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علماء يكت�سفون �سر ارتباط القهوة بالتدخني
ال�سجائر لدى  اإدم��ان  ال�سباح مع  القهوة لدى  ارتبط فنجان  لطاملا 
املدخنني، ��سط ت�سا�ؤل عن �سبب هذا الرتباط الذي يجعل الأمرين 
اأمريكيون  باحثون  تابع  الت�سا�ؤل،  ه��ذا  على  �للإجابة  متلزمني. 
على  مبا�سر  ب�سكل  يوؤثران  القهوة  يف  مركبني  فلوريدا،  جامعة  من 
م�ستقبلت النيكوتني يف الدماغ. �قال موؤلف الدرا�سة ر�جر بابكي، 
اأ�ستاذ علم العقاقري يف كلية الطب بجامعة فلوريدا: "ت�ساءلت كثريا 
عن �سبب تلزم العادتني. كثري من املدخنني يبحثون عن القهوة يف 
ال�سباح. اأردنا اأن نعرف ما اإذا كانت هناك اأ�سياء يف القهوة توؤثر على 
م�ستقبلت النيكوتني يف الدماغ". ��فقا لوكالة "يو بي اآي" للأنباء 
التي  الباحثون حملول قهوة حمم�ص داكن على اخلليا  فقد طّبق 
تنبعث منها م�ستقبلت النيكوتني لدى فئران. �خل�ص الباحثون اإىل 
الوظيفي  ا�ستعادة اخللل  ي�ساعد يف  قد  القهوة  اأن مركبا ع�سويا يف 
لدى  النيكوتني  يف  ال�سديدة  الرغبة  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  للم�ستقبلت 
"نيور�  د�ري���ة  يف  بحثها  نتائج  ف��ل��وري��دا  جامعة  �ن�سرت  امل��دخ��ن��ني. 
املزيد  اإج��راء  اأك��د�ا على �سر�رة  الباحثني  اأن  فارماكولوجي"، علما 

من البحوث على نطاق �ا�سع، �تطبيقها على الب�سر.

ملحبي املاأكوالت البحرية.. تقرير يحذر من العواقب البيئية
دعا تقرير �سادر عن ال�سند�ق العاملي للطبيعة لبذل جهود عاجلة 
يف جمال تعزيز قطاع املاأكولت البحرية، ��سط خما�ف من اأن حبنا 
نورغر�ف،  كيت  �قالت  الأن��واع منها.  يقتل ع�سرات  امل��اأك��ولت  لتلك 
املديرة التنفيذية للحملت يف ال�سند�ق العاملي للطبيعة: "املحيط 

هو القلب الأزرق لكوكبنا �نحن نتجاهل �سحته على م�سوؤ�ليتنا".
ال��ث��م��ني ع��ل��ى راأ�ص  امل����ورد  ت��ك��ون ح��م��اي��ة ه���ذا  اأن  "يجب  �اأ���س��اف��ت: 
اأ�لويات كل م�سائد الأ�سماك يف جميع اأنحاء العامل، �مع ذلك فقد 
ظلت املمار�سات غري امل�ستدامة لفرتة طويلة د�ن رادع، مما اأدى اإىل 
فقد حدد  "ديلي ميل"،  ذك��رت  �ح�سبما  املحيطات".  ث��ر�ة  ا�ستنزاف 
املحفوفة  البحرية  امل��اأك��ولت  "اأعمال  ع��ن��وان  حمل  ال��ذي  التقرير، 
يتنا�لها  التي  البحرية  للماأكولت  الإج��م��ايل  احلجم  باملخاطر"، 
اأكل   ،2019 ع��ام  يف  اإن��ه  التقرير  �ي��ق��ول  م��رة.  لأ�ل  الربيطانيون 
النا�ص يف اململكة املتحدة 887000 طنا من املاأكولت البحرية، �مت 
�سيد الغالبية العظمى "81 باملئة" من هذه املاأكولت البحرية خارج 
مياه اململكة املتحدة. �نظر التقرير يف �سل�سل التوريد ل� 33 �سلعة 
من املاأكولت البحرية ال�سهرية، مبا يف ذلك �سمك احلد�ق �ال�سلمون 
اأن بع�ص هذه الأنواع،  املرقط �الرجنة �بلح البحر �احلبار. �ُ�جد 
مبا يف ذلك بلح البحر �ال�سردين �الرجنة، منخف�سة املخاطر ن�سبيا 
اأخرى،  اأن���واع  تقييم  ذل��ك، مت  �م��ع  الإن��ت��اج �ال�ستهلك.  م��ن حيث 
مبا يف ذلك �سمك اأبو �سيف �التونة �قريد�ص املياه الدافئة �احلبار 
اأنها مرتافقة مع خماطر عالية،  اأن��واع �سرطان البحر، على  �بع�ص 

بفعل ال�سيد �تاأثريات تغرّي املناخ �النظام البيئي.

نبات البو�سيدونيا.. رئة املتو�سط وكنز بيئي 
يف  ت�سمى  كما  "ال�سريع"  اأ�  البحرية  "البو�سيد�نيا"  نباتات  ُتعترب 
�تثبت  بالأ�ك�سجني  البحر  مياه  ت��ز�د  حيث  هامة،  بيئية  ث��ر�ة  تون�ص 
الأع�ساب  ه��ذه  اأن  غ��ري  داخ��ل��ه،  اأم���واج  ك��ا���س��رات  د�ر  �تلعب  البحر  ق��اع 
البحرية اأ�سبحت عر�سة للتلف يف ال�سنوات الأخرية، حيث يلفظ البحر 
املياه.  �ت��ل��وث  الع�سوائي  الب�سري  الن�ساط  ب�سبب  منها  كبرية  كميات 
�يو�سي خرباء البيئة �منظمات حماية الطبيعة باحلفاظ على نباتات 
بعد موتها �خر�جها  ال�ستفادة منها حتى   � "البو�سيد�نيا" �تثمينها 
ل��ك��ث��ري م���ن الأن�سطة  ت��ت��ح��ول اإىل م����ادة خ���ام  ال�����س��واط��ئ ع��ن��دم��ا  ع��ل��ى 
القت�سادية البحرية. �اأكد مدير تهيئة �ا�ست�سلح ال�سريط ال�ساحلي 
يف �كالة حماية ال�سريط ال�ساحلي، مهدي باحلاج، يف ت�سريحات ملوقع 
"�سكاي نيوز عربية"، اأن البو�سيد�نيا "تعد اأهم نبتة يف البحر الأبي�ص 
املتو�سط �متتد على م�ساحات �سا�سعة حتت املاء �من خ�سائ�سها توفري 
الأ�ك�سجني ��سط البحر �ك�سر الأمواج العاتية كما اأنها تعمل بوا�سطة 
يف  �ت�ساهم  البحرية  التيارات  من  الرمال  على  املحافظة  على  عر�قها 
التوازن البيئي". �اأ�ساف اأن نباتات "ال�سريع" حتتاج مثل اأي كائن حي 
"مما  لظر�ف ملئمة للحياة �ملحيط نظيف من البل�ستيك �التلوث 
جعلها تتعر�ص يف ال�سنوات الأخرية للتلف �متوت يف قاع البحر ثم تخرج 

بكميات كبرية على ال�ساطئ"، داعيا للعناية بها عرب اإعادة زرعها.
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اجلفاف يتيح اكت�ساف 
اآثار دينا�سورات 

املاء  اأق��دام يف قاعه ك��ان  اآث��ار  اأح��د الأنهر يف تك�سا�ص اكت�ساف  اأت��اح جفاف 
 113 نحو  قبل  الأرج���ح  على  عا�ست  لدينا�سورات  �تعود  �سابقاً  يخفيها 
الولية  ه��ذه  يف  متنزه  يف  م�سوؤ�لة  الثلثاء  اأف���ادت  م��ا  على  �سنة،  مليون 

الأمريكية.
�مغمورة  بالر�ا�سب  �مليئة  �سابقاً  مطمورة  العميقة  الآث��ار  ه��ذه  �كانت 

باملاء، مما �ساهم يف حفظها.
�اأ��سحت امل�سوؤ�لة يف اإدارة املتنزهات �احلياة الربية يف تك�سا�ص �ستيفاين 
�سالينا�ص غار�سيا اأن "ظر�ف اجلفاف احلاد هذا ال�سيف اأدت اإىل جتفيف 

النهر متاماً يف معظم الأماكن، مما ك�سف عن اآثار جديدة يف املتنزه".
بالقرب من مدينة  الواقع  املتنزه  العاملني يف هذا  الكت�ساف  �اأف��رَح هذا 
 )Dinosaur Valley( "دال�ص �يحمل ت�سمية "�ادي الدينا�سورات

نظراً اإىل �جود عدد كبري من اآثار الدينا�سورات فيه.
�قد يكون الكت�ساف اجلديد اأحد اأطول �سل�سل اآثار اأقدام الدينا�سورات 
يف العامل ، �فًقا لتعليق اأرفقه املتنزه بهذه ال�سور التي ن�سرها عرب ال�سبكات 
الجتماعية، �بدا فيها متطوعون يعملون على تنظيفها لكي تظهر بو�سوح 

اأكرب.
��سرحت �ستيفاين �سالينا�ص غار�سيا اأن "معظم الآثار التي اكُت�ِسَفت اأخرياً 
دي��ن��ا���س��ور م��ن نوع  اإىل  ت��ع��ود  النهر يف احل��دي��ق��ة  يف م��واق��ع خمتلفة م��ن 
اأن يبلغ طوله خم�سة  اأكر�كانثو�سور"، �هو من �ح�سيات الأرجل �ميكن 

اأمتار ��زنه �سبعة اأطنان.

