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اأطفال البدينات اأكرث عر�ضة لفرط احلركة!
ال�سمنة  من  يعانني  اللواتي  الأمهات  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  تو�سلت 
نق�ص  ا�سطراب  من  املعاناة  من  متزايد  خلطر  اأطفالهن  يعر�سن 
الن�ساط )ADHD(. ووجد باحثون يف م�ست�سفى  النتباه وفرط 
اللواتي  ال��ن�����س��اء  اأن  ب��اإ���س��ب��ان��ي��ا،  بر�سلونة  يف  ت��را���س��ا  م��ي��ت��وا  ج��ام��ع��ة 
الناجم  ال�سكري  كانت مرتبطة مبر�ص  �سواء   - ال�سمنة  يعانني من 
عن احلمل اأو ب�سبب زيادة الوزن ال�سريعة يف وقت مبكر من الأ�سهر 
الثالثة الأوىل - اأكرث عر�سة لإجناب طفل م�ساب با�سطراب فرط 

احلركة ونق�ص النتباه.
لالإ�سابة  اأك��رث عر�سة  بدينات  اأمهات  امل��ول��ودون من  الأطفال  وك��ان 
ولحظ  ال�سعف.  مبقدار  النتباه  ونق�ص  احلركة  فرط  با�سطراب 
اأول  يف  ال�سمنة  من  يعانني  الن�ساء  ثلث  من  يقرب  ما  اأن  الباحثون 
زيارة لالأطباء لهن تتعلق باحلمل، ون�سف الن�ساء امل�سابات ب�سكري 
احلمل. وزادت معدلت ا�سطراب فرط احلركة ونق�ص النتباه بني 
ال�سباب الأمريكي يف ال�سنوات الأخرة. ويف حني مل تربط اأي درا�سات 
البالد،  يف  املتزايدة  ال�سمنة  واأزم��ة  الظواهر  هذه  بني  مبا�سر  ب�سكل 

فمن املمكن اأن تكون احلالتان مرتبطتني.
امل�ست�سفى:  يف  اأي�����س��ا  تعمل  ال��ت��ي  الباحثة  ب��ري��ا،  فرونيكا  وق��ال��ت 
و�سكري  بال�سمنة  امل�سابات  احلوامل  الن�ساء  اأن  درا�ستنا  "وجدت 
الأمد  طويلة  نف�سية  ا�سطرابات  من  يعانون  اأطفال  لديهن  احلمل 
مثل ا�سطراب فرط احلركة ونق�ص النتباه. مل جند هذه العالقة 

عندما اكت�سبت الن�ساء وزنا �سحيا اأثناء احلمل".

و�ضفة لإيقاف الأطفال الر�ضع عن البكاء
اأطفالهم  لتهدئة  امل�ستميتة  حماولتهم  من  املرهقون  الآب��اء  يعاين 
يائ�سة يف  ويبذلون حم��اولت  امل�ستمر،  البكاء  يتوقفون عن  وجعلهم 

�سبيل ذلك بداية من تقدمي اللهايات اإىل الغناء ولكن دون فائدة.
وهي  ل��ل��ن��وم،  الطفل  ”و�سفة“ لتهدئة  وج���ود  درا���س��ة  ت��دع��ي  والآن 
ب�سيطة ب�سكل مده�ص. ويدعي باحثون من مركز RIKEN لعلوم 
 5 ملدة  ذراعيك  الر�سيع بني  اأن احليلة هي حمل  اليابان  الدماغ يف 
يف  و�سعه  قبل  دقائق،   8 مل��دة  ذراعيك  بني  معه  اجللو�ص  ثم  دقائق، 
”بالن�سبة للكثرين،  �سريره. وقالت كومي كورودا موؤلفة الدرا�سة: 
الأبوة  ب�ساأن  الآخرين  ن�سائح  اإىل  ون�ستمع  بديهًيا  اأم��ًرا  نويل  نحن 

والأمومة دون اختبار الأ�ساليب بعلم مت�سدد“.
 ، الطفل  �سلوكيات  لفهم  العلم  اإىل  نحتاج  ”لكننا  ك��ورودا:  واأ�سافت 

لأنها اأكرث تعقيًدا وتنوًعا مما كنا نظن“.
يف الدرا�سة، �سرع الباحثون يف اإيجاد حل للبكاء الليلي، وقالت كورودا: 
”يعاين الكثر من الآباء من بكاء الأطفال اأثناء الليل، هذه م�سكلة 
اإىل  اأن توؤدي  كبرة، خا�سة بالن�سبة لالآباء عدميي اخلربة، وميكن 
الر�سع يف عدد �سغر من  �سوء معاملة  اإىل  الوالدين وحتى  اإجهاد 
– تلك  الرتكاز  تعي�ص على  التي  الثدييات  والعديد من  احلالت“. 
 – ق��ادرة على رعاية نف�سها  التي ول��دت يف حالة غر نا�سجة وغر 

لديها رد فعل فطري للبكاء ي�سمى ا�ستجابة النقل.

حيلة حلمل املزيد من الأمتعة على الطائرة
ك�سفت م�سافرة عن الطريقة املخادعة التي متكنت من خاللها من 
املرور عرب اأمن املطار باأمتعة يد اإ�سافية، دون احلاجة اإىل دفع املزيد 
لأن �سركات الطران تفر�ص ر�سوماً متزايدة على  امل��ال. ونظراً  من 
الركاب  يحاول  الطائرة،  منت  على  املحمولة  الأمتعة  لنقل  الركاب 

اإيجاد طرق اأكرث ابتكاراً للتغلب على الوزن امل�سموح به لالأمتعة.
وجنحت اإحدى م�ستخدمات تيك توك يف الو�سول اإىل رحلتها بحقيبة 
اإ�سافية مليئة باملالب�ص، متكنت من اإخفائها عن موظفي املطار من 
خالل التظاهر باأنها حامل. و�سرحت امل�سافرة التي تدعى ميكا على 
ثم  م��ن ج�سدها،  الأم��ام��ي  اجل��زء  ربطت حقيبة يف  كيف  ت��وك  تيك 

غطتها بغطاء للراأ�ص ومعطف �سميك.
مقابل  دولراً   60 دف��ع  "اأرف�ص  الفيديو  مقطع  على  ميكا  وعلقت 
دولر   60 ح���وايل  وف���رت  اأن��ه��ا  اإىل  ي�سر  اإ�سافية" مم��ا  ي��د  حقيبة 
ميكا لحقاً  قامت  احليلة جنحت، حيث  اأن  ويبدو  احليلة.  مع هذه 
بت�سوير نف�سها بجوار الطائرة، بعد اأن جتاوزت طاقم البوابة، بح�سب 

�سحيفة ذا �سن الربيطانية.
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اأول زراعة قلب با�ضتخدام 
الأن�ضجة احلية

قلبي  بعيب  كيلوغرام م�ساب   2.5 وزن��ه  يبلغ  ال��ولدة  تلقى طفل حديث 
مهدد للحياة اأول عملية زرع قلب جزئية يف العامل با�ستخدام اأن�سجة حية 

قد ل حتتاج اأبداً اإىل ال�ستبدال.
اأربعة  الآن  العمر  ويبلغ من  كارولينا،  ن��ورث  اأوي��ن مونرو يف  الطفل  ول��د 
الرئوي  وال�����س��ري��ان  الأورط����ي  ال�سريان   - رئي�سيني  �سريانني  م��ع  اأ���س��ه��ر، 
- ان��دجم��ا م��ع��اً يف ح��ال��ة ت�سمى اجل���ذع ال�����س��ري��اين. وق���ام الأط��ب��اء بف�سل 
ال�سريانني وا�ستبدالهما ب�سمامات القلب "املت�سربة" بعد فرتة وجيزة من 
الولدة با�ستخدام الأن�سجة احلية التي �ستنمو معه، وجتنب اإجراء املزيد 

من اجلراحة.
ويف عمليات اإ�سالح ال�سمامات املندجمة، عادًة ما يتم ا�ستخدام الأن�سجة 
امليتة، ولكن يجب ا�ستبدالها يف جراحة مكثفة ت�سل اإىل ثالث مرات قبل 
البلوغ، وكل 10 �سنوات بعد ذلك. و الآن بعد اأربعة اأ�سهر من اجلراحة يف 
جامعة ديوك بولية نورث كارولينا، يتعافى الطفل يزدهر ومير يف مراحل 

النمو الطبيعية.
اإنها  "معجزة" وقالت  باأنها  العملية  مونرو،  تايلر  اأوي��ن،  وال��دة  وو�سفت 
بالإعدام على  ال�سرياين حكماً  اجل��ذع  يكون  ما  وع��ادة  ابنها.  اأنقذت حياة 
على  للح�سول  مفرط  ب�سكل  القلب  يعمل  حيث  ج��راح��ة،  دون  الأط��ف��ال 
ن��ادر احلدوث،  اأن��ه  اأرك��ان اجل�سم. كما  الغذائية يف كل رك��ن من  العنا�سر 

حيث يولد به اأقل من طفل واحد من بني كل 10000 طفل اأمريكي.

ن�ضمة حمجوب.. ال�ضوت 
الفني للتاريخ يف م�ضر

ال�سلطات  ا���س��ت��ع��ان��ت  ال��ث��ان��ي��ة،  ل��ل��م��رة 
ن�سمة  ال�������س���اب���ة  ب���امل���ط���رب���ة  امل�������س���ري���ة 
اأجواء  حمجوب، لإحياء حفل غنائي يف 
للح�سارة  ال��ق��وم��ي  ب��امل��ت��ح��ف  ت��اري��خ��ي��ة 
جنوبي القاهرة، �سمن الربنامج الثقايف 
بعدما  امل��ت��ح��ف،  ينظمه  ال����ذي  وال��ف��ن��ي 
العام  امل��ط��رب��ة  بنف�ص  ال���س��ت��ع��ان��ة  مت��ت 
لنقل  التاريخي  احلفل  لإح��ي��اء  املا�سي 

املومياوات امللكية.
وكانت ال�سلطات امل�سرية ا�ستعانت، العام 
املا�سي، باملطربة ن�سمة حمجوب، لإحياء 
احلفل التاريخي لنقل املومياوات امللكية. 
ودف����ع ه���ذا الأم����ر ال��ب��ع�����ص ل��ل��رب��ط بني 
التاريخية  واحل��ف��الت  حم��ج��وب  ن�سمة 
وكاأنها  بالآثار  تتعلق  باأحداث  املرتبطة 
امل�سري  ال���ت���اري���خ  ع���ن  امل���ع���رب  ال�������س���وت 
ملوقع  ن�سمة  امل��ط��رب��ة  واأك����دت  ال��ق��دمي. 
باإحياء  �سعادتها  عربية"  نيوز  "�سكاي 
مثل هذه احلفالت، مو�سحة اأن ن�ساطها 
املنا�سبات،  ه��ذه  على  يقت�سر  ل  الفني 
ب��ل حت��ي��ي ح��ف��الت م��ت��ن��وع��ة وع���ادي���ة يف 
اأماكن متنوعة من بينها فنادق كربى يف 

القاهرة وخارجها.
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- يغذي الب�سرة ويقلل من ت�ساقط ال�سعر
الب�سرة  ت��غ��ذي  ال��ك��ن��ت��ال��وب  امل���وج���ودة يف  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
وحتميها من ال�سموم ال�ساّرة. هذه املعادن والفيتامينات 
ت�ساقط  م��ن  ال��وق��ت  نف�ص  يف  وتقلل  ال�سعر  من��و  ت�سجع 

ال�سعر.
- ي�ساعد يف منو اجلنني

حم�ص الفوليك املوجود يف الكنتالوب، هو واحد من اأهم 
مينع  لأن��ه  احل��م��ل،  اأث��ن��اء  الأ�سا�سية  الغذائية  العنا�سر 
ي�ساعد  اأن��ه  الأط��ف��ال. كما  الع�سبي عند  الأن��ب��وب  عيوب 
على تكوين خاليا الدم احلمراء يف اجل�سم ويحافظ على 

ال�سحة العامة لالأم والطفل.
- توازن �سوائل اجل�سم

احلفاظ  يف  ي�ساعد  مما  والكهارل،  باملاء  غني  الكنتالوب 
ال�سوائل والكهارل يف اجل�سم.  على م�ستويات كافية من 
للماء، فهو مينع اجلفاف،  الكنتالوب غني جداً  اأن  ومبا 

خ�سو�ساً يف ف�سل ال�سيف.
- دعم �سحة العيون

يعترب الكنتالوب غذاء مهماً ل�سحة العيون بف�سل حمتواه 
البيتا كاروتني، وهي نف�ص الفيتامينات التي تعطي  من 
كاروتني،  البيتا  اإىل  بالإ�سافة  الربتقايل.  لونها  اجل��زر 
يحتوي ال�سمام اأي�ساً على اللوتني والزياك�سانثني، وهما 

من م�سادات الأك�سدة القابلة للذوبان يف الدهون:
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��ل��وت��ني وال��زي��اك�����س��ان��ث��ني ل يتم 
حتويلهما اإىل فيتامني A، اإل اأنهما ميتلكان خ�سائ�ص 

ت�ساهم يف �سحة العيون.
- امل�ساهمة يف �سفاء حروق ال�سم�ص

يوفر الكنتالوب تاأثرات واقية من ال�سوء عند تناوله اأو 
تطبيقه مو�سعياً على اجللد. وعند تطبيقه على اجللد 
املحرتق من ال�سم�ص، يزيد م�ستخل�ص ال�سمام من ن�ساط 
م�سادات الأك�سدة، ويقلل من اخلاليا املحروقة بال�سم�ص 

ويعزز م�ستويات امليالنني.
- ينظم �سغط الدم

على  ي�ساعد  ال��ذي  البوتا�سيوم  مبعدن  غني  الكنتالوب 
ا�سرتخاء الأوعية الدموية وخف�ص �سغط الدم.

تابعي املزيد: القلق.. �سلة علمية بينه وبني هذه احلركة 
التي نقوم بها جميعاً بهواتفنا

- مينع الإم�ساك
ي��ح��ت��وي ال��ك��ن��ت��ال��وب ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع����اٍل م���ن الألياف 
الغذائية ال�سرورية لتعزيز حركة الأمعاء و�سحة اجلهاز 

اله�سمي.
- يعزز املناعة

ميتلئ الكنتالوب مبرّكبات ت�سمى املغذيات النباتية التي 
اأبرزها  الأم���را����ص،  حم��ارب��ة  على  وت�ساعد  املناعة  ت��ع��زز 
ال��ف��ي��ت��ام��ني A ال���ذي ي��ع��زز امل��ن��اع��ة واإن���ت���اج خ��الي��ا الدم 

البي�ساء.
- عامل م�ساد لل�سرطان

على  لالأك�سدة  امل�ساّد  العايل  الكنتالوب  ن�ساط  ي�ساعد 
اإزالة اجلذور احلرة قبل اأن ت�سبب ال�سرر. وقد ثبت اأن 
امل�ستخل�ص من ق�سر ال�سمام والبذور مينع منو اخلاليا 
وامل�ستقيم  ال��ق��ول��ون  وم��ن��ط��ق��ة  ال��ك��ل��ى  يف  ال�����س��رط��ان��ي��ة 

ومنطقة عنق الرحم.

وقف بيع �ضراب 
بارا�ضيتامول يف بلد اإفريقي

اأمرت غامبيا امل�ستوردين واملتاجر 
العالمات  جميع  مبيعات  بتعليق 
"بارا�سيتامول"،  ل�سراب  التجارية 
يف الوقت الذي تبا�سر به احلكومة 
�سلة  ب��وج��ود  ال�ستباه  يف  حتقيقا 
ب��ني ال����دواء ووف����اة ال��ع�����س��رات من 

الأطفال.
وق����ال رئ��ي�����ص اجل��ه��از ال�����س��ح��ي يف 
الدولة الواقعة غربي اإفريقيا، اإنه 
ارتفاع  اكت�ساف  بعد  التحقيق  ب��داأ 
يف حالت اإ�سابة الكلى احلادة بني 
الأطفال من دون �سن اخلام�سة يف 

اأواخر يوليو املا�سي.
قالت  الأدوي����ة  مراقبة  هيئة  لكن 
اإنه ل توجد بيانات كافية لتربير 
ف����ر�����ص ح���ظ���ر ع�����ام ع���ل���ى ����س���راب 
الأمل  م�����س��ك��ن  "بارا�سيتامول"، 
خلف�ص  ي�ستخدم  م��ا  غالبا  ال��ذي 

حرارة الأطفال.
واأ���س��ي��ب الأط��ف��ال ب��اأع��را���ص منها 
وارتفاع  التبول  على  ال��ق��درة  ع��دم 
احلرارة والقيء، مما يوؤدي ب�سرعة 

اإىل الف�سل الكلوي.
عالمات  اأي  ال��وك��ال��ة  ت��ذك��ر  ومل 
اإن  ق��ال��ت  لكنها  جت��اري��ة حم����ددة، 
اخلارج  اإىل  اأر�سلت  العينات  بع�ص 

لختبار مراقبة اجلودة.
ق��ال م�سوؤولو  امل��ا���س��ي،  والأ���س��ب��وع 
الأدلة  اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة 
ل ت�سر اإىل "بارا�سيتامول"، لكن 
ل��ل��ع��دوى مثل  ن��اق��ل  م�����س��در  اإىل 
املياه امللوثة، لكنهم اأكدوا اأن هناك 
تتم  مل  التي  الأ�سئلة  من  العديد 

الإجابة عليها بعد.

رحيل املخرج الفرن�ضي 
جان لوك غودار

ال�سهر،  ال��ف��رن�����س��ي  امل��خ��رج  رح���ل 
جان لوك غودار، اأحد رواد موجة 
ال�سينما اجلديدة، يوم  اأم�ص الأول 
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عاما.
رواد  اأه���م  اأح���د  غ����ودار  يعترب  ول 
اجلديدة  الفرن�سية  املوجة  حركة 
لكنه  ف���ح�������س���ب،  ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات  يف 
ك��ان م��ن اأوائ����ل م��ن م��ه��دوا لك�سر 
ال�سرد  يف  عليها  املتعارف  القواعد 
اأ�سلوبه  خ����الل  م���ن  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
الت�سوير  يف  ال��ف��ري��د  ال��ت��ج��ري��ب��ي 

واملونتاج وتوجيه املمثل.
ول�����د غ�������ودار يف ب���اري�������ص لأب���وي���ن 
���س��وي�����س��ري��ني-ف��رن�����س��ي��ني، ودر�����ص 

بجامعة ال�سوربون يف باري�ص.
وبداأت عالقة غودار بال�سينما عن 
واأ�س�ص يف هذا  النقد،  طريق حقل 
الإطار جملة نقدية با�سم كرا�سات 

ال�سينما.

فوائد فاكهة الكنتالوب للن�ضاء.. و�ضيلة رائعة لرتطيب اجل�ضم

فاكهة  هي  ال�شمام  اأو  الكنتالوب  فاكهة 
من  ب��ال��ع��دي��د  وغ��ن��ي��ة  ل��ذي��ذة،  �شيفية 
على  اأي�شًا  وحتتوي  الغذائية  العنا�شر 
ما   ، %  90 امل��اء ح��وايل  كمية كبرية من 
للم�شاعدة  جيدة  و�شيلة  تناولها  يجعل 

كوبًا  اأّن  علمًا  اجل�شم.  ترطيب  يف 
اخلام  ال�شمام  قطع  من  واح��دًا 
�شعرة   60 يوفر  جرامًا   177

من  1.5 ج��رام��ات  و  ح��راري��ة 
الربوتني و 14.4 جرامات 

و0.3  الكربوهيدرات  من 
ج��رام��ات م��ن ال��ده��ون. 

اإل����ي����ك ف����وائ����د ف��اك��ه��ة 
الكنتالوب للن�شاء:

م�سادات الأك�سدة مواد قد حتمي خاليا اجل�سم من اجلذور احلرة، والتي تلعب 
دوراً يف اأمرا�ص القلب وال�سرطان واأمرا�ص اأخرى، اإىل جانب ت�سريع مظاهر 

ال�سيخوخة.
اإنتاجها عندما يه�سم اجل�سم الطعام  واجلذور احلرة عبارة عن جزيئات يتم 
ويجري عملية التمثيل الغذائي له، اأو عندما تتعر�ص لدخان التبغ، اأو تلوث 

الهواء، اأو الإ�سعاع.
وت�ساعد م�سادات الأك�سدة، يف حماية اخلاليا من التلف الذي ت�سببه اجلذور 

احل����رة. والأط��ع��م��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة ه��ي اأف�����س��ل امل�����س��ادر، وت�����س��م��ل: الفاكهة، 
والأع�ساب،  وال��ب��ذور،  واملك�سرات،  الكاملة،  واحل��ب��وب  واخل�����س��روات، 

وال��ت��واب��ل، وح��ت��ى ال��ك��اك��او. وم��ن اأك���رث ال��ف��واك��ه غنى مب�سادات 
الأك�سدة عائلة التوت باألوانه، والفراولة )الفريز(، والعنب، 

وال��ربت��ق��ال، وال��ربق��وق )اخل����وخ(، والأن��ان��ا���ص، والليمون 
اخل�سروات،  اأم����ا  وال����رم����ان.  وال���ك���ي���وي،  )احل���ام�������ص(، 
ه���ي: الربوكلي،  الأك�������س���دة  ف��اأك��رثه��ا غ��ن��ى مب�����س��ادات 
والفلفل  وال�سبانخ،  والقرنبيط،  )ال��ك��رن��ب(،  وامللفوف 

والطماطم،  وال������ب������ازلء،  واخل���������ص،  واجل�����رج�����ر،  احل����ل����و، 
والأفوكادو. ويوفر الزجنبيل والكركم والهيل والقرفة اأنواعاً قوية من 

م�سادات الأك�سدة.

