة  مل�شافات  فجاأة  امل�شي  اأو  اأغ��را���س،  حمل  اأو  امل��ن��زل، 

وغري معتادة، اأو تغيري يف النظام اليومي.
- متزق ع�شلي: حادث اأو رفع اأثقال ب�شكل خطاأ اأو حركة 
عنيفة مفاجئة؛ جميعها مواقف ت�شع جهداً �شديداً على 
ع�شلة معينة وب�شكل مفاجئ، وقد تت�شبب يف متزق ع�شلي 

ويرافقه اأمل �شديد.
بال�شكل  اجللو�س  اخل��ط��اأ:  والثبات  اجللو�س  و�شعيات   -
القدمني  رف��ع  اأو  الركبتني  تربيع  طويلة،  لفرتة  نف�شه  
الثبات على  20 دقيقة، وكذلك  لفرتة تطول الأكرث من 
الو�شعية نف�شها، تت�شبب باأمل يف اجل�شم وتوؤثر على حركة 
الدم، واأي�شاً كرثة الوقوف يف و�شع غري مريح اأو مع حذاء 

غري ريا�شي، ي�شبب اأملاً يف الع�شالت.

اأ�ضباب مر�ضية الآالم الع�ضالت
الع�شالت،  يف  ب��اأمل  لل�شعور  مر�شية  اأ���ش��ب��اب  ع��دة  توجد 

واأبرزها:
- االإ�شابة مبر�س فيربومياجليا، وهو مر�س يت�شبب فيه 
اأرق  املخ، وينتج عنه  الكيماويات يف  ا�شطراب ن�شب بع�س 

واأمل يف العظام.
- االإ�شابة باأحد اأمرا�س الربد والنزالت ال�شعبية واأمرا�س 
العظام  يف  اأمل  ي�شاحبها  اأمرا�س  كلها  التنف�شي،  اجلهاز 

و�شعور باالإعياء و�شعوبة احلركة.
- نق�س بع�س املعادن يف الدم، مثل البوتا�شيوم.

- ا�شتعمال اأنواع معينة من االأدوية، اأو تعاطي املخدرات.
اأعرا�س ت�شتدعي زيارة الطبيب:

هناك عدة اأعرا�س تتطلب زيارة الطبيب:
- عدم زوال االأمل بعد اأيام.

- احمرار م�شاحب لالأمل اأو طفح جلدي.
- ارتفاع درجة حرارة اجل�شم مع ال�شعور باالأمل.

عالجات منزلية ميكن جتربتها
لل�شيطرة على االأمل، حاويل جتربة االآتي:

- و�شع كمادات باردة على مكان االأمل ملدة 20 دقيقة.
- ربط املكان امل�شاب ب�شا�س.

- و�شع املراهم امل�شكنة املو�شعية.
- رفع الع�شو امل�شاب الأعلى قلياًل وعدم ال�شغط عليه اأو 

اإرهاقه يف اأي مهام.
- اال�شرتخاء والراحة التامة.

اأ�ضباب وعالج ال�ضد الع�ضلي يف الظهر
ح���وايل 80 يف امل��ائ��ة م��ن �شكان ال��ع��امل ي��ع��ان��ون م��ن اآالم 
الظهر يف وقت ما من حياتهم، وقد يكون هذا االأمل ناجتاً 
عن تقل�س اأو �شّد ال اإرادي لع�شالت اأ�شفل الظهر، يرتاوح 
���ش��ّد مزمن  اإىل  اإزع����اج خفيف،  م��ع  ���ش��ّد غ��ري متكرر  م��ن 

م�شحوب باأمل �شديد ي�شبب �شعوبة يف احلركة.
جراحة،  دون  ف��ّع��ال  ب�شكل  الع�شلي  ال�شد  ع��الج  ومي��ك��ن 
متعلقاً  االأمل  كان  اإذا  �شرورياً  التدخل  يكون  قد  حني  يف 

مب�شاكل االأع�شاب يف العمود الفقري.

اأ�شباب ال�شد الع�شلي يف الظهر
ميكن اأن يح�شل ال�شد الع�شلي نتيجة اإ�شابات يف الع�شالت 
واالأوتار واأربطة الظهر، اأو ميكن اأن يكون مرتبطاً بحاالت 

طبية اأكرث خطورة.

يعدُّ رفع االأثقال �شبباً �شائعاً لتقل�شات الظهر، باالإ�شافة 
�شغطاً  يفر�س  ن�شاط  اأي  ف��اإنَّ  الثقيلة،  االأ�شياء  رفع  اإىل 
مفرطاً على الع�شالت واالأربطة يف اأ�شفل الظهر ميكن اأن 

يت�شبب يف حدوث اإ�شابة.
وميكن اأن توؤدي الريا�شات، مثل كرة القدم واجلولف، اإىل 
ب�شكل مفاجئ  الظهر  ا�شتدارة  تتطلب  الأنها  �شد ع�شلي؛ 

ومتكرر.
ال�شخ�س  كان  اإذا  اأك��رث �شعفاً  الظهر  تكون ع�شالت  وقد 
ُت�شاب  اأن  ميكن  كما  البطن،  ع�شالت  �شعف  من  يعاين 
ب�شهولة  نف�شه  الظهر  املتيب�شة يف  اأو  ال�شعيفة  الع�شالت 

اأكرب من الع�شالت االأقوى واالأكرث ر�شاقة.
التهاب  ب�شبب  الع�شلي  ال�شد  يحدث  االأحيان،  بع�س  ويف 
املفا�شل اأو متزق القر�س يف العمود الفقري؛ اإذ ميكن اأن 
ال�شغط على  اإىل  الظهر  اأ�شفل  املفا�شل يف  التهاب  ي��وؤدي 
وال�شاقني،  الظهر  يف  اأمل��اً  ي�شبب  قد  ال�شوكي، مما  النخاع 
اأي�شاً  الفقرات  يف  املنتفخ  اأو  املمزق  القر�س  ي�شغط  وقد 

على الع�شب، ويوؤدي اإىل اآالم الظهر.

ت�ضخي�ص ال�ضد الع�ضلي يف الظهر
قد يطلب الطبيب اإجراء اأ�شعة �شينية للبحث عن عالمات 
بالرنني  الت�شوير  اأو  ال��ع��ظ��ام،  ك�شر  اأو  املفا�شل  التهاب 
املغناطي�شي اأو الت�شوير املقطعي املحو�شب؛ للح�شول على 
االأخرى،  الرخوة  واالأن�شجة  الع�شالت  على  اأف�شل  نظرة 
امل�شاكل  حت��دي��د  على  ت�شاعد  اأن  ميكن  الفحو�س  ف��ه��ذه 

املحتملة مع االأقرا�س اأو تدفق الدم اإىل املنطقة امل�شابة.
مي��ك��ن ل��ل��م��ري�����س م�����ش��اع��دة ال��ط��ب��ي��ب يف ال���و����ش���ول اإىل 
بالتف�شيل،  االأع��را���س  �شرح  خ��الل  من  دقيق؛  ت�شخي�س 
اإ�شابة  بعد  الع�شلي  بال�شد  االإ���ش��اب��ة  ب���داأت  اإذا  واإخ��ب��اره 
ريا�شية، اأو بعد مزاولة بع�س االأن�شطة البدنية االأخرى؛ 

مثل حتريك االأثاث وغريه.

اأخريا.. في�صبوك تتدخل 
ب�صاأن معلومات اللقاحات

التي  ف���ي�������ش���ب���وك،  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
ان���ت���ق���ده���ا م�������ش���رع���ون وب���اح���ث���ون 
ل�شماحها بانت�شار معلومات م�شللة 
من�شاتها  ع���ل���ى  ال���ل���ق���اح���ات  ع����ن 
ب����داأت  اإن���ه���ا  االث���ن���ني  االأول  اأم�������س 
التي  للمن�شورات  ت�شنيفا  ت�شيف 
و�شت�شع  اجلرعات  �شالمة  تناق�س 
املن�شورات  ك��ل  على  ت�شنيفا  قريبا 

بخ�شو�س اللقاحات.
االجتماعي  التوا�شل  �شركة  وقالت 
اأداة يف  ���ش��ت��د���ش��ن  اإن���ه���ا  ت��دوي��ن��ة  يف 
الواليات املتحدة، لتقدمي معلومات 
ال���ت���ي مي���ك���ن منها  ع����ن االأم�����اك�����ن 
احل�شول على لقاحات كوفيد19- 
باملعلومات  خا�شا  ق�شما  و�شت�شيف 
اإن�شتغرام  كوفيد19-ملن�شتها  عن 
ال�����ش��ور. وان��ت�����ش��رت مزاعم  ل��ن�����ش��ر 
خطاأ ونظريات موؤامرة عن لقاحات 
من�شات  ع���ل���ى  ك�����ورون�����ا  ف����ريو�����س 

التوا�شل االجتماعي.
وال يزال موقعا في�شبوك واإن�شتغرام، 
االآونة  يف  �شيا�شتيهما  �شددا  اللذان 
االأخ��������رية ب���ع���د ف�����رتة ط���وي���ل���ة من 
ب�شاأن  ال��ت��دخ��ل  ع��دم  �شيا�شة  ات��ب��اع 
اللقاحات،  ع��ن  امل�شللة  امل��ع��ل��وم��ات 
و�شفحات  كبرية  ح�شابات  ي�شمان 
وجمموعات تروج ملزاعم خطاأ ب�شاأن 
العثور  ب�����ش��ه��ول��ة  اجل���رع���ات مي��ك��ن 

عليها من خالل كلمات البحث.

بعد اأكرث من 80 عاما.. 
فرن�صا تعيد اللوحة امل�صروقة

اإعادة  تعتزم  اأن��ه��ا  فرن�شا،  اأع��ل��ن��ت 
كليمت،  غو�شتاف  للر�شام  ل��وح��ة 
مالكيها  م����ن  ال����ن����ازي����ون  ن��ه��ب��ه��ا 
االأ�شليني منذ اأكرث من 80 عاما، 
بعد �شرقتها من عائلة يهودية يف 
النم�شا عام 1938. اللوحة امللونة 
 1905 ب��ال��زي��ت ع����ام  امل��ر���ش��وم��ة 
بعنوان  النم�شاوي  الرمزية  لفنان 
االأ�شجار"،  حت���ت  ال�����ورد  "فروع 
اأور�شيه يف  كانت معلقة يف متحف 
وزيرة  وق��ال��ت  ع��ق��ود.  منذ  باري�س 
با�شلو  روزل��ني  الفرن�شية  الثقافة 
باري�س،  م���ن  ���ش��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  يف 
من  م��ه��م  ع��م��ل  اإع������ادة  "قرار  اإن 
املجموعات العامة يعك�س التزامنا 
والتعوي�س  ال��ع��دال��ة  مب�����ش��وؤول��ي��ة 
املنهوبة". وتعاد اللوحة  للعائالت 
�شتيا�شني،  ن����ورا  الأ����ش���رة  ال��زي��ت��ي��ة 
"الهولوكو�شت"  �شحايا  من  وهي 
ال��ت��ي ن��ه��ب��ت م��ن��ه��ا ال��ل��وح��ة خالل 
اأغ�شط�س  يف  ق�����ش��ري  ب��ي��ع  عملية 
الثقافة  وزي��رة  واأ�شافت   .1938
مل  ب��الده��ا  �شلطات  اأن  فرن�شا  يف 
م�شروقة  ال��ل��وح��ة  اأن  ت��ع��رف  تكن 
ع��ل��ى ي���د ال���ن���ازي���ني، وع��ل��م��ت ذلك 
موؤخرا فقط بعد حتقيقات بقيادة 

احلكومة الفرن�شية يف االأمر.

اكت�صفي اأ�صباب اآلم العظام والع�صالت املر�صية وغري املر�صية

الع�ضالت  اآالم  من  قبل  من  يعاِن  مل  منا  من 

والعظام يف مكان معني يف اجل�ضم، خ�ضو�ضًا 

�ضكوى  وهي  والقدمني،  والرقبة  الظهر  يف 

�ضائعة جدًا يف ع�ضرنا احلايل.

ت�ضعرين  جتعلِك  التي  االأ�ضباب  اإىل  تعريف 

باأمل يف العظام اأو الع�ضالت، وكيف ت�ضيطرين 

على املوقف، وفقًا ملوقع هيلث الين:
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�ش�ؤون حملية

برعاية من�ضور بن زايد اآل نهيان

نهيان مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 
•• اأبوظبي – الفجر

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
معايل  �شهد  الرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س 
والتعاي�س،  الت�شامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
لتكرمي  االفرتا�شي  احلفل  االأول  اأم�س  الزراعي  واالبتكار 
الفائزين باجلائزة يف دورتها الثالثة ع�شرة، مب�شاركة معايل 
والزراعة  االأغ��ذي��ة  ع��ام منظمة  دون��ي��و مدير  �شو  ال��دك��ت��ور 
�شعيد  حممد  بنت  م��رمي  "الفاو" وم��ع��ايل  املتحدة  ل��الأمم 
حارب املهريي وزيرة الدولة لالأمن الغذائي واملائي، وكافة 
اأع�شاء جمل�س االأمناء، وح�شد كبري من املخت�شني واملهتمني 

بزراعة النخيل واالبتكار الزراعي.

نفخر ونعتز باإجنازات اجلائزة
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  األ��ق��ى م��ع��ايل  ح��ي��ث 
كلمة  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  والتعاي�س،  الت�شامح 
تقديره  اإىل  فيها  اأ���ش��ار  االف��رتا���ش��ي  التكرمي  حفل  خ��الل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وراع��ي��ه��ا  اجل��ائ��زة  ملوؤ�ش�س  العظيم 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وهو الذي يوؤكد دائماً، على اأهمية اأن تكون دولة االإمارات، 
منوذجاً وقدوة، يف االإ�شهام يف كافة اإجنازات التطور العلمي، 
ويف حتقيق التعاون والعمل امل�شرتك، يف كل ما يحقق النفع 
وامل�شلحة، لتحقيق هذه الروؤية احلكيمة، التي متثل امتداداً 
طبيعياً، للقيم واملبادئ، التي اأر�شاها موؤ�ش�س الدولة، املغفور 

له، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
ال�شكر،  ب��واف��ر  كلمته  يف  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ت��وج��ه  ك��م��ا 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  واالح�����رتام،  ال��ت��ق��دي��ر  وع��ظ��ي��م 
القائد  نائب  اأبوظبي،  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
االأعلى للقوات امل�شلحة، لدعمه القوي لهذه اجلائزة، وذلك 
يف اإطار روؤيته ال�شاملة ، وحر�شه القوي، على اأن تكون دولة 
والعمل  التعاون  يف  والطليعة،  املقدمة  يف  دائماً،  االإم��ارات 
امل�شرتك، مع اجلميع – اإن �شموه يوؤكد لنا دائماً، اأن جائزة 
اأداًة  هي  الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
الب�شر،  ب��ني  وال��ت��ع��اون  االل��ت��ق��اء  حتقيق  يف  ت�شهم  مهمة، 
والرخاء،  اخل��ري،  حتقيق  اأج��ل  من  واملهم،  النافع  والعمل 

للفرد، وللمجتمع.
التكرمي  حفل  خالل  االفتتاحية  الكلمة  يف  معاليه  و�شكر 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ن��ائ��ب رئي�س 
الكبري  وتقديره  الرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء،  جمل�س 
البالغ بهذه اجلائزة، وحر�شه على  ل�شموه، على اهتمامه 
توفري كل �ُشبل النجاح لها، وعلى اأن تكون، دائماً وبالفعل، 
باالبتكار  واملهتمني  املخت�شني  ب��ني  املثمر،  للتفاعل  اأداًة 
اجلائزة،  مل��ب��ادرات  ال��ق��وي،  دعمه  اإىل  باالإ�شافة  ال��زراع��ي، 
جمهورية  من  كل  يف  العربية،  التمور  مهرجانات  بتنظيم 
االأردنية  وامل��م��ل��ك��ة  ال�����ش��ودان  وج��م��ه��وري��ة  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر 
وغريها...  املوريتانية  االإ�شالمية  واجلمهورية  الها�شمية 
حيث مل يقت�شر النجاح على تنظيم املهرجانات، بل تعداه 
اإىل تاأهيل م�شانع التمور واإن�شاء الثالجات املربدة وو�شع 
ونحن  ال��ب��ل��دان،  تلك  يف  ال��ت��م��ور  لتطوير  ا�شرتاتيجيات 
الدولية  ك��ان جلائزة خليفة  االع��ت��زاز، حيث  غاية  نعتز  اإذ 
املرموق  وال��دور  ال�شرف  ال��زراع��ي  واالبتكار  التمر  لنخيل 
يف ترجمة روؤية القيادة وفق اأف�شل املمار�شات الدولية. مبا 

ميثله ذلك، من اأثر كبري يف دعم التنمية امل�شتدامة.
الفائزين  ب��ت��ك��رمي  ال��ي��وم،  احتفالنا  اأن  معاليه  واأ����ش���اف 
قوي،  تاأكيد  ه��و  اإمن��ا  ع�شرة،  الثالثة  دورت��ه��ا  يف  باجلائزة 
الكامل، يف جائزة خليفة، على امل�شي قدماً،  التزامنا  على 
يف االأخذ باال�شرتاتيجيات وخطط العمل، التي تهدف اإىل 
حتقيق التنمية الزراعية ال�شاملة، ورعاية ال�شجرة املباركة 
– ننطلق يف ذلك، من اإدراك كامل، باأهمية هذا امل�شعى، يف 
حتقيق االأمن الغذائي، وتاأكيد التنمية امل�شتدامة، وتعزيز 
الت�شامح والتعاي�س واملحبة وال�شالم، بني النا�س، اإن جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، هي جائزة 
االأداء، عاملية االإط��ار، وهي فر�شة  وطنية االنتماء، عربية 
ا�شتثنائية لتحفيز االبتكار الزراعي، ت�شعى يف كل اأن�شطتها 

وفعالياتها، اإىل حتقيق اخلري، والنماء، واال�شتقرار.