هرب�س الوجه فريو�س 
يعود اإىل 5 اآالف �سنة

اأن  اأخ���رياً  ن�سرت  درا���س��ة  باحثون يف  رّج���ح 
ال�����س��لل��ة احل���دي���ث���ة م���ن فري��ص  ت���ك���ون 
هرب�ص الوجه التي تت�سّبب بتقّرحات تعود 
اإىل حوايل 5 اآلف �سنة. �قالت كري�ستيانا 
القّيمة الرئي�سية على هذه الدرا�سة  �سيب 
"�ساين�ص  جملة  يف  خل�ستها  ُن�سرت  التي 
ال�سللت  اأن  ل��ن��ا  "تبنّي  اإن����ه  اأدفان�سز" 
احل���دي���ث���ة مب���ت���غ���رّيات���ه���ا ك���ّل���ه���ا ت���ع���ود اإىل 
احلجري  الع�سر  نهاية  م��ن  معّينة  ف��رتة 
احلايل  الهرب�ص  يعود  ث��ّم،  من  احلديث". 
اإىل 5 اآلف �سنة فقط، �هو عمر اأقّل طوًل 
من ذاك الذي كان مت�سّوراً له. �قد فاجاأت 
"لأننا  ال�سيء  بع�ص  العلماء  النتيجة  هذه 
اف��رت���س��ن��ا اأن ال��ه��رب�����ص ت��ط��ّور ت��زام��ن��اً مع 
تطّور الب�سر لوقت طويل جّداً"، بح�سب ما 
النو�ي  اخلبرية يف احلم�ص  �سيب  ك�سفت 
املتعا�نة مع جامعة  الوراثة  القدمي �علم 
كامربيدج. �تفيد معطيات منظمة ال�سحة 
العاملية باأن فري��ص ات�ص ا�ص يف1- امل�سّبب 
مليارات   3،7 نحو  اأ���س��اب  الوجه  لهرب�ص 
يزال  �ل  عمرهم.  لبقية  الب�سر  م��ن  ف��رد 
الغمو�ص يكتنف جزءاً كبرياً من تاريخ هذا 
الفري��ص �طريقة تف�ّسيه، خ�سو�ساً ب�سبب 

�سعوبة العثور على اأمثلة قدمية.

موزة يف اليوم ميكن اأن تقي 
الن�ساء من حاالت �سحية قاتلة �ص 23

خيارات املُحليات
اإ�سافة احلليب  اأن ت�ساعد  �لتغيري النكهة �امل��ذاق، ميكن 
الكثريين  على  يتعني  �ل��ك��ن  كابت�سينو،  اأ�  لت��ي��ه  لعمل 
حتلية  م���ادة  اأي  اأ�  ال�سكر  على  احل�����س��ول  ب��ني  املفا�سلة 

اأخرى للم�ساعدة يف جعل الطعم اأكرث متعة.
يزيد  ما  اأن  الأمريكية  الوطنية  القهوة  جمعية  �اأف���ادت 
حُملي  اإ�سافة  يف�سلون  القهوة  �ساربي  ن�سف  عن  قليًل 
اإىل  ال�سخ�ص بحاجة  كان  فاإذا  ال�سباحي.  اإىل م�سر�بهم 
احت�ساء الكثري من القهوة على مدار يوم مزدحم اأ� للعمل 
يف النوبة الليلية، فاإنه بالتايل ي�سيف الكثري من ال�سكر 

غري ال�سر�ري اإىل نظامه الغذائي.

الع�سل بديل ُمتمل
ال�سكر  ت��ن��ا�ل  اإن  ه���ارف���ارد  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  �ت��ق��ول 
ارتفاع  مثل  �سلبية  �سحية  اآث��ار  يف  ي�ساهم  ميكن  امل�ساف 
ال���وزن �م��ر���ص ال�سكري  ال���دم �الل��ت��ه��اب �زي����ادة  �سغط 
مواد  م��ن  العديد  يعترب  كما  الدهنية.  الكبد  �اأم��را���ص 
ال��ت��ح��ل��ي��ة غ���ري ال�����س��ك��ري��ة خ���ي���ارات غ���ري ف��ع��ال��ة كبدائل 
على  مرغوبة  غري  تاأثريات  لها  يكون  اأن  �ميكن  غذائية 
املدى الطويل. �لكن ميكن اأن يكون الع�سل اأحد البدائل 

املحتملة لل�سكر مع بع�ص الفوائد ال�سحية.
احت�ساء  عند  غ��ال��ًب��ا  طبيعي،  ك��ُم��ح��ٍل  الع�سل،  �ي�ستخدم 
الأف�سل  اخل���ي���ار  ي���ك���ون  اأن  �مي���ك���ن  ل��ل�����س��اي.  ال��ب��ع�����ص 
بالن�سبة لأ�لئك الذين يبحثون عن بديل طبيعي لل�سكر 

لقهوتهم.
"هيلثلين"  م�����وق�����ع  ن���������س����ره����ا  ت�����ق�����اري�����ر،  �ت���������س����ري 
Healthline، اإىل اأن الع�سل يحتوي على ن�سبة اأعلى 
اإن الفركتوز هو مركب  من الفركتوز مقارنة مع ال�سكر. 
اأق��وى من غريه مثل اجللوكوز، مبا يعني  ذ� نكهة حلوة 
كميات  لإ�سافة  يحتاج  التحلية ل  الع�سل يف  ا�ستخدام  اأن 

كبرية مثل ال�سكر للح�سول على نف�ص النكهة احللوة.

�سعرات  ع���ل���ى  ال��ع�����س��ل  �ي���ح���ت���وي 
ل�  �فًقا  ال�سكر  من  بقليل  اأعلى  ح��راري��ة 
املرء  لأن  نظًرا  �لكن   ،Healthline

للح�سول  م��ن��ه  اأق����ل  ك��م��ي��ة  اإىل  ���س��ي��ح��ت��اج 
�سيوفر  اأن��ه  املحتمل  امل��ذاق احللو، فمن  نف�ص  على 

��ا ع��ل��ى م��وؤ���س��ر ن�سبة  ال�����س��ع��رات احل���راري���ة. ي��ح��ت��وي اأي�����سً
ال�سكر يف الدم اأقل من ال�سكر، مما يعني اأنه لن يوؤدي اإىل 
ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم. �يتميز الع�سل عن باقي مواد 
ا على كميات �سئيلة من  التحلية �ال�سكر باأنه يحتوي اأي�سً

املعادن �الفيتامينات.
�فًقا ل�Perfect Daily Grind، يكمن اأحد العوائق 
له  اأن��ه  يف  القهوة،  لتحلية  الع�سل  ا�ستخدام  يف  املُحتملة 
نكهته اخلا�سة. �يتميز ال�سكر يف هذه احلالة لأنه ي�سيف 
ال��ق��ه��وة. �ل��ك��ن ميكن  ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى نكهة  احل����ل�ة د�ن 
منا�سب  نوع  اختيار  خلل  من  النقطة  هذه  على  التغلب 
من الع�سل لل�ستخدام. �يف هذا ال�سياق، ين�سح اخلرباء 
با�ستخدام ع�سل الأكا�سيا �الرب�سيم �هما خياران جيدان 

للنكهات املحايدة.

ا! هل تعلم اأن القهوة مفيدة لكليتيك اأي�سً
�جود  حول  �سائع  علمي  خطاأ  بت�سحيح  جديد  بحث  قام 
اأن  ت��ب��ني  ال��ك��ل��ي��ت��ني، ح��ي��ث  ال��ق��ه��وة ع��ل��ى  ل��ت��ن��ا�ل  �سلبيات 
خطر  بانخفا�ص  مرتبًطا  يكون  رمب��ا  القهوة  ا�ستهلك 
الإ�سابة باإ�سابة الكلى احلادة AKI، �هي حلقة مفاجئة 
على  حت��دث  اأن  ميكن  �ال��ت��ي  الكلوي،  الف�سل  اأ�سباب  م��ن 

مدار اأيام اأ� حتى �ساعات.
 US News & ن�������س���ره  ت���ق���ري���ر  يف  �رد  مل�����ا  �ف�����ًق�����ا 
 Kidney د�ري����ة  ع��ن  ن��ق��ًل   World Report
باحثون  ت��و���س��ل   ،International Reports
اإىل  �ميني�سوتا  �ك��ول��وراد�  هوبكنز  جونز  جامعات  م��ن 
النتائج اجلديدة �غري امل�سبوقة با�ستخدام بيانات �نتائج 

خل�ست اإليها درا�سة حول 
ال�سرايني  خماطر ت�سلب 
يف امل��ج��ت��م��ع��ات، �ال���ت���ي مت 
خ���لل���ه���ا م���ت���اب���ع���ة ح�����الت 
اأكرث من 14000 م�سارك ملدة 24 
ال�سرايني  ت�سلب  اأ�سباب  اإىل  "للتو�سل  املتو�سط  يف  عاًما 
القلبية  اخلطر  عوامل  يف  �التباين  ال�سريرية،  �نتائجه 
الأ���س��ب��اب ح�سب  الطبية �اخ��ت��لف  �ال��رع��اي��ة  ال��وع��ائ��ي��ة 