لهذا ال�ضبب يحتاج اجل�ضم 
م�ضادات الأك�ضدة
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�ش�ؤون حملية
بدعم من�شور بن زايد اآل نهيان

املهرجان الدويل الرابع للتمور الأردنية ينطلق 21 نوفمرب 2022
املهرجان تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية

تخريج 10 مدربني من هيئة اأبوظبي للدفاع املدين بدورة  حوادث املواد اخلطرة يف فرن�ضا

يف اإطار التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي للتعليم العايل 

جامعة حمدان بن حممد الذكية ت�ضارك يف قمة اجلامعات الرقمية يف ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 2022 

•• عّمان-الفجر

خالد  امل���ه���ن���د����ص  م����ع����ايل  اأع�����ل�����ن 
الأردين  ال��زراع��ة  وزي���ر  احلنيفات 
عن تنظيم املهرجان الدويل الرابع 
للتمور الأردنية بالتعاون مع جائزة 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
والبتكار الزراعي وجمعية التمور 
الأردنية يف العا�سمة الأردنية عّمان 
ت�سرين   23-21 ال��ف��رتة  خ���الل 
مبكرمة   .2022 الثاين-نوفمرب 
ال�سيخ من�سور بن  ودعم من �سمو 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة بدولة 
م�سيداً  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
بجهود كافة اجلهات املهنية لتنمية 
وتطوير قطاع التمور الأردنية، جاء 
ُعِقَد  م��وؤمت��ر �سحفي  خ��الل  ذل��ك 
ي���وم  اأم�����ص الأرب��ع��اء 14 �سبتمرب 
انرتكونتيننتال  بفندق   2022
الأ�ستاذ  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور  ع���ّم���ان، 
�سفر  البلو�سي  اأحمد علي حممد 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
الها�سمية،  الأردن������ي������ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
الوهاب زايد  و�سعادة الدكتور عبد 
الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ع��ام  اأم���ني 
الزراعي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  بدولة 
واملهند�ص اأنور حداد رئي�ص جمعية 
الأردنية، وعدد من ممثلي  التمور 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 

املقيمني بالأردن.
ح��ي��ث اأ����س���اد م��ع��ايل ال���وزي���ر بدعم 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
وزي�������ر دي��������وان ال���رئ���ا����س���ة ب���دول���ة 
وجهود  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
ال��ع��ام��ة جل���ائ���زة خليفة  الأم����ان����ة 
والبتكار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
املهرجان،  ه��ذا  ال��زراع��ي يف تنظيم 
م������وؤك������داً ع���ل���ى ع���م���ق ال���ع���الق���ات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ني دول�����ة الإم�������ارات 

الأردنية  واململكة  املتحدة  العربية 
هذا  تنظيم  ي��اأت��ي  كما  الها�سمية. 
املهرجان يف الوقت الذي ي�سهد فيه 
قطاع زراعة واإنتاج التمور الأردنية 
وخ�سو�ساً متر املجهول يف منطقة 
فقد  ملمو�ساً،  تطوراً  الأردن  وادي 
كميات  اأن  اىل  الوزير  معايل  اأ�سار 
الإنتاج ال�سنوي للتمور الأردنية قد 
األ��ف طن �سنوياً   27 بلغت ح��وايل 
األف   15 الأ�سناف منها  كافة  من 
ط����ن م����ن مت����ر امل���ج���ه���ول وال�����ذي 
العاملي  الإنتاج  % من   14 ي�سمل 
لهذا ال�سنف وي�سدر الأردن ن�سبة 
وباأعلى  �سنوياً  الإن��ت��اج  م��ن  عالية 
خمتلف  اىل  اجل����������ودة  م����ع����اي����ر 
جمل�ص  )دول  ال��ع��امل��ي��ة  الأ�����س����واق 
ويعد  واأوروب����ا(  اخلليجي  التعاون 
ال��ي��وم ه��ذا ال��ق��ط��اع ق��ط��اع��اً ريادياً 
توفر  وي��دع��م  لال�ستثمار  ج��اذب��اً 
فر�ص العمل ورفع قيمة ال�سادرات 

الزراعية.
واأ�ساف معايل الوزير ان الهتمام 
والتو�سع بزراعة النخيل كا�ستثمار 
القرن  ت�سعينيات  يف  بداأ  اقت�سادي 
املا�سي وتزايدت امل�ساحات املزروعة 
عام  ب��ع��د  وخ��ا���س��ة  م��ت�����س��ارع  ب�سكل 
امل�ساحة  ت���ب���ل���غ  ح���ي���ث   2000
املزروعة باأ�سجار النخيل يف الأردن 
األف   45 م��ن  اأك��رث   2021 ل�سنة 
املجهول  �سنفي  م��ن  اأغلبها  دومن 

والربحي. كما جتاوز عدد النخيل 
األف   650 ع��ن  امل��م��ل��ك��ة  امل��ث��م��ر يف 
 10-8 �سنوي  منو  مبعدل  �سجرة 
وادي  ام����ت����داد  ع��ل��ى  م���وزع���ة   %
ال�سايف  وغ����ور  وال��ع��ق��ب��ة  الأردن، 
ويف  �سرقها  ويف  اململكة  ج��ن��وب  يف 
املتوقع  وم��ن  ه��ذا  الأزرق.  منطقة 
و���س��ول امل�����س��اح��ات الج��م��ال��ي��ة اىل 
حتى  ه��ك��ت��ار  الف  خم�سة  ح����وايل 
 50 اىل  ي�سل  باإنتاج   2030 عام 
األ��ف ط��ن وبقيمة م��ق��درة ب��� 150 

مليون دولر.
اأ����س���ار ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ اأحمد  ك��م��ا 
�سفر  ال���ب���ل���و����س���ي  حم���م���د  ع���ل���ي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
يف  الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  يف 
ال���دويل  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  كلمته 
الرابع للتمور الأردنية، جاء ليوؤكد 
ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ال��ك��ب��رة ال��ت��ي اأوله����ا 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئ��ي�����ص دولة  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
واأخيه  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
ج����الل����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين، 
الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  ملك 
العمل  اأج���ل  م��ن  اهلل(،  )حفظهما 
وت���ن���م���ي���ة قطاع  ل���ت���ط���وي���ر  ����س���وي���اً 
التمور باململكة الأردنية الها�سمية، 
ال�سامية.  الأه���داف  تلك  وحتقيق 
كما اأ�سار �سعادة ال�سفر بدعم �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 

وزير  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
دي����وان ال��رئ��ا���س��ة، وم��ت��اب��ع��ة معايل 
ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 
جمل�ص  رئي�ص  والتعاي�ص  الت�سامح 

اأمناء اجلائزة. 
من جهته قال الدكتور عبد الوهاب 
ج����ائ����زة خليفة  ع�����ام  اأم������ني  زاي������د 
والبتكار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
املهرجان  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  ال�����زراع�����ي 
الأردنية  ل��ل��ت��م��ور  ال���راب���ع  ال����دويل 
الذي  بالنجاح  اأ�سوًة  ياأتي   2022
ح��ق��ق��ه امل��ه��رج��ان خ���الل ال����دورات 
ال��ث��الث امل��ا���س��ي��ة، وان�����س��ج��ام��اً مع 
دولة  حققته  الذي  الريادي  املوقع 
خالل  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
وتنمية  دع���م  يف  امل��ا���س��ي��ة  ال��ع��ق��ود 
قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور 
والدويل،  الإقليمي  امل�ستوى  على 
من  �سل�سلة  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة 
�ست  للتمور،  الدولية  املهرجانات 
دورات يف جمهورية م�سر العربية، 
واأربع دورات يف جمهورية ال�سودان، 
اجلمهورية  يف  واح���������دة  ودورة 
واليوم  امل��وري��ت��ان��ي��ة،  الإ���س��الم��ي��ة 
ن��ح��ت��ف��ل م��ع��ك��م ب����اإط����الق ال�����دورة 
ال���راب���ع���ة م���ن امل���ه���رج���ان ال����دويل 

للتمور الأردنية 2022.
ك���م���ا اأ������س�����اد اأم�������ني ع�����ام اجل����ائ����زة 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مبكرمة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 

الوزراء وزير ديوان الرئا�سة بدولة 
الإمارات العربية املتحدة، ومتابعة 
م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك اآل 
والتعاي�ص  الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان 
يف  اجل��ائ��زة،  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
الرابع  ال����دويل  امل��ه��رج��ان  تنظيم 
اأن  اإىل  م�����س��راً  الأردن���ي���ة،  للتمور 
اأكرث  فيه  ي�سارك  �سوف  املهرجان 
وم�سنع  وم��ن��ت��ج  م�����زارع   65 م���ن 
وم�����س��در ل��ل��ت��م��ور مي��ث��ل��ون 5 دول 
ال�سودان،  )الإم������ارات،  ه��ي  عربية 
كما  ف��ل�����س��ط��ني(  م�����س��ر،  الأردن، 
ي�سارك  علمية  ن��دوة  عقد  يت�سمن 
باحثاً  ع�����س��ري��ن  م���ن  اأك�����رث  ف��ي��ه��ا 
واأكادميياً متخ�س�ساً بنخيل التمر 
لعر�ص  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن 
اآخر ما تو�سل اإليه البحث العلمي 
اأ�سا�سية.  حم������اور  ث�����الث  ���س��م��ن 
م�سابقة  اإط�����الق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الرابعة  بدورتها  الأردن��ي��ة  للتمور 
لإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ن��اف�����ص بني 
املزارعني ومنتجي التمور الأردنية 

وت���ك���رمي ال���ف���ائ���زي���ن خ����الل حفل 
نوفمرب   21 ي��وم  املهرجان  افتتاح 
العمل  على  حر�سه  واأكد   ،2022
مع كافة ال�سركاء من اأجل الرتقاء 
الأردنية  وال��ت��م��ور  النخيل  بقطاع 
املجهول  مت����ر  وت��ن�����س��ي��ط  ودع�������م 
وتوطيد  اخل�����س��و���ص،  وج����ه  ع��ل��ى 
اأوا�سر التعاون بني دولة الإمارات 
الأردنية  واململكة  املتحدة  العربية 

الها�سمية.
كما اأ�سار املهند�ص اأنور حداد رئي�ص 
جمعية التمور الأردنية اأن م�سابقة 
التمور ت�سكل قيمة م�سافة ملنتجي 
ال��ت��م��ور الأردن���ي���ة وه���ذا ب��ح��د ذاته 
�سوف ُي�سكل اأثراً اإيجابياً ي�ساهم يف 
القت�سادي،  ودوره��ا  التمور  ج��ودة 
ال��زراع��ة يف  وزارة  دور  على  وث��ّم��ن 
دفع عجلة الت�سويق لهذا املح�سول 
ال����ري����ادي وامل���ه���م. واأ�����س����اف حداد 
رافعة  ت�����س��ك��ل  الإم�������ارات  دول����ة  اأن 
املح�سول  ه��ذا  دع��م  يف  اقت�سادية 

من خالل تنظيم هذا املهرجان.

•• اأبوظبي-الفجر  

اح��ت��ف��ل��ت ه��ي��ئ��ة اأب���وظ���ب���ي ل��ل��دف��اع امل���دين 
بتخرج 10 من مدربيها بدورة متخ�س�سة 
امل��واد اخلطرة عقدت  للتعامل مع ح��وادث 
على   ورك����زت  الفرن�سية   ل��ي��ون  م��دي��ن��ة  يف 
ت����دري����ب����ات م���ت���ط���ورة ب����ه����دف  احل�����د من  
خم��اط��ر اإ���س��اب��ة الأف����راد اأو امل��ج��م��وع��ات و 
مع  التعامل  يف  ال�ستجابة  �سرعة  تعزيز 

هذه النوعية من احلوادث.
واأكد العقيد �سويدان �سعد العامري مدير 
اهتمام  امل�ساندة  واخل��دم��ات  امل���وارد  مركز 
من  �سواًء  منت�سبيها  مهارات  برفع  الهيئة 
املدربني واملتدربني وتعريفهم بامل�ستجدات 
يف جم�������الت ع���م���ل���ه���م مب����واك����ب����ة اأح������دث 
قدراتهم  تطوير  من  يعزز  مبا  التطورات 

اأنواعها  باختالف  احل���وادث  م��ع  للتعامل 
و���س��م��ان اجل���اه���زي���ة يف م��واج��ه��ة ح���الت 

اطلعوا  امل���درب���ني  اأن  واأو����س���ح  ال���ط���وارئ. 
احلية  الإ���س��ع��اع��ي��ة  ال��ع��وام��ل  ع��ل��ى طبيعة 

�سيناريوهات  ع��دة  يف   و�ساركوا  والدقيقة 
بني  تنوعت  ب��اري�����ص  ���س��واح��ي  يف  حقيقية 

املجالت العملية والأمنية والتكتيكية ذات 
�سلة بال�سيطرة على حوادث املواد اخلطرة. 
واأكدت العقيد دكتور  ميثه حممد الدرعي 
الهيئة  اه���ت���م���ام  ال���ت���دري���ب  اإدارة  م���دي���ر 
التدريبية  ال��دورات  يف  منت�سبيها  بتدريب 
اأق�سى  ي�سهم يف حتقيق  التخ�س�سية  مبا 
م�سرة  العامة  وال�سالمة  الأم���ن  درج���ات 
اإىل ان الدورة  ا�ستملت على  ثالث حماور 
�سارك فيها 5 مدربني من منت�سبي الهيئة 
امل��واد اخل��ط��رة  و5   التعامل مع  اإدارة  من 
التدريب يف  ب��اإدارة  املدربني  منت�سبني من 
امل�����س��ارك��ني جن��ح��وا يف  اأن  وذك���رت  الهيئة. 
والأكادميية  امليدانية  الختبارات  اجتياز 
لي�سهموا  وت����دري����ب����ه����م،  ت���اأه���ي���ل���ه���م  ومت 
وت���دري���ب منت�سبني  ت��اأه��ي��ل  ب��ج��ه��وده��م يف 

الهيئة مبثل هذه الدورات.

•• اأبوظبي-الفجر

الذكية  حممد  بن  حمدان  جامعة  �ساركت 
ال�سرق  يف  ال��رق��م��ي��ة  "اجلامعات  ق��م��ة  يف 
الأو�سط و�سمال اأفريقياً 2022، ب�سفتها 
�سريكاً للموؤمتر، وذلك ملناق�سة حماور عدة 
اأجل  يف تطوير نظام تعليم عال ذكي، من 
الرقمية  التكنولوجيا  على  قائم  م�ستقبل 

اأوًل.
الربوفي�سور  م�����س��ارك��ة  ال��ق��م��ة  و���س��ه��دت 
اجلامعة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ح�����س��ن،  م�سطفى 
ن��ق��ا���ص حتت  ال�����دويل، يف جل�سة  ل��ل��ت��ع��اون 
التعليم  ملوؤ�س�سات  املرجعي  " الإط��ار  �سعار 
وامل��ف��ت��وح��ة والذكية  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ع��ايل 
اجلل�سة  ورك��زت   ." بالتكنولوجيا  واملعززة 
على الدور الذي يلعبه الإطار املرجعي يف 
دعم جهود اجلامعات يف املنطقة، والرامية 

التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب����ج����ودة  ل���الرت���ق���اء 
واأ�سار  العايل.  التعليم  ا�ستمرارية  و�سمان 
املرجعي  الإطار  اأن  الربوفي�سور م�سطفى 
واأ���س��ال��ي��ب جديدة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ي��ت��ي��ح 
ل�����س��م��ان ج����ودة وت��ق��ي��ي��م ال��ت��ع��ل��ي��م العايل 
ال�ستفادة  لتحقيق  والإل��ك��رتوين،  ال��ذك��ي 
من  الإل��ك��رتوين  التعليم  مزايا  من  املُثلى 

حيث املرونة والراحة. 
التعليم  ملوؤ�س�سات  امل��رج��ع��ي  الإط����ار  وي��ع��ّد 
وامل��ف��ت��وح��ة والذكية  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ع��ايل 
امل�ساريع  اأب��رز  اأح��د  بالتكنولوجيا  واملعززة 
بن  حمدان  جامعة  اأطلقتها  التي  الرائدة 
حم��م��د ال��ذك��ي��ة، وال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف تعزيز 
ورفد  امل�ستقبلية،  ال��ذك��ي  التعليم  من���اذج 
الكفيلة  والأدوات  ب��ال�����س��ب��ل  ال��غ��د  اأج���ي���ال 
ب��ال��ن��ج��اح وال���ت���ق���دم يف ع�����امٍل ق���ائ���م على 

البتكارات الرقمية. 

الطرق  م�ضتخدمي  % من   93
يتعاملون بوعي مع احلافالت املدر�ضية

•• اأبوظبي-الفجر

�سوؤون  الأمني، بقطاع  الإعالم  اإدارة  اأجرته  للراأي  ا�ستطالع  نتائج  ك�سفت 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع��ن التزام  اأب��وظ��ب��ي، يف م��واق��ع  ال��ق��ي��ادة، ب�سرطة 
"قف"  ذراع  روؤيتهم  عند  بالتوقف  اأبوظبي   باإمارة  ال�سائقني  من   93%

يف احلافالت  املدر�سية  .
�سالمة  على  بال�ستطالع  امل�ساركني  من   الغالبية  حر�ص  النتائج  واأك��دت 
الأبناء من طلبة املدار�ص والتوقف متاًما عن موا�سلة ال�سر مبركباتهم، 
ع����ن����د روؤي������ت������ه������م ل������������ذراع قف  
وانتظار  املدر�سية  باحلافالت 

نزول الطالب اأو �سعودهم.
العميد حم��م��د علي  واأو����س���ح  
الإعالم  اإدارة  مدير  امل��ه��ري، 
القيادة   �سوؤون  بقطاع  الأمني، 
التي  ال�»93%«  ن�����س��ب��ة  اأن 
ك�������س���ف ع���ن���ه���ا ال�����س����ت����ط����الع، 
اإي��ج��اب��ًي��ا مل�ستوى  ُت��ع��د م��وؤ���س��ًرا 
جتاوب اجلمهور مع احلمالت 
التي  ال���ت���وع���وي���ة  الإع���الم���ي���ة 
ت���ن���ظ���م���ه���ا ����س���رط���ة اأب���وظ���ب���ي 
ع��رب خمتلف و���س��ائ��ل الإع���الم 

ومواقع التوا�سل الجتماعي.
اللتزام  على �سرورة  املرورية موؤكداً  بالأنظمة  ال�سائقني   بامتثال  واأ�ساد 
بالوقوف الكامل، عند فتح ذراع »قف«، اخلا�سة بحافالت نقل طلبة املدار�ص 

مب�سافة ل تقل عن خم�سة اأمتار، ل�سمان عبور اأبنائنا الطلبة باأمان.
ولفت اإىل اأهمية ا�ستطالعات الراأي، التي جُتريها الإدارة دورياً، يف قيا�ص 
اأثر احلمالت الإعالمية التوعوية يف تعزيز الوعي الأمني واملروري لدى 
اأفراد املجتمع، موؤكًدا ا�ستفادة �سرطة اأبوظبي من عمليات القيا�ص، يف اإعادة 
توجيه الر�سائل الإعالمية، وت�سميم احلمالت التوعوية ب�سرطة اأبوظبي 

على �سوء املوؤ�سرات احلقيقية النابعة من الواقع.
مع  الجتماعي،  التوا�سل  ملواقع  املتابعني،  من   ، الكبر  بالتفاعل  واأ�ساد   
تقدمي   اإىل  اجل��م��ه��ور  داع��ي��اً  اأب��وظ��ب��ي،  ل�سرطة  امل��ب��ا���س��رة،  ال�ستطالعات 
مقرتحاتهم، و امل�ساركة بالراأي يف املو�سوعات وال�سلوكيات التي تطرُحها 

�سرطة اأبوظبي على ح�ساباتها عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.

�ضرطة اأبوظبي ت�ضارك بفعالية ال�ضوق املجتمعي 
مع ال�ضركاء حتت �ضعار »لأنكم جزء منا«

•• اأبوظبي-الفجر

�ساركت �سرطة اأبوظبي بالتعاون مع مركز بلدية مدينة زايد وبلدية مدينة 
التجاري   دملا مول  اأقيمت مبركز  والتي  املجتمعي   ال�سوق  زاي��د يف مبادرة 
العقابية  املوؤ�س�سات  بنزلء  الهتمام  منا" �سمن  ج��زء  "لأنكم  �سعار  حتت 
والإ�سالحية ، واأ�سحاب الهمم يف موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية 

وموؤ�س�سة خليفة اخلرية. 
اأن  م�سفح،  �سرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  امل��ه��ري  حممد  يو�سف  امل��ق��دم  واأو���س��ح 
امل�ساركة تاأتي يف اإطار تعزيز امل�ساركة والتعاون بني القيادة العامة ل�سرطة 
اخلا�سة  وال�����س��رك��ات  احلكومية  واجل��ه��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  وخمتلف  اأب��وظ��ب��ي 
حر�ص  م��وؤك��ًدا  للمجتمع،  املجتمعية  والفعاليات  الأن�سطة  دور  لتفعيل 
واهتمام �سرطة اأبوظبي  بهذه الفئات املجتمعية وتهدف املبادرة اىل تعزيز 
التوا�سل والتالحم املجتمعي ون�سر وتعميق ثقافة العمل احلر والعتماد 
على النف�ص بني النزلء واأفراد املجتمع وتطوير قدراتهم و�سقل مهاراتهم 

ليكونوا اأ�سحاب م�ساريع رائدة.
وق����دم ن����زلء امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���س��الح��ي��ة ب��ق��ط��اع ام���ن املجتمع 
تتميز  وال��ت��ي  املجتمعي  ال�سوق  يف  احل��رف��ي��ة   املنتجات  م��ن  معرو�ساتهم 
مبحافظتها على الطابع  الرتاثي  واحلرفية  مثل   ال�سناديق الرتاثية 
الذي و�سل  الرفيع  الإبداعي  امل�ستوى  املنزلية  وتربز  الأدوات  و  واملباخر 
اإليه النزلء من حيث  الت�سميم  والتنفيذ يف اطار جهود املديرية بتاأهيلهم 
ومنحهم الأدوات العملية  التي ت�سهم يف متكينهم  ملرحلة مابعد الفراج 

عنهم.
توعية   ور�سة  املركزية  العمليات  والدوريات بقطاع  املرور  وعقدت مديرية 
عن ال�سالمة املرورية لطلبة املدار�ص وركزت على  اهمية مقاعد الأطفال 
يف املركبات للحد من خطر وقوع احلوادث وتعريف ال�سر بكيفية جلو�ص 
باملقاعد  الأم���ان  ح��زام  ورب��ط  املركبة  يف  ال�سحيحة  بالطريقة  الأط��ف��ال 
الأ�سر  وتفاعل  القيادة  اأث��ن��اء  ال�سائق  ان�سغال  وع��دم  للمركبات  اخللفية 
فيديوهات  ومتابعة  املن�سة  يف  امل��روري��ة  امل�سابقات  م��ع  امل��دار���ص  وطلبة 
التوعية  وان�سطة  الأطفال  اأه��داف دورية  الرقمية واطلعوا  على  التوعية 

باأهمية ربط حزام الأمان .
�سرطة م�سفح  يف مديرية  املجتمعية مبركز  ال�سرطة  �سوؤون  ق�سم  وع��زز 
اأع�ساء   من  ع��دد  ،و���س��ارك   للجمهور  التوعية   اخلارجية  املناطق  �سرطة 
مبادرة كلنا  �سرطة  مب�ساعدة اجلمهور واإر�سادهم  عند الدخول واخلروج 

ملوقع ال�سوق  املجتمعي.
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تقريبا،  يومي  ب�شكل  التنظيف  منتجات  العامل  حول  اجلميع  ي�شتخدم 
ولأنها اأ�شبحت منت�شرة ب�شكل وا�شع، فغالبا ما يتجاهل النا�س 

املخاطر ال�شحية املتعلقة بها.
ورغم ذلك، يحذر اخلرباء ب�شكل متوا�شل من اأن ال�شتخدام 
من  اإىل جمموعة  يوؤدي  اأن  الكيميائية ميكن  للمواد  املتكرر 
يوؤدي  اأن  ميكن  احل��الت،  بع�س  ويف  ال�شحية،  امل�شاعفات 
لل�شرطان  اجل�شم  اإع��داد  اإىل  ال�شامة  للجزيئات  التعر�س 

واأمرا�س اجلهاز التنف�شي الأخرى.

وت��ت��ك��ون م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف م���ن جم��م��وع��ة م���ن امل����واد 
الكيميائية ال�سناعية، مبا يف ذلك الأمونيا واملبي�ص، لكن 
�سمية املواد الكيميائية تختلف اإىل حد كبر من منتج اإىل 

اآخر.
ووفقا لبع�ص خرباء ال�سحة، فاإن املنظفات التي ت�ستخدم 

العطور قد تكون من بني الأ�سواأ على �سحتنا، ويقع 
الإ�سابة  خطر  بزيادة  اأحيانا  املنتجات  هذه  ربط 

بال�سرطان.
منظفات  حتتوي  فقد  النتائج،  اأح��دث  وبح�سب 

الأ�سطح املعطرة ب�سدة على م�ستويات ملوثة �سارة 
 28 ت�ستخدمه  مزدحما  ح�سريا  طريقا  ت�ساهي 

األف مركبة يوميا.
وت�سمى اجلزيئات التي مت حتديدها على اأنها �سامة 

يف  ب�سهولة  تتبخر  وال��ت��ي   ،monoterpenes
مع  تتفاعل  فاإنها  اإط��الق��ه��ا،  يتم  عندما  ولكن  ال��ه��واء. 

الهباء  با�سم  ت��ع��رف  ملوثة  ج�سيمات  منتجة  الأوزون، 
اجلوي الع�سوي الثانوي.