اإ�ضادة دولية بجهود االإمارات
من جهته اأ�شاد معايل الدكتور �شو دونيو مدير عام منظمة 
"الفاو" يف كلمته خالل  االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة 
العربية  االم��ارات  دولة  بجهود  االفرتا�شي  التكرمي  حفل 
املتحدة يف دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور 

مل��ا متلكه دولة  ال���دويل.  امل�شتوى  ال��زراع��ي على  واالب��ت��ك��ار 
االإمارات من بنية حتتية وموؤ�ش�شات متطورة وخربة دولية 
من  التمر  نخيل  بقطاع  النهو�س  يف  �شاهمت  قوية  واإرادة 

خالل مهرجانات التمور على امل�شتوى العربي.

اأوبريت �ضواري من�ضور
كما �شهد معايل ال�شيخ نهيان مبارك و�شيوفه من اأ�شحاب 
من�شور" مت  "�شواري  اأوب���ري���ت  ع��ر���س  ال������وزراء،  امل��ع��ايل 
اآل  ال�شيخ من�شور بن زايد  الرتكيز فيها على جهود �شمو 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء، وزير �شوؤون الرئا�شة، 
اإىل  االإم���ارات  من  والعطاء  اخل��ري  �شفينة  انطلقت  وكيف 
اأن تعود  �شفن من�شور  �شاءت  ال�شقيقة، ثم  العربية  الدول 
حققته  ما  على  �شموه  وت�شكر  اجلميل  ل��رتد  اأبوظبي  اإىل 
م��ه��رج��ان ال��ت��م��ور ال��ع��رب��ي��ة يف ك���ل م���ن ج��م��ه��وري��ة م�شر 
الها�شمية  االأردنية  واململكة  ال�شودان  وجمهورية  العربية، 
املغربية،  امل��وري��ت��ان��ي��ة وامل��م��ل��ك��ة  االإ���ش��الم��ي��ة  واجل��م��ه��وري��ة 
التنمية  ركائز  من  اأ�شا�شية  ركيزة  املهرجانات  متثل  حيث 

امل�شتدامة واالأمن الغذائي. 

ال�ضخ�ضيات املكرمة
حيث كرم معايل ال�شيخ نهيان مبارك عدداً من ال�شخ�شيات 
الوطنية والدولية التي �شاهمت يف خدمة وتطوير القطاع 
وهم:-  بالعامل،  التمور  واإن��ت��اج  النخيل  وزراع���ة  ال��زراع��ي 
امل��ه��ريي، وزيرة  ب��ن��ت حم��م��د �شعيد ح���ارب  م��ع��ايل م���رمي 
الدولة لالأمن الغذائي واملائي، االإمارات العربية املتحدة- 

ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�شرفاء،  اأم��ني  اهلل  عبد  ومعايل 
حاكم عجمان، االإمارات العربية املتحدة- ومعايل الدكتور 
ب��ن��در ب��ن حم��م��د ح��م��زة ح��ج��ار، رئ��ي�����س جم��م��وع��ة البنك 
و�شعادة  ال�شعودية-  العربية  اململكة  للتنمية،  االإ�شالمي 
الدكتور م�شطفى االأ�شرم، مدير عام �شابق للمركز الوطني 
للبحث الزراعي، جمهورية تون�س- و�شعادة بيرت دي ويت، 
ال�شاكر خبري  �شمري  الدكتور،  و�شعادة  ناميبيا-  جمهورية 

دويل يف زراعة النخيل واإنتاج التمور، جمهورية العراق

تكرمي الفائزين باجلائزة الدولية
كماكرم ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان، افرتا�شياً الفائزين 
ع�شرة  والثانية   2021 ع�شرة  الثالثة  بدورتيها  باجلائزة 
والتكنولوجيا  املتميزة  الدرا�شات  فئة  عن  وذلك:   2020
�شالون  �شارة  الدكتورة  فازت  2021 حيث  لعام   احلديثة 
م��ن دول��ة اإ���ش��رائ��ي��ل، كما ف��ازت ال��دك��ت��ورة اإك���رام بليلو من 
العربية  باململكة  والتقنية  للعلوم  اهلل  عبد  امللك  جامعة 
التنموية  امل�شاريع  فئة  وع��ن   .2020 ع��ام  عن  ال�شعودية 
بوجبل  موؤ�ش�شة  ف��ازت   2021 لعام  ال��رائ��دة  واالإنتاجية 
التون�شية  اجل��م��ه��وري��ة  م��ن  التمر  نخيل  ق��ط��اع  لتح�شني 
املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  ال��دويل  املركز  مع  منا�شفة 
اجلافة واالأرا���ش��ي القاحلة )اي��ك��اردا(، كما ف��ازت اجلامعة 
االأمريكية يف بريوت عن عام 2020، وعن فئة االبتكارات 
 2021 لعام  الزراعي  القطاع  خلدمة  واملتطورة  الرائدة 
فازت �شركة طيبة لل�شناعات الهند�شية من دولة االإمارات 
عبد  ه��ادي  عقيل  الدكتور  مع  منا�شفة  املتحدة.  العربية 

ال���واح���د م��ن اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��راق��ي��ة، ك��م��ا ف���ازت موؤ�ش�شة 
 ،2020 ع��ام  ع��ن  املتحدة  العربية  االإم����ارات  م��ن  النخلي 
والتمر  النخيل  جم��ال  يف  املتميزة  ال�شخ�شية  فئة  وع��ن 
عبد  الدكتور  االأ�شتاذ  فاز   2021 لعام  الزراعي  واالبتكار 
اهلل حممد حاج حممد من اململكة االإ�شبانية منا�شفة مع 
اجلمهورية  م��ن  كعكة  الغني  عبد  وليد  الدكتور  االأ���ش��ت��اذ 
العربية ال�شورية، كما فاز االأ�شتاذ الدكتور كازو �شينوزاكي 
ح�شناء  ال��دك��ت��ورة  م��ع  منا�شفة  اليابان  اإم��رباط��وري��ة  م��ن 

احلراق من اململكة املغربية عن عام 2020.

تكرمي الفائزين باجلائزة املحلية
بعد ذلك كرم معايل ال�شيخ نهيان مبارك الفائزين بجائزة 
املزارع املتميز واملزارع املبتكر بدورتها الثالثة 2020 التي 
تنظمها االأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع �شركة الفوعة 
املزرعة  فئة  ع��ن  ال��ت��ايل:  النحو  على  التكرمي  ج��اء  حيث 
الكبرية فاز باملركز االأول: املزارع عبد اهلل علي را�شد عبد 
اهلل احل��م��ودي، وف��از باملركز ال��ث��اين: امل���زارع حممد اأحمد 
�شيف املزروعي. وعن فئة املزرعة فوق املتو�شطة فاز باملركز 
ال�شويدي، وفاز باملركز  اأحمد غامن  املزارع �شلطان  االأول: 
الثاين املزارع �شعيد خليفة �شيف حممد املزروعي و�شركائه. 
ال�شيخة  االأول:  باملركز  ف��ازت  املتو�شطة  املزرعة  فئة  وعن 
فاز  الثاين  املركز  ويف  املعال،  احمد  اهلل  عبد  في�شل  عهود 
اأما  و�شركائه،  املزروعي  �شيف حممد  اأحمد خليفة  امل��زارع 
حمامة  ال��ث��اين  باملركز  ف���ازت  فقد  ال�شغرية  امل��زرع��ة  فئة 

ح�شني خليفة قريو�س القبي�شي.

توقيع 4 مذكرات تفاهم
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  �شهد  كما 
ومعايل  اجلائزة،  اأمناء  جمل�س  رئي�س  والتعاي�س،  الت�شامح 
االأغ��ذي��ة والزراعة  ع��ام منظمة  م��دي��ر  دون��ي��و  �شو  ال��دك��ت��ور 
لالأمم املتحدة، التوقيع على اأربع مذكرات تفاهم تهدف اإىل 
واملوؤ�ش�شات  اجلائزة  بني  وال��دويل  االإقليمي  التعاون  تعزيز 
وتطوير  دع��م  يف  ي�شاهم  مب��ا  الدولية  واملنظمات  الوطنية 
العربي  امل�شتوى  على  التمور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  قطاع 

والدويل.
العام  ب��االأم��ني  ممثلة  للجائزة  العامة  االأم��ان��ة  وقعت  حيث 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���وه���اب زاي���د ب��روت��وك��ول ت��ع��اون م��ع مركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�س )اأدنيك( لتنظيم معر�س ابوظبي 
الدويل للتمور 2021، وبروتوكول تعاون مع كل من وزارة 
الزراعة يف اململكة االأردنية الها�شمية لتنفيذ الن�شخة الثالثة 
2021، وبروتوكول  االأردنية  املهرجان الدويل للتمور  من 
جمهورية  يف  الطبيعية  وامل����وارد  ال��زراع��ة  وزارة  م��ع  ت��ع��اون 
الدويل  امل��ه��رج��ان  م��ن  ال��راب��ع��ة  الن�شخة  لتنفيذ  ال�����ش��ودان 
وزارة  م��ع  ت��ع��اون  وب��روت��وك��ول   ،2021 ال�شودانية  للتمور 
التنمية الريفية يف اجلمهورية االإ�شالمية املوريتانية لتنفيذ 
املوريتانية  للتمور  ال���دويل  امل��ه��رج��ان  م��ن  االأوىل  الن�شخة 
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة   .2021
االفرتا�شي  احلفل  خ��الل  تفاهم  م��ذك��رات  اأرب���ع  توقيع  اأن 
 2021 ع�شرة  الثالثة  بدورتها  باجلائزة  الفائزين  لتكرمي 
اجلائزة  حققتها  التي  العالية  امل�شداقية  على  ليوؤكد  ياأتي 

على امل�شتوى الوطني واالإقليمي والدويل.
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ميكن اأن ت�ضاعد املكمالت الغذائية يف معاجلة اأوجه الق�ضور االأ�ضا�ضية التي ميكن اأن توؤدي اإىل 
فقر الدم، عندما تت�ضوه خاليا الدم احلمراء، ما يوؤدي اإىل نقل كمية اأقل من االأك�ضجني يف 

اجل�ضم. ويتم اإنتاج خاليا الدم احلمراء يف نخاع العظام، بكميات هائلة كل يوم. وت�ضمن 
العنا�ضر الغذائية املوجودة يف الطعام، مثل احلديد وفيتامني B12 وحم�ص الفوليك، 

�ضحة نخاع العظام.و�ضيوؤدي القليل جدا من هذه العنا�ضر الغذائية اإىل نوع من 
فقر الدم، والتي ت�ضرتك جميعها يف اأعرا�ص عامة.

ووفقا لـ Nursing Times، هناك �ضبع عالمات حتذيرية لفقر الدم 
يجب اأن تكون على دراية بها:

• االإعياء.
التنف�س. • �شيق 

• ال�شعف.
)اخلفقان(. القلب  �شربات  انتظام  • عدم 

الراأ�س. • �شداع 
االأذن(. )طنني  اأذنيك  يف  • رنني 

ال�شهية. • فقدان 
 ،B12 فيتامني  يف  نق�س  هناك  يكون  وعندما 

فهناك اأعرا�س حمددة يجب مراقبتها. وهي:
)الريقان(. اجللد  على  �شفراء  • م�شحة 

واحمراره. الل�شان  • التهاب 
فمك. داخل  • تقرحات 
اللم�س. حا�شة  • تغرّي 

باالأمل. ال�شعور  على  القدرة  • انخفا�س 
م�شيك. طريقة  • تغرّي 

الروؤية. • ا�شطراب 
• التهيج.

• االكتئاب.
فباالإ�شافة  الفوليك،  حم�س  لنق�س  وبالن�شبة 
اإىل االأعرا�س العامة لفقر الدم، ميكن اأن يوؤدي 

النق�س اإىل:

االإح�شا�س. • فقدان 
ع�شالتك. يف  التحكم  على  القدرة  • عدم 

• اكتئاب.
ما الذي ي�شبب هذه النواق�س؟

حالة  ع��ن  اأ���ش��ا���ش��ا   B12 فيتامني  نق�س  ينتج 
ت�شمى فقر الدم اخلبيث.

املعدة  يهاجم خ��الي��ا  ذات���ي  م��ر���س مناعي  وه��و 
امل�����ش��وؤول��ة ع��ن اإن���ت���اج ال��ع��ام��ل ال��داخ��ل��ي - وهو 

.B12 �بروتني يرتبط ب
بفيتامني  ال���داخ���ل���ي  ال��ع��ام��ل  ي��رت��ب��ط  وع������ادة، 
املغذيات  امت�شا�س  اإعادة  ميكن  بحيث   ،B12

يف اجل�شم.
وع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال�����ش��خ�����س م�����ش��اب��ا ب��ف��ق��ر الدم 
اخل��ب��ي��ث، ف����اإن ه���ذا ال ي���ح���دث، م���ا ي��ت�����ش��ب��ب يف 

النق�س على املدى الطويل.
فيتامني  يكفي من  ما  ما يخزن اجل�شم  وع��ادة 
الدم  اأربع �شنوات، لكن فقر  B12 ليدوم حتى 
�شن  فوق  االأ�شخا�س  لدى معظم  يبداأ  اخلبيث 

ال�شتني.
لنق�س  االأخ������رى  االأ����ش���ب���اب  ت���ك���ون  اأن  ومي���ك���ن 
غذائي  نظام  اتباع  عن  ناجمة   B12 فيتامني 

مر�س  اأو  �شحي  غ��ري  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  اأو  ن��ب��ات��ي 
كرون.

اإن   The Nursing Times وق����ال����ت 
يف  ���ش��روري  امل��اء  يف  للذوبان  القابل  الفيتامني 

نظام غذائي يومي.
نق�س  اإىل  امل���ف���رط  ال��ت��ب��ول  ي�����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 

حم�س الفوليك، والذي قد يكون ب�شبب ق�شور 
القلب االحتقاين.

اأكرث طلبا حلم�س الفوليك  وقد يكون اجل�شم 
الأي من هذه االأ�شباب املحتملة:

• احلمل.
ال�شرطان. • مر�س 

املنجلي. الدم  • فقر 

اجل�شم. يف  • التهاب 
وحل�شن احلظ، ميكن ت�شحيح كل هذه النواق�س 

عن طريق تناول املكمالت الغذائية.
احلديد. مكمالت  • تناول 

.B12 فيتامني  مكمالت  • تناول 

الفوليك. حم�س  مكمالت  • تناول 
وق����د ي��ن�����ش��ح��ك ط��ب��ي��ب��ك ب���اأخ���ذ م��ك��م��الت ملدة 

حمددة اإذا مت حتديد النق�س.
دم متكرر  اختبار  يكون لديك  اأن  املحتمل  ومن 
النق�س قد  كان  اإذا  للتحقق مما  يف وقت الحق 

عولج.

اأف�ضل املكمالت الغذائية لعالجه

فقر الدم �صبع عالمات حتذيرية يجب اأن تكون على دراية بها

اأولئك  ومن بني قدامى املحاربني يف الدرا�شة، كان لدى 
هذه  على  االأدل���ة  م��ن  امل��زي��د  �شيئ  ب�شكل  ينامون  ال��ذي��ن 
امل�شاحات املت�شخمة واملزيد من اأعرا�س ما بعد االرجتاج.

وقال املوؤلف الرئي�شي خوان بيانتينو، 
ل��ط��ب االأطفال  امل�����ش��اع��د  ال��ط��ب، واالأ����ش���ت���اذ  دك���ت���وراه يف 
بجامعة  الطب  كلية  يف  االأع�����ش��اب(  علم  يف  )متخ�ش�س 
اأوريغون لل�شحة والعلوم، وم�شت�شفى دورنبي�شر لالأطفال: 
"هذا له اآثار �شخمة على القوات امل�شلحة واملدنيني على 
حد �شواء. ت�شري هذه الدرا�شة اإىل اأن النوم قد يلعب دورا 
الدماغ  اإ�شابات  بعد  الدماغ  من  النفايات  اإزال��ة  يف  مهما 

الر�شحية، واإذا كنت ال تنام جيدا، 
فقد ال تنظف دماغك بكفاءة".

وحت���دث اإ���ش��اب��ات ال��دم��اغ ال��ر���ش��ح��ي��ة يف ال��غ��ال��ب ب�شبب 
تعر�س الراأ�س اأو اجل�شم اإىل �شربات اأو اهتزازات عنيفة.