العرق �اجلن�ص �املوقع �التاريخ".
عند الإحالة املرجعية حلالت AKI، �التي بلغ اإجماليها 
1،694، يف �سوء معلومات عن تنا�ل القهوة، املُبلغ عنها 
ذاتًيا، لحظ الباحثون اجتاًها هبوطًيا يف حالت الإ�سابة 
تبني  القهوة. على �جه اخل�سو�ص،  �ساربي  ب�AKI بني 
اأن هناك انخفا�سا يف خطر الإ�سابة ب�AKIِ بني اأ�لئك، 
 ،15% ال��ذي��ن ي��ت��ن��ا�ل��ون ك��وًب��ا �اح����ًدا يف ال��ي��وم، بن�سبة 
اأك��واب يومًيا فكان خطر  اأما من ي�سربون كوبني �ثلثة 

الإ�سابة اأقل بن�سبة ٪22 �٪23 على التوايل.
�سرياج  دكتور  الدرا�سة،  امل�ساركني يف  الباحثني  اأحد  رجح 
باريك، تف�سرًيا �احًدا حمتمًل �هو اأن �سبب تاأثري القهوة 
اأن  اإىل  يرجع  رمب��ا  احل��اد  الكلوي  الق�سور  خماطر  على 
املركبات الن�سطة بيولوجًيا جنًبا اإىل جنب مع الكافيني اأ� 
الكافيني نف�سه فقط يح�سن الرت�ية �ا�ستخدام الأك�سجني 
داخل الكلى، م�ستنًدا اإىل اأن �ظيفة الكلى اجليدة �حتمل 
اأ�سا�سي على اإمداد  الق�سور الكلوي احلاد يعتمدان ب�سكل 

ثابت بالدم �الأك�سجني.
الدرا�سات  من  املزيد  اإج���راء  ب�سر�رة  الباحثون  �اأ����س��ى 
لتحديد العلقة ال�سببية بني ا�ستهلك القهوة �انخفا�ص 
مع  ال��ر�م��ات��وي��دي،  املفا�سل  بالتهاب  الإ���س��اب��ة  خم��اط��ر 
اإ�سافات متكررة  توؤثر  اأن  الآخ��ذ يف احل�سبان كيف ميكن 
مثل الكرمية �ال�سكر اإىل م�سر�بات القهوة اإيجاًبا اأ� �سلًبا 

على النتائج.

اأنقا�س دارة فخمة عمرها 
1200 عام يف �سحراء النقب
اأن��ق��ا���ص مبنى  اإ���س��رائ��ي��ل  ك�����س��ف��ت 
�سحراء  يف  ع����ام   1200 ع���م���ره 
باأنه  الآث��ار  �سلطة  ��سفته  النقب 
من  الأ�ل  �ه���و  فاخر"،  "عقار 

نوعه يف هذه املنطقة اجلنوبية.
مدينة  ت��و���ّس��ع  اأع���م���ال  اإط�����ار  �يف 
بقايا  اآث���ار  علماء  اكت�سف  راه���ط، 
�جدرانه  رخامية  اأر�سيته  م�سكن 
ب���ل���وح���ات ج����داري����ة فيما  م��غ��ط��اة 
يحتوي على "غرف مقببة فريدة 
�ب��دي��ع��ة حت��ت الأر�����ص �ه��ي دليل 
اأ�سحابها"  اق����ت����دار  م����دى  ع��ل��ى 

بح�سب �سلطة الآثار الإ�سرائيلية.
"�سخ�سا  اأن  الآث��ار  علماء  �يعتقد 
ث��ري��ا ع��ا���ص يف ال��ع��ق��ار امل��ط��ل على 
النقب"، مقّدرين  مزارع يف �سمال 
القرنني  اإىل  ت��ع��ود  الأن��ق��ا���ص  اأن 
بداية  اإىل  اأي  �ال��ت��ا���س��ع،  ال��ث��ام��ن 

الع�سر الإ�سلمي.
�من املقرر افتتاح املوقع يف مدينة 
اجلمهور  اأم������ام  ال���ب���د�ي���ة  راه�����ط 
العقار  �ي���ق���ع  اخل��م��ي�����ص.  ال���ي���وم 
ق���رب م�����س��ج��د ي��ع��ود ت��اري��خ��ه اإىل 
اآثار  علماء  ك�سفه  نف�سها  ال��ف��رتة 
�قالت  ي��ون��ي��و.  يف  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 
اأن ب�سع  اإن��ه يحتمل  �سلطة الآث��ار 
ع�سرات من امل�سلمني كانوا يوؤد�ن 

ال�سلة يف املوقع. .

�سور غري م�سبوقة 
لكوكب امل�سرتي 

الأمريكية  الف�ساء  �ك��ال��ة  ن�سرت 
ج���دي���دة مذهلة  �����س����وراً  )ن���ا����س���ا( 
لكوكب امل�سرتي �فرها التل�سكوب 
�يظهر  �ي���ب،  جيم�ص  ال��ف�����س��ائ��ي 
�حلقات  ���س��غ��ريان  ق���م���ران  ف��ي��ه��ا 

م�سو�سة �قطبان متوهجان.
جامعة  يف  ال��ف��ل��ك  ع���امل���ة  �ك��ت��ب��ت 
ب��ات��ر الثنني  اإمي��ك��ه دي  ب��ريك��ل��ي 
"نا�سا" اأن  مد�نة  على  من�سور  يف 
"من الرائع حقاً التمكن من ر�ؤية 
بحلقاته  امل�سرتي  كوكب  تفا�سيل 
املجرات،  �حتى  ال�سغرية  �اأقماره 

�كل ذلك يف �سورة �احدة".
قطبي  عند  متوهج  ���س��وء  �ي��ب��د� 
ال�سم�سي  ال��ن��ظ��ام  ك��وك��ب يف  اأك���رب 
الذي ي�سم الأر�ص، �هي عبارة عن 
الذي  للم�سرتي  القطبي  ال�سفق 
ال�سم�ص  م��ن  جزيئات  م��ن  يتكون 
املغنطي�سي  امل���ج���ال  م���ع  ت��ت��ف��اع��ل 
بالن�سبة  احل��ال  هي  كما   ، للنجم، 

اإىل كوكب الأر�ص.
�سطح  اأي�����س��اً  ال�سور  ه��ذه  �ُتظهر 
برياحه  ال����غ����ازي  ال���ع���م���لق  ه����ذا 

�عوا�سفه ��سبابه.
�يف ���س��ور م��ن زا�ي���ة اأ����س��ع، يبد� 
جداً  ال��رف��ي��ع��ة  بحلقاته  امل�����س��رتي 

�قمريه اأمالثيا �اأدرا�ستيا.

ال�سكر اأم الع�سل.. ما الفرق بني 
ا�ستخدامهما لتحلية القهوة؟

الإيجابية  ال�سحية  الفوائد  العلمية  الدرا�سات  تكت�سف 
ميكنهم  ل  من  هناك  اأن  وكما  ي��وم،  بعد  يوًما  للقهوة 

ال�سباح،  يف  القهوة  من  فنجان  احت�ساء  عن  التخلي 
فاإن هناك من ل يحبون نكهة اأو مذاق القهوة على 

الرغم من اأن هناك الكثري من اأنواع القهوة ذات 
طرق حتمي�ص وظروف النمو املختلفة، وحتى 

ما  بح�سب  املختلفة،  النب  حبوب  من  اأن��واع 
تيبل"  "تي�ستنغ  موقع  ن�سره  تقرير  يف  ورد 

.Tasting Table

موقع  مع  حديث  يف  متبلر  ريت�سارد  الربيطاين  النف�سي  الأخ�سائي  اأ�رد 
ميرت� الإلكرت�ين، جمموعة من اخلطوات التي ت�ساعد على ال�سرتخاء.

�الرتكيز  امل�ستقبل،  القلق من  بتفادي  ريت�سارد  ين�سح  احلا�سر:  البقاء يف 
�سعوراً  متنح  التي  �الن�ساطات  �ال��ت��اأم��ل  اليوغا  �ممار�سة  احلا�سر،  على 

بال�سرتخاء �املتعة.
ُيقل�ص  اأن  التفكري ميكن  الختيار: ح�سب ريت�سارد، فاإن تبديًل ب�سيطاً يف 
التاأخر  اإم���ا  ي��وج��د خ��ي��اران،  امل��ث��ال، عند م��وع��د م��ه��م،  ال��ت��وت��ر، على �سبيل 
فهو  التوتر،  �البعد عن  التاأخر  التوتر. ميكن  التاأخر �جتنب  اأ�  �التوتر، 

اأف�سل �ُي�سعر بالراحة �ال�سرتخاء.
العقلية  احلالة  يح�سن  التنف�ص  ف��اإن  لريت�سارد،  �فقاً  ال�سحيح:  التنف�ص 
�اجل�سدية، لذا ميكن اأن جتربة تقنيات التنف�ص لتقليل التوتر عند ال�سعور 

بالتوتر �الإجهاد، لأنها ت�ساعد على ال�سرتخاء ب�سرعة.
اللغة: ين�سح اخلبري بالتدرب على العثور على املفردات ال�سحيحة لتخفيف 

التوتر بدل تاأجيجه.
لأن  اأهمية،  بالأكرث  ب��دءاً  اأ�لويات  ���سع  التاأين  ريت�سارد  �يقرتح  التاأين: 
عمل �سيء �احد �اإجنازه �امل�سي قدماً للإجناز تدريجياً يخفف من التوتر 

�ي�ساعد على اأداء املهام ب�سكل اأكرث �عياً �تنظيماً. 