يف  ت�ساهم  ب��اأن��ه��ا  امل��ك��ون��ات  ه���ذه  وت�ستهر 
عدد من امل�ساعفات ال�سحية، مثل 

التنف�سي  اجلهاز  اأعرا�ص  زي��ادة 
وانخفا�ص وظائف الرئة.

ووفقا ملارتن اإيدي، اأخ�سائي 
ومدرب  الطبية  الأع�����س��اب 

فاإن  ال���ذات���ي���ة،  ال��رع��اي��ة 
امل��ب��ي�����ص امل�����س��ت��خ��دم يف 

املنتجات  ه���ذه  م��ث��ل 
ي�سر  اأن  مي����ك����ن 

خطر  ب�������س���ك���ل 
ب���������اجل���������ه���������از 

التنف�سي.
واأو��������������س�������������ح 
اإي����������������������������دي: 

الأمرا�ص  "من 
ي�سببها  ال���ت���ي  ال�����س��ائ��ع��ة 

ال���ت���ب���ي���ي�������ص م�����ت�����الزم�����ة اخل���ل���ل 
الهوائية. وميكن  املجاري  الوظيفي يف 

للمبي�سات  املهيجة  الطبيعة  ت�سبب  اأن 
رد فعل مفرط داخل الرئتني، ما ي�سبب 

هذه  تكون  احل��الت،  معظم  ويف  بالربو.  �سبيهة  اأعرا�سا 
الآفة موؤقتة".

للمنتجات  امل��ط��ول  ال��ت��ع��ر���ص  ف����اإن  ذل����ك،  "ومع  وت���اب���ع: 
امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى م����ادة ال��ت��ب��ي��ي�����ص مي��ك��ن اأن 
ي�سبب �سررا دائما اأو ي�سبب م�ساعفات 
خ���ط���رة مل���ن ي��ع��ان��ون م���ن مر�ص 
الن���������س����داد ال����رئ����وي امل���زم���ن. 
دائما  ال�سبب، يو�سى  ولهذا 
ببدائل التبيي�ص. وت�سمل 
اخلل الأبي�ص اأو ال�سابون 
ال����زي����وت  اأو  ال���ق�������س���ت���ايل 

الأ�سا�سية".
العلمي  امل���ج���ت���م���ع  وح��������دد 
ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ت��ج��ات على 
اأنها مهيجات للجهاز التنف�سي، 
ال�سحية  امل����خ����اط����ر  ل���ك���ن 
اأي�سا  ���س��م��ل��ت 

ال�سرطان.
oliolusso. يف  وا���س��رم��ان  مونيكا  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 

com اأن منتجات التنظيف ال�سامة امل�ستخدمة يف معظم 
املنازل تختلف يف �سررها.

ويدعي اخلرباء اأن من بني الأ�سواأ على �سحتنا معطرات 
ومنعمات  امل�سافة،  بالعطور  التطهر  ومنتجات  اجل��و، 
واملبي�سات،  ل��ل��ب��ك��ت��ري��ا،  امل�����س��ادة  وامل��ن��ت��ج��ات  الأق��م�����س��ة، 
املطبخ،  م��ن��ظ��ف��ات  اأو  وامل��راح��ي�����ص  الأوراق،  وجم��ف��ف��ات 

والأمونيا.
عطور  ع��ل��ى  امل��ن��ت��ج��ات  ه���ذه  معظم  "حتتوي  واأ���س��اف��ت: 
�سناعية ميكن عند ر�سها اأن ت�سبب تهيج اجللد واأمرا�ص 
وظيفة  يف  وت��غ��را  ال��ع��ني  يف  وم�ساكل  التنف�سي  اجل��ه��از 
الغدد ال�سماء ما قد يوؤدي اإىل الإجها�ص والعقم واأنواع 

معينة من ال�سرطان".
خماطر  زي���ادة  م��ع  التنظيف  منتجات  ال��ب��اح��ث��ون  ورب���ط 
ُن�����س��رت عام  ب��ال�����س��رط��ان لأول م���رة يف درا����س���ة  الإ���س��اب��ة 

.2010
حتتوي  التي  التنظيف  منتجات  اأن  اإىل  النتائج  واأ���س��ارت 
الإ�سابة  خطر  زي���ادة  يف  �ساهمت  امليثيلني  كلوريد  على 

ب�سرطان الثدي.
اجللدية،  الأم��را���ص  من  بعدد  ب�سدة  املهيجات  وترتبط 

مثل ال�سدفية.
الأمرا�ص  ا�ست�ساري  غ��ولت��ي،  اأب��ه��ا  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

اجللدية يف عيادات �سرتاتوم: 
منتجات  ت��وؤدي  اأن  ميكن  اأ�سباب  عدة  "هناك 
اأنه  بينها  م��ن  اجل��ل��د،  تهيج  اإىل  التنظيف 
�سبب  وه��و  �سابون  على  حتتوي  م��ا  ع��ادة 
���س��ائ��ع جل��ف��اف اجل��ل��د. ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ذل���ك، غ��ال��ب��ا م��ا حت��ت��وي ع��ل��ى روائح 
قوية ومواد حافظة تعترب مهيجات 

كبرة.
امل���ح���ددة التي  امل���ك���ون���ات   وت�����س��ت��م��ل 
املكونات  ع��ل��ى  اإل��ي��ه��ا  الن��ت��ب��اه  ي��ج��ب 
التي حتتوي على الأمونيا واملبي�سات 
الهيدروكلوريك.  وح��م�����ص  وامل��ذي��ب��ات 
وت���وج���د ع����ادة يف جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
منتجات التنظيف مبا يف ذلك منظفات الأر�سيات 

والأفران والنوافذ".

بينها ال�شرطان والعقم ..

 خرباء يحذرون من خماطر �ضحية عديدة ت�ضببها منتجات التنظيف املنزيل

زيت جوز الهند قد يكون الأكرث �شحة

زيوت طهي ُيزعم اأنها »تطلق« مواد كيميائية �ضامة مرتبطة بال�ضرطان!

ت���وؤدي  ت�سخينها،  وع��ن��د 
وعباد  ال��������ذرة  زي�������وت 
والنخيل  ال�سم�ص 
وف���������ول ال�������س���وي���ا 
م���واد  اإط������الق  اإىل 
با�سم  تعرف  كيميائية 
والتي   - الأل���ده���ي���دات 
ب��اأن��واع خمتلفة  ربطت 

من ال�سرطان.
وت�������������������س���������ر ب�����ع�����������ص 
اأن  اإىل  ال�����درا������س�����ات 

املركبات ال�سامة قد تعزز اأك�سدة ال�سبكية وحتولها اإىل 
اإىل  يوؤدي  اأن  الريتينويك. وهذا بدوره ميكن  حم�ص 

منو اخلاليا ال�سرطانية وبقائها على قيد احلياة.
زيت  ت�سخني  مي��ك��ن  الأخ�����رى،  ال���زي���وت  عك�ص  وع��ل��ى 
اأن يبداأ يف  عباد ال�سم�ص اإىل درجات حرارة اأعلى قبل 

التدخني.
املتعددة غر  الدهون  الزيت وفر يف  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 
تعر�سها  ع��ن��د  األ��ده��ي��دات  اإىل  تتحلل  ال��ت��ي  امل�سبعة 

للحرارة.
ويجب اأن يكون الطعم والرائحة ال�سيئني لالألدهيدات 
مبثابة رادع ل�ستهالكها، ولكن تناول الزيت ال�ساخن 
ي���وؤدي اإىل ع��واق��ب �سحية  اأي ح��ال ق��د  على 

�سارة.
ويف ب��ح��ث م��ب��ك��ر اأج���رت���ه ج��ام��ع��ة دمي���ون���ف���ورت، وجد 
الباحثون اأن الوجبات املقلية بالزيوت النباتية حتتوي 
اليومية  الكمية  200 مرة من  اأك��رث  األدهيدات  على 

املو�سى بها من قبل منظمة ال�سحة العاملية.
الطهي  اأن  وج��دت  الدرا�سة  اأن  لالهتمام  املثر  وم��ن 
اأق���ل بكثر من  اأن��ت��ج كميات  ب��زي��ت ال��زي��ت��ون وال��زب��دة 

الألدهيدات.
وت�سر النتائج اإىل اأن زيت جوز الهند قد يكون الأكرث 

�سحة من بني جميع الزيوت.
ومع ذلك، فقد ن�سحت الهيئات ال�سحية تاريخيا بعدم 
مرتبطة  لأنها  امل�سبعة  للدهون  املنتظم  ال�ستهالك 
ارتفاع  مثل  القلب  لأم��را���ص  بعالمات  مبا�سر  ب�سكل 

ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.
وعالوة على ذلك، ت�سر بع�ص 

ال���درا����س���ات ال��وب��ائ��ي��ة اإىل 
عدم وجود دليل مقنع 
التعر�ص  اأن  ع���ل���ى 
ي�سبب  لالألدهيدات 
ال�����������س�����رط�����ان ل�����دى 

الب�سر.
ال�سندوق  اأن  ح���ت���ى 
العاملي لأبحاث ال�سرطان 
ي�سر اإىل اأن تناول كميات 
����س���غ���رة م����ن ال�����زي�����وت قد 
ب��دل م��ن ذل��ك فوائد  يوفر 
م�ساعدة  خ��الل  من  �سحية 

اجل�سم على امت�سا�ص الفيتامينات.
و�سلط بحث منف�سل ال�سوء على خماطر اإ�سافية تاأتي 
مع اإعادة ا�ستخدام زيوت الطهي، حمذرة من اأن ذلك 
اأن يزيد من خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون.  ميكن 
وذلك لأن الزيوت املتحللة قد تزيد من خطر الإ�سابة 
بال�سرطان عن طريق الطفرات وتغير اجلينات التي 

توؤدي اإىل انت�سار ال�سرطان.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، مت��ي��ل ال��زي��وت ال��ت��ي ت��ت��ك��ون من 
الدهون الأحادية غر امل�سبعة والدهون امل�سبعة اإىل اأن 

تكون اأكرث ا�ستقرارا للحرارة.
وكالهما  ال��زي��ت��ون،  وزي���ت  اللفت  ب���ذور  ه��ذه  وت�سمل 
الأحادية  ال��ده��ون  م��ن  اأع��ل��ى  م�ستويات  على  يحتوي 

غر امل�سبعة مثل حم�ص الأوليك.
اإ�سافية  خماطر  على  ال�سوء  منف�سل  بحث  و�سلط 
اإع���ادة ا�ستخدام زي��وت الطهي، حم��ذرة من  ت��اأت��ي م��ع 
ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  من  يزيد  اأن  ميكن  ذل��ك  اأن 

القولون.
وذلك لأن الزيوت املتحللة قد تزيد من خطر الإ�سابة 
بال�سرطان عن طريق الطفرات وتغير اجلينات التي 

توؤدي اإىل انت�سار ال�سرطان.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، مت��ي��ل ال��زي��وت ال��ت��ي ت��ت��ك��ون من 
الدهون الأحادية غر امل�سبعة والدهون امل�سبعة اإىل اأن 

تكون اأكرث ا�ستقرارا للحرارة.
وت�����س��م��ل ه���ذه ب����ذور ال��ل��ف��ت وزي����ت ال��زي��ت��ون، اللذين 
الأحادية  الدهون  من  اأعلى  م�ستويات  على  يحتويان 
حم�ص  مثل  امل�سبعة  غر 

الأوليك.

ك�شفت بع�س الأبحاث اأن الطهي بالزيوت النباتية قد يكون اأكرث خطورة من ا�شتخدام الدهون امل�شبعة، مثل الزبدة.
قلي  عند  نباتية  زيوت  اأربعة  جتنب  الأف�شل  من  ال�شبب،  لهذا  للج�شم.  �شامة  تكون  اأن  ميكن  طبيعية  زيوت  اأربعة  من  امل�شتقة  اجلينية  املركبات  بع�س  وهناك 

الأطعمة، وفقا للباحثني.
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العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - هاين عبدال�سميع عبده علي ابو املعاطي
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 /0005647 اإخطار دفع يف الق�سية رقم

اإىل املحكوم عليه : هاين عبدال�سميع عبده علي ابو املعاطي 
انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:�سيخة  حيث 
�سلطان عبيد هزمي ال�سام�سي  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :41150.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0003451 اإخطار دفع يف الق�سية رقم

اإىل املحكوم عليه : اخالق احمد ممتاز احمد 
لنقل  املنفذ:التفاق  املدعي  املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح  انه قد �سدر احلكم  حيث 
الركاب باحلافالت املوؤجرة �ص.ذ.م.م  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :13924.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
MOJAU_2022- 0088630 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيده:امل عبداهلل دادى علي المري ، اجلن�سية المارات ترغب 
100% وذلك اىل ال�سيد/�سرفراز احمد عبدول  يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
�ستار اجلن�سية باك�ستان بالرخ�سة امل�سماه ور�سة �سرفراز احمد لكهرباء ال�سيارات تاأ�س�ست بامارة 
بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   519933 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

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

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:عبداهلل خليفه حميد الكميتي املهري - اجلن�سية المارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:عبداللطيف غالم 
قادر لغارى اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )فر�ص البحر لتجارة اخلردة املعدنية( تاأ�س�ست 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  رقم:791960  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة 
ال�سخ�ص  �سركة  اىل  فردية  موؤ�س�سة  القانونية من  ال�سكل  اخرى:تغير  تعديالت   - بال�سارقة 
اىل/فر�ص  املعدنية  اخلردة  لتجارة  البحر  :فر�ص  من  التجاري  ال�سم  تغير   - ذ.م.م  الواحد 

البحر لتجارة اخلردة املعدنية ذ.م.م �سركة ال�سخ�ص الواحد .
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيده:ناجيه ابراهيم احمد عبداهلل - اجلن�سية المارات ترغب يف 

البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:عبدالرحمن ت�سيناياموىل 

هاو�ص - اجلن�سية الهند يف الرخ�سة امل�سماه )ال�سوق القدمي لتجارة املالب�ص والحذية( تاأ�س�ست 

القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  رقم:548640  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة 

بال�سارقة - تعديالت اخرى:تغير ال�سكل القانوين من:موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات .

2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 

�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 

امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:حممد علي ابراهيم علي احلو�سني - اجلن�سية المارات 

اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية 

امل�سماه )بقالة دار املمزر(  ال�سيد:روؤوف بو�ساكاد عبدالرزاق - اجلن�سية الهند يف الرخ�سة 

التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   613095 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 

ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية - اىل  القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى:تغير 

وكيل خدمات .

 2013 ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 

يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:حكمت اهلل حكمت - اجلن�سية افغان�ستان يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد:جيا�ص الدين حممد 
�سليمان - اجلن�سية بنغالدي�ص يف الرخ�سة امل�سماه )ق�سر الزيتون ل�سيانة ال�سيارات( 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 769631 ال�سادرة من دائرة التنمية 

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

اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:حممد عمران ح�سني �سهيل حممد باد�ساه مياه - 
اجلن�سية بنغالدي�ص يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك 
املتحدة  العربية  المارات  - اجلن�سية  نا�سر عبداهلل جعفر حممد  ال�سيد:ح�سن  اىل 
مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  للحالقة(  ا�ستيلو  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف 
رخ�سة رقم:28773 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديالت 

اخرى:تغير ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية .
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

اجلن�سية   - الهاليل  العطار  حممد  علي  ال�سيد:عبيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 
العربية  المارات  اجلن�سية   - ال�سويدي  خزام  علي  عبداهلل  ال�سيد:�سعيد  اىل  وذلك 
املعامالت(  ومتابعة  العمال  رجال  خلدمات  )الزاجل  امل�سماه  الرخ�سة  يف  املتحدة 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:732954 ال�سادرة من دائرة التنمية 

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

اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

املتحدة  العربية  المارات  - اجلن�سية  �سيف علي احلميدي  ال�سيد:حممد علي  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�س�سه وذلك كالتايل عن 1% من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك 
اىل ال�سيد:علي را�سد �سامل را�سد الغفلي - اجلن�سية المارات العربية املتحدة ويرغب يف البيع والتنازل 
عن 50% من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:املنجى بن زايد زميط - اجلن�سية تون�ص 
ويرغب يف البيع والتنازل عن 49% من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة:ا�سماء حممود 
احمد احلنون - اجلن�سية فل�سطني يف الرخ�سة امل�سماه )اجاك�ص لتجارة امل�ستلزمات الطبيه( تاأ�س�ست بامارة 
تعديالت   - بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  رقم:727268  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
اخرى:1- تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 2- تغير ال�سم 

التجاري من اجاك�ص لتجارة م�ستلزمات الطبيه اىل/اجاك�ص لتجارة امل�ستلزمات الطبيه ذ.م.م  .
2013 يف �سان الكاتب  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 

من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن مدعي عليه  بالن�سر 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2022 يف الدعوى  رقم 0003883/ 

اىل املدعي عليه:حممد عمران حممد عا�سق -  باك�ستاين اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي:علي حممد حجي القبي�سي - المارات العربية 
املتحدة/اجلن�سية - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة نامر 
بالزام املدعي املقدم �سده بان يوؤدي اىل الطالبة مبلغ 15000 درهم 

خم�سة ع�سر الف درهم والر�سوم وامل�ساريف 
 حرر بتاريخ:2022/7/14.

املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن مدعي عليه  بالن�سر 

جزئي جتاري   SHCFICIPOR2021 يف الدعوى  رقم 0009263/ 

اىل املدعي عليه:حازم حممد م�سطفى �سرحان  -  م�سري اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي:�سركة دار التمويل �ص.م.ع - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
للمطالبة احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للدار املدعية مبلغا مقداره 86010.45 �ستة وثمانون الفا وع�سرة دراهم وخم�سة 
واربعون فل�سا وبالزامه بفائدة 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل 
به  املق�سي  الدين  ا�سل  جتاوز  ال  ب�سرط  ال�سداد  متام  وحتى   2021/11/8 يف 

والزمته بامل�سروفات والر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
 حرر بتاريخ:2022/9/12.

املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0006158 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سمرا ملقاولت البناء ذ.م.م - جمهول حمل القامة
تتقدم املدعية بال�سحيفة املاثلة اىل املحكمة املوقرة ل�سماع احلكم بالتي اول:الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية 
مبلغ 19666.99 درهم ت�سعة ع�سر الف و�ستمائة و�ستة و�ستني درهم وت�سعة وت�سعون فل�ص - وهو املبلغ املرت�سد 
املواد  باعادة  عليها  املدعي  ثانيا:الزام   - اعاله  تف�سيال  الثابت  وفق  املواد  ا�ستئجار  نظر  املدعية  ل�سالح  ذمتها  يف 
امل�ستاأجرة او رد قيمتها التي تقدر مببلغ وقدره 14558.64 درهم  - ثالثا:الزام املدعي عليها باداء مبلغ 40.000 
درهم اربعني الف درهم للمدعية على �سبيل التعوي�ص اجلابر ملا ا�سابها من اأ�سرار مادية وادبية وفق التف�سيل الوارد 
بالوراق ومنت ال�سحيفة بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% عما يق�سي به وذلك من تاريخ ال�ستحقاق 
و�سمول  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  الزامها  مع  التام  ال�سداد  وحتى   2019/9/30 يف  احلا�سل 

احلكم بالنفاذ املعجل.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/9/20 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/12  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

عائ�سة ابراهيم الهرمودي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف الدعوى رقم  246/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�سقة الكائنة يف اخلليج التجاري - ا�سم املبنى بالزا بوتيك 
2 - على قطعة الر�ص 11 العقار رقم F-102 رقم الطابق 2.1 رقم املبنى 13 رقم البلدية 465-346 م�ساحتها 417.04 

مرتمربع دبي واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�سوم وامل�ساريف والتعاب .
طالب التنفيذ : بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - منطقة برج خليفة - اعمار ا�سكوير - 
برج ات�ص ا�ص بي �سي دبي - رقم مكاين:3141894477 - وميثله:حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي

املطلوب اإعالنه : 1- �سيام ايانبيبوىل بن �سوبر امنيان - �سفته : منفذ �سده
وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب���ت���اري���خ:2022/8/29  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت   : الإع���الن  مو�سوع 
)4031667.25( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن 
بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار �سقة �سكنية - رقم الر�ص 11 - املنطقة 

مربع. مرت  امل�ساحة:417.04   F-102 اخلليج التجاري - ا�سم املبنى بالزا بوتيك 2 - رقم الوحدة
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70448 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1292/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198
الفائدة  درهم مع  وق��دره )425.869.70(  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:هاي راي�ص خلدمات ال�سراف الداري جلمعيات املالك

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بناية توين تاور - برج املكاتب - الطابق 21 - مكتب رقم 2104
وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ

املطلوب اإعالنه :  1- ثروة ا�سكان لال�ستثمار �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/1/24 يف الدعوى املذكورة اعاله/ هاي 
راي�ص خلدمات ال�سراف الداري جلمعيات املالك بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )425.869.70( 
درهم والفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة يف 2021/1/11 وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�ساريف وخم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  10316/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 000197 وال�سادر عن املنفذ �سدها الوىل من بنك 
الفجرة الوطني بقيمة )850000( درهم واملوقع من املنفذ �سدها الثانية .

طالب التنفيذ : يا�سر ار�ساد ار�ساد ح�سني
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - النهدة - ال�سارقة - �سارع الحتاد - مبنى بناية املال - �سقة 506

املطلوب اإعالنهما : 1- خلود ابراهيم يحى 2- بيال دي دبليو �سي �ص.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)850000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  8947/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2017/1913 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )94363.62( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا - ارامتك

b53 عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى الزمرده - �سقة
املطلوب اإعالنه : 1- ابيك�ص خلدمات التموين بالوجبات الغذائية ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)94363.62( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  208/2022/1760 تنفيذ مدين 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- بابو لل للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة
وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�ستيتيه

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
للر�سوم  �سامال  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )12.919( وق���دره 
وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

تغيري ا�سـم / فاطمه �سامل طناف نا�سر الهاجري 
تقدمت املواطنة )فاطمه �سامل طناف نا�سر الهاجري( 
بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغير ا�سمها من 

)فاطمه( اىل)رمي(
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام  

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

تغيري ا�سـم / طريفه عبداهلل ا�سماعيل عبداهلل احلمادي 
عبداهلل  ا�سماعيل  عبداهلل  )طريفه  املواطنة  تقدمت 
اأبوظبي بتغير   - التوثيق  احلمادي( بطلب اىل ق�سم 

ا�سمها من )طريفه( اىل)لطيفة(
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام  

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اإعالن حكم 

�سادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    AJCFICIPOR2022 /0000021 يف  الدعوى رقم

اىل املحكوم عليه:الفاماتيك للمقاولت الكهروميكانيكيه ذ.م.م ومن ميثلها قانونيا - العنوان 
الربيد  وعلى  الرقم:0559099064  على  الن�سية  الر�سائل  بوا�سطة  التحري  �سوء  على  وتعلن 

aljeel.trinse@yahoo.com:اللكرتوين
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2022/7/26  بانه  علما  نحيطكم 
بالتايل حكمت   - �سي  ال  اند بال�ستيك فاكتوري بي  بالرقم اعاله ل�سالح :حكماز كوزماتيك 
قانونية قدرها  درهم وفائدة  للمدعية مبلغ )173026(  توؤدي  ان  املدعي عليها  بالزام  املحكمة 
5% من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2021/12/19 حتى متام ال�سداد والزام املدعي عليها الر�سوم 
وامل�ساريف ورفت ماعدا ذلك من طلبات - حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:30/2022/31 التما�س اعادة نظر جتاري 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31

مو�سوع الدعوى : التما�ص اعادة النظر يف الدعوى رقم 2022/12 جتاري كلي والر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب . 