وا�شتفادت الدرا�شة اجلديدة من طريقة حتليل الت�شوير 
امل�����ش��ارك يف  امل���وؤل���ف  ال��ت��ي ط��وره��ا  املغناطي�شي  ب��ال��رن��ني 

الدرا�شة دانيال �شوارتز واإيرين بوزفلوغ، 
حتت اإ�شراف الدكتورة ليزا �شيلربت،

اأوريغون  بجامعة  الطب  كلية  يف  االأع�شاب  علم  اأ�شتاذة   
لل�شحة والعلوم.

املحيطة  امل�����ش��اح��ات  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  التقنية  ه��ذه  وتقي�س 
باالأوعية الدموية يف الدماغ،

 وال��ت��ي تعد ج���زءا م��ن ن��ظ��ام التخل�س م��ن ال��ن��ف��اي��ات يف 
الدماغ املعروف با�شم اجلهاز اجلليمفاوي.

الهيكل بدقة  "لقد متكنا من قيا�س هذا  وقال بيانتينو: 
�شديدة واإح�شاء عدد القنوات وموقعها وقطرها".

واأ�شار املوؤلف امل�شارك، جيفري اإيليف، اأ�شتاذ الطب النف�شي 
وا�شنطن  جامعة  يف  االأع�����ش��اب  وعلم  ال�شلوكية  والعلوم 

 VA Puget Sound Health يف  وال���ب���اح���ث 
Care System، الذي قاد البحث العلمي يف النظام 
مثل  ح��االت  يف  الع�شبي  التنك�س  يف  ودوره  اجلليمفاوي 

مر�س األزهامير، اإىل اأنه اأثناء النوم،
الربوتينات  ب��اإزال��ة  بالدماغ  الوا�شعة  ال�شبكة  ه��ذه  تقوم   

االأي�شية التي قد ترتاكم يف الدماغ.
وا���ش��ت��خ��دم��ت ال���درا����ش���ة ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي مت ج��م��ع��ه��ا من 
جمموعة من 56 من قدامى املحاربني م�شجلني من قبل 

املوؤلفني امل�شاركني اإيلني بي�شكيند وموراي را�شكيند، 
من مركز اأبحاث االأمرا�س العقلية والتعليم وال�شريري يف 
VA Puget Sound بني عامي 2011 و2019.

واأو�شح بيانتينو: 
�شيء  وك��ل  النفايات  ه��ذه  ك��ل  ي��ول��د  عقلك  اأن  "تخيل 

يعمل ب�شكل جيد.
 واالآن حت�شل على ارجتاج يف املخ.

اإزالتها،  يجب  التي  النفايات  من  الكثري  الدماغ  ويولد   
لكن النظام ي�شبح م�شدودا".

وقال بيانتينو اإن الدرا�شة اجلديدة ت�شري اإىل اأن التقنية 
التي طورها �شيلربت ميكن اأن تكون مفيدة لكبار ال�شن. 

م�شيفا: "على املدى الطويل،
 ميكننا البدء يف التفكري يف ا�شتخدام هذه الطريقة للتنبوؤ 
مبن �شيكون اأكرث عر�شة لالإ�شابة بامل�شاكل االإدراكية مبا 

يف ذلك اخلرف".
وه���ذه ال��درا���ش��ة ه��ي االأح����دث يف جمموعة م��ت��زاي��دة من 
�شحة  يف  النوم  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شلط  التي  االأبحاث 
قابلة  ع����ادة  ال��ن��وم  حت�����ش��ني  اأن  بيانتينو  ال���دم���اغ.وت���اب���ع 
متنوعة  جمموعة  خ��الل  م��ن  تعزيزها  وميكن  للتعديل 
اأف�شل مثل تقليل  من االأ�شاليب، مبا يف ذلك ع��ادات نوم 

وقت ال�شا�شات قبل النوم.

النوم ال�صليم ي�صاعد يف �صفاء اإ�صابات الدماغ الر�صحية
تو�ضلت درا�ضة جديدة اأجريت على قدامى املحاربني، اإىل اأن النوم ال�ضليم يلعب دورا مهما يف عالج اإ�ضابات الدماغ الر�ضحية.

اأوريغون  Neurotrauma، تقنية جديدة تت�ضمن الت�ضوير بالرنني املغناطي�ضي، والتي مت تطويرها يف جامعة  وا�ضتخدمت الدرا�ضة، التي ن�ضرت يف جملة 
لل�ضحة والعلوم.واعتمد الباحثون الت�ضوير بالرنني املغناطي�ضي لتقييم ت�ضخم امل�ضاحات املحيطة باالأوعية الدموية التي حتيط باالأوعية الدموية يف الدماغ. 

ويحدث ت�ضخم هذه امل�ضاحات مع تقدم العمر ويرتبط بتطور اخلرف.
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 - الثالثة  ال�شناعية  القوز   - التجاري  دب��ي  بنك  ملك   015-  115 مكتب   : العنوان 
869436 رقم  ، رقم الرخ�شة :  بردبي - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة 
1483820 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية  القيد بال�شجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2021/3/14 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/3/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني فتحيه لطفى حما�ضبون قانونيون العنوان : مكتب 902 ملك �شلمان 
لطفي علي الهرموزي - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 2663321-04  فاك�س 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-2626722  :

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : فتحيه لطفى حما�ضبون قانونيون
العنوان : مكتب 902 ملك �شلمان لطفي علي الهرموزي - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف : 2663321-04  فاك�س : 2626722-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
اأعاله لت�شفية  اأينوما�ص للو�ضاطة التجارية - �ص ذ م م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/3/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2021/3/14 ب��ت��اري��خ  دب���ي 
املذكور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن  مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل  ال��ت��ق��دم 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
يف الدعوى رقم 2021/21 عقاري كلي  

يعلن املدعي وامل�شفي الق�شائي ل�شركة ايه ان �شي للمقاوالت / ايزي�س بطر�س 
جماهد مبوجب احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2264 جتاري كلي دبي 
املدعي عليه ال�شيد/ طيب عبدالرحيم احمد الباكر  العنوان : اإمارة دبي - منطقة 
القوز الرابعة - قطعة االر�س رقم )429( م�شتودع ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية - 
بجوار م�شتودعات ال�شرياوي وكذلك ح�شب قرار املحكمة بجل�شة 2021/3/15 
واإعالن املدعي عليه بالن�شر.  لذا يجب عليكم احل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى 

مبحكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2021/3/22  
املعلن 
املدعي / امل�ضفي الق�ضائي ل�ضركة ايه ان �ضي للمقاوالت 
ايزي�س بطر�س جماهد  

اإعالن املدعي عليه بالن�ضر 

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
يف الدعوى رقم 2021/177 مدين جزئي    

يعلن املدعي وامل�شفي الق�شائي ل�شركة ايه ان �شي للمقاوالت / ايزي�س بطر�س 
جماهد مبوجب احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2264 جتاري كلي دبي 
املدعي عليه ال�شيد/ طيب عبدالرحيم احمد الباكر  العنوان : اإمارة دبي - منطقة 
القوز الرابعة - قطعة االر�س رقم )429( م�شتودع ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية - 
بجوار م�شتودعات ال�شرياوي وكذلك ح�شب قرار املحكمة بجل�شة 2021/3/15 
واإعالن املدعي عليه بالن�شر.  لذا يجب عليكم احل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى 

مبحكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2021/3/22  
املعلن 
املدعي / امل�ضفي الق�ضائي ل�ضركة ايه ان �ضي للمقاوالت 
ايزي�س بطر�س جماهد  

اإعالن املدعي عليه بالن�ضر 

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن بالن�ضر

�ضادرة عن حمكمة عجمان ال�ضرعية 
يف الدعوى 2021/95 اأحوال 

اىل املدعي عليه / �شمرية زيدوك كندية اجلن�شية - جمهول حمل االإقامة خارج الدولة 
مبا ان املدعي / ايري�س كلري كونادو دجادينا 

قد اقامت عليك الدعوى ال�شرعية املذكورة بالرقم اأعاله. اأمام هذه املحكمة 
للمطالبة ب��� /)دعوى اثبات ن�شب / حمدان وزايد حممد على حممد عبدالرحمن( 

فانت مكلف    ، الدعوى  للنظر يف  م   2021/4/5 االإثنني   : املحكمة جل�شة  ح��ددت  وق��د 
باحل�شور �شخ�شيا او من ينوب عنك ر�شميا امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على 
الدعوى ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور يف املوعد املحدد ، فاإن املحكمة �شتنظر يف الدعوى 

وت�شدر حكمها غيابيا.
حتريرا يف يوم االإثنني املوافق 2021/3/15 م. 

القا�ضي          

         االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان  ال�ضرعية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
 اعـــــــالن       

ال�شيد/   : خورفكان   - والت�شديقات  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
حمرر  على  الت�شديق  وطلب  م�شر   : اجلن�شية   - ح�شن  عزالعرب  �شمري  الدين  ع��الء 
ملقاوالت  التميز  ب��واب��ة  التجاري  اال���ش��م  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن 
التك�شية واالأر�شيات ، ن�شاط الرخ�شة التك�شية واالأر�شيات - اأعمال التك�شية - مقاوالت 
التنمية االقت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم  فئة �شاد�شة واملرخ�س من دائرة 
اىل  بخورفكان.   االإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2020/8/29 بتاريخ  ال�شادرة   778822
ال�شيد/ حممد جبلو ح�شن عبداخلالق - اجلن�شية : بنغالدي�س.  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اعالن مدعي عليه بالن�ضر   
يف الدعوى SHCFICILABMIN2020 / 0005278 عمايل )جزئي( 

اإىل املدعي عليه : الواحة لتنظيف املباين 
نعلمكم باأن املدعي حممد مانك مياه حممد عبدال�شوبان - بنجالدي�شي اجلن�شية  

- قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 
اآالف  ت�شعة  )فقط  درهم   9300 توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املحكمة  حكمت 
وثالثمائة درهم( وت�شليمه جواز �شفره واأن توؤدي له تذكرة عودة اىل موطنه او 
من  املنا�شب  والزمتها  اأخر  عمل  رب  بخدمة  التحق  قد  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها 

امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
 مركز �شعادة املتعاملني

القا�ضي / حميد الدين �ضليمان خمي�س 
حمكمة ال�ضارقة    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000735 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اخيال دوكوال  
جمهول حمل االإقامة : عجمان - �شارع عمر بن اخلطاب - الرميلة 2 - بناية ذكرى �شويت - �شقة 

 4261210950  / املكاين  الرقم   -  104
املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/3/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من 

تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
مالحظة : اعالن باللغتني العربية واالجنليزية 

حرر بتاريخ  2021/3/16 م.   
مدير اخلدمات الق�ضائية      
خلود �ضامل ال�ضويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000744 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اإياد اأحمد خليلي  
�شقة   -  18 النخيل   - اأبوعبيده بن اجلراح  �شارع   -  1 الرميلة   - االإقامة : عجمان  جمهول حمل 

  6042555871 املكاين  الرقم   -  503
املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/3/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من 

تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
مالحظة : اعالن باللغتني العربية واالجنليزية 

حرر بتاريخ  2021/3/16 م.   
مدير اخلدمات الق�ضائية      
خلود �ضامل ال�ضويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000747 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فينود كومار ريجوري ا�شوك ريجوري  
جمهول حمل االإقامة : عجمان - املنطقة ال�شناعية القدمية - بناية رقم 21973 - الطابق الثالث 

- �شقة 305 - الرقم املكاين 3066655214  
املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/3/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من 

تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
مالحظة : اعالن باللغتني العربية واالجنليزية 

حرر بتاريخ  2021/3/16 م.   
مدير اخلدمات الق�ضائية      
خلود �ضامل ال�ضويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000741 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد حممود خادم ح�شني  
جمهول حمل االإقامة : عجمان - منطقة الرميلة - �شارع �شالح الدين - بناية رقم 5140 - �شقة 

  2158743201 مكاين  رقم   312
املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/3/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من 

تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
مالحظة : اعالن باللغتني العربية واالجنليزية 

حرر بتاريخ  2021/3/16 م.   
مدير اخلدمات الق�ضائية      
خلود �ضامل ال�ضويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000738 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد مراد ح�شن طاهر البلو�شي  
 / املكاين  الرقم   4 الطابق   - االإحتاد  بناية   2 النعيمية   - عجمان   : االإقامة  حمل  جمهول 

 4464708738
املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/3/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من 

تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
مالحظة : اعالن باللغتني العربية واالجنليزية 

حرر بتاريخ  2021/3/16 م.   
مدير اخلدمات الق�ضائية      
خلود �ضامل ال�ضويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000750 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد فرحد غوثي حممد م�شباح الدين غوثي  
�شقة   -  18 النخيل   - ابوعبيده بن اجلراح  �شارع   -  1 الرميلة   - االإقامة : عجمان  جمهول حمل 

  2254846257  / مكاين  رقم   -  503
املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/3/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من 

تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
مالحظة : اعالن باللغتني العربية واالجنليزية 

حرر بتاريخ  2021/3/16 م.   
مدير اخلدمات الق�ضائية      
خلود �ضامل ال�ضويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

اأداء    اأمر   AJCFICICPL2020 /0002950 يف  الدعوى رقم
ا�شماعيل  خالد  قانونا  وميثلها  فردية  موؤ�ش�شة  ال�شيارات  لتاأجري  بلقي�س  عر�س   / عليه  املدعي  اإىل 

خلف حممد احلو�شني  
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  م   2020/11/3 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�شالح / عي�شى عبداهلل علي حممد عبداهلل  
ملالكها  فردية  موؤ�ش�شة   - ال�شيارات  لتاأجري  بلقي�س  )عر�س  �شدها  املطلوب  بالزام  ناأمر   : بالتايل 
يوؤدي للطالب عي�شى عبداهلل علي حممد عبداهلل مبلغ  باأن  ا�شماعيل خلف حممد حو�شني(  خالد 

امل�شروفات.   ومع  املعجل  بالنفاذ  االأمر  �شمول  مع  درهم   135.000
حكما قابال لال�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�شتالمك هذا التبليغ. 

مركز �شعادة املتعاملني 
حرر بتاريخ / 2021/3/9 - حرر بوا�شطة املوظف 

القا�ضي / وجدي ال�ضاذيل بن اأحمد  
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2334(

املنذر / �شركة االمارت للغازات ال�شناعية )ذات م�شوؤولية حمدودة(
املنذر اليها / الريامي انرتنا�شيونال �شتيل تيك �س ذ م م

املنذره  قامت  اليها  واملنذر  املنذر  التجاري بني  للتعامل  االإن��ذار ونظرا  نخطركم مبوجب هذا 
بت�شليم ب�شاعه )غازات( تقدر مببلغ 173.204.90 درهم ومت ا�شدار فواتري و�شندات ت�شليم 
بذمة  املرت�شد  املبلغ  ب�شداد  وتكرارا  م��رارا  املنذرة طالبت  اأن  وحيث  اليها  املنذر  للب�شاعه من 
املنذر اليها ولكن دون جدوى وحيث اأن املنذر اليها ممتنعه عن ال�شداد دون مربر وبناءا عليه فاإن 
املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد امل�شتحق عليها وقدره 173.204.90 
درهم وذلك يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ اعالنكم باالنذار واال �شوف �شتكون م�شطرة 
اإىل اتخاذ باملطالبة باملبلغ املذكور عاليه باالإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد والتعوي�س 
مع حفظ باقي احلقوق فاملنذرة تنذركم بهذا االإنذار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�شريان 

كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2333(

املنذر / كابارول للدهانات - �س ذ م م 
املنذر اليها / كوهينور لتجارة مواد البناء - ذ م م 

نخطركم مبوجب هذا االإنذار ونظرا للتعامل التجاري بني املنذر واملنذر اليها قامت 
املنذر اليها بتحرير ال�شيك رقم 000258 بتاريخ 2018/2/28 علىبنك ابوظبي 
ا�شتحقاقه  بتاريخ  لل�شرف  ال�شيك  تقدمي  ول��دى  دره��م   13890 مببلغ  التجاري 
اليها  املخطر  تخطر  املخطرة  ف��اإن  وذل��ك  الر�شيد  كفاية  لعدم  �شرف  ب��دون  ارجت��ع 
ومتهلها مدة خم�شة اأيام من تاريخ اإعالنها بهذا االإخطار لوفاء و�شداد قيمة ال�شيك 
املرجتع  مببلغ وقدره 13890 درهم وبخالف ذلك فاإن املخطر �شتكون م�شطرة اىل 
اتخاذ االإجراءات القانونية واقامة الدعوى يف �شبيل الزام املخطر  اليها باملبلغ املذكور 

باالإ�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2326(

املنذر: �شركة تطوير جممع دبي لالإ�شتثمار )ذ.م.م(
املنذر اليه: اأي ان تي �شي لتجارة مواد البناء )�س.ذ.م.م(