اأف�سل 5 طرق للتدرب 
على اال�سرتخاء
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�ش�ؤون حملية

لإعداد جيل جديد من قادة رواد الأعمال املهند�سني ال�سناعيني املواطنني يف التخ�س�سات الهند�سية امل�ستقبلية

جممع ال�سارقة لالبتكار يخرج الدفعة الثانية من املهند�سني االإماراتيني ال�سباب يف الربنامج التاأهيلي للتكنولوجيا ال�سناعية املتقدمة

باحثون من كلية العلوم بجامعة االإمارات يكت�سفون كيفية ت�سّكل اأوىل الثقوب ال�سوداء فائقة الكتلة يف الكون

»�سكرًا لعطائك التطوعي« يختتم 
برناجمه ال�سيفي الثالث لالأطفال االأيتام

•• ال�شارقة  - الفجر

احتفل جممع ال�سارقة للبحوث �التكنولوجيا �البتكار بتخريج الدفعة 
الربنامج  �سمن  ال�سباب  الإم��ارات��ي��ني  املهند�سني  املتدربني  من  الثانية 
�يف  امل�ستقبلية  �التقنيات  بال�سناعات  اخل��ا���ص  �ال��ت��اأه��ي��ل��ي  ال��ت��دري��ب��ي 
مقدمتها الت�سنيع امل�ساف اذ امتد هذا الربنامج على مدار ثلثة اأ�سهر 
بالتطبيق  �الن��خ��راط  �التكيف  التعامل  م��ن  خلله  املنت�سبون  متكن 
العملي يف العديد من ال�سناعات ذات التقنيات املتقدمة حيث ركز الربنامج 
على ت�سميم القطع الهند�سية من خلل الربامج على احلا�سب الآيل، ثم 
الهند�سي كقطع  النموذج  الليزر لإنتاج  با�ستخدام  الطباعة  اآلت  ت�سغيل 
لتقنيات  بالإ�سافة  ال�سناعة.  التقليدية يف  الطرق  دقة  تناف�ص  حديدية 
�تنفيذ  ت�سميم   ، املنتج  ت�سميم  العك�سية،  الهند�سة  الرقمي،  التخزين 
النماذج الأ�لية ، الت�سنيع الإ�سايف با�ستخدام جمموعة �ا�سعة من الآلت 
�املاكينات ال�سناعية الأكرث تقدًما على ال�سعيد التقني �طباعة املعادن 
ثلثية الأبعاد، بحيث يكون اخلريجون قادرين على التعامل مع مفاهيم 
الثورة ال�سناعية الرابعة، �التقنيات املدعومة بالذكاء ال�سطناعي �ثورة 

الر�بوتات �الأمتتة �الواقع الفرتا�سي.
�قد �سمم هذا الربنامج لإعداد جيل جديد من ر�اد الأعمال ال�سناعيني 
امل��ه��رة �امل��ح��رتف��ني يف ع��دد م��ن التخ�س�سات  امل��واط��ن��ني  املهند�سني  م��ن 

الهند�سية امل�ستقبلية من خلل تاأهيلهم �متكينهم من تلك التخ�س�سات. 
�عمل املجمع خلل الد�لة ال�سابقة على توظيف جمموعة من املتدربني 

املهند�سني املواطنني يف املجمع يف عدة مواقع قيادية �تنفيذية.
�ح��ق��ق ال��ربن��ام��ج جن��اح��ا ك��ب��رياً اذ مت اخ��ت��ي��ار امل�����س��ارك��ني م��ن خمتلف 
اجلامعات �الكليات يف الإمارات ممن لديهم خلفية �موؤهلت اأكادميية يف 
الهند�سة، �الذين اأعربوا عن �سعادتهم بالنت�ساب لهذا الربنامج املتكامل 
الذي مكنهم من الطلع �التعامل مع تقنيات حديثة �التعامل مع طرق 
النتاجية  اإىل احللول  الو�سول  انتاج  �سناعية متقدمة، �متكينهم من 
الإب���داع  �ت�سجيع  املناف�سة  على  �ال��ق��درة  الأداء  م�ستوى  �رف���ع  املُ��ث��ل��ى 
الخت�سا�سات  لعدد من  التطبيقي  تفعيل اجلانب  �البتكار، من خلل 

التي تلقوها  نظريا خلل فرتة الدرا�سة اجلامعية. 
�التكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة  �سكرهم ملجمع  امل�ساركون عن  �قد عرب 
م��ع اخلرباء  للتوا�سل  م��ن فر�سة كبرية  لهم  اأت��اح��ه  م��ا  �الب��ت��ك��ار على 
التي  عامليا  احلديثة  التقنيات  ه��ذه  امل�ساف  الت�سنيع  يف  �املتخ�س�سني 
ع��دد من  ال��راب��ع��ة، لتطبيق  ال�سناعية  ال��ث��ورة  م��ف��ردات  اأه���م  م��ن  تعترب 

امل�ساريع البتكارية �جعلها حقيقة على ار�ص الواقع. 
"خمترب  يف  التقنيات  خمتلف  على  التطبيقية  العمل  �ر���ص  اأقيمت  كما 
ال�سارقة املفتوح للبتكار - SOILAB" التابع للمجمع �الذي يعترب 
�الذي  ال�سارقة،  يف  البتكارية  �الأعمال  النا�سئة  لل�سركات  حا�سنة  اأ�ل 

يعترب مبثابة بيئة ملئمة للإبداع �البتكار من خلل توفريه مل�ساحة 
مهارات جديدة من خلل  �تعلم  امل��واد  بتبادل  املمار�سني  ملجتمع  ت�سمح 
الرتكيز على اإ�سراك امل�ساركني يف حمتوى التعلم، �هي ��سيلة من �ساأنها 

اأن ت�سمح للمدار�ص �اجلامعات باأن تكون جزءا من هذا امل�سر�ع.
اذ تهدف فكرة املخترب اإىل تز�يد الطلب �الباحثني �املبتكرين باأحدث 
�اخت�سا�سات  جم���الت  ع���دة  يف  �امل��ب��ت��ك��رة  احل��دي��ث��ة  �الآلت  التقنيات 
يف  العاملية  ال�سركات  ا�ستقطاب  اىل  بالإ�سافة  رمزية  �بتكلفة  خمتلفة، 

تلك القطاعات يف مكان موحد.
�حول هذا الربنامج قال �سعادة ح�سني املحمودي املدير التنفيذي ملجمع 
ال�سارقة للبحوث �التكنولوجيا �البتكار:  ي�سعى املجمع من خلل هذا 
ال�سناعية  الهند�سة  تطوير  يف  الريادة  توفري  اىل   التدريبي  الربنامج 
املتقدمة، �تعزيز قدرات املهند�سني الماراتيني امل�ساركني، �متثيل مهنة 
الهند�سة ال�سناعية ب�سكل متقدم، �سمن خطة متكاملة لتاأهيل ال�سباب 
لنا  �سبق  �ق��د   / املجمع  يف  �توظيفهم  التخ�س�سات  ه��ذه  غي  املواطنني 
باأنف�سهم  ي�سرفون  �الذين هم  ال�سباب  ه��وؤلء  بتعيني عدد من  قمنا  ان 
تعمل  تدريبية  برامج  خ��لل  من  الثانية،  بن�سخته  الربنامج  ه��ذا  على 
بعدة حما�ر يف عمليات الت�سنيع امل�ساف منها فهم كيفية تطبيق املبادئ 
الهند�سية الأ�سا�سية لتحديد �حل امل�سكلت الفنية املعقدة، �الت�سا�ر مع 
الإدارة اأ� فريق الهند�سة لتحديد معايري اجلودة �املوثوقية، �م�ساعدة 

امل�ساركني يف القدرة على فهم التعليمات �اتباعها. 
امل�سرف  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ف��ري��ق  م��ع  عملنا  فقد  الت�سميم  م��ه��ارات  ع��ن  اأم���ا 
البيانية  �ال��ر���س��وم  املخططات  اإع���داد  عملية  يف  امل�ساركني  ت��دري��ب  على 
�كيفية  �التخطيط  �ال��ت��وج��ي��ه  العمل  �سري  لت����و�سيح  �املخطط������ات 
التعامل مع املواد �كيفية ا�ستخدام الآلت لتحقيق اعلى معايري اجلودة 

يف الأداء.
ال�سمو  �ساحب  لر�ؤية  ترجمة  الربنامج   هذا  "ياأتي  املحمودي  �اأ�ساف 
الأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  ال��دك��ت��ور:���س��ل��ط��ان  ال�سيخ 
حاكم ال�سارقة  بتوفري بيئة ملئمة للإبداع �البتكار �تطوير املهارات 
الخت�سا�سات  مبختلف  املواطنني  ال�سباب  م��ن  �املبتكرين   للباحثني 
الربط بني جهود  �م�ستدام، من خلل  ج��اذب  اإيجاد جممع  عن طريق 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص �الهيئات حكومية �املوؤ�س�سات الأكادميية لدعم 
الأبحاث العلمية التطبيقية �التكنولوجية للقيام بالأن�سطة ال�ستثمارية 

�دعم توجهات الد�لة نحو اقت�ساد املعرفة".
�اأ����س���اف : " ن��ح��ن ف���خ���ور�ن ب����اأن ن��ق��دم ل���لم���ارات اجل��ي��ل ال���ق���ادم من 
املتخ�س�سني �املحرتفني بالت�سنيع الإ�سايف �خرباء التكنولوجيا ثلثية 
املهند�سني  �رع��اي��ة  لتطوير  ج��اء  نطلقه  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج  فهذا  الأب��ع��اد 
اأعمال  �ر�اد  ق���ادة  ليكونوا  م�ستعدين  �جعلهم  ال�سباب  الإم��ارات��ي��ني 

�سناعيني مهرة �متخ�س�سني حمرتفني يف امل�ستقبل .