املدعي:�سركة الع�سيمي لال�ستثمارات العقارية �ص.ذ.م.م - واخرون
ع���ن���وان���ه:الم���ارات - ام�����ارة دب����ي - م��ن��ط��ق��ة ب���ردب���ي - ب��ول��ي��ف��ارد ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د - رقم 

مكاين:2609288186 - برج بوليفارد بالزا 2 - مكتب رقم 1903
املطلوب اإعالنه :  1- مرزوق را�سد عبداهلل حممد الر�سدان  -  �سفته : ملتم�ص �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها التما�ص اعادة النظر يف الدعوى رقم 2022/12 
  2022/9/26 املوافق   الثنني   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   - والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  كلي  جت��اري 
ال�ساعة 10.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70545 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1555/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الوىل رقم 400
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )500000( درهم 
ال�سنوية بواقع 5% من  الفعل ال�سار ماديا وادبيا والفائدة  التعوي�ص عن  ا�ستولوا عليه �سامال  خم�سمائة درهم قيمة ما 

ترايخ احلكم والزامهم بامل�ساريف والر�سوم الق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:معهد المارات لل�سياقة ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �سارع 57 - مبنى بو�سقر اجلديدة - �سقة 108 - بالقرب من حمطة 
مرتو جيجيكو - وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد

املطلوب اإعالنه:  1- نيثني كاكوث �سيثومادهافان كوزهيكارا بادينهاريل  -  �سفته : مدعي عليه 
يوؤدوا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
ال�سار ماديا  الفعل  التعوي�ص عن  ا�ستولوا عليه �سامال  للمدعية مبلغ وقدره )500000( درهم خم�سمائة درهم قيمة ما 
 - املحاماة  اتعاب  ومقابل  الق�سائية  والر�سوم  بامل�ساريف  والزامهم  احلكم  ترايخ  من   %5 بواقع  ال�سنوية  والفائدة  وادبيا 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/9/19  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:848/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197

مو�سوع الدعوى : اول:الت�سريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليها بها - ثانيا:الق�ساء بالزام املدعي 
عليه ب�سداد متاأخرات الق�ساط الربعة اخلا�سة ب�سراء الوحدة ال�سكنية رقم 205 بربج ال�سفر 1 الطابق الثاين - اخلليج التجاري 
الغرامة  ب�سداد مبلغ  املدعي عليه  بالزام  ثالثا:الق�ساء   - دره��م  الف  دره��م فقط مئتان و�ستون  وق��دره )260.000(  - دبي - مببلغ 
التاأخرية 500 درهم عن كل يوم تاأخر ابتداءا من بداية 2019/5/28 م وحتى تاريخ ال�سداد بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 

12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام  - رابعا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة ال�سيب للعقارات وميثلها مالكها/جامنو برمال كلواين

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى مربع 2 - �سقة الوحدة 405
وميثله:عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي

املطلوب اإعالنه :  1- علي �سعيدي �سليمان عبيد ال�سالمي  -  �سفته : مدعي عليه 
ال�سيب  املذكورة اعاله/ �سركة  الدعوى  املنعقدة بتاريخ:2021/11/28 يف  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  الإع��الن  مو�سوع 
للعقارات وميثلها مالكها/جامنو برمال كلواين بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )641.000( درهم �ستمائة واحد 
التاأخرية  الغرامات  وا�سافة  درهم  املتبقية مببلغ )260.000(  الربعة  الق�ساط  متاأخرات  قيمة  اجمايل  درهم وهي  الف  واربعون 
بالر�سوم  عليه  املدعي  والزمت  التام  ال�سداد  تاريخ  وحتى   2019/5/28 تاريخ  من  العقد  مبوجب  املقررة  دره��م   )381.000( مببلغ 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533
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ال�ساعة  ����ص.ذ.م.م يف مت��ام  للمزادات  الإم���ارات  �سركة  التالية عن طريق  ال�سيارات  بيع  – عن  التنفيذ  – ادارة  البتدائية  دب��ي  تعلن حمكمة 

اخلام�سة م�ساءاً يوم الثالثاء والأربعاء املوافق 20 و 21 �سبتمرب 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 

اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ص مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة دبي االبتدائية
اإدارة التنفيذ

#           
1 873886 RANGE ROVER VOGUE G 44990 SALGA2EF4EA183627 1602 2017            
2 873734 TOYOTA PRADO B 36277 JTEBU25J085144068 1602 2017            
3 871346 NISSAN PATROL M 91072 JN8AY2NY4D9056567 1602 2017              
4 864048 ASHOK LEYLAND FALCON D 27670 MB1PBEJA182124073 1602 2017           . .    
5 863738 RANGE ROVER SPORT M 65253 SALGA2DF6EA181718 1602 2017            
6 820950 NISSAN 2400 Public Transportation 70545 JN6BD22S1YX025108 583 2017           
7 889073 TOYOTA LAND CRUISER J 51738 JTMHX09J1D4024462 1602 2017             
8 868346 NISSAN TIIDA G 39729 MNTBC2C99E6003224 605\2019                    
9 867691 HYUNDAI ACCENT G 41696 KMHCT41D7EU616660 605\2019                    
10 880233 CADILLAC ESCALADE J 93098 1GYS48KJ2LR172185 55/2021      
11 880219 ROLLS ROYCE CULLINAN I 90513 SLATV4A0XLU202241 55/2021      
12 603609 N/A N/A F 82830 RKLBC42E8C4512542 520 2017   (    )   
13 886112 KIA CERATO C 81742 KNAFZ6175H5640599 1014\2021       
14 885706 KIA OPERIOUS J 91593 KNALD225785149121 9332/2009     (   )    
15 879687 HYUNDAI AZERA G 76735 KMHFC41D56A052412 2010/2732       
16 831684 MITSUBISHI LANCER R 47520 JMYSTCY4AGU748103 289/2021           
17 831628 VOLKSWAGEN JETTA O 77403 WVWSV1AJ6EM200193 2017 557       
18 612918 BMW orange 42366 WBADT61083CJ54059 2007/4144       
19 890100 RENAULT MEGANE N 81328 VF1BZBCT2ER507497 1971\2021      
20 898075 Flat Trailer 2 Axles N/A N/A N/A D001863DXBTRAILER 142/2019  . .     
21 898076 Flat Trailer 2 Axles N/A N/A N/A D002351DXBTRAILER 142/2019  . .     
22 898078 Flat Trailer 2 Axles N/A N/A N/A D001273DXBTRAILER 142/2019  . .     
23 898079 TRAILER LOCAL 2682 **********D001997 142/2019  . .      
24 895096 Wacker N/A N/A N/A **********5813696 164/2021  . . .     (   )   
25 895097 Wacker N/A N/A N/A *********NATYCLPX 164/2021  . . .     (   )   
26 894957 Wacker Neuson EFI55 N/A N/A N/A ****1012914083276 164/2021  . . .     (   )   
27 894521 Wacker Neuson RD 16 90 N/A N/A N/A *********TCCFNNYJ 164/2021  . . .     (   )   
28 894520 N/A N/A N/A *******0352090144 164/2021  . . .     (   )   
29 894381 Machinery N/A N/A N/A *******8283010905 164/2021  . . .     (   )   
30 894227 LEXUS LS 400 B 73616 JTB53UF20W0107160 164/2021  . . .     (   )    
31 894236 RENAULT 385 E 76130 VF633GVB090000429 164/2021  . . .     (   )    
32 894223 TATA LP613 N 40563 MAT38122257L00210 164/2021  . . .     (   )    
33 894230 TATA LPO 1512 TC E 28441 MAT41206562L00391 164/2021  . . .     (   )    
34 894229 IVECO 380 E U 56976 WJME3TPT00C096819 164/2021  . . .     (   )    
35 894291 TEREX A450 O 58479 401306 164/2021  . . .     (   )    
36 894335 Flat Trailer 3 Axles Trailer 9263 D041364DXBTRA1LER 164/2021  . . .     (   )   
37 894338 Flat Trailer 3 Axles Trailer 10323 D011611DXBTRA1LER 164/2021  . . .     (   )   
38 894232 Flat Trailer 3 Axles Trailer 12714 ***************** 164/2021  . . .     (   )    
39 894327 Low Bed 4 Axles Trailer 51559 4XLL0WBED100T0N 164/2021  . . .     (   )   
40 894231 Low Bed 2 Axles Trailer 10353 D011613DXBTRA1LER 164/2021  . . .     (   )   
41 894245 Cars Trailer 2 Axles N/A N/A N/A 4FVCBBBA9AU411709 164/2021  . . .     (   )   
42 894249 Chevrolet stonecutting N/A N/A N/A **********3532138 164/2021  . . .     (   )   
43 894288 Chevrolet N/A N/A N/A ****1012913078848 164/2021  . . .     (   )   
44 894299 Chevrolet N/A N/A N/A *******0352090214 164/2021  . . .     (   )   
45 894221 Daihatsu Delta JD4TV192151012509 164/2021  . . .     (   )    
46 894228 TATA LPO1316TC M 32413 MAT38906780L01918 164/2021  . . .     (   )    
47 894303 JCB N/A N/A N/A *******0181022106 164/2021  . . .     (   )   
48 894251 Bomag N/A N/A N/A ************59553 164/2021  . . .     (   )   
49 894361 Machinery N/A N/A N/A *******8204092111 164/2021  . . .     (   )   
50 894362 Machinery N/A N/A N/A *******8205092111 164/2021  . . .     (   )   
51 894352 Machinery N/A N/A N/A *********F50N1041 164/2021  . . .     (   )   
52 894355 Machinery N/A N/A N/A *******0347056161 164/2021  . . .     (   )   
53 894248 Machinery Crusher N/A N/A N/A ************20984 164/2021  . . .     (   )   
54 894264 Machinery N/A N/A N/A *********85892102 164/2021  . . .     (   )   
55 894268 Machinery N/A N/A N/A *******0443092101 164/2021  . . .     (   )   
56 894267 Machinery Crusher N/A N/A N/A *******0214987007 164/2021  . . .     (   )   
57 894290 Machinery N/A N/A N/A *******8283010144 164/2021  . . .     (   )   
58 894239 Machinery N/A N/A N/A *******0340086227 164/2021  . . .     (   )   
59 894242 Machinery N/A N/A N/A ************18455 164/2021  . . .     (   )   
60 894315 Wirtgen W2000 N/A N/A N/A ************21953 164/2021  . . .     (   )   
61 894259 Miller Big Blue 500X N/A N/A N/A *********LG072888 164/2021  . . .     (   )   
62 894255 Miller Big Blue 500X N/A N/A N/A *********LH009777 164/2021  . . .     (   )   
63 894274 Miller Big Blue 500X N/A N/A N/A *********LH018210 164/2021  . . .     (   )   
64 894271 Miller Big Blue 400X N/A N/A N/A *********LJ002189 164/2021  . . .     (   )   
65 894283 Miller Big Blue 500X N/A N/A N/A *********LF206227 164/2021  . . .     (   )   
66 894238 Miller Diesel Welding Set N/A N/A N/A ************63054 164/2021  . . .     (   )   
67 894240 Miller Diesel Welding Set N/A N/A N/A ************63053 164/2021  . . .     (   )   
68 894286 Generator N/A N/A N/A ************62134 164/2021  . . .     (   )   
69 894278 Generator N/A N/A N/A ************64521 164/2021  . . .     (   )   
70 894275 Generator Caterpillar 125KVA N/A N/A N/A ************62069 164/2021  . . .     (   )   
71 894270 Generator Olympian N/A N/A N/A *******0340086237 164/2021  . . .     (   )   
72 894287 Light Tower N/A N/A N/A 5F13D1412D1002552 164/2021  . . .     (   )   
73 894295 Wacker N/A N/A N/A *********AEDUFVWI 164/2021  . . .     (   )   
74 894266 Wacker N/A N/A N/A *******8133032154 164/2021  . . .     (   )   
75 894256 Wacker RD7 N/A N/A N/A *********HGDHXAGK 164/2021  . . .     (   )   
76 894246 Wacker Roller 2 Drum Hand N/A N/A N/A 5XFLN0519EN004683 164/2021  . . .     (   )   
77 894247 Wacker Roller 2 Drum Hand N/A N/A N/A 5XFLN0517EN003466 164/2021  . . .     (   )   
78 894284 Electra EL 80 N/A N/A N/A ************63133 164/2021  . . .     (   )   
79 894306 Cutting Machine N/A N/A N/A *******8205092128 164/2021  . . .     (   )   
80 894258 Cutting Machine N/A N/A N/A **********3529215 164/2021  . . .     (   )   
81 894354 Cutting Machine N/A N/A N/A *********SN000873 164/2021  . . .     (   )   
82 894269 Welding Machine Miller N/A N/A N/A ************63139 164/2021  . . .     (   )   
83 894304 Concrete Mixer N/A N/A N/A *******0320032109 164/2021  . . .     (   )   
84 894353 Grass Cutting Machine N/A N/A N/A *********F50N1043 164/2021  . . .     (   )   
85 894296 Road Cleaning Machine N/A N/A N/A *******0181036122 164/2021  . . .     (   )   
86 894294 Road Cleaning Machine N/A N/A N/A *******0181036122 164/2021  . . .     (   )   
87 894237 Road Cleaning Machine N/A N/A N/A ************11009 164/2021  . . .     (   )   
88 894225 Wacker Neuson RD 16 90 N/A N/A N/A *********20292326 164/2021  . . .     (   )   
89 894226 Wacker Neuson Lighting Tower N/A N/A N/A ****1012913077507 164/2021  . . .     (   )   
90 894300 Wacker Neuson RD 16 90 N/A N/A N/A *******8147022245 164/2021  . . .     (   )   
91 894301 Wacker Neuson RD 16 90 N/A N/A N/A *******8147022284 164/2021  . . .     (   )   
92 894302 Wacker Neuson RD 16 90 N/A N/A N/A ************Z2505 164/2021  . . .     (   )   
93 894307 Wacker Neuson LTN6 N/A N/A N/A 5XFLN0519EN003467 164/2021  . . .     (   )   
94 894273 Wacker Neuson RD 16 90 N/A N/A N/A *******8147022202 164/2021  . . .     (   )   
95 894252 Wacker Neuson N/A N/A N/A ************EY203 164/2021  . . .     (   )   
96 894253 Wacker Neuson N/A N/A N/A ************59552 164/2021  . . .     (   )   
97 894250 Wacker Neuson N/A N/A N/A *******8147026241 164/2021  . . .     (   )   
98 894356 Wacker Neuson LTN6 N/A N/A N/A 5XFLN0515FN000423 164/2021  . . .     (   )   
99 894348 Wacker Neuson LTN6 N/A N/A N/A 5XFLN0513FN000422 164/2021  . . .     (   )   
100 894317 Wacker Neuson RD 16 90 N/A N/A N/A *******8147022289 164/2021  . . .     (   )   
101 894318 Wacker Neuson RD 16 90 N/A N/A N/A *****101291307934 164/2021  . . .     (   )   
102 894319 Wacker Neuson RD 16 90 N/A N/A N/A ****1012914082907 164/2021  . . .     (   )   
103 894320 Wacker Neuson RD 16 90 N/A N/A N/A **********0610348 164/2021  . . .     (   )   
104 894285 Electric Stacker BT N/A N/A N/A ************63156 164/2021  . . .     (   )   
105 894241 stonecutting N/A N/A N/A *********F6301065 164/2021  . . .     (   )   
106 894347 HusqvarnaChain Saw N/A N/A N/A 0 164/2021  . . .     (   )   
107 894358 Husqvarna 345 FR N/A N/A N/A *******0353022114 164/2021  . . .     (   )   
108 894359 Husqvarna 345 FR N/A N/A N/A *******0353022115 164/2021  . . .     (   )   
109 894360 Husqvarna 345 FR N/A N/A N/A *******0353012120 164/2021  . . .     (   )   
110 894305 Husqvarna 345 FR N/A N/A N/A *******0353052116 164/2021  . . .     (   )   
111 894289 Husqvarna 345 FR N/A N/A N/A *******0353052113 164/2021  . . .     (   )   
112 894357 Hand Roller N/A N/A N/A *******0146022179 164/2021  . . .     (   )   
113 894339 Rolling Machine N/A N/A N/A *******0146022186 164/2021  . . .     (   )   
114 894340 Rolling Machine N/A N/A N/A ************B1351 164/2021  . . .     (   )   
115 894341 Rolling Machine N/A N/A N/A *******0146022184 164/2021  . . .     (   )   
116 894342 Rolling Machine N/A N/A N/A *******0146022183 164/2021  . . .     (   )   
117 894345 Rolling Machine N/A N/A N/A *******0146022185 164/2021  . . .     (   )   
118 894346 Rolling Machine N/A N/A N/A *******0146022178 164/2021  . . .     (   )   
119 894224 OASIS OP 150 N/A N/A N/A *******0340086222 164/2021  . . .     (   )   
120 894222 OASIS OP 150 N/A N/A N/A ************64527 164/2021  . . .     (   )   
121 894272 Crane N/A N/A N/A *********85892101 164/2021  . . .     (   )   
122 876725 MERCEDES C200 B 81901 WDDGF41X89A242483 2020/4272  (    )    
123 875189 BAJAJ PULSAR 180CC 1 11936 MD2A12DZ3FCD55867 5221 2021    
124 888610 TOYOTA COROLLA E 45610 RKLBL9HE6F5235098 4371\2021  (    )        
125 888067 LEXUS LX 570 J 11883 JTJHY00W7B4080261 1841\2021      
126 887775 TOYOTA YARIS N 94030 JTDBW9237CL018596 5060\2021   (    )     
127 887705 FORD EXPLORER F 89487 1FMHK7F8XBGA00399 8711\2020          
128 887702 NISSAN URVAN E 67224 JN6BE6DS0G9021233 8711\2020           
129 887709 RENAULT DUSTER Q 63853 VF1HSRCA0FA520691 8711\2020          
130 887704 RENAULT DUSTER Q 63850 VF1HSRCA1FA520683 8711\2020           
131 887706 RENAULT DUSTER Q 63852 VF1HSRCA2FA520689 8711\2020           
132 887703 FORD RANGER Q 78515 AFAFP5MP3FJA35119 8711\2020          
133 887713 SUZUKI JIMNY V 80725 JS3JB4C19J4100717 3957\2021  (    )      
134 887717 NISSAN PICK UP H 76854 3N6DD23X6GK010414 4371\2021   (    )   
135 887718 NISSAN SUNNY N 56332 KNMCC42H3CP872991 4371\2021   (    )   
136 886661 VOLKSWAGEN PASSAT V 46173 WVWAR7A32JC021024 3379\2022
137 885838 TOYOTA HIACE W 85846 JTGSX23P1E6147427 5463\2021            
138 885448 MAN FE370 A W 72230 WMAT43ZZZ1M328793 193\2021   (    )      
139 885250 MITSUBISHI LANCER E 19508 JMYSRCS3ABU717686 3671\2017   (    )   
140 868484 DAEWOO 106 BF A 26103 KL5FJ50HE8U001134 5130\2021       
141 820001 NISSAN SUNNY E 34598 MDHBN7AD5GG733229 1450\2017  (    )     
142 648408 Q 24318 WV1EJCSD9DA001481 2318\2020      
143 890116 JCB 135 537 O 49787 **********0775162 2021\6354  (    )   
144 890662 TOYOTA COROLLA F 83744 JTDBW23E653072708 2021/521           
145 890660 NISSAN SIVIAN G 27540 JN6BW12S79Z023390 2021/521          
146 888872 NISSAN SUNNY M 37595 MDHBN7AD1EG517326 1972\2022    (   )     
147 886309 PEUGEOT BOXER FT40 L 51376 VF3YEZMF6J2E38561 2483\2019          
148 890829 TOYOTA HIACE W 49858 JTFHX02P4J0121051 2778\2021               
149 890801 MITSUBISHI L200 L 37334 MMBJNKA50DD022863 3269\2021             
150 890352 MITSUBISHI MIRAGE Q 27456 MMBXTA03AEH015545 3356\2021           
151 890343 TATA LPT613 B 33503 MAT381314D7L00066 4254\2021            
152 890117 CATERPILLAR TH417C H 23047 YC5A1251LNMM00176 6354\2021    (    )    
153 890809 TOYOTA FORTUNER G 13449 MR1YX59GXA3018224 2900\2018           
154 891037 NISSAN SUNNY G 22762 MDHBN7AD9EG501701 3260\2017  (    )     
155 878050 TOYOTA HIACE R 86131 JTGRX12P9G8046833 4339 2021  (    )      
156 889818 NISSAN URVAN C 18695 JN6FE52S97X421446 2768\2021          
157 890067 TOYOTA AVANZA G 53029 MHKMC13F0FK017284 9391\2021      
158 890620 Wacker N/A N/A N/A *********EQWBEKBY 1108/2021        
159 890621 Wacker N/A N/A N/A *********CAIGUGGN 1108/2021        
160 890614 Iron Scrap N/A N/A N/A *********ADTRTCGD 1108/2021        
161 890615 Iron Scrap N/A N/A N/A *********GPXAVDYY 1108/2021        
162 890611 Iron Scrap N/A N/A N/A *********CQYEAOOH 1108/2021        
163 890622 Iron Scrap N/A N/A N/A *********URAREXHO 1108/2021        
164 890616 Air Compressor 0 N/A N/A N/A *********RSWKQTGS 1108/2021        
165 890619 Spare Parts N/A N/A N/A *********PBQQXYBU 1108/2021        
166 890582 WOODS SGT 80 N/A N/A N/A *********TVIRNTUH 1108/2021        
167 890612 Wooden Doors N/A N/A N/A *********XVXWVXFA 1108/2021        
168 890364 Machinery N/A N/A N/A *********FNOIQHNA 1108/2021        
169 890461 Water Tanker N/A N/A N/A *********DCSAIKNJ 1108/2021        
170 890362 Plastic Stand N/A N/A N/A *********QANRTLRC 1108/2021        
171 890261 TRAILER LOCAL Green 18097 **********D020460 1108/2021         
172 890190 Crane Part N/A N/A N/A *********YXJKQNEF 1108/2021        
173 890177 Crane Part N/A N/A N/A *********DUCHGCAO 1108/2021        
174 890174 Crane Head N/A N/A N/A ***********604600 1108/2021        
175 890170 Crane Head N/A N/A N/A *********83409525 1108/2021        
176 890172 Crane Head N/A N/A N/A ***********605400 1108/2021        
177 890173 Crane Head N/A N/A N/A *********83409525 1108/2021        
178 890268 Crane machine N/A N/A N/A *********SQSNGBLV 1108/2021        
179 890270 Crane machine N/A N/A N/A *********TWOIDPNI 1108/2021        
180 890244 Crane Part N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
181 890253 Crane Part N/A N/A N/A *********AUHELDEH 1108/2021        
182 890201 Crane Part N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
183 890225 Crane Part N/A N/A N/A *********CTQOXHJD 1108/2021        
184 890232 Crane Part N/A N/A N/A *********JRHEBWXA 1108/2021        
185 890317 Crane Part N/A N/A N/A *********BGNNYWAZ 1108/2021        
186 890322 Crane Part N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
187 890325 Crane Part N/A N/A N/A *********RTVCUBPN 1108/2021        
188 890332 Crane Part N/A N/A N/A *********ZWZKYJZR 1108/2021        
189 890288 Crane Part N/A N/A N/A *********VKHAHLIY 1108/2021        
190 890283 Crane Part N/A N/A N/A *********AJGPICOL 1108/2021        
191 890278 Crane Part N/A N/A N/A *********NPICHRWA 1108/2021        
192 890302 Crane Part N/A N/A N/A *********NRDEWCTM 1108/2021        
193 890307 Machinery N/A N/A N/A **********1048007 1108/2021        
194 890341 Machinery N/A N/A N/A *********ONVLKECN 1108/2021        
195 890336 concrete pieces N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
196 890337 concrete pieces N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
197 890338 concrete pieces N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
198 890206 8 Tower crane N/A N/A N/A *********VNRBFVIP 1108/2021        
199 890311 Wooden Doors N/A N/A N/A *********XAEZYVVB 1108/2021        
200 890260 HINO 700 FS F 15497 JHDSV1EM191S10768 1108/2021         
201 890087 Crane Part N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
202 890108 Crane Part N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
203 890118 Crane Part N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
204 890110 Crane Part N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
205 890125 Crane Part N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
206 890069 Machinery N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
207 890076 Machinery N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
208 890077 Machinery N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
209 890078 Machinery N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
210 890079 Machinery N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
211 890064 Equipment and building materials N/A N/A N/A VDSGXWUB 1108/2021        
212 890075 Equipment and building materials N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
213 890083 Equipment and building materials N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
214 890080 Generator Perkins N/A N/A N/A *******A16E197052 1108/2021        
215 890091 Miscellaneous Items N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
216 890082 Iron Scrap N/A N/A N/A *********MNDMWGGF 1108/2021        
217 890094  Diesel Tank N/A N/A N/A *********VSXRUYJR 1108/2021        
218 890095 floor tiles N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        