"للعني املوؤجرة" القطعة  املو�شوع : - يتوجه املنذر بانذار املنذر اليه ل�شداد قيمة اال�شتحقاق 
رقم  551-597 والكائنة مبجمع دبي لال�شتثمار وامل�شتاأجرة من قبل املنذر اليه حيث تر�شد 
وثالثمائة  ال��ف  وع�شرون  )�شتمائة  دره��م   620.370.61 وق���دره  مبلغ  اليه  امل��ن��ذر  ذم��ة  يف 
ال�شداد مقابل قيمة ايجار  و�شبعون درهما وواحد و�شتون فل�شا( وهي مبالغ قائمة وم�شتحقة 
العني املوؤجرة ور�شوم اخلدمات وغرامة التاأخري باال�شافة اىل �شريبة القيمة امل�شافة املقررة 
قانونا حتى تاريخ 2020/12/15 ويف حال اإخفاق "املنرت اإليه" يف �شداد املبلغ املذكور يف او 
خالل املدة املحددة )30( بوما ، بناء عليه �شوف يتم اإنهاء "اتفاقية االإيجار" دون اأي اإجراء اأو 
ت�شرف اخر يف اليوم الذي يتزامن مع تاريخ انتهاء فرتة ثالثة اأ�شهر )3 اأ�شهر( والتي تبداأ من 

تاريخ ا�شتالم هذا االإنذار من قبل املنذر اليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
انذار عديل بالن�ضر

الرقم )2021/2345(
املنذر : عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة - ذ م م

املنذر اليهما : 1- باري للنقل - ذ م م 
اجلن�شية  باك�شتاين   - باد�شاه  بري  عبدالباري   -2

تدعو املنذرة املنذر اليهما اىل وجوب �شداد املبلغ املرت�شد بذمتهما البالغ 
قدره 200000 درهم مع الفائدة القانونية امل�شتحقة بواقع 12% من 
تاريخ اال�شتحقاق حتى تاريخ ال�شداد التام ، ويف حالة امتناعها فاإن املنذرة 
مع  حقوقها  ت�شمن  التي  القانونية  االإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  �شت�شطر 
واأي��ة م�شاريف قد ترتتب  امل�شوؤولية  االآن كامل  اليهما منذ  املنذر  حتميل 

عن هذه االإجراءات القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن بالن�ضر

رقم )2021/2271(
رقم املحرر 2021/1/10477 

املنذرون : يون�س �شالح بو ح�شون - اب نايف بو ح�شون - فار�س �شليم فار�س 
�شد / 1- مطعم فتو�س  2-و�شيم ندمي خالد  3-ابراهيم ح�شن ابراهيم مغربي 

بذمتهم  املرت�شد  الدين  �شداد  بطلب  اليهم  للمنذر  االإن���ذار  ه��ذا  يوجهون  امل��ن��ذرون  ف��اإن 
للمنذرون والبالغ قدره 100.000 درهم )مائة الف درهم( وذلك خالل خم�شة ايام من 
تاريخ هذا االإعالن بالن�شر ويف حالة عدم ال�شداد �شوف ي�شطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات 
9% من  بواقع  القانونية  الفوائد  اىل  باالإ�شايف  املبلغ  هذا  لتح�شيل  الالزمة  القانونية 
اىل  باالإ�شافة  التام  ال�شداد  وحتى   2019/5/2 تاريخ  يف  الواقع  املبلغ  ا�شتحقاق  تاريخ 

الر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 318
 : اجلن�شية   - النهدي  عبداهلل  ثابت  بدر  نواف  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/  البالغة )100%( اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  االإمارات يرغب يف 
امل�شماة  الرخ�شة  يف  االإمارات.   : اجلن�شية   - ال�شويدي  �شامل  ا�شماعيل  غامن  خليفه 
برقم  بال�شارقة  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  للتجارة(  املميز  )الوقت 
الرخ�شة )749646(  تعديالت اخرى : اليوجد.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد 
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  االعالن فمن  تاريخ هذا  ا�شبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 319
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شمري ح�شني يا�شني - اجلن�شية : باك�شتان ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ عرفان عبدالرحمن 
- اجلن�شية : باك�شتان ، يف الرخ�شة امل�شماة )ج�شر املدينة للخياطة والتطريز( تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )627149( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية 
بال�شارقة.  تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى 
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 321

الهند اجلن�شية يرغب يف   - اندوماى  ثايال  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
)جولدن  امل�شماة  الرخ�شة  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
هايرب ماركت( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية 
الهند.    : اجلن�شية   - حاجي  ابوبكر  عبدالر�شيد  ال�شيد/  اىل   )625436( رقم 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 320

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ طالل حممد تويت - اجلن�شية : �شوريا - يرغب يف البيع 
والتنازل عن )33%( من كامل ح�شته البالغة )100%( اىل ال�شيد/ عالء الدين حمي الدين 
يرغب   - �شوريا   : اجلن�شية   - تويت  حممد  طالل  وال�شيد/  �شوريا   : اجلن�شية   - رم�شون 
نادر  اأن�س  ال�شيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  من   )%33( عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�شادرة  ال�شيارات(  ل�شيانة  )الفخامة  امل�شماة  الرخ�شة  يف  �شوريا.   : اجلن�شية   - مغمومة 
من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )623098( تعديالت اخرى : اليوجد 
اأي تعديالت.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 322

ال�شيد/ فهد حممد �شعيد اجلعيدي اخل�شرمي - اجلن�شية  ليكن معلوما للجميع بان 
االإمارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ 
خالد احمد حمد ماجد الغمال�شي - اجلن�شية : االإمارات - يف الرخ�شة امل�شماة )الفرحة 
دائرة  من  ال�شادرة   )758978( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  لل�شياحة( 
التنمية االإقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى :  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
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العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2251(

CN-1001748 املنذرة / �شودامكو )�س.م.ل( - اأبوظبي - رخ�شة جتارية رقم
بوكالة املحامية موزة اخلظر

املنذر اليه / �شوبا للهند�شة واملقاوالت )�س.ذ.م.م( - رخ�شة جتارية رقم 204211 
وقدره  مبلغ  مببلغ  ل��ل��م��ن��ذرة  ب��ال��وف��اء  ونكلفكم  االأخ����رية  ل��ل��م��رة  ن��ن��ذرك��م  ه���ذا  بكتابنا  جئنا 
واأربعة ع�شر درهم و�شته  األف و�شبعمائة  )اأربعمائة وثمانية وثمانون  درهم   488.714.96
اأيام تلي تاريخ تبلغكم هذا االإنذار  وت�شعون فل�س( املرت�شد يف ذمتكم وذلك يف غ�شون خم�شة 
واإال �شن�شطر اآ�شفني الإتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة اأمام املحاكم املخت�شة حلماية حقوق 
القانونية  والنفقات  وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  تكبيدكم  و�شيتم  املذكور  املبلغ  ولتح�شيل  املنذرة 
والتعوي�شات عن االأ�شرار واأتعاب املحاماة باالإ�شافة اإىل الفوائد القانونية 12% �شنويا من  

تاريخ االإ�شتحقاق وحتى تاريخ ال�شداد الفعلي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001054 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : العالمة ل�شيانة ال�شفن ذ م م / مدعي عليه اول - جمهول حمل االإقامة  : اإمارة ال�شارقة - املجرة - �شارع 
العروبة - مكتب 201 طابق رقم 2 ملك في�شل - هاتف : 065240924 - موبايل : 0504622125  

نعلمكم اأن املدعي : بنك امل�شرق )�س.م.ع(  قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها باالآتي : 
اأوال : حتديد اأقرب جل�شة لنظر الدعوى واإعالن املدعي عليهما ب�شورة منها ، مع احلفاظ على حق املدعي يف تعديل طلباته. 

ثانيا : 1/ اأ�شليا : الزام املدعي عليهما بان يوؤدي للمدعي بالت�شامن والت�شامم والتكافل مبلغ وقدره 118.825 درهم )مائة 
وثمانية ع�شر الفا وثمامنائة وخم�شة وع�شرون فقط ال غري( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام مع الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  2/ اإحياطيا / ندب خبري م�شريف متخ�ش�س �شاحب 
الدور يف اجلدول لالإطالع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه له االأطراف ، وحتديد املبالغ امل�شتحقة للمدعي 
بذمة املدعي عليهما عن القر�س التجاري من تاريخ التوقف عن ال�شداد وحتى تاريخه ، وكذلك الفوائد و�شوال اىل اأحقية املدعي 
بطلباته واحلكم مبا �شي�شفر عنه تقرير ال�شيد اخلبري.  ثالثا : �شم ملف االأمر امل�شتعجل رقم 2020/3500 منع من ال�شفر 
 2583/2020 2020/3495 حجز حتفظي للدعوى.  رابعا : �شم ملف النزاع رقم  للدعوى وملف االأمر امل�شتعجل رقم 
توفيق وم�شاحلة مللف الدعوى.  انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/24 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة 
االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
املذكور رقمها  الدعوى  للنظر يف  الن�شر وذلك  تاريخ  ايام من  امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة  بها كافة  مرفقا 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
مكتب اخلدمات الق�ضائية/ حميد عبداهلل ال�ضعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 323
يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين   - جالك  ال�شيد/وكيل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ عبداالحد ف�شل - 
باك�شتاين يف الرخ�شة امل�شماة / التكرمي خلياطة وتطريز املخدات وال�شتائر مبوجب 
الرخ�شة ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بحكومة ال�شارقة برقم )549797(. 
تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ملالكها احلايل. وعمالبن�س املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . 
فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل - ال�ضارقة   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 325

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد مامونور الرحمن حممد كوثر بي�شوا�س - 
اجلن�شية : بنغالدي�س - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( اىل 
اأكرب ح�شم الدين - اجلن�شية : الهند. يف الرخ�شة امل�شماة )املتنا�شق  ال�شيد/ حممد 
بال�شارقة  االإقت�شادية  دائرة  من  ال�شادرة  الن�شائية(  املالب�س  والتطريز  للخياطة 
املادة  وعمالبن�س  وكيل خدمات.   تغيري   : اخرى  تعديالت   )623209( رقم  برخ�شة 
الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  رقم )4(  القانون االحتادي  احكام   )14( فقرة )5( من 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 324

باك�شتاين   - خوخار  ح�شني  حممد  خوخار  و�شيم  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب بالبيع وبالتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% ح�شة اىل ال�شيد/ فهد فراز 
�شرفراز خان - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية ال�شادرة من دائرة التنمية  االإقت�شادية 
بال�شارقة )امل�شتقبل لتجارة خامات املعادن( مبوجب الرخ�شة رقم )783747( تعديالت اخرى 
لتجارة  امل�شتقبل   / من  التجاري  اال�شم  تغيري  ومت  الخر  الرخ�شة  �شاحب  تنازل  مت  حيث   :
خامات املعادن اىل / دار امل�شتقبل لتجارة اخلردة املعدنية - الن�شاط من / جتارة خامات املعادن 
- باجلملة - مكتب اىل / جتارة النفايات واخلردة املعدنية - باجلملة.  وعمالبن�س املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى 
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 326

اجلن�شية  باك�شتاين   - ا�شلم  حممد  ا�شلم  ال�شيد/عدنان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيدة/ �شمينة  البالغة 100%  ح�شة اىل  بالبيع وبالتنازل عن كامل ح�شته  يرغب 
بانو �شيار احمد �شيار احمد - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية ال�شادرة من دائرة 
التنمية االإقت�شادية بال�شارقة / كافترييا نور نهار دلهي �شادرة حتت رقم )611447( 
- تعديالت اخرى : حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة ودخول اخر.  وعمالبن�س املادة 
الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  رقم )4(  القانون االحتادي  احكام   )14( فقرة )5( من 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعـالن تغيري ا�ضـم

تقدمت املواطنة )جان�شى نانتا خمني هونغام( بطلب 
التوثيقات  ق�شم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

بتغيري ا�شمها من )جان�شى( اىل)امنه(.
املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن
منى على املروي 
موثق اأول   

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

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

اأداء اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000392/ 
اإىل املحكوم عليه : اك�شرتمي جرنال تريدجن موؤ�ش�شة منطقة حرة - م م ح

ملالكها / اأر�شد اهلل بيغ اأحمد بيغ  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ  ال�شاحب لتجارة مواد البناء - ذ م م  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 60036.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�ضي / عبداهلل املر�ضدي       
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن بالن�ضر        

 18/2021/303 عقاري جزئي  
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

1-  عبدالوهاب بن حممود بن ابوبكر بغدادي - جمهول  اإىل املدعي عليه : 
حمل االإقامة. مبا ان املدعي : موؤ�ش�شة عقار

اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ  ق��د 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   350.816( وق��دره 
12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت  ال�شاعة   2021/3/28
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن حكم بالن�ضر 

يف  الدعوى 1146/2020/18 عقاري جزئي  
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليهما / 1- اأنيل كومار �شرما تريلون �شاندرن ، 2-�شوين �شارما انيل كومار �شرما  - جمهول حمل االإقامة  
مبا ان حمكوم له : متويل )م�شاهمة خا�شة( - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 01-28- 2021 
املربمة بني  االآجلة ومالحقها  االإج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  ل�شالح /متويل )م�شاهمة خا�شة(  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  يف 
2008/5/5 م، واإل��زام املدعي عليها برد حيازة العقار مو�شوع االإتفاقية  املدعية واملدعي عليهما واملحررة يف تاريخ 
، والتي جاء فيها )تخ�شع  ال��واردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعى عليهما  وت�شليمه للمدعية ، و�شطب عبارة االإج��ارة 
ملكية العقار لرتتيبات االإج��ارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االإج��ارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( 
وتكليف دائرة االأرا�شي واالأمالك لتنفيذ ذلك. واإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ مقداره 47.041  درهم 
اإجمايل االأجرة املتاأخرة واملرت�شدة بذمتهما �شهر نوفمرب 2019 حتى تاريخ 2020/6/9 وما ي�شتجد من مقابل 
بدل انتفاع بواقع مبلغ 3،333 درهم �شهرية من 10 / 6 / 2020 حتى تاريخ االإخالء التام ، والر�شوم وامل�شروفات 
اأتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من  طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل  واألف درهم مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن حكم بالن�ضر 

 18/2020/579 عقاري جزئي
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليهما / 1- طيبة عبداهلل حميدي ، 2-هاجر عبداهلل حميدي
جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

2021/10/28  يف الدعوى املذكورة اعاله  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  
مبلغ  للمدعية  توؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام   - اال�شتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ش�شة  ل�شالح/ 
مقداره  )487.173 درهم( اربعمائة �شبعة وثمانون الف مائة ثالثة و�شبعون درهم والفائدة بواقع 
9% �شنويا من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2020/7/22 وحتى ال�شداد التام ، والزمتهما امل�شاريف 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اعالن حكم بالن�ضر 
 18/2020/216 عقاري جزئي

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه /1- مرمي احمد جيمه احمد نواز مالك  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2020/8/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام   - اال�شتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ش�شة  ل�شالح/ 
درهما(    وخم�شون  خم�شة  وثالثمائة  الف  وثمانون  خم�شة  )ثالثمائة  دره��م   385.355 ومقداره 
الر�شوم  الزمتها  كما   ، التام  ال�شداد  2020/4/9 وحتى  تاريخ يف  9% �شنويا من  بواقع  والفائدة 
وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك. حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اعالن حكم بالن�ضر 
 18/2020/759 عقاري جزئي

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه /1- حممد امني ارين  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/11/29 يف الدعوى بالزام املدعي عليه 
وثالثون  خم�شة  مائتني  الف  واربعون  اإثنني  )ت�شعمائة  دره��م   942.235 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان 
التام  ال�شداد  2020/9/3 وحتى  املطالبة احلا�شل يف  تاريخ  9% �شنويا من  بواقع  والفائدة  درهم( 
والزمته الر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما 
االعالن  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  مبثابة احل�شوري 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر

اأداء   اأمر   60/2021/390 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر

اىل املدعي عليه / 1- رام�شيد ماروفوتى  
مبا ان املدعي / �شركة في�شل جا�شم التجارية )ذ م م(  

وميثله / جو�شلني �شبلي خري اهلل  
 2021/1/19 بتاريخ  االبتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�شت�شدار  طلب 
درهم   1.139.115 مببلغ  ال�شيك  قيمة  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ال���زام 
والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة يف 2021/1/9 وحتى متام 
اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف  ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل 

اإ�شتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06480
املخطر: احمد طالب احمد هادي اماراتي اجلن�شية واأحمل بطاقة هوية رقم 784197964106310

العنوان : ال�شارقة  - هاتف رقم / 0508881250
بالرقم  ال�شارقة  يف  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�شة  البناء  ملقاوالت  ال�شمري  في�شل  اإليه/�شركة  املخطر 

اجلن�شية اماراتي  ال�شمري  ابراهيم  ن�شار  ال�شيخ  احمد  في�شل  املالك  وميثلها   603146
العنوان / ال�شارقة - بوطينة - - هاتف رقم/0509629999 / 0509242999
املو�شوع / اإخطار عدل اللوفاء مببلغ 168000 درهم

املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 168000 درهم ك�شمان مبوجب اتفاق مربم بني املخطر واملخطر اليه المتام 
بناء املنزل حيث ان املخطر اليه مل يبا�شر باي عمل لبناء املنزل رغم ا�شتحقاقه الدفعه االوىل من قيمة �شيك ال�شمان 

امل�شلم من املخطر اليه للمخطر
وحيث اأن املخطر اليه مل يبا�شر اي عمل توجه املخطر ل�شرف ال�شيك ال�شرتجاع املبلغ اخلا�س به