•• العني-الفجر

العلوم يف جامعة  بكلية  الفيزياء  ق�سم  اأج��رى   
الإمارات العربية املتحدة درا�سًة بحثيَة بعنوان 
تكّون  اإىل  قادت  امل�سطربة  الباردة  "التدفقات 
هذه  ن�����س��ر  مت  ح��ي��ث  الزائفة".  ال��ن��ج��وم  اأ�ىل 
الدرا�سة - التي ت�سلط ال�سوء على كيفية ت�سكل 
اأ�ىل الثقوب ال�سوداء فائقة الكتلة يف الكون – 
توىّل  املحّكمة.  حيث  العلمية  نيت�سر  يف جملة 
الدكتور حممد عبد اللطيف من ق�سم الفيزياء 
ل���دى اجل��ام��ع��ة ق��ي��ادة ف��ري��ق مم��ي��ز م��ن علماء 
�اململكة  الإم����ارات  د�ل��ة  م��ن  الفلكية  الفيزياء 
اللغز  م��ن ح��ل  الفريق  �ك��ن��دا، �مت��ّك��ن  املتحدة 
الذي حرَي العلماء على مدار عقدين من الزمن 
�سديدة  الزائفة  النجوم  اأ�ىل  بلوغ  كيفية  حول 
ال�سخم  احلجم  هذا  الن�ساط  �بالغة  ال�سطوع 
داخل الثقوب ال�سوداء فائقة الكتلة خلل فرتة 

ق�سرية من الطور املبكر لت�سّكل الكون. 
هذا  "يعد  اأن  اإىل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  �اأ�����س����ار 
الكت�ساف اكت�ساًفا مثرًيا ب�سكل خا�ص لأنه حرّي 
يحا�لون  كانوا  الذين  الفلكية  الفيزياء  علماء 
ال�سوداء  ال��ث��ق��وب  اأ�ىل  ت��ك��ّون  كيفية  تف�سري 

فائقة الكتلة ل�سنواٍت طويلة".�اأ�ساف: "ُتظهر 
الكتلة  ال�سوداء فائقة  الثقوب  اأ�ىل  اأن  درا�ستنا 
ن��ادرة �م�سطربة يف  اأح��وا���ٍص غازية  ظهرت يف 
بدايات الكون بغري �جود بيئاٍت غري ماألوفة اأ� 
فائقة التناغم على عك�ص ما كان ُيعتقد �سابًقا. 

ت�ست�سيف  التي  البيئات  تكون  قد  احلقيقة،  يف 
ثقوًبا �سوداء �سخمة قد �لَّدت ما بني 30000 
فائقة  النجوم  م��ن  �سم�سية  كتلة   40000  �
ال��ن��ج��وم �سخمة، ق�سرية  ه���ذه  ك��ان��ت  ال��ك��ت��ل��ة. 
العمر �بدائية، ت�سبه اإىل حد ما الدينا�سورات 
على �سطح الأر�ص، �انهارت يف ثقوب �سوداء يف 
�اختتم  ال�سنني".   ب�سعة مليني من  غ�سون 
نتائجنا  اأه��م��ي��ة  تقت�سر  "ل  ب��ال��ق��ول:  حديثه 
اجلديدة على تف�سري كيفية تكون اأ�ىل النجوم 
ا ��سفهم الدميوغرايف  اأي�سً الزائفة، بل ت�سرح 
لذلك،  للكون.  املبكرة  الأط���وار  يف  اأع��داده��م   -
الكتلة  فائقة  ال�سوداء  الثقوب  اأ�ىل  اأن  نعتقد 
طبيعية  �نتيجة  الكونية  ال�سبكة  ثمرة  كانت 
لت�سّكل البنية الأ�سا�سية للمادة الباردة املظلمة 
الطبيعة  اأنَّ  " �يذكر  �الفيزياء  الكون  علم  يف 
املبتكرة لهذه النتائج تفتح الأبواب اأمام العديد 
على  العلماء  ت�ساعد  قد  التي  الحتمالت  من 
تف�سري كيفية تطور الكون. الأمر الذي ي�سلط 
ال�����س��وء ع��ل��ى ���س��ع��ي اجل��ام��ع��ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
اإىل  املتطورة  العلمية  �ال��درا���س��ات  الكت�سافات 
الف�ساء  ا�ستك�ساف  برامج  يف  م�ساركتها  جانب 

املتعددة.

�سرطة اأبوظبي ت�ستعد للعام الدرا�سي بخطة �ساملة لتاأمني �سالمة الطالب
•• اأبوظبي-الفجر

اأكملت �سرطة اأبوظبي ا�ستعداداتها    
 2022" اجل��دي��د  ال��درا���س��ي  للعام 
بخطة  ميلدي"   2023  –
ال�سركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���ا�ن  ���س��ام��ل��ة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني ل���ت���اأم���ني ع����ودة 
ال���درا����س���ة  م���ق���اع���د  اإىل  ال����ط����لب 
ال�سلمة  م�����س��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  �ب��ل��وغ 
�خ�سو�ساً  عامة  للجميع  امل��ر�ري��ة 
طلبة املدار�ص �ذلك   حتت �سعار " 
ال�سلمة املر�رية لطلبة املدار�ص".   
�ساحي  حم���م���د  ال���ع���م���ي���د  �اأك���������د 
احل���م���ريي م���دي���ر م��دي��ري��ة امل����ر�ر 
اأب���ن���ا�ؤن���ا  ���س��لم��ة  اأن  �ال�����د�ري�����ات 
م�سرياً  ق�����س��وى  اأ�ل����وي����ة  ال��ط��ل��ب��ة 
م���ع  خمتلف  اج��ت��م��اع��ات  ع��ق��د  اإىل 
ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني، بهدف 
 � اأم���ن  ع��ل��ى  دع���م  جهود  املحافظة 
�سلمة الطلبة �الكوادر التعليمية، 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ي��ك��ون  اأن  متمنياً 
على  الطلبة  �سعيداً  ع��ام��اً  اجل��دي��د 

 �اأ�لياء الأمور.
تكثيف  تركز على  اأن اخلطة  �ذك��ر 
التقاطعات  على  املر�رية  الد�ريات 
�ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة �اخل��ارج��ي��ة يف 
الإم�����ارة، �د�ري�����ات رق��ب��اء ال�����س��ري    
ل��ت��ن��ظ��ي��م ح���رك���ة ال�������س���ري �امل������ر�ر 
�ت�سهيل حركة احلافلت املدر�سية، 
امل�ساة  معابر  التاأكد من  اإىل جانب 
لأبنائنا  امل��ر�ري��ة  ال�سلمة  لتاأمني 
املركبة  م��ن  ال��ن��ز�ل  اأث��ن��اء  الطلبة 
املدر�سة،  ب��اب  اإىل  ال��و���س��ول  �ح��ت��ى 
املن�سجمة  لأهدافها  حتقيقاً  �ذل��ك 
مع ال�سرتاتيجية اإىل جعل الطرق 

اأكرث اأمناً.
بتكثيف  املديرية  اهتمام  اإىل  �لفت 
ال�سلوكيات  التوعية، لتعزيز  برامج 
فئات  ملختلف  الإي��ج��اب��ي��ة  امل���ر�ري���ة 
الطريق،  م�ستخدمي  من  املجتمع، 
�الأنظمة،  بالقوانني  �تعريفهم  
ال�سلمة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  �ت���وف���ري 

اأثناء  ال��ط��ل��ب��ة  لأب��ن��ائ��ن��ا  امل����ر�ري����ة 
توجههم ملدار�سهم �عودتهم منها.

  �اأ�سار اإىل اأنه �سيتم الرتكيز على  
النتباه،  باأهمية  ال�سائقني،  توعية 
ق���ي���ادة م��رك��ب��ات��ه��م، �خف�ص  اأث���ن���اء 
املدار�ص،  م��ن  ب��ال��ق��رب  ال�����س��رع��ات، 
�اللتزام بالقيادة الآمنة، �التعا�ن 

مع عنا�سر د�ريات املر�ر، يف تعزيز 
لتجنب  املر�رية،  احلركة  ان�سيابية 

�قوع احلوادث.
اأثناء نقل  اإىل النتباه،  �دعا الأ�سر 
اأبنائهم اإىل املدار�ص، �عدم ال�سماح 
ملن هم د�ن �سن العا�سرة باجللو�ص 
يف املقاعد الأمامية، �م�ساعدتهم يف 

ا�ستخدام  عن  ف�سًل  ال�سارع،  عبور 
الأماكن املخ�س�سة لوقوف املركبات 
عند املدار�ص، لتجنب عرقلة حركة 
الطرق  الأب����ن����اء  �ت��ع��ل��ي��م  ال�������س���ري، 
من  �ال��ن��ز�ل  لل�سعود  ال�سحيحة 
اللعب  احل��اف��ل��ة، �حت��ذي��ره��م م���ن 
انتظار  ف����رتة  اأث����ن����اء  ال�������س���ارع،  يف 

احلافلت.
املدر�سية  احل��اف��لت  �سائقي  �ح��ث 
على الوقوف يف الأماكن املخ�س�سة 
الفر�سة  الطلبة  �اإعطاء  �الآم��ن��ة، 
اإليها،  ال�سعود  م��ن  يتمكنوا  حتى 
�التاأكد  امل���ق���اع���د،  يف  �اجل���ل���و����ص 
م����ن ن���ز�ل���ه���م، �ع������دم الق�������رتاب، 
كما  حتركها،  قبل  احل��اف��لت،  م��ن 
اأثناء  ال�����س��رع��ة،  ع���دم  اإىل  دع��ت��ه��م 
الإجراءات  �تنفيذ  احلافلة،  قيادة 
اأثناء  الآم���ن���ة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��وق��ائ��ي��ة، 
ال�������س���ب���اب، �ت������رك م�����س��اف��ة اأم�����ان 
،�اللتزام بفتح ذراع "قف" اجلانبية 

عند �سعود الطلبة �نز�لهم منها.
بالوقوف  الل���ت���زام  ����س���ر�رة  �اأك����د 
ال��ك��ام��ل ل��ل��م��رك��ب��ات ع��ن��د ف��ت��ح ذراع 
"قف" للحافلت ، مب�سافة ل تقل 
عبور  ل�����س��م��ان  اأم���ت���ار،  خم�سة  ع��ن 
الطلبة باأمان، م�سرياً اإىل اأنه �سيتم 
 6  � دره����م،   500 غ��رام��ة  تطبيق 
ن��ق��اط م���ر�ري���ة، ع��ن��د ع���دم التزام 
"قف"،  ا�سارة  بفتح  احلافلة  �سائق 
اأ� عدم التزامه بتعليمات � اإر�سادات 
غرامة  تطبيق  �سيتم  ك��م��ا  امل����ر�ر، 
قدرها 1000 درهم، � 10 نقاط 
ال�سائقني،  ت��وق��ف  ل��ع��دم  م���ر�ري���ة، 
عند م�ساهدة اإ�سارة "قف"، اخلا�سة 

بحافلت نقل طلبة املدار�ص. 