219 890096 floor tiles N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
220 890093 floor tiles N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
221 890084 floor tiles N/A N/A N/A *********EPKAYFDY 1108/2021        
222 890066 floor tiles N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
223 890062 floor tiles N/A N/A N/A *********ERDULOXR 1108/2021        
224 890109 floor tiles N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
225 890106 floor tiles N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
226 890107 floor tiles N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
227 890127 floor tiles N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
228 890123 floor tiles N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
229 890097 Power Tiller N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
230 890085 Spare Parts N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
231 890086 Spare Parts N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
232 890081 Spare Parts N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
233 890072 MANITOU MT1840 K 84198 949973 1108/2021          
234 890022 Caravan N/A N/A N/A *********ISJUQNLY 1108/2021        
235 890023 Caravan N/A N/A N/A *********QFEGAPDA 1108/2021        
236 890019 Caravan With internal tools N/A N/A N/A *********ABYJKUZE 1108/2021        
237 890012 Caravan With internal tools N/A N/A N/A *********PWYBZBUW 1108/2021        
238 890002 Scrap N/A N/A N/A *********BSBVUAOV 1108/2021        
239 889996 Container 40 ft N/A N/A N/A *********M0234125 1108/2021        
240 889993 Container 40 ft N/A N/A N/A *********M0218576 1108/2021        
241 889994 Container 40 ft N/A N/A N/A *****C1MC19505956 1108/2021        
242 890011 Container N/A N/A N/A *********SMLAO1AY 1108/2021        
243 890007 Container 40 ft N/A N/A N/A *********M0227885 1108/2021        
244 890008 Container 40 ft N/A N/A N/A **********S860461 1108/2021        
245 890009 Container 40 ft N/A N/A N/A *********M0218981 1108/2021        
246 890005 Iron Scrap N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
247 890003 Water Pump N/A N/A N/A ************27962 1108/2021        
248 889999 Water Pump N/A N/A N/A *************2795 1108/2021        
249 890000 Water Pump N/A N/A N/A *********HADVSSOK 1108/2021        
250 889894 Machinery N/A N/A N/A *********JOEACYFQ 1108/2021        
251 889895 Machinery N/A N/A N/A *********FLJWGILD 1108/2021        
252 889896 Machinery N/A N/A N/A *********JJUPTJQD 1108/2021        
253 889897 Machinery N/A N/A N/A *********FKJKVMEH 1108/2021        
254 889898 Machinery N/A N/A N/A *********MXFMGPYP 1108/2021        
255 889899 Machinery N/A N/A N/A *********TKVFYEWU 1108/2021        
256 889900 Machinery N/A N/A N/A *********IEFJAQXM 1108/2021        
257 889901 Machinery N/A N/A N/A *********HWLFXBAB 1108/2021        
258 889902 Machinery N/A N/A N/A *********JTDKACUD 1108/2021        
259 889903 Machinery N/A N/A N/A *********HTPEFHNV 1108/2021        
260 889904 Machinery N/A N/A N/A *********NIBDNUWP 1108/2021        
261 889907 Machinery N/A N/A N/A *********TIWHAODW 1108/2021        
262 889913 Machinery N/A N/A N/A *********24267990 1108/2021        
263 889914 Machinery N/A N/A N/A *********24269427 1108/2021        
264 889915 Machinery N/A N/A N/A **************256 1108/2021        
265 889919 Machinery N/A N/A N/A ********362014507 1108/2021        
266 889920 Machinery N/A N/A N/A ********362014510 1108/2021        
267 889921 Machinery N/A N/A N/A ********362014505 1108/2021        
268 889885 Tanker N/A N/A N/A *********MVQWNRFS 1108/2021        
269 889882 Tanker N/A N/A N/A *********FJPJPRNH 1108/2021        
270 889883 Tanker N/A N/A N/A *********VMWMKXDM 1108/2021        
271 889878 Tanker N/A N/A N/A *********KNHHKMFT 1108/2021        
272 889879 Tanker N/A N/A N/A *********MREEMYGI 1108/2021        
273 889889 Caravan N/A N/A N/A *********SHDABYUH 1108/2021        
274 889887 Caravan N/A N/A N/A *********TYZURKJE 1108/2021        
275 889891 Caravan Toilet N/A N/A N/A *********YWIBCEIW 1108/2021        
276 889892 Caravan N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
277 889926 Scrap N/A N/A N/A *********BGQVKVYD 1108/2021        
278 889893 Container 20 ft N/A N/A N/A *********TNSJTWFG 1108/2021        
279 889880 Container 20 ft N/A N/A N/A *********XVHXUDKX 1108/2021        
280 889881 Container 20 ft N/A N/A N/A *********YCYPCTWJ 1108/2021        
281 889884 Container 20 ft N/A N/A N/A ******CX1C2181552 1108/2021        
282 889906 Container 20 ft N/A N/A N/A *******RY10046004 1108/2021        
283 889874 Container 40 ft N/A N/A N/A *********JBAGRYTD 1108/2021        
284 889875 Container N/A N/A N/A *********KTJWKUAJ 1108/2021        
285 889935 Container N/A N/A N/A *********XPDHXUDE 1108/2021        
286 889936 Container 40 ft N/A N/A N/A *********SVUEEECD 1108/2021        
287 889922 Container 20 ft N/A N/A N/A *******RY10047430 1108/2021        
288 889923 Container 20 ft N/A N/A N/A *********KYFNTUXG 1108/2021        
289 889925 Container 20 ft N/A N/A N/A ***************** 1108/2021        
290 889932 Container N/A N/A N/A *********QJYFHGGB 1108/2021        
291 889933 Container 20 ft N/A N/A N/A *********FFMDHPMX 1108/2021        
292 889912 Container N/A N/A N/A *********XJSXQNPW 1108/2021        
293 889917 Container N/A N/A N/A *********HGUMCOPF 1108/2021        
294 889908 floor tiles N/A N/A N/A *********YWPWPDKQ 1108/2021        
295 889909 floor tiles N/A N/A N/A *********NIKVDFXX 1108/2021        
296 889905 Plastic Stand N/A N/A N/A *********ACIQRKQB 1108/2021        
297 889911 floor tiles N/A N/A N/A *********MYXMXMFG 1108/2021        
298 889916 SILLA 350D N/A N/A N/A **************266 1108/2021        
299 889788 GENERATORS Perkins N/A N/A N/A ********170901375 1108/2021        
300 889802 Machinery N/A N/A N/A *********VCRFPGKA 1108/2021        
301 889796 Machinery N/A N/A N/A *********BDWAWSSF 1108/2021        
302 889786 Machinery N/A N/A N/A *********YSYTMEXD 1108/2021        
303 889787 Machinery N/A N/A N/A *********LHURCUHV 1108/2021        
304 889780 Machinery N/A N/A N/A *********DTUEXSIV 1108/2021        
305 889733 Machinery N/A N/A N/A *******1705NMM106 1108/2021        
306 889768 Sakai T2 N/A N/A N/A *********GMSBETDG 1108/2021        
307 889797 Generator N/A N/A N/A ***********VMVAMT 1108/2021        
308 889734 Concrete Throttle Mixer N/A N/A N/A *********DSEAWENM 1108/2021        
309 889748 Concrete Throttle Mixer N/A N/A N/A *********PTXTXNAR 1108/2021        
310 889738 Scrap N/A N/A N/A *********PBTVSEEV 1108/2021        
311 889810 CompAir C76 N/A N/A N/A WCA1G0813F1A30493 1108/2021        
312 889793 CompAir C76 N/A N/A N/A WCA1G0813F1A30492 1108/2021        
313 889746 CompAir C76 N/A N/A N/A WCA1G0813G1A30572 1108/2021        
314 889798 Concrete Mixer 350D N/A N/A N/A *********BVCRHLSN 1108/2021        
315 889799 Concrete Mixer 350D N/A N/A N/A *********PWKUYTLK 1108/2021        
316 889800 Concrete Mixer 350D N/A N/A N/A *********RXNHVXSS 1108/2021        
317 889781 Concrete Mixer N/A N/A N/A *********HHGNNDAA 1108/2021        
318 889782 Concrete Mixer N/A N/A N/A *********VLQNJDWT 1108/2021        
319 889805 Concrete Mixer 350D N/A N/A N/A **********KAWLNSJ 1108/2021        
320 889806 Concrete Mixer 350D N/A N/A N/A *********YDSNHRAG 1108/2021        
321 889687 Iron Scrap N/A N/A N/A ***********153788 1108/2021        
322 889688 Iron Scrap N/A N/A N/A ***********164315 1108/2021        
323 889689 Iron Scrap N/A N/A N/A ***********161370 1108/2021        
324 889690 Iron Scrap N/A N/A N/A *********NGUBLWKR 1108/2021        
325 889691 Iron Scrap N/A N/A N/A *********JMFYAFQI 1108/2021        
326 889692 Iron Scrap N/A N/A N/A ***********164317 1108/2021        
327 889743 Iron Scrap N/A N/A N/A *********BUVCTAVG 1108/2021        
328 889732 Iron Scrap N/A N/A N/A ***********164310 1108/2021        
329 889755 Iron Scrap N/A N/A N/A *********KSVPJYKR 1108/2021        
330 889756 Iron Scrap N/A N/A N/A *********YJPOLAYN 1108/2021        
331 889757 Iron Scrap N/A N/A N/A *********CWLKGYEV 1108/2021        
332 889758 Iron Scrap N/A N/A N/A *********EBNCHIOK 1108/2021        
333 889789 Water Pump Rabbit N/A N/A N/A *********JCMCOSNY 1108/2021        
334 889754  Diesel Tank N/A N/A N/A *********BDMFBRGA 1108/2021        
335 889801 Wacker Neuson Lighting Tower N/A N/A N/A *********ILDNCGFC 1108/2021        
336 889747 Air Compressor Easy Power N/A N/A N/A *********ARMAYDJX 1108/2021        
337 889778 Wooden Doors N/A N/A N/A *********PPEHNGKB 1108/2021        
338 889769 Wooden Doors N/A N/A N/A *********MIMXXHPM 1108/2021        
339 889772 Wooden Doors N/A N/A N/A *********KGAJYUST 1108/2021        
340 889775 Wooden Doors N/A N/A N/A *********EJNUNBUA 1108/2021        
341 889776 Wooden Doors N/A N/A N/A *********JEFHGUVW 1108/2021        
342 889811 Wooden Doors N/A N/A N/A *********NULTJGQB 1108/2021        
343 889753 Wooden Doors N/A N/A N/A *********WJPQVFMU 1108/2021        
344 889762 Wooden Doors N/A N/A N/A *********CBRJVMRY 1108/2021        
345 889812 TATA LPO 1618 55 G 52671 MAT449253F0L01125 1108/2021        
346 889791 TATA LPO1618 G 52665 MAT449253F0L01136 1108/2021        
347 889675 BOBCAT S130 E 56143 527312308 1108/2021         
348 889763 HINO 4041 I 34079 JHDZS1EP081S14679 1108/2021         
349 889760 HINO 700 FS W 20485 JHDZS1EP9K7S10134 1108/2021          
350 889820 ASHOK LEYLAND FALCON I 95411 MB1PBEFA5HUDA6676 1108/2021          
351 889676 BOBCAT S130 E 52635 A3KY11016 1108/2021         
352 889681 BOBCAT S130 E 47292 A3KY11015 1108/2021         
353 889579 Toyota Hilux MR0EW12G083009006 1108/2021         
354 889498 TOYOTA COASTER J 40429 JTGFB518581024213 1108/2021         
355 889483 TOYOTA HILUX J 84605 MR0EW12G383008982 1108/2021         
356 889494 TOYOTA HILUX C 39558 MR0CW6CD7G0130852 1108/2021          
357 889548 Toyota Corolla H 96840 JTDBR22E770274292 1108/2021         
358 889488 ISUZU REWARD NP O 98681 JAAKP34H8G7P40412 1108/2021          
359 889509 ISUZU REWARD NP S 87714 JAAKP34H7G7P37095 1108/2021          
360 889540 ISUZU NKR J 25347 JAAJP24G887K00816 1108/2021         
361 889516 ASHOK LEYLAND FALCON I 89246 MB1PBEFA6HUDA6671 1108/2021          
362 889533 TATA LPO1316 55 U 57071 MAT38906670L02135 1108/2021         
363 889582 TATA LPO1618 G 52476 MAT449253F0L01124 1108/2021         
364 889591 JCB 135 Q 79221 HAR135WST02431627 1108/2021          
365 889592 JCB 135 Q 79235 HAR135WSE02431611 1108/2021          
366 889492 JCB 540 170 P 91521 JCB5AFKGP02355663 1108/2021          
367 889549 JCB 135 Q 79223 HAR135WSK02431629 1108/2021          
368 889529 MANITOU MT X 1840 V 52197 MAN00000L00993444 1108/2021          
369 889514 TADANO GR500XL T 45952 GR500541525 1108/2021          
370 889581 Toyota Hiace J 84607 JTGJX02P583001717 1108/2021         
371 889599 TOYOTA HILUX J 84606 MR0EW12G583008966 1108/2021         
372 889525 TOYOTA COASTER J 84598 JTGFB518281026226 1108/2021         
373 889535 ISUZU NPR I 60219 JAMKP34G687P01930 1108/2021         
374 889586 ISUZU NPR J 39923 JAMKP34GX87P04295 1108/2021         
375 889523 Tata 1316 C J 45640 MAT38906680L00174 1108/2021         
376 889596 TOYOTA HILUX J 36848 MR0EW12G682011090 1108/2021         
377 889484 Toyota Hilux I 89953 MR0EW12G083004940 1108/2021         
378 889485 TOYOTA HILUX C 56907 MR0CW6CD7G0130849 1108/2021          
379 889528 TOYOTA HILUX B 80498 MR0EX12G0F2353600 1108/2021          
380 897003 MERCEDES ML400 G 85097 WDCDA5GB5FA442059 131/2021  . . .       
381 896985 MITSUBISHI LANCER N 75304 JMYSRCS3ACU708185 131/2021  . . .       
382 896992 MITSUBISHI LANCER C 91767 JMYSTCY4ABU710248 131/2021  . . .       
383 896980 NISSAN ALTIMA N 29916 1N4AL21E19C157460 131/2021  . . .       
384 897002 TOYOTA COROLLA C 17195 JTDBZ42E499032764 131/2021  . . .       
385 896997 TOYOTA COROLLA D 93826 RKLBV42E6B4406468 131/2021  . . .       
386 896987 TOYOTA COROLLA Q 41757 RKLBL9HE6F5234713 131/2021  . . .       
387 896984 TOYOTA YARIS S 36408 JTDKW9D36DD536188 131/2021  . . .       
388 896991 TOYOTA COROLLA N 78567 RKLBV42E5C4441536 131/2021  . . .       
389 896993 TOYOTA HIACE G 28892 JTFPX22P5D0045092 131/2021  . . .       
390 880128 CHRYSLER GRAND VOYAGER I 51330 1A8GY61R97Y554097 860/2016  (    )       
391 880127 TOYOTA HIACE J 46238 JTGSX22P386024413 860/2016  (    )       
392 607426 NISSAN SUNNY I 34027 JN1FN61C39W101568 936/2015     
393 878445 MITSUBISHI CANTER M 70340 JL7BCE1J0DK012988 2021/3368  (   )   
394 875868 ASHOK LEYLAND FALCON G 10418 ********TFH113036 2019/5533          . .    
395 875181 HONDA UNICORN 160 1 69575 ME4KC206XH8004137 247 2020   (    )     
396 873912 TATA LPO 1316 55 K 22876 MAT389067B0L00064 3368 2021   (   )   
397 873814 TATA LPO1316 55 J 40914 MAT38906680L00062 3368 2021  (   )   
398 873143 NISSAN SUNNY E 14897 KNMCC42H47P622133 2125 2021  (   )    
399 873048 NISSAN SUNNY N 59974 MDHBN7AD3FG711695 1 2022   (   )    
400 872879 TOYOTA HIACE N 92216 JTGRX12P0C8028649 2020/3502         
401 871581 HONGQI CA7201A I 5318 LFPH4BCP9J2L06809 10206 2021         
402 871480 ASHOK LEYLAND FALCON K 35909 MB1PBEJA892133743 1 2022   (   )    
403 870999 MITSUBISHI CANTER I 43521 JL6BCE6J7AK015749 7756 2020  (   )     
404 870889 NISSAN 2400 R 93081 3N6DD23X7FK067736 1 2022   (   )    
405 869905 NISSAN XTERRA E 81935 5N1AN08W78C513833 1 2022   (   )    
406 869890 MITSUBISHI CANTER D 52669 JL7B6C2P1FK005954 1 2022   (   )    
407 863842 TATA LPO1618 P 55452 MAT449253E0L01702 2125 2021 ( )
408 862886 MITSUBISHI MIRAGE B 15032 MMBXTA03AEH023963 5136 2020         
409 854338 MERCEDES 4140 B 71383 WDANHBAAX8L274854 6303 2020  (    )     
410 853055 MERCEDES 3341 T 25112 WDAKHCAA3FL980814 6303 2020  (    )      
411 853229 SCANIA P 410 S 92536 YS2P6X400G5395170 6303 2020  (    )    
412 851374 TATA 1618 F 92628 MAT449253F0L02018 1 2022   (   )     
413 849869 NISSAN XTERRA J 44612 5N1AN0N60EN801620 1 2022   (   )    
414 849647 TATA LPO1618 P 55458 MAT449253E0L01712 1 2022   (   )     
415 848910 SUBARU LEGACY F 29750 JF1BL96E29G053168 1 2022   (   )    
416 848770 MERCEDES 2640 L 70886 WDB9521411K736721 1 2022   (   )    
417 848255 NISSAN PATROL U 94008 JN8BY2NY7J9104496 1 2022   (   )    
418 847784 TOYOTA HILUX E 96678 MR0FX22G771009117 6303 2020  (    )    
419 846628 NISSAN SUNNY E 58740 MDHBN7AD4EG510838 1 2022   (   )    
420 844593 NISSAN SUNNY I 47509 MDHBN7ADXGG726289 6303 2020  (    )    
421 841477 HONDA PILOT N 30621 5FNYF4886DB701667 1 2022   (   )    
422 839506 MAZDA 9 CX B 25122 JM7TB1MA7C0317073 1 2022   (   )    
423 825159 MAN 18 410 TGA Q 16455 WMAH05ZZZYG147816 6303 2020  (    )    
424 825160 TATA 4534 F 71961 KL4M2S6F19K000690 6303 2020  (    )    
425 820896 ISUZU D MAX B 45728 MPAER33C18H507531 8714 2020   (    )   ( . . ) ( )    
426 820857 NISSAN PATROL E 4147 JN8AY2NY4E9066517 1186 2021   (   )       
427 671011 NISSAN SUNNY I 51671 MDHBN7AD4GG726000 6303 2020  (    )    
428 670735 NISSAN SUNNY G 79521 JN1FN61C06W512440 7756 2020   (   )     
429 669879 TOYOTA COROLLA H 46893 JTDBR22E573220648 6303 2020  (    )    
430 654762 NISSAN X TRAIL I 53460 JN1BT2MU6GW003939 6303 2020  (    )    
431 888719 MITSUBISHI LANCER T 91445 JMYSRCY1AGU757040 113\2021
432 888499 MITSUBISHI CANTER W 29425 JN6BE6BS5G9800498 5561\2020  (   )      
433 888350 TOYOTA COROLLA E 41878 JTDBR42E99J010001 4113\2019       
434 888351 TOYOTA COROLLA F 57805 JTDBR42E19J012910 4113\2019       
435 888357 SUZUKI SWIFT O 62395 MA3ZF6B18DA285395 81\2019   (    )    
436 888144 NISSAN URVAN U 10617 JN6BE6DSXF9009606 5602\2020          
437 888027 INFINITI QX70 V 82930 JNRCS1MW0EM630967 5383\2020  (    )          
438 887944 NISSAN URVAN P 58024 JN6BE6DS4E9006747 4983\2021          
439 887633 FORD EXPLORER A 88514 1FM5K8D85FGA43470 1473\2020   (   )     
440 887643 MITSUBISHI PAJERO J 14807 JMYLYV77W5J702760 3013\2020       
441 887613 SUZUKI ERTIGA V 85750 MA3ZE8A18H0509079 4550\2018           
442 887619 HYUNDAI ELANTRA Q 25074 KMHDG41E9FU372383 1952\2021           
443 887197 INFINITI FX50 G 8830 JNRBS15Y69M551630 2511\2017        
444 887188 NISSEN DIESEL NU 41 H 5 K 25467 JNCUZD1H79A510740 2021/4098  (    )   . .    
445 887058 SCANIA T124 GB 6X 4 NZ H 91948 9BSP6X40073589086 860\2016   (    )       
446 887184 TOYOTA FORTUNER L 75463 MR1YX59G4A3012919 7182\2019  (    )     
447 887043 KOMATSU 320WA H 46942 KMTWA027P01054567 1673\2012  (    )   
448 886936 KIA CERATO Q 20251 KNAFJ4113F5908652 6348 2021          
449 886759 LEXUS GX 460 C 45402 JTJJM7FX8J5182084 6755\2021          
450 886657 JCB 160 K 36506 JCB160WSL81603383 2012\106  (    )      
451 886548 HYUNDAI ELANTRA J 53389 KMHDT41D9AU998575 4792\2020         
452 886430 FORD EXPLORER P 15616 1FM5K8D89FGA43472 7959\2020  (   )     
453 886526 HYUNDAI TUCSON P 35132 KMHJT81EXEU885985 3075\2021  (    )          
454 886135 NISSAN URVAN Q 78347 JN6BE6DS1F9015777 6031\2021   (   )     
455 881685 MITSUBISHI L200 H 84836 MMBJNKA407D100809 6031\2021   (   )     
456 886014 HONDA ODISSEY E 32636 5KBRL3859AB701687 2141\2019        
457 885957 TOYOTA RAV4 T 62081 JTDWF9EV2HD099149 4914\2019      (   )  
458 886056 NISSAN TIIDA I 33934 JN1CC11C67T009980 4375\2021   (   )    
459 885717 DAEWOO 105 BF K 78092 KL2FE50AE2P000118 1291\2021   (    )     
460 882604 NISSAN 2400 F 10742 JN6DD23S47X212137 1 2022   (   )    
461 882257 TOYOTA COROLLA J 27358 JTDBZ42E789014743 1780\2019   (    )     
462 882224 NISSAN SUNNY E 58063 MDHBN7AD4EG511620 1 2022   (   )    
463 881736 TOYOTA COROLLA C 55642 JTDBR42E589011078 6402\2019\              
464 881164 NISSAN SENTRA R 26638 MNTBB7A90F6032101 1186 2021   (   )       
465 880278 ASHOK LEYLAND FALCON G 22984 MB1PBEWA3FE1P1996 1129\2022  (    )        
466 878285 HYUNDAI SANTA FE C 49829 KMHSH81D18U308201 1257\2015   (    )    
467 878307 TOYOTA HILUX C 49516 MR0FR22G260506204 2182\2015   (    )     
468 877869 MITSUBISHI L200 P 16236 MMBJNKJ40GH005839 1952\2021           
469 874609 NISSAN NAVARA C 36465 MNTCD0EY0G6603031 6303 2020   (       )    
470 871952 TATA LPO1316 55 G 12942 MAT389067A0L00579 3368 2021   (   )   
471 868200 MERCEDES 4140 H 74818 WDB9333176L065766 6303 2020   (    )    
472 864427 RENAULT KERAX 350 40 A 91896 VF633DVC06E106525 6303 2020   (    )    
473 861701 NISSAN SUNNY F 22091 KNMCC42H79P717451 936\2015      
474 839140 MITSUBISHI PAJERO R 17198 JMYLYV97WGJ702078 2021/3960         
475 834692 TRANS MARK1 I 10266 CA6980D8084003730 2533/2019             
476 832566 TOYOTA COROLLA P 80835 RKLBB9HE9F5033777 6088\2019   (    )    
477 817805 MITSUBISHI CANTER R 90945 JL7B6E1P3FK028861 7953\2020         
478 608475 NISSAN SUNNY J 88723 KNMCC42H58P699465 2533/2019            
479 890115 CATERPILLAR 216B3 V 63191 CAT0216BLPWK02408 2019\2197  (    )    
480 890120 CATERPILLAR 216B3 V 63196 CAT0216BCPWK02381 2197\2019   (    )    
481 889992 NISSAN QASHQAI G 72654 SJNBJ01B98A211242 4847\2020        
482 889964 HONDA CIVIC J 34306 JHMFD16298S405592 5329\2020        
483 890150 MITSUBISHI L300 N 74957 JMYHNP13WDA701488 7922\2020             
484 888977 MITSUBISHI CANTER I 26076 JL6BDG6J17K012265 5664\2021   (    )             
485 875010 TOYOTA CAMRY J 76196 4T1BG22K4YU986065 3481\2020       
486 857843 CHEVROLET LUMINA J 41863 6G1EK52B77L929232 3481\2020       
487 890988 TOYOTA COASTER T 15214 JTGFK5182G4029057 5810\2021   (    )     
488 874427 MITSUBISHI LANCER T 28137 RKMGS41L6EY041376 2112 2022         
489 887722 NISSAN PATHFINDER C 38685 JN8DR05Y03W604496 979\2015        
490 887518 HONDA ACCORD G 83122 JHMCM56746C411149 1333\2021       
491 888800 NISSAN PATHFINDER F 26476 JN8AR05Y52W527755 640\2022        
492 845693 NISSAN URVAN K 71990 JN6AE54S9BX026165 2364\2021         
493 845656 Mitsubishi Lancer E 57054 JMYSRCS1A8U736452 2364\2021      
494 877734 MITSUBISHI CANTER R 65676 JL7B6E1P7FK018625 2021\2021   (    )      
495 873823 MITSUBISHI LANCER O 68433 RKMGS41L3DY037400 2216\2017   (    )          
496 890048 NISSAN QASHQAI M 8650 SJNBJ01A9CA334328 1738\2020       
497 844524 Honda CBF 150 1 57473 ME4KC09CME8857579 1597\2020         