توجه املخطر ل�شرف ال�شيك اإال اأنه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب واحل�شاب مغلق
2020/03/11 وامل�شحوب على  168000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق  774086 مببلغ  وبياناته كالتايل �شيك رقم 
بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع.  وحيث اإن املخطر اليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة 
الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. لذلك فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد املبلغ املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ 

اإخطاركم واال �شن�شطر التخاذ االإجراءات القانونية 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/08354
رقم  هوية  واحمل   ، اجلن�شية  الهند   - �شامباندام  كومار  �شارافانا  �شامباندام   / املخطر 

 )784197373642467(
العنوان : ال�شارقة - ال�شويهني - �شقة )902( - هاتف رقم : 0505977063 

املخطر اليه : ام بي ام العقارية وميثلها ال�شيد/ نا�شر �شامل املن�شوري - االإمارات اجلن�شية 
العنوان : ال�شارقة - ال�شويهني - هاتف رقم )065972555( 

مو�شوع االإخطار : دفع بدالت االإيجار يف �شندوق البلدية 
الوقائع : - 

حيث ان املخطر ي�شتاأجر من املخطر اليه �شقة رقم )902( الكائنة مبنطقة ال�شارقة - ال�شويهني وذلك 
مبوجب عقد ايجار رقم )3510098( 

وحيث ان املخطر اليه يرف�س ا�شتالم بدالت االيجار 
وحيث ان املخطر ب�شدد دفع بدالت االيجار بخزينة البلدية 

وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
 اإخطار قانوين    

برقم املحرر 2021/04539
ب�شفتى  مقدمة من : املخطر: فهمى حممد ح�شن دياب - اجلن�شية: م�شر، اأحمل هوية اإماراتية رقم )784198115369708( 
155943/1/2014 امل�شدقة لدى  اأحمد - اجلن�شية: م�شر، مبوجب الوكالة رقم  وكيال عن ال�شيد : ح�شام حممد عبدالرحمن 
املتحرك: 0501120761   الهاتف  تاور )806(  بناية كوين   - الق�شباء   - ال�شارقة   : العنوان  كاتب العدل بتاريخ 2014/8/11 

FAHMY 99 FAHMY@YAHOO.COM :الربيد االإلكرتوين -
املخطر اليه: عمر ابراهيم عبد اللطيف مرعب - اجلن�شية : االأردن.  العنوان: ال�شارقة - اخلان - برج الغزال - �شقة رقم )202(.

omureb@gmail.com : الهاتف املتحرك : 0504612929 -  الربيد االإلكرتوين
املو�شوع : اإخطار عدىل بتكليف املخطر اإليه بالوفاء ب�شداد مبلغ 50000 درهم ) فقط خم�شون الف درهما ( عن قيمة ال�شيك رقم 

. االإ�شالمي  دبي  بنك   -100046
نتيجة لتعامالت جتارية �شابقة تر�شد للمخطر بذمة املخطر اليه مبلغ 50000 درهم ) فقط خم�شون الف درهما( عن قيمة ال�شيك 
رقم 100046- م�شحوب على بنك دبي االإ�شالمي، وامل�شتحق يف 2020/6/21 وعندما توجه املخطر بال�شيك ل�شرفه رف�س البنك 
)فقط  درهم   50000 مبلغ  ب�شداد  بالوفاء  نخطركم  فاإننا  املخطر  عن  القانونيني  الوكالء  وب�شفتنا  الر�شيد  كفاية  لعدم  �شرفها 

خم�شون الف درهما( قيمة ال�شيك املنوه عنهما اعاله وامل�شتحق للمخطر بذمة املخطر اليه.
الف  خم�شون  )فقط  درهم   50000 مبلغ  ب�شداد  مب�شمونه  جاء  ما  لتنفيذ  االإخطار  بهذا  اإليه  املخطر  يخطر  املخطر  فاإن   ، لذلك 
درهما( عن قيمة ال�شيك املبني اعاله يف خالل مدة اق�شاها 5 ايام من تاريخ االإعالن بهذا االإخطار لنفاذه قانونا يف مواجهة املخطر 
اإليه ويف حالة عدم ال�شداد املطالبة بالفواند القانونية اي�شا مع حفظ كافة حقوق املخطر االأخرى يف الرجوع مبا يراه منا�شبا له حال 

اإمتناعكم عن �شداد املبلغ .
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
  اإعالن �ضطب قيد

تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة �شال�س فينت�شرز اإنك )اجلن�شية : جزر فريجن 
 : )العنوان  دب��ي  ام��ارة  يف  ال�شركة  ف��رع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  )الربيطانية(( 
 )392514 بردبي - اخلليج التجاري - ملك احمد ابراهيم حمدان بكريات ، �س ب 
الأحكام  وتنفيذاً  ب��ال��وزارة.  االأجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )4928( رقم  حتت  واملقيدة 
القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالته والقرار 
الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد دليل اإج��راءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. يرجى من ال�شادة اأ�شحاب 
احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من 

تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ضاد -  ادارة الت�ضجيل التجاري

 �ص.ب )3625( دبي

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�ضاد

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 16/2021/867 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )889280 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التم و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب االإعالن : الفافا للكمبيوتر املحدودة وميثلها مالكها ومديرها/ اجلعلي ها�شم اجلعلي - �شفته بالق�شية 
: مدعي  ، املطلوب اإعالنه  : 1- ار�س اخلربة لتجارة الكمبيوتر �س ذ م م وميثلها مديرها / حازم حممد احمد 

يو�شف - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )889280 
12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول  درهم( والر�شوم وامل�شارف واتعاب املحاماة والفائدة 
 9.30 ال�شاعة   2021/3/23 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

انذار عديل بالن�ضر
رقم االإنذار )2349/2021(

املنذر : مركز برجمان - �س ذ م م - رخ�شة جتارية رقم )227968( 
�شد املنذر اإليه / ريتو كومار فا�شن �س.ذ.م.م - رخ�شة جتارية رقم )763176 (

يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليها االأويل النذاره باالآتي :- 
411،550 درهم التي متثل قيمة بدل االإيجار و ر�شوم اخلدمات  ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره /= 
رقم  اجل��دول  21 من  رقم  البند  وفق  الرتويج  ور�شوم  امل�شافة  القيمة  �شريبة  و  التربيد  ر�شوم  و 
تاريخ  م��ن  االإي��ج��ار  اتفاقية  م��ن  االإجنليزية  الن�شخة  م��ن   41 ���س  االإي��ج��ار  بتوزيعه  اخل��ا���س   1
2020/1/1 وحتي تاريخ 2021/12/31 مع التنبيه على املنذر اليها ب�شرعة مراجعتها للمنذرة 
لتحرير عقد اإيجار بال�شنة االإيجارية احلاليه وا�شتالم �شهادة ت�شجيل البيانات لدى اإيجاري مبجرد 
ال�شداد واإال االإخالء وت�شليم العني املوؤجره خالية من ال�شواغل وال�شاغلني وذلك خالل �شهر واحد 
�شغل  االإيجار عن فرتة  ببدل  املطالبة  املنذرة يف  االإخطار مع حفظ حق  ا�شتالمكم هذا  تاريخ  من 

املاأجور دون �شداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 20/2021/20 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل والت�شامم بان ي�شددوا للمدعية مبلغ 
وقدره )79565957( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 

والزام املدعي عليهم جميعا بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-داما�س لال�شتثمارات �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  م�شعود ها�شم �شميم ها�شم م �شميم -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمهول حمل االقامة 

والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ال��زام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��الن  مو�شوع 
والت�شامم بان ي�شددوا للمدعية مبلغ وقدره )79565957( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  جميعا  عليهم  املدعي  وال��زام  ال�شداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ 
فاأنت مكلف  لذا  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق  2021/3/23   الثالثاء   يوم  لها جل�شة  املحاماة. وح��ددت 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اعالن بالن�ضر 
 9004/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  فرا�س فواز ال�شرع -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شعيد خمي�س علي عبد اهلل الكعبي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )73802.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اعالن بالن�ضر 
 8745/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شدهما/1-  م�شمرايز لالنتاج الفني ذ.م.م 2- في�شل اقبال حممد اقبال 
-   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بالزو خلدمات ال�شيافة �س.ذ.م.م
وميثله:را�شد عبداهلل علي بن عرب 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)276360.0( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13191 بتاريخ 2021/3/17 

اعالن بالن�ضر        
 6199/2018/13 عمايل جزئي 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- خالد عبدالفتاح حممود عثمان  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :بي دي ال جلف �س.م.ح 
وميثله : ح�شن عبداهلل حممد العبدويل 

 )99666( وقدرها  عماليه  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
 LDA/LD/331 درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى

قاعة  يف  �شباحا   10:00 ال�شاعة   2021/3/22 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

الرتاثية”  ال�����ش��ارق��ة  “اأيام  حت����ّول 
وبيوت  ���ش��اح��ات   18 ال����  دورت���ه���ا  يف 
واملنطقة  ال�شارقة”،  “قلب  منطقة 
اإىل  ال��رتاث��ي��ة يف مدينة خ��ورف��ك��ان، 
الثقايف  بالرتاث  لالحتفاء  كرنفال 
حيث  واأج��ن��ب��ي��ة،  عربية  دول���ة  ل�29 
21 ي���وم���اً من  جت��م��ع ع��ل��ى م�����دار 
املقبل،  اأب��ري��ل   10 اإىل  م��ار���س   20
ومقدمي  الفنية  ال��ف��رق  م��ن  نخبة 
العرو�س الرتاثية واأ�شحاب احلرف 
املتخ�ش�شة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  وال���ف���ن���ون 
الطهي  وفنون  واملجوهرات  باالأزياء 
يف مكان واحد، لتتيح اأمام اجلمهور 
ف���ر����ش���ة م��ت��اب��ع��ة اأك������رث م����ن 500 
عر�س وفعالية تراثية وثقافية من 

خمتلف اأنحاء العامل.
الرتاثية”،  ال�شارقة  “اأيام  وت��رف��ع 
ال�شارقة  “معهد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
الثقايف  “الرتاث  �شعار  للرتاث”، 
ر�شالة  ع���ل���ى  ل���ي���وؤك���د  يجمعنا”، 
م�شروع ال�شارقة الثقايف جتاه حماية 
اإن�شانية  لغة  ب��ه  ال���رتاث واالح��ت��ف��اء 
جمالية تلتقي فيها االأمم وال�شعوب، 
وينقل اأبناء املجتمع االإماراتي وزّوار 
الدولة اإىل اأجواء ثقافية وترفيهية 
غنية، تلتزم باأعلى معايري ال�شالمة 
والوقاية، وتلتقي فيها فنون العيالة 
وغناء  رق�س  مع  االإماراتي  واليوان 
يحتفي  حيث  االأ���ش��ود،  اجلبل  اأب��ن��اء 
االأ�شود  اجل��ب��ل  بجمهورية  احل���دث 
دورته  �شرف  �شيف  )مونتينيغرو( 
واح��دة من  بذلك  اجلديدة، مقدماً 
الكبري  الرتاثي  العمق  ذات  البلدان 

يف جنوب القارة االأوروبية. 
وتنتقل خالل اأيام احلدث الذي يعد 
بالرتاث  لالحتفاء  االأك��رب  الفعالية 
ال���ع���امل���ي واالإن���������ش����اين يف االإم�������ارات 
وامل��ن��ط��ق��ة، ذاك����رة ب��ل��دان ك��ام��ل��ة مبا 
حت��م��ل��ه م����ن خم������زون ث���ق���ايف ولغة 
احلدث،  ج��م��ه��ور  اإىل  وف��ن��ون  واأدب 
�شنع  تفا�شيل  ال����زّوار  يعي�س  حيث 
القادمة من طاجيك�شتان،  املطرزات 
ويجرب  وي���ت���ع���رف  وك���ازاخ�������ش���ت���ان، 
يف  االإفريقي  املطبخ  ماأكوالت  مذاق 
واملغرب،  وموريتانيا  كينيا  اأجنحة 
م�شغوالت  اق����ت����ن����اء  مي���ك���ن���ه  ف���ي���م���ا 
واالإيطايل  اليمني  واخل��رز  الف�شة 
بل  وح�شب،  ذلك  ولي�س  واالإ�شباين، 
يتيح له احلدث اال�شتمتاع باإيقاعات 
التقليدية  امل���و����ش���ي���ق���ي���ة  االآالت 
و�شلطنة  ب��ي��الرو���ش��ي��ا،  جل��م��ه��وري��ة 

املالديف، وغريها من  عمان، وجزر 
البلدان امل�شاركة. 

ج����اء ذل����ك خ����الل م���وؤمت���ر �شحفي 
مركز  يف  االث�����ن�����ني،  م�������ش���اء  ُع����ق����د 
ال��ث��ق��ايف - البيت  ال����رتاث  ف��ع��ال��ي��ات 
بح�شور  املريجة،  مبنطقة  الغربي 
امل�شّلم،  العزيز  عبد  الدكتور  �شعادة 
للرتاث،  ال�������ش���ارق���ة  م��ع��ه��د  رئ��ي�����س 
ال�شارقة  الأي��ام  العليا  اللجنة  رئي�س 
ال����ّل����واء �شيف  ال���رتاث���ي���ة؛ و����ش���ع���ادة 
�شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي،  ال��زري 
خ���ال���د جا�شم  و����ش���ع���ادة  ال�������ش���ارق���ة؛ 
املدفع، رئي�س هيئة االإمناء التجاري 
وال�شياحي بال�شارقة؛ و�شعادة حممد 
ح�شن خلف، مدير عام هيئة ال�شارقة 
علي  و�شعيد  والتلفزيون؛  ل��الإذاع��ة 
االأن�����ش��ط��ة يف  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن��اع��ي، 
اإىل جانب  االإمارات”؛  تراث  “نادي 
الر�شمية،  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  م���ن  ع����دد 
وطيف من االإعالميات واالإعالميني 

من داخل الدولة وخارجها.
ويف ك��ل��م��ة ل���ه خ����الل امل����وؤمت����ر، قال 
امل�شلم،  العزيز  عبد  الدكتور  �شعادة 
للرتاث،  ال�������ش���ارق���ة  م��ع��ه��د  رئ��ي�����س 
ال�شارقة  الأي��ام  العليا  اللجنة  رئي�س 
ه���ذا احلدث  ي��ك��ن  “مل  ال���رتاث���ي���ة: 
يوماً مهرجاناً للفعاليات واالأن�شطة 
واإمنا  وح�شب،  والثقافية  ال�شياحية 
 2003 العام  انطالقه يف  ظل منذ 
ال�شارقة  ل���روؤي���ة  وا���ش��ح��اً  جت�����ش��ي��داً 
الثقافية، وتوجيهات �شاحب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
اأن  فيها  يوؤكد  التي  ال�شارقة،  حاكم 
وحمايته  وتقديره  بالرتاث  الوعي 
ه���و ان��ع��ك��ا���س ل���ق���درة ال�����ش��ع��وب على 
ميلك  ال  ف��م��ن  م�شتقبلها،  �شناعة 
ي�شنعها  اأن  ل����ه  مي���ك���ن  ال  ذاك�������رة 

لالأجيال املقبلة«. 
وت��اب��ع رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا الأيام 
احلدث  “يحمل  الرتاثية:  ال�شارقة 
ه�����ذا ال����ع����ام ر����ش���ال���ة ال�������ش���ارق���ة اإىل 
العامل، يف ظل الظروف اال�شتثنائية 
التي يواجهها جراء جائحة فريو�س 
كورونا، التي نوؤكد فيها اإن احلفاظ 
اخلا�شة  وهويتنا  بالدنا  ت��راث  على 
الكبرية  االإن�����ش��ان��ي��ة  هويتنا  يحمي 
ويقربنا من بع�س كب�شر ويك�شف كم 
نحن مت�شابهون يف العمق، وهذا ما 
نحن بحاجة اإليه اليوم اأكرث من اأي 

وقت م�شى«.
ب������دوره، ق����ال ���ش��ع��ادة ال����ّل����واء �شيف 
�شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي،  ال��زري 

ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  “اإن  ال�شارقة: 
حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
االأعلى،  امل��ج��ل�����س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
اإيجاد  يف  �شاهمت  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
الذي  والرتاثي  الثقايف  الواقع  هذا 
القيادة  و���ش��ع��ت  ل���ه���ذا  ب����ه،  ن��ف��اخ��ر 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة ك����ّل ما 
الفعاليات،  متلك من طاقة الإجن��اح 
ون����ح����ّث اجل���م���ه���ور ع���ل���ى ال���وق���اي���ة 
الذاتية خا�شة يف ظّل هذه الظروف 
ال��ع��امل ج���ّراء انت�شار  ال��ت��ي مي��ّر بها 

فريو�س كورونا«. 
ويف كلمة له، قال �شعادة خالد جا�شم 
املدفع، رئي�س هيئة االإمناء التجاري 
“توا�شل  ب��ال�����ش��ارق��ة:  وال�����ش��ي��اح��ي 
الهيئة رعايتها لهذا احلدث منطلقة 
مع  و�شراكتها  ال��دائ��م  التزامها  من 
مم��ث��ل��ي ه����ذا احل�����دث ال�����ذي يلعب 
دوراً حيوياً يف ر�شم امل�شهد ال�شياحي 
ودع�����م االق���ت�������ش���اد ال���وط���ن���ي، حيث 
اأف�شل  ل��ت��ق��دمي  اأدوارن���������ا  ت��ت��ك��ام��ل 
جتربٍة �شياحيٍة عائلية ممكنة خالل 
ال�شارقة،  اأر�����س  وع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
التعاون  ه�����ذا  ي�����ش��ه��م  اأن  ون����اأم����ل 
امل�شرتك يف دفع عجلة التعايف لقطاع 