العامري،  رك��ا���ص  ب��ن  ���س��امل  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ب��رع��اي��ة 
�ح�����س��ور ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذة اأ���س��م��اء ب��ن��ت م��ان��ع العتيبة 
ال��رئ��ي�����ص ال��ف��خ��ري ل��ربن��ام��ج ف��ر���س��ان ���س��ك��راً لعطائك 
عبد  ال�سيخ  مكتب  مدير  متيم  ب��ن  خالد   � ل��لأط��ف��ال، 
لعطائك  �سكراأ  فريق  نظم  النعيمي،  علي  ب��ن  العزيز 
احلفل  فعاليات  الذيد  مبدينة  الثقايف  املركز  مب�سرح 
اخل��ت��ام��ي ل��ل��ربن��ام��ج ال�����س��ي��ف��ي ل��ل��م��و���س��م ال��ث��ال��ث علي 
عنوان" اأب��ط��ال ملهمون" بالتن�سيق مع  ال��ت��وايل حتت 

العديد من اجلهات املتعا�نة.
اأ�ستهدف الربنامج الذي انطلق يف ال�سابع �الع�سرين   
"من  الأيتام  الأطفال  65 من  املا�سي  يونيو  �سهر  من 
عمر 6 اإىل 17 �سنة"، يف كٍل من هيئة الأعمال اخلريية 
العاملية، دائرة اخلدمات الجتماعية، جمعية الإح�سان 
الأطفال  ف���راغ  �ق��ت  ا�ستثمار  ب��ه��دف  �ذل���ك  اخل��ريي��ة، 

ال�سيفية عرب  الإج��ازة  اإيجابية خلل  ب�سورة  اليتامى 
الرتفيهية  �الرحلت  الرتبوية  الن�سطة  من  العديد 
�ستي  يف  �مهاراتهم  قدراتهم  تنمية  اأج��ل  من  املتنوعة 
امل��ع��رف��ة، ح��ي��ث اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات الربنامج  ����س���ر�ب 
الذين  ال�����س��رك��اء  بجانب  امل�����س��ارك��ني  الأط��ف��ال  بتكرمي 

اأ�سهموا يف جناح الربنامج.
اأن�سطة  اأن  العتيبة  مانع  بنت  اأ�سماء  الأ���س��ت��اذة  �اأك���دت 
اإيجابي  ب�سكل  اأ���س��ه��م��ت  امل��ت��ن��وع��ة  ال�سيفي  ال��ربن��ام��ج 
العطاء  الأي��ت��ام �تعزيز ر�ح  الأط��ف��ال  ق��درات  يف �سقل 
ت�سهم يف  ب�����س��ورة  املجتمع،  �الن���دم���اج يف  �الإي��ج��اب��ي��ة 
لقيادتنا  ال��ط��م��وح��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���ر�ؤي���ة  حت��ق��ي��ق 
جهود  مثمنة  ل��ه��م،  اأ���س��ري��ة  بيئة  ت��وف��ري  يف  ال��ر���س��ي��دة 
ال�سيفي  ال��ربن��ام��ج  فعاليات  ختام  اإجن���اح  يف  ال�سركاء 

للعام الثالث على التوايل.
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اأن  ميكن  اليوم  يف  موزة  تناول  اأن  اإىل  علمية  درا�سة  تو�سلت 
يحمي الن�ساء من النوبات القلبية اأو ال�سكتات الدماغية.

ووجدت الدرا�سة اأن احلميات الغذائية الغنية بالبوتا�سيوم، 
اللواتي  الن�ساء  عند  خا�سة  ال��دم،  �سغط  بخف�ص  ترتبط 

يتناولن كميات كبرية من امللح.
املوز  مثل  لأطعمة  املنتظم  ال�ستهالك  اإن  الباحثون  ويقول 
والأفوكادو وال�سلمون )الغنية بالبوتا�سيوم (، ميكن اأن ي�ساعد 
يف تقليل الآثار ال�سلبية للملح، وبالتايل يكافح اأمرا�ص القلب 

والأوعية الدموية.

تو�سلوا  التي  النتائج  اأن  الباحثون  �اأ����س��ح 
اإليها ت�سري اإىل اأن املعدن ي�ساعد يف احلفاظ 
على �سحة القلب، لكن الن�ساء هن الأكرث 

ا�ستفادة من الرجال.
��ف����ق����ا ل���ل���درا����س���ة، ف������اإن ال���ع���لق���ة بني 
البوتا�سيوم �الأ�سرار التي تلحق بالقلب 
كانت هي نف�سها بغ�ص النظر عن تنا�ل 
له  البوتا�سيوم  اأن  اإىل  ي�سري  م��ا  امل��ل��ح، 
بالإ�سافة  القلب  حلماية  اأخ��رى  ط��رق 

اإىل زيادة اإفراز ال�سوديوم يف البول.
�قال الرب�في�سور ليفرت فوغت من املراكز الطبية بجامعة 
اأن  امل��ع��ر�ف  " من  الدرا�سة:  ق��اد  ال��ذي  بهولندا،  اأم�سرتدام 
ال�ستهلك العايل للملح مرتبط بارتفاع �سغط الدم �زيادة 
خطر الإ�سابة بالنوبات القلبية �ال�سكتات الدماغية. ركزت 
الن�سائح ال�سحية على احلد من تنا�ل امللح �لكن هذا �سعب 
�ميكن  امل�سنعة.  الأطعمة  الغذائية  �جباتنا  ت�سمل  عندما 
ل�سركات الأغذية امل�ساعدة من خلل ا�ستبدال امللح القيا�سي 

ببدائل ملح البوتا�سيوم".
باأكرب  الغذائي  البوتا�سيوم  ارتبط  درا�ستنا،  "يف  �اأ�ساف: 

فوائد �سحية لدى الن�ساء".
رج����ل   11267 ال������درا�������س������ة  ������س����م����ل����ت 
درا�����س����ة  م�����ن  ام������������راأة   13696�
�اأكمل   .Epic-Norfolk
ا�ستبيانا حول عادات  امل�ساركون 
منط احلياة، اإىل جانب قيا�ص 
عينات  �ج��م��ع  ال���دم،  �سغط 
ا�ستخدام  ��ق����ع  ال���ب���ول. 
�البوتا�سيوم  ال�سوديوم 
لتقدير  ال������ب������ول  يف 

املدخول الغذائي.
�ق������������ام ال�����ب�����اح�����ث�����ون 
بني  العلقة  بتحليل 
البوتا�سيوم  ت���ن���ا�ل 
��������س������غ������ط ال������������دم، 
��جد�ا اأن ا�ستهلك 
)بالغرام  البوتا�سيوم 
مرتبط  ال������ي������وم(  يف 
ب�������س���غ���ط ال���������دم ل����دى 
اأنه  ��ج����د�ا  الن�ساء. 
م�����ع زي����������ادة ت����ن����ا�ل 
ينخف�ص  امل����ع����دن، 

�سغط الدم.
حتليل  �قع  �عندما 
الرت���������ب���������اط �ف����ق����ا 
ل�����س����ت����ه����لك امل����ل����ح، 
ل��وح��ظ��ت ال��ع��لق��ة بني 
��سغط  ال����ب����وت����ا�����س����ي����وم 

من  كبرية  كميات  يتنا�لن  اللئي  الن�ساء  ل��دى  فقط  ال��دم 
ال�سوديوم.