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0055114

حممد  عبدالكرمي  هند  بالوكالة:  وميثله  اجلن�سية  اإماراتي  القبي�سي  حجي  حممد  املخطر:علي 
رقم  هوية  وحتمل   MOJAU-2022-0053675 رقم  وكالة  مبوجب  اجلن�سية  م�سرية  جنم 
784197894382080 العنوان: المارات العربية املتحدة- ال�سارقة- ابو�سغارة- مقابل حديقة ابو 

�سغارة- بناية املزيونة- مكتب القبي�سي للعقارات الهاتف:971523210010
13 �سقة  املخطر اليه:عبدالعزيز ايت عتو -اجلن�سية: املغرب العنوان: ال�سارقة الند بناية القبي�سي رقم 

رقم 1407 الهاتف: 971565721858
قيمة املطالبة 7500 درهم

7500 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املدعي عليه حيث  املخطر اليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 
انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعي ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف 
قابل لل�سحب وبيانه كالتايل: ال�سيك رقم 100065 مببلغ 7500 درهم �سبعة الف وخم�سمائة درهم 
يقوم  مل  عليه  املدعى  ان  وحيث  ال�سالمي  دبي  بنك  على  وامل�سحوب   2021/5/6 ا�ستحقاق  بتاريخ 
لذلك:  جدوى.  دون  ولكن  وتكراراً  مراراً  الودية  واملطالبة  ا�ستحقاقة  تاريخ  م�سي  رغم  باملبلغ  بالوفاء 
فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر 
لتخاذ الجراءات القانونية واأطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به 

وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0070015

رقم  اجلن�سية  م�سرية  جنم  حممد  عبدالكرمي  هند  بالوكالة:  وميثله  اجلن�سية  اإماراتي  القبي�سي  حجي  املخطر:علي 
الوكالة MOJAU-2022-0053675 وحتمل هوية رقم 784197894382080 رقم الهاتف: 971523210010

 العنوان: ال�سارقة- ابو�سغارة- مقابل حديقة ابو �سغارة- بناية املزيونة- مكتب علي القبي�سي للعقارات
املخطر اليه:حممد م�ستقيم اتامباوا علي يار- العنوان: ال�سارقة- ابو�سغارة- بناية القبي�سي رقم 878- �سقة رقم 504- 

رقم الهاتف: 971556397589
قيمة املطالبة 12790 درهم

12790 درهم مو�سوع ال�سيكات املحررة من قبل املدعى عليه  قد �سبق وحرر املخطر اليه ل�سالح املخطر �سيكات مببلغ 
ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل  انه  ال�سيكات ال  ال�سيكات توجه املدعي ل�سرف  ا�ستحقاق  انه بتاريخ  حيث 

لل�سحب وبياناتهم كالتايل:
ال�سيك رقم 03 مببلغ 2680 درهم الفان و�ستمائة وثمانون درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/05/30 وامل�سحوب على بنك دبي ال�سالمي.
ال�سيك رقم 04 مببلغ 2680 درهم الفان و�ستمائة وثمانون درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/07/30 وامل�سحوب على بنك دبي ال�سالمي.
ال�سيك رقم 05 مببلغ 2680 درهم الفان و�ستمائة وثمانون درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/09/30 وامل�سحوب على بنك دبي ال�سالمي.
ال�سيك رقم 07 مببلغ 4750 درهم اربعة الف و�سبعمائة وخم�سون درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/11/03 وامل�سحوب على بنك دبي ال�سالمي.

وحيث ان املدعى عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقة واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى. 
لذلك: فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ 
الجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به. وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 70533
 اإخطار عديل برقم املحرر 2019/03787

املخطر:عبدالرحمن حممد حمد الزري ال�سام�سي- اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 
971506324336 رقم:  هاتف  ال�سارقة  العنوان:   784196670413861

املخطر اليه: احمد رحمه عبيد احمد ال�سام�سي- اماراتي اجلن�سية العنوان: ال�سارقة- اجلرينة 
971506319119 رقم:  هاتف   -1

مو�سوع الخطار: بدفع قيمة ال�سيكني
الوقائع: حيث ان املخطر اليه حرر �سيكني وبياناتهم كالتايل:

و�ستمائة  الف  وت�سعون  وثالثة  )�سبعمائة  درهم   793.600 بقيمة   624037 رقم  �سيك 
درهم( م�ستحق الدفع بتاريخ 2008/6/28 وم�سحوبه على البنك الهلي الكويتي �ص.م.ك.

�سيك رقم 000188 بقيمة 300.000 درهم )ثالثمائة األف درهم( م�ستحق الدفع بتاريخ 
ال�سالمي. ال�سارقة  م�سرف  على  وم�سحوبه   2009/01/01

ال�سيكني حمررين ل�سالح املخطر وهذه ال�سيكات ل يقابلهم ر�سيد قابل لل�سحب.
وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيكني يف فرتة اق�ساها خم�سة ايام من 
تاريخ ا�ستالم الخطار وال �سوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية �سده. وعليه يلتم�ص املخطر 

من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سمياً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13647 بتاريخ 2022/9/15 
 اإخطار عديل برقم املحرر 2022/0083212

املخطر:ال�سيد/ ا�سلم طفيل حممد طفيل- اجلن�سية: باك�ستان، واحمل هوية اماراتية رقم 784197361585876 
)ب�سفتي)مالك( يف الرخ�سة امل�سماة )ور�سة ا�سلم طفيل لت�سليح كهرباء ومكيفات وميكانيك ال�سيارات( املرخ�سة من 

الدائرة القت�سادية يف ال�سارقة برقم )519744(.
العنوان: ال�سارقة- ال�سناعية رقم 6- �سارع الثاين ال�سناعي- �سربة رقم )15( هاتف رقم: 0524979741.

املخطر اليه: ماجد �سلطان حممد ال�سوقي ال�سويدي اجلن�سية: المارات
العنوان: ال�سارقة- الطالع- بجوار حديقة الطالع العامة هاتف رقم: 0507988979- 0582689991.

مو�سوع الخطار: مراجعتنا لدى اجلهات املخت�سة للتوقيع على الن�سحاب من عقد وكيل خدمات.
ومكيفات  كهرباء  لت�سليح  طفيل  ا�سلم  )ور�سة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  خدمات(  )وكيل  اليه  املخطر  اأن  حيث  الوقائع: 

وميكانيك ال�سيارات( ال�سادرة من الدائة القت�سادية يف اإمارة ال�سارقة برقم رخ�سة )519744(.
وحيث اأن املخطر اليه ميتنع عن احل�سور للتوقيع على الوراق اخلا�سة لالن�سحاب من عقد وكيل خدمات بالرخ�سة 
املخت�سة  اجلهات  لدى  للح�سور  اليه  املخطر  باخطار  يرغب  املخطر  فان  وعليه  املخت�سه.  اجلهات  لدى  املذكورة 

لالن�سحاب من عقد وكيل خدمات للتمكن من جتديد الرخ�سة املذكورة وال �سن�سطر لتخاذ الجراءات القانونية.
لذلك: ينيب املخطر املخطر اليه للح�سور لدى الدائرة القت�سادية واجلهات املخت�سه للتوقيع على الن�سحاب من 
عقد وكيل خدمات بالرخ�سة امل�سماة )ور�سة ا�سلم طفيل لت�سليح كهرباء ومكيفات وميكانيك ال�سيارات( املرخ�سة من 
الدائرة القت�سادية يف ال�سارقة برقم )519744( خالل 5 ايام من تاريخه وال �سي�سطر ا�سفاً اىل اتخاذ الجراءات 

القانونية التي تكفل احل�سول على حقوقه بكل حتفظ واحرتام.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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•• اأبوظبي-الفجر:

الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر����س���ي���ف  ي���وا����س���ل 
الثالث  امل��وؤمت��ر  ل�ست�سافة  ا���س��ت��ع��دادات��ه 
للمكتبات  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد  وال��ث��الث��ني 
وامل��ع��ل��وم��ات يف اأب��وظ��ب��ي، يف ال��ف��رتة من  
حتت  ن��وف��م��ربامل��ق��ب��ل،  اأكتوبر-2    31
املعلومات  م���وؤ����س�������س���ات  “تكامل  ����س���ع���ار 
املكتبات  ال���دول���ة:  ال��وط��ن��ي��ة يف  وامل��ع��رف��ة 
والذي �سي�سارك  والأر�سيفات واملتاحف”، 
املكتبات  اخت�سا�سي  م��ن  كبر  ع��دد  فيه 
وامل�سوؤولني من  واخل��رباء  والأك��ادمي��ي��ني 
الر�سمية  واملتاحف  والأر�سيفات  املكتبات 
العلمية  اللجنة  اأ���س��ادت  وق��د  واخل��ا���س��ة، 
الوا�سعة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب��امل�����س��ارك��ة  ل��ل��م��وؤمت��ر 
للباحثني ومن خمتلف الدول يف املوؤمتر.

 وعلى �سعيد اآخر فاإن املوؤمتر �سوف يكون 
حلقة و�سل مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني، 
هام�سه  ع��ل��ى  ح���واري���ة  جل�سة  و�ستنعقد 
وتكاملية  الوطنية،  املكتبة  ميثاق  تناق�ص 

حمتواها مع املكتبات الأخ��رى مبا ي�سهم 
ي�سهم يف  ال��ذي  املعريف  القت�ساد  دع��م  يف 

التنمية الثقافية امل�ستدامة.
وع���ن اأه��م��ي��ة امل���وؤمت���ر وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
احلمري  حمد  قال  هام�سه،  على  �ستقام 
مدير اإدارة البحوث واخلدمات املعرفية يف 
املوؤ�س�سات  اإن  الوطنية:  واملكتبة  الأر�سيف 
التي ت�سملها حماور املوؤمتر 33 لالحتاد 
�ساحات  واملعلومات هي  للمكتبات  العربي 
اأه��م �سروح  للمعرفة، وهي من  وميادين 
واحل�سارة،  وال��ث��ق��اف��ة  وامل���ع���رف���ة  ال��ع��ل��م 

ولذلك فهي جديرة بالهتمام.
امل���وؤمت���ر هم  امل�����س��ارك��ني يف  اإن  واأ�����س����اف: 
والأكادمييني  واخل����رباء  املخت�سني  م��ن 
وامل�����س��وؤول��ني يف ك��ربي��ات امل��ك��ت��ب��ات حملياً 
كبراً  اأم��اًل  نعقد  ونحن  وعاملياً،  وعربياً 
ال��ذي يعد حلقة و�سل  امل��وؤمت��ر  على ه��ذا 
م���ع ال�����س��رك��اء، وع��ل��ى م���ا يف ج��ع��ب��ة هذه 

الكوكبة من جتارب ومعلومات مهمة.
واملكتبة  الأر����س���ي���ف  اأن  احل���م���ري  واأك�����د 

الوطنية �سوف يعقد جل�سة حوارية مهنية 
هام�ص  -ع��ل��ى  ل��ل��م�����س��ارك��ني  متخ�س�سة 
وتطورات  م�ستجدات  ليعر�ص  امل��وؤمت��ر- 
التي  الوطنية  املكتبة  واإن�����س��اء  �سم  ق��رار 
من املراد لها اأن ت�ساهي كربيات املكتبات 
الوطنية يف العامل، وتكون منارة ح�سارية 
وثقافية لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
الحتادي  القانون  �سوء  على  كله  وذل��ك 

رقم 13 الذي �سدر يف اأواخر عام 2021 
الوطنية  امل��ك��ت��ب��ة  ب��ج��م��ع  م�����واده  وق�����س��ت 

والأر�سيف الوطني حتت مظلة واحدة.
واملكتبة  الأر�سيف  اأن  اإىل  احلمري  ونوه 
احلوارية  اجلل�سة  ع��رب  يتطلع  الوطنية 
ال�سركاء  احتياجات  مناق�سة  اإىل  املذكورة 
املكتبة  يف  امل���ج���م���وع���ات  ب���ن���اء  خ���ط���ة  يف 
بناء  يف  ت�سهم  تكاملية  بطريقة  الوطنية 
اقت�ساد املعرفة الذي يوؤدي اإىل ا�ستدامة 
تنمية املجتمعات. وي�سع الأر�سيف واملكتبة 
الوطنية �سمن اهتمامات اإثراء جمموعات 
والأطروحات  بالبحوث  الوطنية  املكتبة 
�سيما  ول  والإل��ك��رتوين  الورقي  بنوعيها 
تلك التي ت��دور ح��ول تاريخ وت��راث دولة 
وذل��ك بهدف  الإم���ارات ومنطقة اخلليج، 
والأكادمييني  الطلبة  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 

والباحثني واملهتمني وعامة النا�ص.
وعن بحوث املوؤمتر قال الأ�ستاذ الدكتور 
العربي  الحت���اد  رئي�ص  ال�سريحي  ح�سن 
�سعيد  الحت��اد  اإن  واملعلومات:  للمكتبات 

اأب��وظ��ب��ي عا�سمة  بعقد م��وؤمت��ره يف  ج��داً 
والتي  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
ت�ستقطب  ثقافية  ح�سارية  م��ن��ارة  متثل 

الفعاليات الثقافية العاملية.
باملحتوى  ُيعنى  املوؤمتر  كان  وملا  واأ�ساف: 
ال��ع��ل��م��ي وامل���ع���ريف ال����ذي ي����دور يف نطاق 
على  املبتكرة  واملبادرات  وامل�ساريع  الأفكار 
املميزة،  واملهنية  العملية  التجارب  �سعيد 

ومي��ن��ح ال��ف��ر���س��ة ل��ل��م�����س��ارك��ني يف عر�ص 
اإطار حماور  نتاجهم الفكري والثقايف يف 
باأن  ن���وؤك���د  اأن  ن�ستطيع  ف��اإن��ن��ا  امل���وؤمت���ر، 
للمكتبات  العربي  ل��الحت��اد   33 امل��وؤمت��ر 
ومفيداً،  ث��ري��اً  ي��ك��ون  ���س��وف  وامل��ع��ل��وم��ات 
و���س��ي��م��ث��ل اإ���س��اف��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ع��ل��ى طريق 
و�ستح�سره  امل���ع���رف���ة،  اق��ت�����س��اد  ت��ط��وي��ر 

�سخ�سيات دولية كبرة.
احلوارية  جل�سته  يف  امل��وؤمت��ر  و�سيناق�ص 
ميثاق املكتبة الوطنية الذي يحدد �سيا�سة 
الثقايف  املحتوى  وتنويع  وتنمية  ت��دب��ر 
ل��ل��م��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة م���ن ك��ت��ب ودوري������ات 

وخرائط وو�سائط متعددة وغرها.
الن�سخة  اأن حم���اور  اإىل  الإ���س��ارة  وجت���در 
33 من موؤمتر الحتاد العربي للمكتبات 
الوطنية  املكتبة  ي��ل��ي:  م��ا  تناق�ص  ���س��وف 
امل�ستقبلي،  وال�����دور  ال��ث��ال��ث��ة  الأل��ف��ي��ة  يف 
ال��وث��ائ��ق واملتاحف  والأر���س��ي��ف��ات وم��راك��ز 
ال��وط��ن��ي��ة يف الأل���ف���ي���ة ال��ث��ال��ث��ة وال�����دور 
وال�سرتاتيجيات  وال�سيا�سات  امل�ستقبلي، 

الدولة،  يف  واملعرفة  للمعلومات  الوطنية 
ودور موؤ�س�سات املعلومات واملعرفة يف دعم 
الوطنية، واملكتبات  التنمية  خطط وروؤى 
الوطنية وال�سراكات مع املوؤ�س�سات املهنية 
وتكامل  وال��دول��ي��ة،  والإقليمية  الوطنية 
والأر�سيفات  املكتبات  بني  وامل��ه��ام  الأدوار 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ات  ال��وط��ن��ي��ة،  وامل��ت��اح��ف 
ودور  الوطني،  ال���رتاث  ودوره���ا يف حفظ 
ت�سريعات  ت��ط��وي��ر  يف  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ات 
ودور  وامل����ع����رف����ة،  امل���ع���ل���وم���ات  وق�����وان�����ني 
ال�سيا�سات  دع����م  يف  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ات 
لقت�ساد  ال��وط��ن��ي��ة  وال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
النا�سئة  التقنيات  وت��اأث��ر  ودور  املعرفة، 
الوطنية  امل��ع��رف��ة  م��وؤ���س�����س��ات  عمليات  يف 
)امل���ك���ت���ب���ات والأر�����س����ي����ف����ات وامل����ت����اح����ف(، 
والجتاهات اجلديدة لنظم اإدارة املحتوى 
والأر�سيفات  امل��ت��اح��ف  واإدارة  وال��رق��م��ن��ة 
واملكتبات الوطنية. بالإ�سافة اإىل العديد 
املتخ�س�سة  واجلل�سات  العمل  ور���ص  م��ن 

التي �ستعقد على هام�ص املوؤمتر. 

اجلل�شة احلوارية على هام�شه تناق�س ما و�شلت اإليه املكتبة الوطنية وامليثاق وتكاملية املحتوى 

الأر�ضيف واملكتبة الوطنية والحتاد العربي للمكتبات واملعلومات ي�ضيدان مبحاور املوؤمتر 33 وبالبحوث امل�ضاركة فيه

•• اأبوظبي-الفجر:

والبحوث  للدرا�سات  زاي��د  الم���ارات - مركز  ت��راث  ن��ادي  نظم 
واحل�ساري  التاريخي  “البعد  بعنوان  افرتا�سية  ن��دوة  اأم�ص 
ال�سيد  فيها  ا�ست�ساف  الربيطانية”،  الإماراتية  العالقات  يف 
ل���دى دولة  ال�����س��اب��ق  ال��ربي��ط��اين  ال�����س��ف��ر  ري��ت�����س��ارد ميكبي�ص 
الإمارات واملدير الإداري مبركز اأوك�سفورد للدرا�سات الإ�سالمية 
الغرفة  رئي�ص  داييت  كوكران  نيك  وال�سيد  املتحدة،  اململكة  يف 
التجارية الربيطانية يف اأبوظبي، والباحث والكاتب الإماراتي 

عال  اآي���ت  عبدالرحيم  ال��ن��دوة  واأدار  ال�����س��وايف،  خلفان  حممد 
املرتجم الرئي�سي يف نادي تراث الإمارات.