ال�شياحة والفعاليات يف االإمارة«. 
من جانبه، قال �شعادة حممد ح�شن 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر  خ���ل���ف، 
لالإذاعة والتلفزيون: “لطاملا دعمت 
ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون،  هيئة 
وع���رب ق��ن��وات��ه��ا واإذاع���ات���ه���ا، خمتلف 
التي  والرتاثية  الثقافية  الفعاليات 
وها نحن  ال�شارقة،  اأر���س  على  تقام 
هذا  مبواكبة  التزامنا  جن��دد  ال��ي��وم 
بيت  لكل  جمرياته  ناقلني  احل��دث، 
اإم���ارات���ي وع���رب���ّي، الإمي��ان��ن��ا الكبري 
املجتمع،  يف  ال�����رتاث  ي��ج�����ّش��ده  مب���ا 
وتغتني  تتكامل  والثقافات  ف���االأمم 
ب����ت����ج����ارب ب���ع�������ش���ه���ا، ح���ي���ث اأع�������ّدت 
اأيام  لتغطية  متكاملة  خّطة  الهيئة 
مواكبة  ع���رب  ال���رتاث���ي���ة،  ال�����ش��ارق��ة 
واالإذاعات  القنوات  خمتلف  تتوالها 
لنكون �شركاء يف نقل جمريات هذه 

التظاهرة الرتاثية للعامل باأ�شره«. 
املناعي،  علي  �شعيد  ق��ال  جهته،  من 
تراث  نادي  االأن�شطة يف  اإدارة  مدير 
له  امل��غ��ف��ور  روؤي�����ة  “اإن  االإم���������ارات: 
اآل  باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
تراثي  الإي��ج��اد ح��راك  ق��ادت  نهيان، 
االإمارات  فم�شت  ال��دول��ة،  يف  �شامل 
اأجل  م��ن  اجل��ه��ود  تفعيل  يف  ال�شبع 
احلفاظ على الرتاث الوطني الذي 
يعّد املكّون االأ�شيل ملجتمعنا املحلي، 

وهذا احلدث يج�شد تعا�شد وتكاتف 
برتاث  املعنية  واجل��ه��ات  املوؤ�ش�شات 
الوطنية يف  الهوية  الدولة لرت�شيخ 
ويربط  اجل��دي��دة،  االأج��ي��ال  نفو�س 
لهم  وي��ق��ّرب  مبا�شيهم،  حا�شرهم 
م�شتقباًل م�شرقاً منطلقني فيه من 
اأ�شيل  ثابت ومكّون ح�شاري  اأ�شا�س 

ي�شّكل هويتهم بني االأمم«. 

تــراثــهــا  ــص  ــر� ــع ت ـــــة  دول  29
الثقايف

�شعادة  ك�����ش��ف  ت��ق��دمي��ي،  ع��ر���س  يف 
الدكتور عبد العزيز امل�شلم تفا�شيل 
االأيام،  م��ن  ال�18  ال���دورة  فعاليات 
يقّدم لوحات  اأن احلدث  اعلن  حيث 
ج��م��ال��ي��ة م��ن ال����رتاث ال��ث��ق��ايف لكّل 
م������ن: ب����ي����الرو�����ش����ي����ا، وم���ق���دون���ي���ا، 
وطاجيك�شتان،  وب���ا����ش���ك���ور����ش���ت���ان، 
واململكة  وك��ازاخ�����ش��ت��ان،  وب��ل��غ��اري��ا، 
عمان،  و�شلطنة  ال�شعودية،  العربية 
البحرين،  ومملكة  ال��ك��وي��ت،  ودول���ة 
وجمهورية  وال���ي���م���ن،  وامل���ال���دي���ف، 
اإيطاليا،  جانب  اإىل  العربية،  م�شر 
واإ����ش���ب���ان���ي���ا، وف���رن�������ش���ا، وال�������ش���ودان، 
وفل�شطني،  وامل������غ������رب،  ول����ب����ن����ان، 
العربية  واجل��م��ه��وري��ة  واجل����زائ����ر، 
هولندا،  وتون�س،  وكينيا،  ال�شورية، 
وم���وري���ت���ان���ي���ا، وال����ع����راق، وال���ه���ن���د ، 
ال�����دورة  ����ش���رف  ���ش��ي��ف  اإىل ج���ان���ب 

مونتينيغرو.

لوحات تراثية 
ب��رن��ام��ج ف��ع��ال��ي��ات احلدث  وي�����ش��ّم 
7 دول  لوحات للفنون ال�شعبية من 
بيالرو�شيا، مقدونيا،  وهي:  اأجنبية 
طاجيك�شتان،  ب���ا����ش���ك���ور����ش���ت���ان، 
وجمهورية  وكازاخ�شتان،  وبلغاريا، 
)مونتينيغرو(،  االأ������ش�����ود  اجل���ب���ل 
اإيقاعات  على  العامل  �شيتعّرف  فيما 
8 فنون  ع���رب  االإم�����ارات�����ي  ال������رتاث 
اإم����ارات����ي����ة :ال���ع���ي���ال���ة، وال����ن����وب����ان، 

واالأن������دمي������ا، وال�����رزي�����ف وال��������رواح، 
واحلربية، والليوا، والهبان، والدان، 
الرتاث  من  فعالية   22 جانب  اإىل 
العربي تتوّزع على عدد من اجلل�شات 

والور�س والعرو�س املتنّوعة. 

بيئات االإمارات االأربعة
امل��ح��ل��ّي ملجتمع  ب���ال���رتاث  وت��ع��ري��ف��اً 
االإم��ارات، يقّدم احلدث ل��زّواره 67 
حرفة متنّوعة م�شتوحاة من البيئات 
االأربعة للدولة، وهي البيئة اجلبلية 
والزراعية والبحرية والبدوية، فيما 
ك��ب��رياً من  ع����دداً  يخ�ش�س احل���دث 
املحال )االأ�شواق( لزّوارها ت�شل اإىل 
 10 اإىل جانب ح�شور  80 حم��اًل، 
ال�شارقة  ل�شيوف  يقّدمن  خ��ب��ازات 
واحلدث اأ�شهى املخبوزات واملاأكوالت 
ال�������ش���ع���ب���ي���ة االإم������ارات������ي������ة، م��������روراً 
العطور  م��ث��ل  ال��رتاث��ي��ة  ب��امل��ن��ت��ج��ات 
وال���دخ���ون وامل��الب�����س وغ���ريه���ا، اإىل 
جانب املاأكوالت اخلليجية والعربية 
والعاملية. وي�شتعر�س “مركز احلرف 
 24 احل�����دث  خ����الل  االإماراتية” 
جمموعة  مب�شاركة  متنوعة  حرفة 
يعقد  كما  الن�شائية،  اجلمعيات  من 
اإىل  “غر�س”،  ب��ع��ن��وان  ور���ش��ة   11
امل�شابقات  العديد من  تنظيم  جانب 
تراث  م��ن  “ملحات  ومنها  ال��رتاث��ي��ة 
التوا�شل  م���واق���ع  االإمارات”عرب 
 22 تقدمي  جانب  اإىل  االجتماعي، 

طبقاً �شعبياً.

م�ضروع توثيق الفنون ال�ضعبية
توثيقّي  اإجن���از  ي��خ��دم حتقيق  ومب��ا 
ينّظم  ال�����ش��ع��ب��ي��ة،  ل��ل��ف��ن��ون  ع��ل��م��ّي 
الفنون  ت���وث���ي���ق  م�������ش���روع  احل������دث 
تاريخية  ملحة  يقّدم  الذي  ال�شعبية، 
وحرفيي  ال���ف���ن  خ�����ش��و���ش��ي��ة  ع����ن 
االأوائ���ل،  وال����رّواد  املو�شيقية  االآالت 
لتوثيق  م��ت��ك��ام��ل  م�������ش���روع  ���ش��م��ن 
ميتد  وال��ب�����ش��ري  ال�شمعي  ال����رتاث 

اأنواع  ثالثة  ي�شم  اأ�شابيع،  لثالثة 
واالأدائية  احلما�شية  وه��ي  للفنون 

والدينية. 

و”قرية  اجلـــالـــيـــات  ــرح  ــض ــ� م
الطفل« 

اإحياء  يف  ع��رب��ي��ة  دول   8 وت�����ش��ارك 
اجلاليات”،  “م�شرح  على  ع��رو���س 
����ش���ي���ت���ع���ّرف اجل���م���ه���ور على  ح���ي���ث 
اإبداعات تقدمها اجلاليات من دولة 
وم�شر  وامل��غ��رب،  واليمن  فل�شطني، 
ول��ب��ن��ان والهند،  وال���ع���راق،  و���ش��وري��ا 
وب��اك�����ش��ت��ان، ف��ي��م��ا ���ش��ي��ع��ق��د احلدث 
الفعاليات  م���ن  وا����ش���ع���ة  جم��م��وع��ة 
واليافعني  ل��ل�����ش��غ��ار  امل��خ�����ش�����ش��ة 
والتي  الطفل”،  “قرية  حتت�شنها 
فعالية،   214 ل����رواده����ا  ���ش��ت��ق��ّدم 
اإىل  وح��ك��اي��ات  ع��م��ل  ور����س  تت�شمن 
ج��ان��ب ب��رن��ام��ج ال��ع��ائ��ل��ة ال���ذي تقام 

فعالياته على م�شرح االأيام.
بفر�شة  ال�������ش���غ���ار  ���ش��ي��ح��ظ��ى  ك���م���ا 
التي  ال�شعبية  ب��االأل��ع��اب  اال�شتمتاع 
ت�شم 9 برامج متنّوعة وور�س عمل 
يومية،  �شعبية  ورق�����ش��ات  واأه���ازي���ج 
املتنوعة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  وال��ع��دي��د 
م�شابقات  على  ت�شتمل  التي  للكبار 
وع�����ر������س ل���ل���م���ن���ت���ج���ات ال����رتاث����ي����ة، 
التي  ال���ع���م���ل  ور���������س  ج����ان����ب  اإىل 

تقدمهاالدول امل�شاركة.

ثقافية  ـــــــدوات  ون ــات  ــض ــ� ــل ج
واأكادميية

الثقافية،  االأح������داث  �شعيد  وع��ل��ى 
“املقهى  وع�����رب  احل������دث  خ�����ش�����س 
ي�شم  متكاماًل  ب��رن��اجم��اً  الثقايف” 
اإطالق  ج��ان��ب  اإىل  حم��ا���ش��رة،   20
اإ���ش��داراً من   15 اأك��رث م��ن  وتوقيع 
فيما  للرتاث”،  ال�����ش��ارق��ة  “معهد 
���ش��ي��ح��ظ��ى ال�������زّوار ب��احل�����ش��ول على 
ال��رتاث��ي��ة وع���دد خ��ا���س من  الن�شرة 
جملة “مرواد” الرتاثية املتخ�ش�شة 
وت�شت�شيف  امل��ع��ه��د،  ي�شدرها  ال��ت��ي 
برناجماً  ال�شارقة”،  “قلب  منطقة 
 17 على  ي�شتمل  متكاماًل  اأكادميياً 
فعالية ثقافية وحما�شرات وندوات 
فعالية   17 ج���ان���ب  اإىل  م��ت��ن��وع��ة، 

ت�شم ور�س عمل فنية.

فنية  ومعار�ص  للقراءة  واحــة 
وثقافية

و���ش��ي��ك��ون ال��������زّوار ع��ل��ى م���وع���د مع 
الفعالية االأحدث  “واحة القراءة”، 
م�شاركات  ت�����ش��ه��د  ال��ت��ي  االأي�������ام،  يف 

الن�شر  ودور  املكتبات  م��ن  ع��دد  م��ن 
فنية  م���ع���ار����س   8 اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
اأبرزها:  و���ش��ع��ب��ي��ة،  وف��وت��وغ��راف��ي��ة 
)معر�س  ���ش��امل��ني  ع��ك��و���س  م��ع��ر���س 
ف����وت����وغ����رايف ي�����ش��م جم���م���وع���ة من 
ال�شويدي(،  �شاملني  للم�شور  ال�شور 
وم����ع����ر�����س ح�������رف م�����ن ال�������ش���ارق���ة 
)ب��ال��ت��ع��اون م���ع ق�����ش��م االأر����ش���ي���ف يف 
ال��ع��رب��ي(، ومعر�س  ال����رتاث  م��رك��ز 
اآالت الفنون ال�شعبية )بالتعاون مع 
مقتنيات  املعهد(  يف  الفنية  الّلجنة 
اإبراهيم اجلويعد،  القا�شي علي بن 
وم��ع��ر���س امل��خ��ط��وط��ات ال��ع��رب��ي��ة يف 
معار�س  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  م��ق��دون��ي��ا، 

م�شاحبة للبيئات االأربعة.

فعاليات خورفكان 
ال�شاحلية  وت�شتعد مدينة خورفكان 
الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  الح��ت�����ش��ان 
حيث  ل��ل��ح��دث،  امل�شاحبة  ال��رتاث��ي��ة 
على  امل��دي��ن��ة  وزّوار  ���ش��ّك��ان  ���ش��ي��ك��ون 
موعد مع 3 برامج ثقافية متنوعة، 
فعاليات  و3  حم�����ا������ش�����رات،  و5 
املجتمع،  اأف����راد  خمتلف  ت�شتهدف 
من  متكاملة  جم��م��وع��ة  ج��ان��ب  اإىل 
واحلرف  وال��ور���س  الفنّية  العرو�س 

وامل�شابقات. 

م�ضاركات جلهات حكومية
جهة   22 احل��������دث  يف  وي���������ش����ارك 
ح��ك��وم��ي��ة، ت���ق���دم اأك�����رث م���ن 150 
ب����رن����اجم����اً م���ت���ك���ام���اًل ط���ي���ل���ة اأي������ام 
احلدث، وت�شم كل من: دائرة �شوؤون 
ال�����ش��واح��ي وال����ق����رى، ن�����ادي ت���راث 
االإمارات، جمل�س ال�شارقة الريا�شي، 
االأ�شرة،  ل�����ش��وؤون  االأع��ل��ى  وامل��ج��ل�����س 
جمعية  اخل��ريي��ة،  ال�شارقة  جمعية 
ال��ع��م��راين، دائ���رة االأوقاف،  ال���رتاث 
العامة  )االإدارة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
العقابية واالإ�شالحية(،  للموؤ�ش�شات 

وفريق �شمايا التطوعي.
ال�������ش���ارق���ة  “اأيام  وت�������ش���ت�������ش���ي���ف 
االإم�����������ارات  ج���م���ع���ي���ة  الرتاثية” 
وجمعية  املواطنني،  كبار  الأ�شدقاء 
ال�����ش��ارق��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة، وف��ري��ق �شاند 
ل�شرطة  العامة  والقيادة  التطوعي، 
زايد،  ال�شارقة، وموؤ�ش�شة خليفة بن 
واخلدمات  املجتمع،  تنمية  ووزارة 
رواد،  وم���وؤ����ش�������ش���ة  االج���ت���م���اع���ي���ة، 
وجمعية بيت اخلري، ومركز التنمية 
– راأ�س اخليمة،  االجتماعية جلفار 
– اأبوظبي،  واالحتاد الن�شائي العام 
والفنون  ل��ل��رتاث  امل��ط��اف  وجمعية 

جمعية  اخل��ي��م��ة،  – راأ����س  البحرية 
ابن ماجد.

اإجراءات احرتازية
التنظيمية للحدث  الّلجنة  وو�شعت 
28 اإجراًء احرتازياً، حيث خ�ش�شت 
بوابتني للدخول واخلروج وكا�شفات 
اإىل جانب  ب��واب��ة،  ك��ّل  ح��راري��ة عند 
اأهمية  حول  توعوية  مل�شقات  ن�شر 
التباعد االجتماعي وو�شع االر�شادات 
املداخل،  �شا�شات  على  االح���رتازي���ة 
كما �شتقوم فرق متخ�ش�شة باإجراء 
ما  لل�شاحة،  يومية  تعقيم  عمليات 
عملية  فيها  �شيتم  التي  القرية  عدا 
التعقيم ب�شكل دوري عقب انتهاء كّل 
�شيتم  كما  �شاعة،  ن�شف  ملّدة  فعالية 
واملعقمات  ال��واق��ي��ة  االأق��ن��ع��ة  ت��وف��ري 

وغريها من امل�شتلزمات الوقائية.
الطاقة  التنظيمية  اللجنة  وح��ددت 
اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل����ل����زوار خ����الل اأي����ام 
االأ�شبوع حتى 3000 زائر، وخالل 
اأي����ام ن��ه��اي��ة االأ���ش��ب��وع ح��ت��ى 6000 

زائر.

جهود لوج�ضتية 
وخ�ش�شت الّلجنة التنظيمية للحدث 
ال�شارقة  م�شرح  خلف  موقفاً   490
امل�����ش��رح��ي��ة، واأم�����ام م�شجد  ل��ل��ف��ن��ون 
العر�شة،  ����ش���وق  واأم�������ام  ال����زه����راء، 
 – الثقايف  ال��رتاث  فعاليات  ومركز 
خدمة  �شتتوفر  كما  الغربي،  البيت 
رك���ن ال�����ش��ي��ارات اأم����ام ك��ل م��ن �شوق 

العر�شة وم�شرح ال�شارقة للفنون. 