 13596 اإدخال  19.5 �سنة، مت  �خلل متابعة متو�سطها 
القلب  اأم���را����ص  ب�����س��ب��ب  م���ات���وا  اأ�  امل�ست�سفى  اإىل  �سخ�سا 

�الأ�عية الدموية.
�ب�سكل عام، �جد�ا اأن الأ�سخا�ص الذين تنا�لوا اأعلى كمية 
للإ�سابة   13% بن�سبة  اأق��ل  خطر  لديهم  البوتا�سيوم  من 
الذين  باأ�لئك  مقارنة  الدموية  �الأ�ع��ي��ة  القلب  باأمرا�ص 

يتنا�لون اأقل كمية.
كان  منف�سل،  ب�سكل  �ال��ن�����س��اء  ال��رج��ال  حتليل  مت  �ع��ن��دم��ا 

انخفا�ص املخاطر %7 �%11 على التوايل.
توؤثر  مل  الغذائي  النظام  يف  امللح  كمية  اأن  الباحثون  ��ج��د 
ع��ل��ى ال��ع��لق��ة ب��ني ال��ب��وت��ا���س��ي��وم �اأح�����داث ال��ق��ل��ب �الأ�عية 

الدموية لدى الرجال اأ� الن�ساء.
اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  "ت�سري  ف���وغ���ت:  ال��رب�ف��ي�����س��ور  �اأ������س����ح 
لكن  ال��ق��ل��ب،  �سحة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  ي�ساعد  ال��ب��وت��ا���س��ي��وم 
ت�ستفيد الن�ساء اأكرث من الرجال. �كانت العلقة بني اأحداث 
بغ�ص  نف�سها  ه��ي  �البوتا�سيوم  ال��دم��وي��ة  �الأ�ع��ي��ة  القلب 
النظر عن تنا�ل امللح، ما ي�سري اإىل اأن البوتا�سيوم له طرق 
اأخرى حلماية القلب بالإ�سافة اإىل زيادة اإفراز ال�سوديوم".

 )NHS( ت��و���س��ي ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة�
عاما(   64�  19 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتا�ح  )ال��ذي��ن  البالغني 
باحلاجة اإىل 3500 مغ من البوتا�سيوم يوميا، �ينبغي اأن 
الغذائي  نظامهم  من  عليها  احل�سول  على  قادرين  يكونوا 

اليومي.
�ت�����س��م��ل الأط���ع���م���ة ال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
�البقوليات  �املك�سرات  �ال��ف��واك��ه  اخل�����س��ر�ات  البوتا�سيوم 

�منتجات الألبان �الأ�سماك.
القلب  التغذية يف موؤ�س�سة  اأخ�سائية  باركر   تري�سي  �اأك��دت 
الن�سيحة  ال��ب��ح��ث  ه���ذا  "يدعم   :)BHF( ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
من  املزيد  �تنا�ل  امللح  تنا�ل  بتقليل  تق�سي  التي  احلالية 
الأطعمة التي حتتوي على البوتا�سيوم ميكن اأن يكون ��سفة 

لقلب اأكرث �سحة".
تنا�ل  هو  للبوتا�سيوم  تنا�لك  لزيادة  ال�سهلة  الطرق  �من 

خم�ص ح�س�ص من الفاكهة �اخل�سر�ات يوميا.
ال��ب��ق��ول �الأ���س��م��اك �املك�سرات  الأخ�����رى، م��ث��ل  �الأط��ع��م��ة 
�ال���ب���ذ�ر �احل��ل��ي��ب، حت��ت��وي اأي�����س��ا ع��ل��ى ن�سبة ع��ال��ي��ة من 

البوتا�سيوم �قليلة امللح، لذلك ميكن اأن تفيد القلب.

�ت�سري الدرا�سة اإىل اأن زيارة طبيب الأ�سنان بانتظام ميكن اأن 
ت�ساعد يف منع مر�ص األزهامير، حيث �جد العلماء يف كلية طب 
الأ�سنان بجامعة تافت�ص يف ما�سات�سو�ست�ص، يف درا�سة اأجريت على 
 Fusobacterium( الفئران، اأن البكترييا مغزلية منواة
nucleatum اأ� F. nucleatum(، التي تلعب د�را يف 

الإ�سابة باأمرا�ص اللثة، ت�سارك يف مر�ص األزهامير.
"ُتظهر  ت�سني:  الدكتور جيك جينكون  الرئي�سي  املوؤلف  �قال 
درا�ساتنا اأن البكترييا مغزلية منواة ميكن اأن تقلل من مهارات 
اإ�سارات  م�سارات  خ��لل  من  الفئران  ل��دى  �التفكري  ال��ذاك��رة 
حد  على  �الأط���ب���اء  للباحثني  حت��ذي��ر  ع��لم��ة  �ه���ذه  معينة. 

اخلليا  منو  اإىل  منواة  مغزلية  البكترييا  ت��وؤدي  �سواء".�قد 
الدبقية ال�سغرية، �هي خليا مناعية يف الدماغ تزيل اخلليا 
التهاب،  ح��د�ث  يف  اخلليا  تكاثر  التالفة.�يت�سبب  الع�سبية 
اأن��ه حم��دد رئي�سي يف  "ُيعتقد  اإن��ه  �ال��ذي ق��ال الدكتور ت�سني 
اأ�  األزهامير"،  تقدم مر�ص  الذي يحدث مع  املعريف  التدهور 
اجلزيئات  �تفرز  الدماغ  اإىل  تت�سلل  منواة  مغزلية  تكون  قد 

ال�سارة.
 Frontiers in �ل تظهر الدرا�سة، التي ن�سرت يف جملة 
اأ�لئك  اأن  مبا�سر  ب�سكل   ،  Aging Neuroscience
الذين يعانون من مر�ص اللثة هم اأكرث عر�سة للح�سول على 

مر�ص األزهامير.
�مع ذلك، قال الدكتور ت�سني اإن النتائج ت�سري اإىل اأنه اإذا مل 
األزهامير  اأعرا�ص  تعالج اأمرا�ص اللثة ب�سكل كاف، فقد تزيد 

ب�سكل اأ�سواأ.
�علج مر�ص اللثة يف �قت مبكر ميكن اأن يوقف تطور مر�ص 

فقدان الذاكرة هذا الغري قابل لل�سفاء.
�ي�سار اإىل اأن مر�ص األزهامير ل د�اء له حت  الآن، �مبجرد 

ت�سخي�سه، فاإنه ل توجد طريقة للتخل�ص منه.
�يقول اخلرباء اإن �جود نظافة جيدة للفم �سيحميك عموما 
اأمرا�ص اللثة. �يف بع�ص احلالت ال�سحية تكون الأد�ية  من 
اللثة، مبا يف ذلك  اأمرا�ص  الكبري لتطوير  هي عامل اخلطر 

مر�ص ال�سكري اأ� التدخني اأ� ال�سرطان.
متنع  اأن  ال��ب��لك  يف  �التحكم  اليومية  الفم  لنظافة  �ميكن 
الأ�سنان  زي��ارة طبيب  اأي�سا  عليك  �لكن يجب  اللثة،  اأمرا�ص 

كل �ستة اأ�سهر.
�لرعاية �سحتك عن طريق الفم بفعالية:

- اغ�سل اأ�سنانك بالفر�ساة مع معجون اأ�سنان بالفلورايد على 
الأقل مرتني يف اليوم

- نظف بني اأ�سنانك كل يوم با�ستخدام خيط الأ�سنان

- ا�ستبدل فر�ساة الأ�سنان كل �سهر اإىل ثلثة اأ�سهر
- زي����ارة ط��ب��ي��ب اأ���س��ن��ان �اأخ�����س��ائ��ي ���س��ح��ة الأ���س��ن��ان لإج����راء 
فحو�سات منتظمة، خا�سة احلوامل اأ� من يعانون من مر�ص 

ال�سكري من النوع الثاين 
- القلع عن التدخني

زيارة طبيب االأ�سنان بانتظام قد تنقذك 
من االإ�سابة مبر�س األزهامير

اأظهرت العديد من الأبحاث وجود �سلة بني اأمرا�ص اللثة ومر�ص األزهامير، وهو ال�سكل الأكرث 
�سيوعا للخرف، والذي ي�سيب نحو 55 مليون �سخ�ص حول العامل.

واإىل جانب ارتباطه باألزهامير، ُيعتقد اأن مر�ص اللثة يزيد من خطر حدوث عدد من امل�سكالت 
ال�سحية، من ال�سرطان اإىل اأمرا�ص القلب.

درا�سة: موزة يف اليوم ميكن اأن تقي 
الن�ساء من حاالت �سحية قاتلة
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�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:27/2022/71 تظلم مدين 
املنظورة يف:دائرة التظلمات �امل�ستعجل رقم 190

مو�سوع الدعوى : تظلم من القرار ال�سادر من حمكمة المور الوقتية �امل�ستعجلة يف المر على عري�سة 
رقم 113/2022 امر على عري�سة مدين �القا�سي برف�ص الطلب �الر�سوم �امل�ساريف  . 

املتظلم:بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ص - مبنى الم��ارات دبي الوطني - �سقة املبنى 

بالكامل
املطلوب اإعلنه :  1- هر�ص يوجي�ص بارمار يوجي�ص موهن لل يارمار  -  �سفته : متظلم �سده 

مو�سوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/7/26 يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�سالح املتظلم/ بنك المارات دبي الوطني بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بقبول التظلم �سكل 
منافذ  كافة  على  بذلك  �التعميم  ال�سفر  �سده من  املتظلم  �مبنع  منه  املتظلم  القرار  بالغاء  املو�سوع  �يف 
لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما   ، حماماة  اتعاب  دره��م  �خم�سمائة  امل�ساريف  �الزمته  الد�لة 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 70197

�عالن قر�ر بالتنفيذ 
                      يف �لتنفيذ رقم  946/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 28/2021 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به �قدره 

)18.727.692.05( درهم �سامل للر�سوم �امل�ساريف �تنفيذ احلكم ح�سب منطوقه .
طالب التنفيذ : بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق ال��سط املحد�د فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق ال��سط املحد�د - الطابق 
20 - دا�ن تا�ن دبي - مكاين رقم:24665865072 - بوكالة املحامي/احمد رم�سان

املطلوب اإعلنه : 1- حممد اأمان مري�سنت - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2022/8/23  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : الإع��لن  مو�سوع 
�قدره )18727692.05( درهم خلل 15 يوم من تاريخ التبليغ �ال بيع �هي عبارة عن الوحدة رقم 2622 
باملبنى بلز� فري�سات�سى على قطعة الر�ص رقم 460 مبنطقة اجلداف �العائدة لكم بطريق املزايدة �فقا 

ملقت�سيات قانون الجراءات املدنية .
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70448

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5144/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )001460( �ال�سادر عن غنتوت اخلليج للمقا�لت 
بقيمة )472.485.97(  .