ح�سر الندوة ال�سيخ الدكتور �سامل حممد بن ركا�ص العامري 
املدير  الأم��ري  �سابقاً، وبدر  الوطني الحت��ادي  املجل�ص  ع�سو 
الإداري يف مركز زايد للدرا�سات والبحوث وعدد من الباحثني 

والأكادمييني واملهتمني.
مركز  مديرة  املن�سوري  فاطمة  قالت  الإفتتاحية  كلمتها  ويف 
زايد للدرا�سات والبحوث اإن تنظيم الندوة ياأتي �سمن برنامج 
»حمطات تاريخية يف حياة ال�سيخ زايد« الذي اأطلقه املركز منذ  

والأو�سمة  املقتنيات  ال�سوء على  لت�سليط   2021 فرباير عام 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  عليها  التي ح�سل  وال�سهادات  وال��دروع 
من املنظمات الدولية  بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
يف  بجهوده  واع��رتاف��اً  ل��ه  تكرمياً  ال���دول،  وروؤ���س��اء  والإن�سانية 
اإر�ساء مبادئ ال�سالم والت�سامح وخدمة الإن�سانية جمعاء، وهي 

املقتنيات التي ي�سمها معر�ص ال�سيخ زايد التابع للنادي. 
واأ�سافت اإن املعر�ص يوثق من خالل اأر�سيفاته التاريخية زيارات 
الثمينة  مقتنياته  بني  وي�سم  املتحدة  اململكة  اإىل  زاي��د  ال�سيخ 
ال�سيخ  لزيارة  خ�سي�ساً  �سنع  الذي  الأكرب”  نهيان  اآل  “و�سام 
زايد التاريخية اإىل اململكة املتحدة يف عام 1969، هذه الزيارة 

التي �سكلت مف�سال مهما يف تاريخ العالقات بني البلدين.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كلمة  اأن  اإىل  املن�سوري  واأ�سارت 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل التي نعى بها امللكة 
الراحلة اإليزابيث الثانية جت�سد العالقات التاريخية والروابط 
الوثيقة بني دولة الإمارات واململكة املتحدة، كما جت�سد الروؤى 
امل�سرتكة التي جتمع البلدين والتي ت�ستند على مبداأ التعاون 
يف كافة املجالت.ويف معر�ص كلمته اأعرب ال�سيد ميكبي�ص عن 
تنظيمه  على  الإم����ارات  ت��راث  ل��ن��ادي  و�سكره  العميق  تقديره 
لهذه الندوة التي تعك�ص مدى الإح��رتام والتقدير الذي تكنه 
دولة الإمارات العربية املتحدة جلاللة امللكة الراحلة اإليزابيث 
جتمع  ال��ت��ي  القوية  ال�سداقة  ع��الق��ات  ع��ن  ال��ث��ان��ي��ة..وحت��دث 
جميع  على  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  املتحدة  اململكة 
خالل  الثانية  اإليزابيث  الراحلة  اإجن��ازات  اإىل  م�سراً  ال�سعد، 

م�سرتها الطويلة على عر�ص اململكة املتحدة.
وقال ميكبي�ص اأن رحيل امللكة كان خ�سارة للربيطانيني بنف�ص 
ب��اإذن اهلل تعاىل ال�سيخ  ال��ذي مثل فيه رحيل املغفور له  القدر 
زايد خ�سارة لأبناء الإمارات. م�سيفاً اإننا ن�سعر باإح�سا�ص مماثل 
خلفاء  البلدين  ك��ال  يف  يوجد  احل��ظ  حل�سن  باخل�سارة..لكن 

على  ال�سوء  مكبي�ص  و�سلط  امل�سوؤولية.  لتويل  جيًدا  موؤهلون 
بدولة  الراحلة  امللكة  جاللة  جتمع  التي  ال�سخ�سية  الروابط 
الإمارات والزيارات املتبادلة والعالقات املتميزة املتوا�سلة بني 
ميكبي�ص  ال�سيد  واعترب  البلدين.  كال  يف  احلاكمتني  العائلني 
اأن متانة العالقات الثنائية بني البلدين وال�سخ�سية بني قادة 
الدولتني  بني  م�سرق  مل�ستقبل  الإطمئنان  على  تبعث  البلدين 

على جميع امل�ستويات.
من جانبه ركز الكاتب حممد خلفان ال�سوايف  يف حديثه على 
اأولها تاريخ العالقات بني دولة الإمارات  ثالث نقاط رئي�سية 
بني  للعالقات  التاريخي  امل�سار  اإن  قال  حيث  املتحدة  واململكة 
البلدين ظل حاكماً لهذه العالقة طوال الوقت، ومهما تعددت 
بريطانيا  ربطت  التي  العالقة  لطبيعة  ال�سيا�سية  ال��ق��راءات 
اجلميع  اأن  اإل  منها  جزء  الإم���ارات  التي  اخلليجية  مبنطقتنا 
اإيجابياً  املنطقة كان  اأح��داث  التفاعل الربيطاين مع  اأن  يوؤكد 
التفاعل  م��ن عملية  زاد  وم��ا  ال���دول،  ه��ذه  وي�سب يف م�سلحة 
يف  البلدين  قيادة  حر�ص  هو  املنطقة  يف  لربيطانيا  الإيجابي 

الإمارات وبريطانيا على ا�ستمرارية الزخم الدبلوما�سي.
اأما النقطة الثانية التي ركز عليها ال�سوايف فكانت عن طبيعية 
اإن بريطانيا والإم��ارات ت�سرتكان  العالقة بني البلدين..وقال 
يف روؤي��ت��ه��م��ا ال��ع��امل��ي��ة م���ن ح��ي��ث اأن احل�����وار ه���و اأ���س��ا���ص حلل 
الأزمات واخلالفات ال�سيا�سية، ومن حيث اأن املداخل الثقافية 
وتقريب الأفكار هو عامل مهم يف م�ساألة خلق التعاي�ص وال�سلم 
الربيطانية  العا�سمة  ت�سرتك  اأن  غريباً  لي�ص  املجتمعي..لذا 
العامل  ال�سعوب  ملختلف  ا�ست�سافتها  يف  الإم���ارات  ودول��ة  لندن 

مبختلف اأفكارهم وجن�سياتهم. 
قال  البلدين  بني  العالقات  م�ستقبل  وهي  الثالثة  النقطة  يف 
العالقة  اأهمية  يف  والثابت  ال�ستمرارية  اأن  اأعتقد  ال�سوايف 
�سيكون هو الأ�سا�ص خا�سة واأن امللك ت�سارلز الثالث الذي ا�ستلم 

مقاليد احلكم منذ اأيام لديه اهتمام م�سرتك مع قادة الإمارات 
خا�سة يف جمالت الت�سامح وتقارب الأديان وهي من الق�سايا 
ذات الهتمام يف دولة الإمارات بالإ�سافة اإىل ما هو م�سرتك يف 
اجلوانب الأخرى من املجالت القت�سادية وال�سيا�سية. وختم 
ال�سوايف كلمته بقوله  لول وجود روؤية ا�سرتاتيجية م�سرتكة 
ب��ني ق��ي��ادة البلدين حت��دد الأه���داف العليا وت��ف��رق ب��ني م��ا هو 
هذه  و�سلت  ملا  عنه  تغ�سي  ميكن  ما  وب��ني  لل�سعبني  م�سري 

العالقة اإىل الدرجة من ال�سراكة اأو التكامل. 
التاريخيتني  الزيارتني  كلمته  يف  فتناول  كوكرين  ال�سيد  اأم��ا 
الثانية لدولة  اإليزابيث  امللكة  اأجرتهما الراحلة جاللة  اللتني 
قِدمت  جاللتها  اإن  ق��ائ��ال   1979 ع���ام  يف  اأول��ه��م��ا  الإم�����ارات 
يعك�ص  م��ا  ال�سحفيني  م��ن  ك��ب��ر  ف��ري��ق  رف��ق��ة  الإم������ارات  اإىل 
ال�سيخ  له  واملغفور  امللكة  اأن  واأ���س��اف  ال��زي��ارة.  بهذه  اهتمامها 
زايد كنا يت�ساركان حبهما للخيول العربية الأ�سيلة و�سغفهما 
بالفرو�سية، واأن امللكة زارت مدينة العني حيث حظيت برتحاب 
وانتقل  ب���ه.  وا�ستمتعت  للهجن  �سباقا  و���س��ه��دت  ح���ار  �سعبي 
امللكة  زارت  2010 حيث  عام  الثانية يف  الزيارة  للحديث عن 
الت�سامح  بق�سايا  اهتمامها  يعك�ص  م��ا  زاي���د  ال�سيخ  م�سجد 
زايد  ال�سيخ  ر�سخها  ال��ت��ي  نف�سها  الق�سايا  وه���ذه  والتعاي�ص 
اإليزابيث  امللكة  اأن  وتابع  الإم��ارات.  دولة  الر�سيدة يف  والقيادة 
امل�ستجدات  بكل  اط��الع  على  كانت  املتقدم  عمرها  من  بالرغم 
ال��ت��ي جت���ري ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��دول��ي��ة مب��ا يف ذل���ك م��ا حتققه 
باحرتام  حت�سى  كانت  اأنها  م�سيفا  دوليا.  و  حمليا  الإم���ارات 
�سعبها بنف�ص القدر الذي حظي به ال�سيخ زايد وقادة الإمارات.

وخالل الندوة مت عر�ص فيديو مرئي عن معر�ص ال�سيخ زايد، 
واملقتنيات  املتحف  ق�سم  رئي�ص  املحربي  خليفة  خالله  ق��دم 
واأجنحته  املعر�ص  الإم���ارات نبذة عن  ت��راث  ن��ادي  الرتاثية يف 

وحمتوياته ومن بينها “و�سام اآل نهيان الأكرب«.

نادي تراث الإمارات ينظم ندوة حول العالقات الإماراتية الربيطانية

•• ال�شارقة-الفجر: 

زار وفد من هيئة ال�سارقة لالإذاعة 
البث  وموؤمتر  معر�ص  والتلفزيون 
التكنولوجي  الدويل”  الف�سائي 
 IBC  )International
 B r o a d c a s t i n g
ال�������ذي   ،)Convention
الهولندية  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�ست�سيفه 
اأحدث  على  اطلع  حيث  اأم�سرتدام، 
ما و�سلت اإليه تقنيات البث يف عامل 
والكامرات  التليفزيونية  الأجهزة 

املتطورة.
وجتول الوفد بني اأجنحة املعر�ص، 
من�سات  م������ن  جم����م����وع����ة  وزار 
�سناعة  يف  عاملياً  ال��رائ��دة  ال�سركات 
التجهيزات  وم��ط��وري  البث  اأدوات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم قطاع 
الإذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون، ح��ي��ث عاين 
الكامرات  من  متنوعة  جمموعات 
العر�ص،  و�سا�سات  ال�سوت  واأجهزة 
اأجهزة  اإىل  اإ�سافة  النقل،  وع��رب��ات 
التي  الرقمية  والإر�سال  ال�ستقبال 
�سحابية  حا�سوبية  باأنظمة  ترتبط 

مع القنوات التلفزيونية.  
وعقد وفد الهيئة �سل�سلة لقاءات مع 
واملتخ�س�سني  اخل���رباء  م��ن  نخبة 
ومندوبي ال�سركات العاملية امل�سنعة 

التلفزيوين  ال��ب��ث  واأج��ه��زة  لأدوات 
ف منهم على  والإعالمي، حيث تعرَّ
اأبرز التطورات التي طالت القطاع، 
الال�سلكية  الإر�����س����ال  اأج���ه���زة  م���ن 
املنت�سرة على نطاق وا�سع، وكامرات 
مرونة  ت�سمن  التي  املتطورة  البث 
ق�سوى يف ال�ستعمال. وقد مت خالل 
امل�ساريع  م��ت��اب��ع��ة  اجل��ل�����س��ات  ه����ذه 
وم�ستجداتها  الهيئة  م��ع  القائمة 
امل�ستخدمة  التقنيات  وما طراأ على 

عليها  �سيطراأ  وم��ا  تطور  من  فيها 
فعاليات  املقبلة.وخالل  ال��ف��رتة  يف 
�سل�سلة  الهيئة  وفد  ح�سر  املوؤمتر، 
خاللها  حت��دث  التي  اجلل�سات  من 
واملتخ�س�سني  اخل�����رباء  م���ن  ع���دد 
عامل  يف  احلديثة  التقنيات  و�سناع 
جديد  على  واطلع  الف�سائي،  البث 
امل�������س���ارك���ة يف امل���وؤمت���ر  ال�������س���رك���ات 
وامل���ع���ر����ص، وال���ت���ي ت��ن��وع��ت م���ا بني 
تغطي  ون���ا����س���ئ���ة  ك�����ربى  ����س���رك���ات 

بالبث  ي��رت��ب��ط  م���ا  ك���ل  مب��ج��م��ل��ه��ا 
والتلفزيونية  الف�سائية  والتقنيات 
تكنولوجيا  م���ن  ب�����دءاً  والإذاع����ي����ة، 
التطبيقات  وت���ط���وي���ر  الإع���������الن 
واخل�����دم�����ات   CDN و����س���ب���ك���ات 
ال�����س��ح��اب��ي��ة والأم�����ن ال�����س��ي��رباين و 
متعدد  ال��ت�����س��ل��ي��م  اإىل   ،IPTV
 OTT املن�سات ومعدات وخدمات
وجتهيزات  خ���دم���ات  م���ن  وغ���ره���ا 

البث.

•• دبي-د.حممود علياء 

ت��ن��ظ��م م��وؤ���س�����س��ة ���س��ل��ط��ان ب���ن علي 
للفيلم  ع��ر���س��اً  الثقافية  ال��ع��وي�����ص 
امل�ستحيل”  “اأبناء  الج���ت���م���اع���ي 
العوي�ص  ن������ادي  ف���ع���ال���ي���ات  ���س��م��ن 
ال�ساعة  مت��ام  يف  وذل��ك  ال�سينمائي، 
الثامنة من م�ساء يوم اخلمي�ص 22 
املوؤ�س�سة  مبنى  يف  اجل��اري  �سبتمرب 
خمرج  بح�سور  بدبي  الرقة  ب�سارع 

الفيلم ح�سام حمود.
فيلم  ه��و  امل�ستحيل”  “اأبناء  فيلم 
ع��ن حالت  ي��ت��ح��دث  روائ����ي ق�سر 
اجتماعية لذوي الهمم وي�ستعر�ص 
�ساب م�ساب  بطلها  واقعية  اأح��داث��اً 
م�سابة  وف����ت����اة  داون  مب���ت���الزم���ة 
ال�سلبية  النظرة  وير�سد  بالتوحد، 
نحو تلك الفئة والتاأكيد على اأهمية 
املجتمع و�سرورة تقدمي  دوره��م يف 

الهتمام والرعاية لهم. 
الفيلم �سيناريو واإخراج ح�سام حمود، 
وب���ط���ول���ة ���س��ل��وى ج��م��ي��ل وم�����روان 
غريواتي وحممد ح�سن البيك ونور 
�سكري و�سو�سن اإ�سماعيل.  وت�سوير 
وم�ساعد  ن��ع��م��ة  اأح���م���د  وم���ون���ت���اج 

خمرج وح�سن طحان.
نقدياً  ����س���دى  ال��ف��ي��ل��م  ل��ق��ي  وق����د 
الإن�ساين  ملو�سوعه  ن��ظ��راً  اإيجابياً 

اخل���ا����ص ال�����ذي ي���ق���رتب م���ن هذه 
ورت  ال��ف��ئ��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث �سُ
اأحداثه � وفقا ملخرجه � يف عدد من 

الأحياء ال�سعبية مبدينة حلب.
على  امل�ستحيل”  اأبناء  فيلم  ح�سل 
جائزة اأف�سل فيلم يف مهرجان هوب 
�ستوكهومل،  يف  ال��دويل  ال�سينمائي 
وح�������از ع���ل���ى ج�����ائ�����زة الخ����������راج يف 
املغرب،  يف  ال��ع��امل��ي  الأرز  م��ه��رج��ان 
دولية  ع��دة مهرجان  كما عر�ص يف 
خ����ارج امل�����س��اب��ق��ات ال��ر���س��م��ي��ة، حيث 
�سف�ساون  م��ه��رج��ان  يف  ع��ر���س��ه  مت 
ال�سباب  ل�سينما  الدويل  ال�سينمائي 

ومهرجان  ب���امل���غ���رب،  وال���ط���ف���ول���ة 
القلعة ال�سينمائي الدويل يف �سوريا، 
ال�سينمائي  ���س��ي��ن��م��ان��ا  وم���ه���رج���ان 
الدويل يف �سلطنة ُعمان، ومهرجان 
ال�����ع�����ودة ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ال��������دويل يف 
فل�سطني.ويعد املخرج ح�سام حمود 
املتميزة  ال�سينمائية  الأ�سماء  اأح��د 
يف �سوريا حيث له ر�سيد كبر من 
والتلفزيونية  امل�سرحية  الأع���م���ال 
م�ساريع  ع��دة  واأ�س�ص  وال�سينمائية 
وخارجها  ����س���وري���ا  داخ�����ل  ث��ق��اف��ي��ة 
اجلوائز  م��ن  ال��ع��دي��د  على  وح�سل 
اأعماله:  اأب����رز  وم���ن  وال��ت��ك��رمي��ات، 

وم�سل�سل  حباً”  “املوت  ف���ي���ل���م 
“زواويل” وفيلم “نقطة بداية«.

ال����ع����وي���������ص  “نادي  اأن  ي������ذك������ر 
ال�سينمائي” الذي انطلقت فعالياته 
جتربة  اأول  يعد  املا�سي  اأكتوبر  يف 
امل��ي��دان تقدمها  ه��ذا  م��ن نوعها يف 
ملتابعي  الثقافية  العوي�ص  موؤ�س�سة 
�ستعر�ص  كما  ع��ام،  ب�سكل  اأن�سطتها 
خ���الل ال���ن���ادي الأف�����الم ال��ت��ي ُتنتج 
ف��ردي��ة، وال��ت��ي تك�سف عن  ب��ج��ه��وِد 
مواهب غنية يف ميدان الت�سوير اأو 
كتابة ال�سيناريو اأو يف ميدان النقد 

ال�سينمائي.

»ال�ضارقة لالإذاعة والتلفزيون« تلتقي رواد �ضناعة البث الف�ضائي 
والإنتاج الإذاعي والتلفزيوين يف معر�ض IBC باأم�ضرتدام

نادي العوي�س ال�شينمائي 

يعر�ض فيلم »اأبناء امل�ضتحيل« اخلمي�ض 22 �ضبتمرب اجلاري
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 برو�ض ويلي�ض: فقدان القدرة 

على الكالم.. اعتزاٌل ق�ضري 
يف 30 مار�ص-اآذار 2022، ُتعلن عائلته 
)زوجته اإميا هامينغ وطليقته دميي مور 
"ما  باحلب�سة،  اإ�سابته  اخلم�ص(  وبناته 
احلب�سة  املعرفّية".  ق��درات��ه  ع��ل��ى  ي��وؤّث��ر 
"ارتباٌك باللغة"، يقول علم الأمرا�ص اإّنها 
ُمرتبطٌة بالنظام الع�سبّي املركزّي للمرء. 
 Aphasie ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  اأ����س���ُل 
Aphasia(  بالإنكليزية( يونايّن: "من 
دون كالم" )واأي�ساً: "فقدان القدرة على 
الكالم"(. هذا يعني ا�سطراُب املُ�ساب به 
اإزاء الكلمات، فيعجز عن ترتيبها يف جمل 

متكاملة ووا�سحة ومفهومة.
فور �سيوع الإعالن العائلّي، ت�سدر تعليقات 
ما  اأم���راً  ب��اأن هناك  ُتفيد  ع��ّدة،  و�سهادات 
مرتبكاً  يظهر  فاملمثل  �سابقاً،  �سليٍم  غر 
اأعماله تطلب  واإدارة  الت�سوير،  اأوقات  يف 
وللحوارات  الت�سوير،  ل�ساعات  تقلي�ساً 
"منظمة  ب��ه��ا.  ُي�����راد م��ن��ه ال��ن��ط��ق  ال��ت��ي 

 ،")Razzie Awards( جوائز رازي
والعاملني- الأف���الم  ل�"اأ�سواأ"  املمنوحة 

العامالت فيها )موقف �ساخر من جوائز 
"اأو�سكار"(، ُتلغي جائزة "اأ�سواأ ممثل" له، 
 Cosmic( عن دوره يف "خطيئة كونية
 ،)2021( دريك  جون  لإدوارد    )Sin
��ف��ق ع��ل��ى منحه اإي���اه���ا، ق��ب��ل اأي���اٍم  ال��ت��ي اتُّ

قليلة على الإعالن العائلي نف�سه.
تعر�ص   ،2022 اأغ�سط�ص-اآب   22 منذ 
ة الأمركية "اأمازون برامي فيديو"  املن�سّ
فيلماً له، بعنوان "يوم للموت" )2022( 
ل  اإطار النوع املف�سّ لَو�ْص ميلر، يندرج يف 
اإىل  دافٌع  واملطاردة. هذا  الت�سويق  لديه: 
ال��ت�����س��اوؤل ع��ن و���س��ع��ه ال�����س��ح��ي يف فرتة 
كورت�ص  عن  ِبْن�ُسل  اآن  تنقل  اإْذ  الت�سوير، 
اأحداً  اإّن  ق��ول��ه  الفيلم،  منتج  نيكول�ص، 
تعك�ص  اإ�سارات  اإىل  "غر منتبٍه )حينها( 
يف   ،  Tele-Loisirs( ب����ه   مي����ّر  م���ا 

ُيبلغ  ويلي�ص  فريق   .)2022  8-  22-
ُيعاين  امل��م��ث��ل  اأّن  م�����س��ب��ق��اً  الإن���ت���اج  اإدارة 
يتوّجب  "اإ�ساراٍت"،  حُم��ّددي��ن  �سعوبات، 
بالتوهات  يف  ال��ع��ام��ل��ني-ال��ع��ام��الت  على 
ظهور  "فور  ع��ن��ه��ا:  ال��ب��ح��ث  ال��ت�����س��وي��ر 
���س��ن��ت��وّق��ف ع��ن العمل،  ارت���ب���اك���اٍت ل��دي��ه، 
قّوته.  لي�ستعيد  ا�سرتاحة  فرتة  ومننحه 

لكّن م�سكالٍت كهذه مل حتدث".
ع�سو  قتل  للغاية:  ع��ادّي  للموت"  "يوٌم 
يف ع�����س��اب��ة، حل��م��اي��ِة خ����ارٍج م��ن ال�سجن 
دفع  "القاتل"  ع��ل��ى  ي��ف��ر���ص  ب�������س���روط، 
الع�سابة.  لزعيم  اأمركي  دولر  مليوين 
�سرطتها  رئ��ي�����ص  ب���ل���دٍة،  ي��ح�����س��ل يف  ه���ذا 
ف��ا���س��ٌد. ل ج��دي��د يف احلبكة  )وي��ل��ي�����ص( 
وال�����س��رد وال��ت��ف��ا���س��ي��ل امل��ب��ث��وث��ة يف اأف���الٍم 
ع�����س��اب��ات وجرائم  ع���ن  ُت���ن���َج���ز  ك���ث���رة، 
اأداء برو�ص  و�سرطة وبلدات. ل جديد يف 
م����ع �سرته  امل��ن�����س��ج��م  ن��ف�����س��ه،  وي��ل��ي�����ص 
الأفالم،  من  النوع  بهذا  اخلا�سة  املهنّية 
عربياً  معتمدة  )ترجمة  قا�سياً"  و"املوت 
 ،)Die Hard الإن��ك��ل��ي��زي  ل��ل��ع��ن��وان 
جون   ،1988( الأوىل  بحلقته  حت��دي��داً 
م��اك��ت��رن��ان( اأب���رزه���ا واأه��ّم��ه��ا )ه��ن��اك 4 

حلقات اإ�سافية(.
نع تف�سيٍل اأ�سا�سّي  اأدواٌر عّدة ت�ساهم يف �سُ
باخليال  م��رت��ب��ٌط  وب��ع�����س��ه��ا  م��ه��ن��ت��ه،  يف 
�سينمائّي  ُم��ع��ط��ى  فيها  اأف����الٌم  ال��ع��ل��م��ي. 
مفتوٍح على اأ�سئلة جّمة، تنبثق من ثنائية 
اإدراك معنى اآخر  احلياة وامل��وت، وحت��اول 
للوجود والعالقات. لتحقيق هذا، يتعاون 
مع خمرجني، يريدون اأْن تكون �سينماهم 
اأكرث من م��راآة، واأعمق من حكاية، واأهّم 
من ت�سلية، واإْن تكن اأف��الٌم لهم كهذه، اأو 
بع�سها على الأقّل، مراآة وحكاية وت�سلية، 
الهوليوودي  واملفهوم  تتناق�ص  والت�سلية 

لها.
ولوك  ���س��ام��الن  نايت  اأم.  م��ع  ا�ستغالته 
كا�ّسافيت�ص  وِن���ك  ميلر  وف��ران��ك  بي�ّسون 
تارانتينو  وك����وان����نت  ل��ي��ف��ن�����س��ن  وب�������اري 
���س��ودرب��رغ واآخ���ري���ن، وبع�ص  و���س��ت��ي��ف��ن 
الآخرين "فنان" يف ابتكار اأفالم "اأك�سن" 
غ��ر ت��ق��ل��ي��دي��ة، مت��ن��ح ���س��ورة اأخ����رى عن 
مم���ّث���ل ي���ري���د ت���اأك���ي���د م��ه��ن��ّي��ت��ه م���ن دون 
كّلياً،  وُم��ع��ّق��دة  �سعبة  اأدواٍر  يف  ال��ت��وّرط 
اأدواراً كهذه،  اأّن له مع بع�ص هوؤلء  رغم 
ي��وؤّدي��ه��ا ب��رباع��ة و���س��ح��ر، ي��ظ��ه��ران اأي�ساً 

بالع�سابات  الكوميديا  جتمع  اأف����الٍم  يف 
واجلوا�سي�ص.