رعاة و�ضركاء
ال�شريك  ال�����رع�����اة:  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م 
اال�شرتاتيجي دائرة �شوؤون ال�شواحي 
والقرى، نادي تراث االإمارات؛ والراعي 
ال�شياحي  االإمن������اء  ه��ي��ئ��ة  ال��ر���ش��م��ي، 
وال����ت����ج����اري، وم���وؤ����ش�������ش���ة االإم���������ارات 
والراعي  )ات�������ش���االت(؛  ل��الت�����ش��االت 
الرئي�س، نك�شت ميديا، �شركة جيفتكو 
التعاونية،  ال�شارقة  جمعية  العاملية، 
لل�شفريات  ال�����ش��ارق��ة  م���ط���ار  وك���ال���ة 
)�شاتا(، فيما يتواجد كجهات م�شاركة 
وداع��م��ة: امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، حدائق 
امل��ت��ن��زه، ���ش��رك��ة ب��ي��ئ��ة، ب��ل��دي��ة مدينة 
ال�شارقة، م�شرف ال�شارقة االإ�شالمي، 
ال�شارقة  هيئة  االإع��الم��ي:  وال�شريك 
ل�����الإذاع�����ة وال���ت���ل���ف���زي���ون، وال����راع����ي 
االإعالمي: املكتب االإعالمي حلكومة 
ب��ن حممد  ح��م��دان  وم��رك��ز  ال�شارقة، 

الإحياء الرتاث.

تقام فعالياتها خالل الفرتة من 20 مار�ص اإىل 10 اأبريل املقبل يف ال�ضارقة وخورفكان

اأيام ال�صارقة الرتاثية 18 حتّول الإمارة اإىل كرنفال لالحتفاء برتاث 29 دولة عربية واأجنبية 

موؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون تفتتح معر�س اأعمال مبعرثة
اف��ت��ت��ح��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ف��ن��ون �شمن 
“اأعمال  م��ع��ر���س   2020 ل��رب��ي��ع  ب��رن��اجم��ه��ا 

مبعرثة”،
القادم يف مبنى  15 يونيو   الذي ي�شتمر حتى 

الطبق الطائر يف ال�شارقة.
الفنية  االأع��م��ال  م��ن  جمموعة  املعر�س  ي�شم 
امل��ع��ا���ش��رة م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات امل��وؤ���ش�����ش��ة، وه���و من 
اأول  وقيم  املقتنيات  مدير  خليف،  عمر  تقييم 
اإىل خلق  للفنون، ويهدف  ال�شارقة  يف موؤ�ش�شة 
حمفّزة  �شخ�شية  جت��ارب  م��ن  متاأتية  ح���وارات 
للتفكري عرب اأعمال فنية تتمو�شع وفق ال�شكل 
كما  ال��ط��ائ��ر،  الطبق  مبنى  ال��دائ��ري جل���دران 
ُم خالل فرتة اإقامة املعر�س برنامج اأفالم  ُيقدَّ

يقارب ثيمة املعر�س ومو�شوعه الرئي�س.

وت�شمل قائمة االأعمال جمموعة من مقتنيات 
التي  ت��ل��ك  اأو  منها  اجل���دي���دة  ���ش��واء  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ي���ن���در ع��ر���ش��ه��ا، وت��ك�����ش��ف ع���ن اأ���ش��ال��ي��ب فنية 
اخليال  مباهية  التفكري  على  امل�شاهد  ت�شجع 
االإب���داع���ي وم��ك��ون��ات��ه، حيث ت��ع��ود ال��ع��دي��د من 
نزاع  ن�شاأ  �شخ�شيات  اإىل  امل��ع��رو���ش��ة  االأع��م��ال 

حول اأعمالها، 
املثال،  �شبيل  على  م�شدرها  اأو  اأ�شلها  ج���راء 
هويات  ع�����دة  ت��ق��م�����ش��وا  ل��ف��ن��ان��ني  اأع����م����ال  اأو 
�شياغة  الإع����ادة  ���ش��ع��وا  ف��ن��اي��ن  اأو  و�شخ�شيات، 
تعددية  اإ�شفاء  عرب  الكولونيايل  الفن  تاريخ 
بقيت مغيبة لفرتة  وثقافات  اأق��وام  �شائكة من 

طويلة من الزمن.
وي�����ش��ت��م��د امل��ع��ر���س ع��ن��وان��ه م���ن ع��م��ل يحمل 

لوثار  ال��راح��ل  املفاهيمي  للفنان  نف�شه  اال�شم 
بومغارتن، اقتنته املوؤ�ش�شة حديثاً، ويتكون من 
تك�شف  واح��دة  ل�شريحة  دائ��ري  اإ�شقاط �شوئي 
مميزات خمتبئة خلف املعامل التي تقوم عليها 
جانب  اإىل  وُيعر�س  الغربي..  املتحف  مقتنيات 
ع��م��ل ب��وم��غ��ارت��ن م��ق��ت��ن��ي��ات م��ه��م��ة ل���ع���دد من 

الفنانني .
 وتو�شعت مقتنيات املوؤ�ش�شة من خالل االقتناء 
ال�شارقة  ب��ي��ن��ايل  م���ن  ان���ط���الق���اً  وال��ت��ك��ل��ي��ف��ات 
الوقت  ذل��ك  منذ  ومن��ت  ال�شنوية،  ومعار�شها 
ال�شرق  منطقة  يف  املقتنيات  اأب���رز  م��ن  لت�شبح 
االأو����ش���ط، وت��ه��دف ه���ذه امل��ق��ت��ن��ي��ات اإىل اإث����راء 
املتكررة  امل��ع��ار���س  خ��الل  م��ن  اجلمهور  جتربة 
الأه����م اأع���م���ال ال��ف��ن احل���دي���ث وامل��ع��ا���ش��ر على 

ال�شعيدين املحلي والدويل.
عمل   1300 تتجاوز  التي  املقتنيات  وت���رتاوح 
فني بني جميع احلركات الفنية من ع�شرينيات 
�شمن  ال����راه����ن  ال���وق���ت  اإىل  امل���ا����ش���ي  ال���ق���رن 
جمموعة دائمة التو�شع من االأمناط والثقافات 
الب�شرية، لتعك�س تاريخ اإمارة ال�شارقة كطريق 
الو�شل  حلقة  وجت�شد  رئي�شي،  اإقليمي  جت��اري 
الفن  الثقافات املختلفة من خالل  التي تربط 

احلديث واملعا�شر، 
وو�شعه  الفن،  تاريخ  كتابة  اإع���ادة  على  وحتفز 
و�شرقي/�شرقي  جنوبي/جنوبي  �شياق  �شمن 
مع تقدمي وجهة نظر بديلة تنتقل مبحاور هذا 
التاريخ اإىل ف�شل جامع بني خمتلف الثقافات 

واالأجيال.
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فى ظل وجود مناف�ضة قوية على "كعكة" امل�ضاهدات برم�ضان 2021

جنوم يعودون لل�صاحة الرم�صانية بعد غيابهم عنها

يحيى الفخرانى
للمو�شم  الفخراين،  يحىى  القدير  الفنان  يعود 
"جنيب  خ���الل م�شل�شل  م��ن  امل��ق��ب��ل  ال��رم�����ش��اين 
تقدميه  منذ  ع��ام��ني  غ��ي��اب  بعد  زرك�س"،  زاه���ي 
م�شل�شل "باحلجم العائلي"، يف رم�شان 2018، 

وحقق من خالله جناًحا جماهرُيا كبرًيا.
متهيًدا  ت�شويره،  من  االنتهاء  على  اأو���ش��ك  وق��د 
بطولته،  يف  وي�شاركه  واملك�شاج،  امل��ون��ت��اج  ملرحلة 
اأنو�شكا، رامز اأمري، كرمي عفيفى، اإ�شالم اإبراهيم، 
حممد حممود و�شيفة ال�شرف هالة فاخر، تاأليف 

عبد الرحيم كمال واإخراج �شادي الفخراين.
 

اأحمد مكي
كما يعود النجم اأحمد مكي للدراما الرم�شانية 
"خل�شانة  م�����ش��ل�����ش��ل  م��ن��ذ  اأع������وام   3 غ��ي��اب  ب��ع��د 
ويقدم   ،2017 الرم�شانى  باملو�شم  ب�شياكة"، 
هذا املو�شم م�شل�شل "االختيار2"، يف �شكل جديد 
�شخ�شية  يج�شد  حيث  الكوميديا،  عن  بعيًدا  له 
�شابط باالأمن الوطنى، وبعدها تنقلب االأحداث 
وتت�شاعد  االرهابية  اجلماعات  الح��دى  وين�شم 

االأحداث.
ويتناول "االختيار 2"، بطوالت ال�شرطة امل�شرية 

والتى  االإره���اب���ي���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ت�����ش��دي��ه��ا  يف 
ال�شابط  البطل  ال�شهيد  تت�شمن ق�شة 

حممد املربوك والذى مت ا�شت�شهاده 
عام  التكفريية  العنا�شر  يد  على 

ب�شيارته  م�����روره  اأث���ن���اء   ،2013
ب�����ش��ارع جن��ات��ى مب��دي��ن��ة ن�شر، 
ي�شتقلون  اإره���اب���ي���ون  واأط���ل���ق 

نارية  اأع�������رية  ع�����دة  ����ش���ي���ارة 
اأ������ش�����ف�����ر عن  جت������اه������ه م�������ا 

ا�شت�شهاده.

كرمي عبدالعزيز
ال���ن���ج���م كرمي  وي����ع����ود 
ع������ب������دال������ع������زي������ز م���ن 
خ�����������الل م�������ش���ل�������ش���ل 

بعد  "االختيار2"، 
اأع��������وام   4 غ����ي����اب 
ع����������ن ال����������درام����������ا 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة، منذ 

م�شل�شل  ق������دم  اأن 
ع������ام  "الزيبق" 

2017، وكان عن ملف 
من  امل�شرية،  للمخابرات 

"عمر"،  ���ش��خ�����ش��ي��ة  خ����الل 
املو�شاد  خ��الي��ا  ع��ن  للك�شف 

امل���وج���ودة ه��ن��اك وامل���وج���ودة يف 
املطلوبة  امل���ه���ام  وم��ع��رف��ة  م�����ش��ر 

منهم.
بطوالت   ،"2 "االختيار  وي���ت���ن���اول 

للعمليات  ت�شديها  يف  امل�شرية  ال�شرطة 
ال�شهيد  ق�شة  تت�شمن  والتى  االإرهابية 

البطل ال�شابط حممد املربوك والذى مت 

ا�شت�شهاده على يد العنا�شر التكفريية عام 2013، 
اأثناء مروره ب�شيارته ب�شارع جناتى مبدينة ن�شر، 
واأطلق اإرهابيون ي�شتقلون �شيارة عدة اأعرية نارية 

جتاهه ما اأ�شفر عن ا�شت�شهاده.

اأحمد عز
م��ن خ��الل م�شل�شل  ع��ز،  اأح��م��د  النجم  يعود  كما 

اآخر  قدم  اأن  منذ  مرتدة"،  "هجمة 
"اأبو  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  اأع���م���ال���ه 

عام  يف  امل�شرى"،  ع��م��ر 
.2018

وتدور اأحداث م�شل�شل 
مرتدة"،  "هجمة 
ع����ن ����ش���اب ي��ع��م��ل يف 
ويتعر�س  اخل�������ارج، 
مل��ح��اول��ة جت��ن��ي��د من 

ا�����ش����ت����خ����ب����ارات دول�����ة 
يف  ينجح  لكنه  اأجنبية، 

التوا�شل مع جهاز 
ت  ا بر ملخا ا

على  م�شتوى  اأع��ل��ى  على  ت��دري��ب��ه  ليتم  امل�����ش��ري 
اأيدى م�شوؤوىل اجلهاز.

طارق لطفى
كما يعود الفنان طارق لطفى، من خالل م�شل�شل 
غياب  بعد  وطنى،  عمل  وهو  كابول"،  "القاهرة 
اأن قدم م�شل�شل  اأعوام عن دراما رم�شان منذ   4

عاملني". "بني 
كابول"،  "القاهرة  خ������الل  وي���ج�������ش���د 
"ال�شيخ  ي���دع���ى  اإره����اب����ى  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
من  ا�شتقطابه  مت  اأن  بعد  رمزى"، 
اإحدى اجلماعات االإرهابية ويواجه 
الفنان  مع  ال�شراعات  من  العديد 
بجهاز  �شابط  وهو  ال�شاوى  خالد 
االأم�����ن ال��وط��ن��ى، وال��ف��ن��ان فتحى 
عبد الوهاب والذى يج�شد �شخ�شية 

اإعالمى �شهري.
طارق  ب��ط��ول��ة  كابول"،  "القاهرة 
خالد  ع����ب����دال����وه����اب،  ف���ت���ح���ى  ل���ط���ف���ى، 
احللفاوى،  نبيل  مطاوع،  حنان  ال�شاوى، 
�شريين، نور حممود، وجمموعة من �شيوف 
اإنتاج  من  رزق،  اأحمد  راأ�شهم  وعلى  ال�شرف، 
عبدالرحيم  وت��األ��ي��ف  �شيرنجي  ���ش��رك��ة 

كمال واإخراج ح�شام على. 

حممد اإمام
وي���ق���دم ال��ف��ن��ان حم��م��د اإم������ام يف 
م�شل�شل  املقبل  الرم�شانى  املو�شم 
يف  اأحداثه  تدور  والذى  "النمر"، 
اإط����ار ���ش��ع��ي��دى، ح���ول ق�����ش��ة كفاح 
بعد  نف�شه  الث��ب��ات  وحم��اول��ت��ه  �شاب 
و�شط  للقاهرة  ال�شعيد  انتقاله من 

العديد من املفاجاأت واالأحداث.
اإم���ام عن  الفنان حممد  تغيب  وق��د 
امل��و���ش��م ال��رم�����ش��ان��ى امل��ا���ش��ى، حيث 
كانت اآخر اأعماله م�شل�شل "هوجان"، 
من  وح���ق���ق   ،2019 رم�����ش��ان  يف 

خالله جناًحا جماهريًيا كبرًيا.
الثانى  ال��ت��ع��اون  "النمر"،  ويعد 
الذى يجمع بني كاًل من الفنان 
وال�شيناري�شت  اإم������ام  حم��م��د 
حم������م������د ���������ش��������الح ال������ع������زب 
واملخرجة �شريين عادل، وهو 
م���ن ب��ط��ول��ة حم��م��د اإم�����ام، 
الزاهد  ف����وؤاد، ه��ن��ا  ب��ي��وم��ى 

واآخرين.

م�ضطفى �ضعبان
وي�������ش���ت���ع���د ال���ف���ن���ان 
�شعبان  م�����ش��ط��ف��ى 
ل��������ل��������م��������و���������ش��������م 
ال�����رم�����������ش�����ان�����ى 
املقبل، من خالل 
"ع�س  م�������ش���ل�������ش���ل 

لبنان حالًيا،  ت�شويره يف  يتم  وال��ذى  الدبابري"، 
بعد غياب عن الدراما الرم�شانية املو�شم املا�شى، 
يف  جبل"،  "اأبو  م�شل�شل  اأعماله  اآخ��ر  كانت  حيث 

رم�شان 2019.
الدبابري" ح��ول �شديقني  "ع�س  اأح���داث  وت���دور 
ي��ت��ع��ر���ش��ان ل��ل��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اك��ل، وي���ح���اول كاًل 
منهما اأن ي�شاعد االآخر يف التغلب عليها، وينتمي 

العمل لنوعية الدراما االجتماعية ال�شعبية.

عمرو �ضعد
كما يعود الفنان عمرو �شعد للدراما الرم�شانية 
غياب  بعد  الدبابري"،  "ع�س  م�شل�شل  خ��الل  من 
العام املا�شى عن  املو�شم الرم�شانى، منذ اأن قدم 

م�شل�شل "بركة"، يف رم�شان 2019.
"ع�س الدبابري"، بطولة م�شطفى �شعبان، عمرو 
حممد  ال�شيناري�شت  وك���ان  ي��و���ش��ف،  ران��ي��ا  �شعد، 
حلقات،   10 كتابة  بعد  عنه  اع��ت��ذر  ب�شري  �شيد 
�شليمان،  ع��ب��ري  ال��ك��ت��اب��ة وور����ش���ة  م��ه��م��ة  وت����وىل 

واإخراج اأحمد خالد مو�شى.

عمرو يو�ضف
وي�������ش���ارك ال���ف���ن���ان ع���م���رو ي���و����ش���ف يف ال����درام����ا 
"امللك  م�شل�شل  خ��الل  م��ن  املقبلة  الرم�شانية 
اأحم�س  امللك  ق�شة  خالله  من  ويقدم  اأحم�س"، 
الهك�شو�س  وطرد  م�شر  و�شمال  جنوب  وحتريره 
حقيقى  فرعونى  عمل  اأول  يعد  كما  طيبة،  م��ن 
ب�شكل  ال��ف��راع��ن��ة  ي��ت��ن��اول ح��ي��اة  للجيل احل��دي��ث 
اآخ���ر ظ��ه��ور للفنان ع��م��رو يو�شف  واق��ع��ى، وك���ان 
عام  "طايع"،  م�����ش��ل�����ش��ل  ال��رم�����ش��ان��ى  ب��امل��و���ش��م 

كبرًيا. جناًحا  وحقق   ،2018
م�شل�شل "امللك"، ماأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" 
لالأديب العاملى جنيب حمفوظ، ومت التعاقد مع 
النجوم �شبا مبارك، �شو�شن بدر، ماجد امل�شرى، 
حممد عالء، رمي م�شطفي، حممد لطفي، اأمري 
واآخرين،  ه�����ش��ام،  معتز  ال�����زارو،  وب��ا���ش��ل  ���ش��الح، 
وت��األ��ي��ف خ��ال��د و���ش��ريي��ن دي����اب، واإخ�����راج ح�شني 

املنباوي.

منى زكى
وتعود النجمة منى زكى، للدراما الرم�شانية بعد 
"اأفراح  م�شل�شل  اأن قدمت  منذ  �شنوات،   4 غياب 
بطولة  يف  ت�����ش��ارك  ح��ي��ث   ،2016 ع���ام  القبة"، 
خالله   م��ن  وجت�����ش��د  طرق"،  "تقاطع  م�شل�شل 
املزارع  اإح��دى  يف  "هنا" وتعمل  �شخ�شية  جت�شد 
حممد  الفنان  يج�شده  وال��ذى  بزوجها  اخلا�شة 
وتتطلق  يخونها  ثم  ويتزوجها  فيحبها  مم��دوح، 
ل��ت�����ش��اف��ر وت��ق��اب��ل حم��م��د ف����راج وتتزوجه  م��ن��ه، 

ويحدث ما يغري جمرى االأحداث.
فراج،  حممد  زكى،  منى  طرق" بطولة  "تقاطع 
ال�شيد،  م��اي��ان  ال��ت��اج��ى،  حممد  مم���دوح،  حممد 

حنان يو�شف، وتاأليف واإخراج تامر حم�شن.

هند �ضربى
كما تعود النجمة التون�شية هند �شربى، للمو�شم 

"هجمة مرتدة"،  الرم�شانى من خالل م�شل�شل 
اغتيال  االأح��داث ملحاولة  تتعر�س خالل  وال��ذى 

وتدور اأحداثه يف اإطار من الت�شويق واملغامرة.
بالدراما  ����ش���ربى،  ه��ن��د  اأع����م����ال  اآخ�����ر  وك���ان���ت 
الدنيا"  "حالوة  م�شل�شل  خالل  من  الرم�شانية 

يف عام 2017.
اأحمد  م��ن  ك��ال،  بطولة  م��ن  مرتدة"،  "هجمة 
ع���ز، ه��ن��د ����ش���ربى، ه�����ش��ام ���ش��ل��ي��م، م���اج���دة زكى، 
ن�����ش��ال ال�����ش��اف��ع��ى، ت��األ��ي��ف ب��اه��ر دوي�����دار، اإخ���راج 

اأحمد عالء.

دنيا �ضمري غامن
وان�����ش��م��ت م���وؤخ���ًرا ال��ف��ن��ان��ة دن��ي��ا ���ش��م��ري غامن، 
ل��ل��م��و���ش��م ال��رم�����ش��ان��ى امل��ق��ب��ل ب��ع��د غ��ي��اب العام 
"بدل  م�شل�شل  اأعمالها  اآخ��ر  كانت  حيث  املا�شى، 

احلدوتة 3"، والذى قدمته عام 2019.
وجترى دنيا حالًيا حت�شريات م�شل�شلها اجلديد، 
والذى ي�شم اأبطال م�ش�شل�شل "فى بيتنا روبوت"، 
وهو تاأليف عمرو وهبة، يف اأوىل جتاربه بالتاأليف، 
اإطار  اأح��داث��ه يف  انتاج ه�شام جمال، وت��دور  وم��ن 

كوميدى ويت�شمن 15 حلقة فقط.

وجنمات  جنوم  من  كبري  عدد  وجود  املقبل  الرم�ضاين  املو�ضم  ي�ضهد 
االآن،  حتى  امل�ضهد  على  ٌت�ضيطر  الن�ضائية  البطولة  كانت  واإن  الفن؛ 
ولكنه يت�ضمن عودة 12 جنما لل�ضاحة الرم�ضانية بعد غيابهم عنها 

�ضواء للعام املا�ضى اأو الأعوام �ضابقة.
اأعمالهم  وعــن  النجوم،  هـــوؤالء  عــن  نك�ضف  الــتــاىل،  التقرير  وفــى 
الرم�ضانية التى يعودون بها للجمهور يف ظل وجود مناف�ضة قوية على 

...2021 برم�ضان  "كعكة" امل�ضاهدات 
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ماذا يحدث يف اجل�صم عند 
تناول الأفوكادو بانتظام؟

احلياة  منط  ع�شاق  بني  وا�شعة  و�شعبية  متقدمة  مكانة  االأف��وك��ادو  يحتل 
وعنا�شر  وفيتامينات  طبيعية  مغذية  م��واد  على  يحتوي  الأن��ه  ال�شحي، 

معدنية ودهون �شحية خمتلفة.
 ،Е  ،С  ،К   ،А  فيتامينات فوائد عديدة الحتوائه على  ول��الأف��وك��ادو 
В، وعنا�شر معدنية خمتلفة، بوتا�شيوم، مغني�شيوم،  وجمموعة فيتامني 
3 ولوتني وبانتوثنيك  اأوميغا  فو�شفور، حديد، زنك، ومنغنيز. واأحما�س 

واأحما�س االأوليك.
ومن بني فوائد االأفوكادو، تعزيز منظومة املناعة، نتيجة زيادة اإنتاج حم�س 
يف  اإنتاجه  ينخف�س  الذي  لالأك�شدة،  القوي  امل�شاد  االأميني،  الغلوتاثيون 
اخلاليا  اإنتاج  االأميني  احلم�س  ه��ذا  ويحفز  بالعمر.  التقدم  مع  اجل�شم 

الليمفاوية ما يزيد من فعاليتها، وبالتايل ا�شتجابة مناعية قوية.
هذه  اأن  حيث  ال��روؤي��ة،  حت�شني  على  االأف��وك��ادو  ي�شاعد  اللوتني،  وبف�شل 
املبكر، ومن  العني  اإعتام عد�شة  العني، وحتمي من  امل��ادة ترتاكم يف مقلة 
انخفا�س  منع  على  وتعمل  ال�شباغي،  ال�شبكية  والتهاب  البقعي  ال�شمور 

حدة الب�شر.
اأنه يخّف�س م�شتوى الكولي�شرتول  اأن االأفواكودو غني بالدهون، اإال  ومع 
ووظائفها  تركيبها  يف  �شيتو�شتريول  بيتا  ال�شتريويد  م��ادة  الأن  ال��دم.  يف 
ه��ي ن��ظ��ري ن��ب��ات��ي ل��ل��ك��ول��ي�����ش��رتول. وق�����ادرة ع��ل��ى االرت���ب���اط مب�شتقبالت 

الكولي�شرتول ومنعه من الدخول اإىل الدورة الدموية.
الكوالجني، وهي  اإن��ت��اج  االأف��وك��ادو، على  امل��وج��ود يف   С فيتامني  وي�شاعد 
مادة يف الن�شيج ال�شام، م�شوؤولة عن عدم ظهور التجاعيد، وحدة الب�شر 
اأوميغا-3 واأوميغا-6،  اأحما�س  ومناعة قوية، وباالإ�شافة اإىل هذا، تدعم 
 Е وفيتامني А شحة اجللد وحتميه من فقدان الرطوبة. ويعزز فيتامني�
القلب، ويجعالن  واأمرا�س  االأوردة  الدموية ويحميان من تو�شع  االأوعية 
لالإجهاد  م�شادة   ،Е  ،С  ،А فيتامينات  اأن  كما  وم��رن��ة.  ناعمة  الب�شرة 
اخلاليا  تعايف  يف  وت�شّرع  احل��رة،  اجل��ذور  من  اجل�شم  وحتمي  التاأك�شدي، 

التالفة، وتخف�س من خطر �شيخوخة اجل�شم املبكرة.
حيث  لالإن�شان،  النف�شية  احلالة  يف  اإيجابيا  توؤثر  خ�شائ�س  ولالأفوكادو 
تطور  ومينع  النف�شية،  اال���ش��ط��راب��ات  م��ن  التخل�س  �شرعة  على  ي�شاعد 
مر�س الزهامير، كما اأن لفيتامينات B6 و B9 و اأوميغا- 3 تاأثري اإيجابي 

يف اجلهاز الع�شبي.
اأمرا�س  وي�شاعد على عالج  بانتظام، يقي  االأف��وك��ادو  تناول  اأن  و يالحظ 

مثل ال�شرطان والنوع الثاين من ال�شكري.

ال�ضمالية؟ اأمريكا  قارة  يف  دولة  • كم 
- دولتان

االإن�ضان؟ ج�ضم  يف  مادة  اأ�ضلب  هي  • ما 
- املينا باالأ�شنان

العادي؟ االإن�ضان  ج�ضم  يف  �ضلعًا  • كم 
- 24 �شلعاً

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�ضطلح  • ما 
- اأميبيا

االت�ضاع؟ حيث  من  العامل  يف  حميطات  ثالث  اأكرب  هي  • ما 
- املحيط الهادي - املحيط االأطل�شي - املحيط الهندي

والكتلة؟ احلجم  يف  االأر�ص  يقارب  الذي  الكوكب  • ما 
- الزهرة

العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�شى  تفتيت  اإىل  اأ�شاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الهدف على  النظر  لت�شديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

االأر�س على  اجلاذبية  �شد�س  ت�شاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
بالقرياط املا�س  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�شر  �ش�تة   : هو  ال�شعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�س  فلكية  الة  اال�شطرالب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�شور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �شار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�س بن  عبا�س  وا�شمه  عربي  ا�شل  من  هو  الطريان  حاول  ان�شان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�شتخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�شم�س  اأ�شعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�شعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �شناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�شتخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
اأيام ثالثة  م�شرية  من  ال�شيء  تب�شر  كانت  اليمامة  زرقاء  اأن  تعلم  • هل 

املرياث
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ع�ضري اجلزر
تقوية  على  اجل��زر  فوائد  تقت�شر  ال 
ول��ك��ن��ه يحمل  االإب���������ش����ار؛  وت���ع���زي���ز 
التي  ال�شحية  الفوائد  م��ن  العديد 
الغذائية  العنا�شر  اأه���م  م��ن  جتعله 
فوائده  بني  وم��ن  عنها،  التي الغنى 
الزائد  ال�����وزن  ق���درت���ه ع��ل��ى خ��ف�����س 
ولهذا يعترب م�شروًبا جيًدا ملن يتبع 

نظاًما للتخ�شي�س.
حلمي  حم����م����د  دك������ت������ور  وي����ن���������ش����ح 
العالجية  ال���ت���غ���ذي���ة  ا����ش���ت�������ش���اري 

وال�شمنة والنحافة بتناول ع�شري اجلزر كجزء من نظام التخ�شي�س قائاًل 
اإنه ي�شهم يف رفع معدل احلرق وخف�س الوزن.

ع�شري  بها  يتمتع  التي  املتعددة  الفوائد  اإىل  التغذية  ا�شت�شاري  اأ�شار  كما 
اجلزر قائاًل اإنه مفيد جًدا يف عالج االأنيميا خا�شة لدى االأطفال.

واأ�شاف، اأن ع�شري اجلزر عند اإ�شافة الرمان اإليه ي�شاعد يف زيادة خ�شوبة 
وقاية  اجل��زر  تركيبة  توفر  كما  لديهم،  اجلن�شية  الرغبة  وزي��ادة  الرجال 

وعالًجا ملر�س االن�شداد الرئوي املزمن.
حرارية،  �شعرة   94 على  يحتوي  اجل��زر  م��ن  ع�شري  ك��وب  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الدهون، و21.9 جرام  الربوتني، و0.35 ج��رام من  و2.24 ج��رام من 

من الكربوهيدرات.
اأنواع   3 وبح�شب درا�شات عديدة، يحمي تناول ع�شري اجلزر بانتظام من 

من ال�شرطان ت�شيب الدم )اللوكيميا(، واملعدة، والثدي. 

ابا �شالح رجل عجوز عا�س حياته ي�شقى ويتعب حتي ا�شبح من اغنياء قريته، يف احد االيام جل�س يف داره ينظر 
البنه �شالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت االمور على 
عك�س ما متنى االب فلم يكن �شالح اال فتى مدلال وحيدا ال ياأبه ب�شيء ،ال يعمل، وال يفكر يف العمل، لذلك قال 
ابو �شالح لزوجته ام ابنه: عندما اموت لن يعرف �شالح قيمة املال بل �شي�شرفه على هواه وملذاته و�شينتهي 

املال يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�شون يف فقر ورمبا ال جتدون ما تعي�شون فيه فكيف ن�شلح حاله؟..
فكرت ام �شالح كثريا ثم قالت اترك االمر يل رمبا ا�شتطعت ان افعل معه �شيئا.. ذهبت االم بطيبتها وحنانها 
اإىل ابنها وقد احنت راأ�شها وظهر عليها احلزن وعندما اقرتب منها �شالح و�شاألها ماذا بك يا امي.. بكت بحرارة 
من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �شببه ال يهمه.. فقال بل يهمني كل 
ما يجري هنا احكي يل ارجوك.. فقالت وتق�شم ان ال تقول البيك فقال اق�شم فقالت االم ان اباك مير بظروف 
مالية �شيئة جدا وقد خ�شر معظم ماله يف احدى ال�شفقات واالن نحن على و�شك ان ال جند قوت يومنا وهو ال 
يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�شت برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم باالمر وتعي�س 

على امل ان ترث ما �شيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �شالح ب�شب ما ا�شاب والده واي�شا حزن الن والده ال يراه اال فتى مدلال.. فنام ليلته قلقا ويف ال�شباح كان 
قد عزم على امر ما، فخرج مبكرا يبحث عن عمل يقوم به ويك�شب منه ما ي�شد احتياجاته واحتياجات ابيه وامه 
.. وبالفعل مع �شعيه اجلاد وجد عمال وقبله بل وداوم عليه منذ ال�شباح اإىل امل�شاء ويف نهاية اال�شبوع االول 
منحه �شاحب العمل اجرته فاخذها وهو �شعيد ويكاد قلبه ان يقفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا، 
وقال له يا ابي هذا املال ك�شبته من عملي.. فام�شك االب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �شالح وا�شرع 

وام�شك الدنانري وكاد ان يحرق ا�شابعه وقال ملاذا.. انا تعبت يف هذا املال الآتي به.. وملاذا تفعل ذلك.
ابت�شم االب واخد املال من يده وقال االن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�شبته من تعبك واح�ش�شت بطعمه وكيف 

هو غايل لقد ا�شعدت قلبي وت�شتحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت الوفر لك هذا املال.

ثالث  عن   Wirtualna Polska موقع  ك�شف 
ت���اأث���ري ����ش���ار يف �شحة  ل��ه��ا  ي���ك���ون  اأن  ع������ادات مي��ك��ن 

االإن�شان.
ويحذر كاتب املو�شوع، من اأن النوم بعد تناول وجبة 
اال�شتلقاء  و�شعية  الأن  �شيئة.  ع��ادة  هي  د�شمة،  غ��داء 
والنوم يعطالن عملية ه�شم الطعام، وت�شبح حركته 
�شعبة يف اجلهاز اله�شمي. عالوة على هذا، النوم بعد 
البطن  وانتفاخ  االإم�شاك  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  الغداء 

ب�شبب الغازات.
وين�شح الكاتب، بالتخلي عن تناول ال�شاي بعد تناول 
امت�شا�س  مت��ن��ع  ال�����ش��اي  اأن����واع  جميع  الأن  ال��ط��ع��ام. 

لدى  ي�شبب  حيث  واملعادن،  الغذائية  العنا�شر  بع�س 
ا���ش��ت��ع��داد ل��الإ���ش��اب��ة بفقر  االأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن لديهم 
ال����دم، ان��خ��ف��ا���س م��ع��دل ام��ت�����ش��ا���س احل��دي��د بن�شبة 
%87. كما اأن معدل pH مل�شروب ال�شاي منخف�س، 
والدهون.  الربوتينات  �شلبا يف عملية ه�شم  يوؤثر  ما 

بح�شب الكاتب.
االمتناع  يجب  الطعام،  تناول  بعد  الكاتب،  وي�شيف 
عن ممار�شة التمارين الريا�شية. الأن الن�شاط البدين 
ب�شورة  بالعمل  اجل�شم  الأع�����ش��اء  ي�شمح  ال  امل��ك��ث��ف،  
املعدة   يف  واآالم  اله�شم  ع�شر  ي�شبب  ق��د  م��ا  طبيعية، 

والحقا، ا�شطراب عمل اجلهاز اله�شمي.

ثالث عادات ميكنها اأن تدّمر ال�صحة

بجعة تقف على ك�ضاف �ضوء ال�ضارع يف كولومبو، �ضريالنكا.  ا ف ب