وي��ل��ي�����ص حتّدياً،  ب���رو����ص  ي���واِج���ه  ح��ال��ي��اً، 
ت�سعب )اأو رمبا ت�ستحيل( غلبته. فقدان 
"اللغة"، مبعنى العجز عن قول اأي �سيء، 
قا�ٍص، كاملوت الذي يواجهه جون ماكالين 
خمتلفة.  وح������الٍت  واأوق��������اٍت  ظ�����روٍف  يف 
ُت��رتج��م حالته،  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  امل���ف���ردة 
ق��ا���س��ي��ٌة ب����دوره����ا: ف���ق���دان ال���ق���درة على 

باللغة"،  "ارتباٌك  اأي�ساً  هناك  ال��ك��الم. 
وه��������ذا ب���������دوره ق�����ا������ٍص وخُم����ي����ف. 

لت�سكيل  ال����ذات  ع��ل��ى  الن��غ��الق 
عامٍل �سخ�سّي، يف حالة كهذه، 

لكّن  ج��دي��د،  لفعٍل  اخ��ت��ب��اٌر 
حوله  العائلّي  الل��ت��ف��اف 

اأكرث اإفادة، لإبقائه على 
توا�سٍل ما مع العامل.
ك���ول  ُم����راف����ق����ت����ه  يف 

�����������س����������ر )ه��������������ايل 
���ِم���ن���ت(،  ج�����ول اأ����سْ

"احلا�سة  يف 
 " �سة د ل�سا ا

 )1 9 9 9 (
ل�������س���ام���الن، 
ي�������ع�������ي���������������ص 
ال������دك������ت������ور 
م�����ال�����ك�����ومل 
ك��������������������������������رو 
)وي���ل���ي�������ص( 
جت����������رب����������ًة، 
ُي�������درك�������ه�������ا 
م�����ت�����اأّخ�����راً: 
ميت  رج������ٌل 
يعي�ص حياته 

ووظ�����ي�����ف�����ت�����ه 
نف�سّي،  كُمعالٍج 

اإكمال  يف  ويجهد 
ع�����الج�����ه ملُ�����راه�����ق 

كرو  اأمواتاً".  "يرى 
ما  اإىل  م���ن���ت���ب���ٍه  غ����ر 

لعبة  وه��ذه  �سر،  يعنيه 
اإجناز  يف  ل�سامالن  رائعة 

ُم�ساهد  بها  ي�سعر  �سدمٍة، 
ُم�ساهدٍة،  ك����ّل  يف  م��ه��ت��ّم 

رغم اإدراكه اإياها.
األ��ي�����ص ف��ق��دان ال��ك��الم-

ارت����ب����اك ال���ل���غ���ة م���وت���اً، 
"اأحياء"  ي����رى  ل���رج���ٍل 
ح��ول��ه، ل��ك��ّن��ه غ��ر قادر 
معهم  ال���ت���وا����س���ل  ع���ل���ى 

ك����الم����ي����اً؟ وغ������ر ق������ادٍر 
ونطٍق؟  وتعبٍر  قوٍل  على 

اأي  ه��ذه؟  ق�سوة  اأّي 
حياٍة؟ اأي موت؟

طرحت ال�سركة املنتجة لفيلم مارجوت 
 Babylon ب����ي����ت  وب����������راد  روب��������ي 
يف  لعر�سه  متهيدا  الفيلم،  بو�سرتات 

املقبل،  دي�سمرب   25
وهو الفيلم الذي قام بتاأليف واإخراجه 
وم��ن بطولة يل جون  �سازيل،  دام��ي��ان 
اأديبو،  وج���وف���ان  ���س��م��ارت،  وج����ان  يل، 
ودييجو كالفا مع مارجوت روبي وبراد 

بيت.
العاملى  ال��ن��ج��م  ب���دا  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف 
ب�����راد ب��ي��ت ف���ى ح���ال���ة م��ع��ن��وي��ة عالية 
خالل الدورة ال�79 ملهرجان البندقية 
ال�سينمائى الدوىل، وذلك و�سط اأخبار 
النجمية  ال�����س��اب��ق��ة  زوج���ت���ه  اأن  ت���وؤك���د 
ال��ع��امل��ي��ة اأجن��ل��ي��ن��ا ج���وىل رف��ع��ت عليه 
مليون   250 بقيمة  ق�سائية  دع���وى 
دولر بدعوى اأنه "�سرق" �سركة النبيذ 

الفرن�سية اخلا�سة بهم.
ر�سدت  قد  امل�سورين  عد�سات  وكانت   
 58 البالغ من العمر  املمثل براد بيت 

اأبي�ص  ب��رت��ق��ال��ي��ة وك����اب  ب��ب��دل��ة  ع��ام��ا 
م���ع ح��ق��ي��ب��ة ج��ي��ت��ار ع��ل��ى ظ���ه���ره، وهو 
ي�سعد على منت طائرة خا�سة برفقة 
اأ�سدقائه، وذلك بالتزامن مع اأزمة مع 

اأم اأولده اأجنلينا جوىل.
واأجنلينا  ب��ي��ت  ب�����راد  ال��ث��ن��ائ��ى  وك�����ان   
ت��دخ��ل مكتب  بعد  انف�سال  ق��د  ج��وىل 
ب�ساأن  حتقيقا  فتح  حيث  التحقيقات، 
اأح��������داث اخل������الف ال���ت���ى ح���دث���ت بني 
اأثناء  ���س��ج��ار ج�����س��دى  م���ن  ال���زوج���ني 
رحلتهم من فرن�سا اإىل لو�ص اأجنلو�ص 
 2016 14 من �سبتمرب فى ع��ام  فى 
�سور  ج��وىل  اأجنلينا  املمثلة  وعر�ست 
لكدمات على يدها ومرفقها كجزء من 

التحقيق، 
مل��ا تناوله م��وق��ع ديلى  واأ���س��اف��ت وف��ق��ا 
م��ي��ل اأن��ه��ا اأ���س��ي��ب��ت ف��ى ظ��ه��ره��ا اأي�سا 

ب�سبب ذلك ال�سجار.
 وكانت قد تعر�ست للتهديد من براد 
ب��ي��ت ه��ى واأب��ن��اءه��ا ع��ن��دم��ا ك��ان��وا على 

منت الطائرة وهذا وفقا ملا �سرحت به 
ملكتب التحقيق، وفى 19 من �سبتمرب 
ورق����ة  ج������وىل  وق����ع����ت   2016 ل����ع����ام 
طالقها من براد بيت بعد عالقة دامت 
11عاما وزواج دام عامني وبعدها بداأت 

معركة احل�سانة اخلا�سة باأطفالها.
م�ساكل مع  ل��دي��ه  ب���اأن  املمثل  و���س��رح   
الكحول لكنه مل ي�سئ لأى من اأطفاله 
ج�����س��دي��ا وك�����ان ه����ذا ع��ك�����ص م���ا قالته 

جوىل،
ل�سدمة  تعر�سوا  اأط��ف��ال��ه��ا  اإن  حيث   
اأذى  من  له  تعر�سه  ما  ب�سبب  نف�سية 

ج�سدى ب�سبب براد بيت.
 وارتبط كل من املمثل براد بيت و املمثلة 
2005عندما  عام  فى  جوىل  اأجنلينا 
جينيفر  زوجته  عن  بيت  ب��راد  انف�سل 
اأني�ستون، وُعقد قران الثنني فى عام 
كونهما  ورغ���م  ف��رن�����س��ا،  ف��ى   2014
اأن  اإل  ال��ق��ان��ون  اأم���ام  ع��ازب��ني  اأ�سبحا 

م�سكلة احل�سانة مل تنته.

طرح بو�ضرتات فيلم مارجوت روبي وبراد 
بيت Babylon قبل عر�ضه يف دي�ضمرب

تنتهي ال�شرية املهنية لربو�س ويلي�س )1955( يف حلظٍة 
عليه  يفر�س  الع�شبي  النظام  يف  عطٌب  متوّقعة.  غري 
اأدائّي، يك�شف  �شيه يف تنويٍع  عي�شًا خمتلفًا عن عمٍر ميمُ
�شينمائي  منٍط  من  اخل��روج  مع�شية  ارتكاب  من  متّكنه 
واأرباحًا،  �شهرًة  مينحه  والت�شويق(،  احلركة  )اأف��ام 
حّرره من �شطوة املطاردة والف�شاد  اإىل اختباٍر متثيلّي، يمُ
تيح له مترينًا على فهٍم اأعمق حلالة  والعامل ال�شفلي، ويمُ
وانفعال، وبحٍث اأدّق يف ذاٍت فردية، بكوابي�شها وم�شاغلها 

وخيباتها وانك�شاراتها ورغباتها.
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خرباء تغذية: هذه الأطعمة توؤدي اإىل اخلمول
ما،  وجبة  ت��ن��اول  بعد  باجل�سم  مفاجئ  بخمول  الأح��ي��ان  بع�ص  يف  ن�سعر 
ويرجع البع�ص �سبب هذا اخلمول اإىل كرثة تناول الطعام، خرباء التغذية 

اأو�سحوا باأن نوع الغذاء ولي�ص الكم هو الذي ي�سبب اخلمول. 
 Eat This،Not That وحدد خرباء التغذية يف مقالة ن�سرها موقع
اأ�سواأ الأطعمة التي يوؤدي تناولها اإىل اخلمول، الذي ميكن اأن ي�سبب عائقا 

يف حياتنا اليومية:

امل�شروبات الغازية
تو�سح خبرة املجل�ص الطبي الدكتورة ليزا يونغ اأن امل�سروبات ال�سكرية مثل 
ال�سودا ت�سبب ارتفاعا فوريا يف م�ستويات ال�سكر يف الدم، يتبعها انخفا�ص 
اجل�سم،  يف  الطاقة  م�ستويات  على  ال��دم  يف  ال�سكر  تقلبات  وت��وؤث��ر  �سريع، 
باللتهابات  اأي�سا  يرتبط  ال�سودا  مثل  النقي  ال�سكر  ب��اأن  يونغ  وت�سيف 
التي ميكن اأن توؤدي اإىل التعب، وتو�سي يونغ مبحاولة ا�ستبدال امل�سروبات 

الغازية املحالت بال�سكر، باملاء او املياه الغازية.

ال�شكريات
 The First Time كتاب  موؤلفة   Lauren Manaker تقول 
العايل  ال�ستهالك  :"اإن   Mom's Pregnancy Cookbook
حتفز  دم��اغ��ك  يف  كيميائية  م��ادة  وه��ي   - الأوريك�سني  اإن��ت��اج  مينع  لل�سكر 
ال�سعور باليقظة، لذلك، كلما زادت كمية ال�سكر التي تتناولها، كلما �سعرت 

بالنعا�ص اإنه يتعار�ص مع الهدف املت�سور لإبقائك ن�سيطا بالفعل".

احلبوب املكررة
بع�ص  ا�ستبدال  مت  التي  اأواحلبوب  املخ�سبة  احلبوب  هي  املكررة  احلبوب 

عنا�سرها الغذائية اأثناء املعاجلة.
لالألياف  اأف�����س��ل  ك��م�����س��در  ال��ك��ام��ل��ة  احل��ب��وب  تعمل  كلينيك،  مل��اي��و  وف��ق��ا 
والعنا�سر الغذائية الهامة الأخرى، مثل فيتامينات ب واحلديد وحم�ص 

الفوليك وال�سيلينيوم والبوتا�سيوم واملغني�سيوم.
وبح�سب اخلبرة يونغ فاإن احلبوب املكررة مثل اخلبز الأبي�ص واملعكرونة 
يونغ  وت�سيف  الطاقة،  م�ستويات  انخفا�ص  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  البي�ساء 
"يتم ه�سمها ب�سرعة، مما يوؤدي اإىل ارتفاع )ومن ثم انخفا�ص �سريع( يف 
م�ستويات ال�سكر يف الدم، وعندما ينخف�ص �سكر الدم يف النهاية، ت�ستنفد 

م�ستويات الطاقة لديك".

 الدجاج املقلي
مينح تناول الدجاج املقلي ال�سعور بالراحلة للحظة الأوىل، ولكن، بح�سب 
ال�سحوم  ك���رثة  ب�سبب  الأخ�����رى،  املقلية  الأط��ع��م��ة  غ���رار  وع��ل��ى  اخل����رباء 

والإ�سافات ال�سناعية، فهي لي�ست على راأ�ص القائمة ال�سحية.
فاإن  بالتاأكيد  ل��ذي��ذ  الطبق  ه��ذا  اأن  ح��ني  :"يف  م��ان��اك��ر  اخل��ب��رة  ت��ق��ول   
بالوجبة  النا�ص ي�سعرون باخلمول بعد ال�ستمتاع  اأن يجعل  تناوله ميكن 
اله�سم  �سعبة  تكون  اأن  ميكن  املقلي،  الدجاج  مثل  املقلية،  الأطعمة  لأن 
امل�ستخدم يف  "، ومزيج الدهون وامللح  اأن تكون طعاما" ثقياًل  اإىل  ومتيل 
�سنع هذا الطبق ميكن اأن يت�سبب يف �سعور ال�سخ�ص بالثقل وعدم ال�سعور 

بال�سعادة".

ليلى؟ قي�س  هو  • من 
- قي�ص بن امللوح العامري

�شعرا؟ ال�شعر  على  نطلق  اأن  ميكن  • متى 
- اذا كان موزونا ويزيد على 10 اأبيات.

كلثوم؟ اأم  معنى  • ما 
- املراأه املمتلئة اجل�سم.

العراق؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- �ساطئ املاء.

الإن�سان  ج�سم  يف  املوجودة  العظام  عدد  اأما  عظمة،   22 الإن�سان  راأ�ص  جمجمة  عظام  عدد  اأن  تعلم  • هل 
فهي 206 عظمة. 

عندما  يحدث  الأدنى  احلد  �سغط  اأدنى.  وحد  اأق�سى  حد  الدم،  �سغط  من  نوعان  هناك  اأن  تعلم  • هل 
ينقب�ص البطني الأي�سر.

فالأ�سخا�ص  ال��دم  �سغط  على  توؤثر  عديدة  عوامل  وهناك  تدريجياً.  ال��دم  �سغط  يرتفع  ال�سن  كرب  وم��ع 
املفرطني يف الوزن كثراً ما يكون لديهم �سغط دم عاٍل وكذلك التوتر والتدريب والإرهاق وحتى الو�سعية 

توؤثر على �سغط الدم.
الأزرق. اللون  اإىل  يتحول  لالأك�سجني  تعر�سه  عند  ولكن  اللون  عدمي  البحر  جراد  دم  اأن  تعلم  • هل 

اجلن�ص. نف�ص  من  وكلها  واحد  وقت  يف  جراء   4 تنجب  اأن  ميكن  املدرع  حيوان  اأنثى  اأن  تعلم  • هل 
املوز. اأكل  يحب  الرّنة  • حيوان 

ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�سجيلها  مت  طران  م�سافة  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
طعامها. ابتالع  من  لتتمكن  الأر�سية  للجاذبية  حتتاج  الطيور  اأن  تعلم  • هل 

اأن عدد نب�سات قلب  اللغة الإجنليزية.• هل تعلم  ا�ستخداما يف  اأكرث احلروف  E هو  اأن حرف  •هل تعلم 
الإن�سان يف الدقيقة مبعدل و�سطي 70 نب�سة. 

املخيخ   � املخ  رئي�سية هي:  اأق�سام  اإىل ثالثة  1،3 كغ. وهو مق�سم  الإن�سان يزن حوايل  اأن دماغ  تعلم  • هل 
والنخاع ال�سوكي. ويعترب املخ اجلزء الأهم يف الدماغ ومنه تتم ال�سيطرة على معظم الأعمال الإرادية وعلى 

اأطرافه مادة اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة باجل�سم )كال�سمع والكالم والنظر و....(.

هدية الوايل
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فوائد  اليو�شفي

اليو�سفي يعد مبثابة مفتاح  اإن  اإمكه ريزه  الأملانية   التغذية  قالت خبرة 
ال�سحة واجلمال، حيث اإنه يزخر  بفيتامني �سي، الذي يعمل على تقوية 
ال�ستاء  املُعدية يف  ب��الأم��را���ص  الإ���س��اب��ة   م��ن  ث��م يقي  وم��ن  املناعة،  جهاز 

كالإنفلونزا.
 واأ�سافت ريزه اأن فيتامني �سي ي�ساعد اأي�سا على بناء الكولجني يف اجل�سم، 

ومن  ثم تتمتع الب�سرة مبظهر م�سدود وتبدو اأكرث مرونة.
 كما يحتوي اليو�سفي على )بروفيتامني اأي( املعروف با�سم البيتا كاروتني 

)يتحول يف اجل�سم اإىل فيتامني اأي(، الذي  ي�ساعد على جتدد اخلاليا.
ويف ف�سول ال�سنة الباردة التي يحدث فيها الزكام فاإن هذه الفاكهة تقوي 
جهاز املناعة، ويعترب حمتوى اليو�سفي من ال�سيلينيوم هو الأعلى مقارنة 
الإن�سان،  الأخ��رى. وال�سيلينيوم مادة مهمة جل�سم  اأن��واع احلم�سيات  بكل 

يوؤدي الفتقار اإليها ونق�سه اإىل زيادة احتمال الإ�سابة بال�سرطان.

اأعلن الوايل يف يوم من اليام اأن من يقوم بخياطة ثوب لعيد ميالد ابنته مل يلب�ص مثله احد قبلها �سيعطيه 
مكافاأة كبرة �سخية تتمثل يف بيت جميل ونقود كثرة .. تهافت جميع خياطي املدينة خلياطة ثوب لالأمرة 
وكل منهم ياأتي باأغلى القم�سة وي�سنع ف�ستانا ويقدمه لالأمرة ولكن لالأ�سف مل تر�َص باأي منهم وقالت: 
اريد ف�ستانا يدخل قلبي وحتبه عيناي ويحتار فيه عقلي .. حتى جاء احد اخلياطني من قرية جماورة وقد 
حمل معه علبة مغلقة وطلب يومها مقابلة المرة .. تقدمت المرة من ال�ساب الذي اعجبها ح�سن منظره 
ونظافة هندامه وقوة ج�سده وقالت له انت فار�ص؟ فقال: ل بل انا خياط اتيت لك بف�ستان لعله ير�سيك .. 
فتح العلبة ومد يده واخرج ف�ستانا من احلرير رائع التكوين فقد جعل ذيله الطويل ما بني درجات احلرير 
الخ�سر واللون الرملي وقد و�سعت بينهم ورود حريرية رائعة ال�سنع يظن من يراها انها حقيقية ثم تطريز 
من ال�سجار البا�سقة املثمرة باألوان طبيعية ت�سل اإىل الو�سط باأ�سكال رائعة وبعد ذلك و�سع الطيور والفرا�سات 
اجلميله والوردات ال�سغرة الرقيقة على �سدر الف�ستان الذي �سنعه من اللون ال�سماوي ال�سايف وتوجها بغطاء 
للراأ�ص ي�سبه لون ال�سماء وقد �سنع لها اكماما وا�سعة منتفخة تعلو كتفيها بلون مياه البحر وقد خرجت منها 
روؤو�ص ال�سماك الذهبية وامللونه وكاأنها تكاد ان تطر ف�سهقت المرة من جمال الف�ستان وقالت ما كل هذا!! 
فقال لها انها روعه الطبيعة ان الرمال الذهبية ت�سبه �سعرك اجلميل وتلك الزهار املتفتحة ت�سبه جمالك 
الن�سر اما ال�سجار البا�سقة فهي ت�سبه قدك املتمايل وهذه ال�سماء لرفعتك و�سمو مكانتك اما اخل�سرة فهي 
امل�ستقبل الذي فر�ص بالزهار وينتظرك.. هنا مل يتمالك الوايل نف�سه وقال انك فعال قد �سنعت عمال رائعا 
ولك عندي املكافاأة التي تطلبها بجانب املكافاأة التي و�سعتها انا بنف�سي.. فقال اخلياط.. لقد �سنع حبي وقلبي 
هذا الف�ستان لالأمرة التي احببتها ف�سحك الوايل ب�سعادة وقال .. فهمت الآن ملاذا طلبت الأمرة ف�ستانا مل 

يلب�سه احد غرها.. هي لك مع الف�ستان وهنيئا لكما حبكما.

اأمرا�ص  اأخ�سائية  ت�سويت�ص،  ناتاليا  الدكتورة  اأعلنت 
ال�سمنة  اأن  ال��دم��وي��ة،  والأوع���ي���ة  ال��ق��ل��ب 
باحت�ساء  الإ���س��اب��ة  بخطر  مرتبطة 

ع�سلة القلب.
وت�سر الأخ�سائية يف مقابلة مع 
doctorpiter." م���وق���ع 

ومر�ص  ال�سمنة  اأن  ru" اإىل 
يحفزا  اأن  مي��ك��ن  ال�����س��ك��ري 
ع�سلة  باحت�ساء  الإ���س��اب��ة 

القلب .
ووف����ق����ا ل���ه���ا ه���ن���اك عدد 
من الأم��را���ص تزيد من 
الن�ساء  اإ�سابة  احتمال 

باحت�ساء  باملئة   85 بن�سبة  وال��رج��ال   ، باملئة   84 بن�سبة 
اأدرج��ت ه��ذه الأم��را���ص وفقا لبيانات  ع�سلة القلب. وق��د 
نتائج درا�سات عاملية. وت�سيف الأخ�سائية، مر�سى ال�سكري 

هم الفئة الأكرث عر�سة لالإ�سابة باحت�ساء ع�سلة القلب.
وتقول، "تت�سرر الأوعية الدموية من وفرة ال�سكر يف الدم، 
ال�سرايني  ثم  ومن  الدموية  ال�سعرات  اأول  تت�سرر  حيث 
الكبرة. تفقد هذه الأوعية يف البداية مرونتها ونفاذيتها، 
ب�سورة  والأع�����س��اء  الأن�سجة  تغذية  على  ق���ادرة  تعد  ول��ن 

كاملة وبالأخ�ص ع�سلة القلب".
ارت��ف��اع م�ستوى  ي��ع��اين م��ن  وتن�سح اخل��ب��رة، جميع م��ن 
امل�سببة  اللويحات  لأن  ب�سحتهم،  اله��ت��م��ام  ال���دم  �سغط 
ارتفاع  م�ستوى  تقلبات  م��ن  تت�سرر  ال�����س��راي��ني  لت�سلب 
م�سكال  ويتخرث  بداخلها  ال��دم  يتوغل  ال��دم، حيث  �سغط 

جلطة دم��وي��ة. وه���ذه اجل��ل��ط��ة ت�سد ال��وع��اء ال��دم��وي يف 
القلب، ما يوؤدي اإىل احت�ساء ع�سلة القلب.

وت�سيف، الأ�سخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة معر�سون 
لالإ�سابة باحت�ساء ع�سلة القلب اأي�سا.

ال�سمنة  اأن  العلمية،  ال��درا���س��ات  نتائج  "اأظهرت  وت��ق��ول، 
مرتبطة ب�سورة مبا�سرة بخطر الإ�سابة باحت�ساء ع�سلة 
والوزن  ال�سمنة  م��ن  ي��ع��اين  ال���ذي  ال�سخ�ص  لأن  ال��ق��ل��ب. 
ت��غ��رات ل رجعة  ق��ل��ب��ه  ب��ن��ي��ة ع�سلة  ال���زائ���د، حت�����س��ل يف 

فيها".
م�ستوى  وارت����ف����اع  ال�������س���راي���ني  ت�����س��ل��ب  اأن  ل���ه���ا،  ووف���ق���ا 
باأمرا�ص  الإ���س��اب��ة  يف  ي�ساهمان  ال���دم،  يف  الكولي�سرتول 
يكونا  اأن  ميكن  والتدخني  اخلامل  احلياة  ومن��ط  القلب، 

حمفزين لحت�ساء ع�سلة القلب.

اأمرا�ض حتفز حدوث احت�ضاء ع�ضلة القلب

Paramount Emmy Party يف وي�شت هوليود، كاليفورنيا.  )ا ف ب( اإيا بورنيل خال ح�شورها 2022 