طالب التنفيذ : اجلماهري ملقا�لت البناء ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحتاد - مبنى بناية ان جي اي - �سقة طابق 

7 - مكتب 703 - بالقرب من حمطة مرت� ديرة �سيتي �سنرت
 : �سفتهما   - البلو�سي  �سادق  حممد  علي  حممد   -2 للمقا�لت  اخلليج  غنتوت   -1  : اإعلنهما  املطلوب 

منفذ �سدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �ال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���لن  مو�سوع 
�قدره )472590.97( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70021

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8507/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 001319 �ال�سادر عن البنك العربي املتحد بقيمة )33600.24( 
ثلثة �ثلثون الف ��ستمائة درهم �اربعة �ع�سر�ن فل�ص ، بال�سافة اىل الفوائد القانونية من تاريخ ا�ستحقاق كل 

�سيك حتى ال�سداد التام �الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : جون�سون هيلث تيك ا ع م �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�سفا ال�ىل - دبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية ام ا�ص ام 1 - �سقة املكاتب 
رقم R03+R0 - بجوار ا�تو لند موتورز - �ميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك

املطلوب اإعلنه : 1- فينود �ساندرا كاليدا�ص باتيل - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره )33600.24( 
درهم ثلثة �ثلثون الف ��ستمائة درهم �اربعة �ع�سر�ن فل�ص بال�سافة اىل الفوائد القانونية من تاريخ ا�ستحقاق 
كل �سيك حتى ال�سداد التام �الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة ،  �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

MOJAU_2022- 0083751 رقم �ملعاملة
تنازل /بيع

�عالن
حيث ان ال�سيد:ال�سيد قطب عبداملجيد نا�سف - م�سري اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية 
بال�سارقه  تاأ�س�ست  �التي  جتارية  رخ�سة  املعلقة(  �ال�سقف  ال�سباغ  ملقا�لت  مبدعة  )ملمح 
مبوجب رخ�سه رقم )783705( حيث ان ال�سيد:ال�سيد قطب عبداملجيد نا�سف - م�سري 
مبدعة  )ملمح  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  �التنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ملقا�لت ال�سباغ �ال�سقف املعلقة( البالغة 100% اىل ال�سيد:امين احمد �سليمان ال�سر�مى 
تغيري   ، احلايل  ل�ساحبها  ال�سابقني  الرخ�سة  ا�سحاب  تنازل   - اجلن�سية  اماراتي   - ال�سميلى 
ال�سكل القانوين من �كيل خدمات اىل رخ�سة فردية.  �عملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العلن للعلم �انه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 

العلن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك  .
 �لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
MOJAU_2022- 0083908 رقم �ملعاملة

تنازل /بيع
�عالن

الرخ�سة  ميلك  اجلن�سية  اماراتي   - املزر�عي  عبداهلل  �سعيد  ح�سن  ال�سيد:خلفان  ان  حيث 
مبوجب  بال�سارقة  تاأ�س�ست  �التي  جتارية  رخ�سة  ال�توماتيكية(  الهبوب  )مغ�سلة  التجارية 
اماراتي   - املزر�عي  عبداهلل  �سعيد  ح�سن  ال�سيد:خلفان  ان  حيث   789011 رقم  رخ�سة 
الهبوب  )مغ�سلة  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  �التنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
 ، - بنغلدي�ص اجلن�سية  �ساندرانات  ال�سيد:بابول بولني  100% اىل  البالغة  ال�توماتيكية( 

تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �كيل خدمات ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر.
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  �عملبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم �انه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك   .
 �لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
MOJAU_2022- 0084359 رقم �ملعاملة

تنازل /بيع
بطاقة  �احمل  اجلن�سية  اذربيجان  جولييفا  ال�سيدة:مهريبان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هوية رقم 784196546162684 يرغب يف البيع �التنازل عن كامل ح�ستي البالغة 
بامارة  تاأ�س�ست  �التي  لل�سيدات(  ا�سيا  �سحر  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %100
نيبال   ، برادهان  كومار  ر�دهرا  تامانع  ال�سيدة/ريتا  اىل   555436 رقم  حتت  ال�سارقة 
اجلن�سية �حتمل بطاقة هوية رقم 74198935739460- تعديلت اخرى:ليوجد

.  �عملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم �انه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
MOJAU_2022- 0083431 رقم �ملعاملة

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:خليفه جمعه احمد بالعمى التميمي ، اجلن�سية المارات 
اجلن�سية   ، عبداهلل  �سالح  كمال  اىل  �ذلك  ح�سته  كامل  عن  �التنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  �التي  لل�سباغ(  فينيقيا  )�سركة  امل�سماه  الرخ�سة  يف  فل�سطني 
مبوجب رخ�سة رقم:28594 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديلت 

اخرى:مت تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة اعمال مهنية( اىل )�كيل خدمات(
.  �عملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم �انه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70408 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
MOJAU_2022- 0084347 رقم �ملعاملة

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة:منى علي حممد ، اجلن�سية المارات ترغب يف البيع �التنازل 
عن كامل ح�ستها �البالغة 100% �ذلك اىل ال�سيد:حممد �سلمان ها�سم اجلن�سية الهند يف 
الرخ�سة )ال�سقر امللكي خلدمات رجال العمال( �التي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
ال�سم  تغيري  اخرى:مت  تعديلت   - القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  رقم:626036 
للطباعه  امللكي  )ال�سقر  اىل  العمال(  رجال  خلدمات  امللكي  )ال�سقر  من  لل�سركة  التجاري 

�ت�سوير امل�ستندات( تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فرديه اىل �كيل خدمات
 2013 ل�سنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  .  �عملبن�ص 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  �انه  للعلم  العلن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

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

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - حممد �فتاب خان حممد 
ز�د خان ب�سفته مالك �لرخ�سة �لتجارية �مل�سماه �لق�سر �لزرق ل�سيانة �ملباين

�أد�ء �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001449/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد افتاب خان حممد زاد خان ب�سفته مالك الرخ�سة التجارية 

امل�سماه الق�سر الزرق ل�سيانة املباين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:حممد 
امني رحمن اهلل خان ، يف الق�سية امل�سار اليها اعله، �مبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور �دفع الر�سم املحدد لذلك ، �مبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم �امل�ساريف :26275.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  �يف   ، الخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70353 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - هايا�سي �سي�سيدي�س كابابات
�ملرجتعة �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005255/ 

اإىل املحكوم عليه : هايا�سي �سي�سيدي�ص كابابات 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:م�سرف 
ال�سارقة ال�سلمي ، يف الق�سية امل�سار اليها اعله، �مبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور �دفع الر�سم املحدد لذلك ، �مبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم �امل�ساريف :103566
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  �يف   ، الخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70353 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0004757 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ر�سة احلجاز لت�سليح ال�سيارات - جمهول حمل الإقامة 
رقم  الدعوى  يف  بنجلدي�ص  اجلن�سية   - احمد  في�ص  م�سطفى  املدعي/حممد  بان  نعلمكم 
4757/2022 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب 

فيها:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ �قدره )18666( درهم بال�سافة اىل الر�سوم �امل�ساريف .
الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/6 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 15 ( �سخ�سيا ا� بوا�سطة �كيل 
معتمد ، �تقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات �ذلك خلل مدة ل تزيد 
مدعي  بو�سفك   - اعله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  �ذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على 

عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/23  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

�سعيد خلفان ر��سد �ل�سعايل 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
حكومة ر�أ�س �خليمة  - د�ئرة �ملحاكم 

�إعالن عن بيع عقار باملز�د �لعلني- عن طريق �سركة �لمار�ت للمز�د�ت
�إعالن بالن�سر يف جريدتني ر�سميتني 

�لمار�ت - ر�أ�س �خليمة - �ملدفق

يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2021/964 
�الطابوق  البلط  �سركة  ملك  عقار  بيع  عن  التنفيذ  دائرة   - البتدائية  اخليمة  را�ص  حمكمة  تعلن 
الوطنية املحد�دة �الذي يحمل �ثيقة انتقال ملكية 1993/4380 برقم ق�سيمة 510040090-
510040091 �رقم املخطط 1993/7 عبارة عن قطعة ار�ص م�ساحتها 225.375 قدم مربع ، 
بناء على قرار قا�سي التنفيذ يف الق�سية التنفيذية رقم:2021/964 تنفيذ بتاريخ:2022/8/31 
التامني  قيمة  بان  علما  م�ساءا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  متام  يف  �ذلك  للمزادات  المارات  �سركة  طريق  عن   ،
فعلى من يرغب بال�سرتاك ا� الطلع الدخول على املوقع الإلكرت�ين ل�سركة  نقدا.  20% تدفع 
بالإعرتا�ص مراجعة  يرغب  �على من   ،  www.emiratesauction.ae للمزادات  الإمارات 

دائرة التنفيذ اأثناء الد�ام الر�سمي �حتى جل�سة املزاد املذكورة.
 ماأمور �لتنفيذ / �سعيد �ل�سحي

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

70330

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اي ار واي ان زد للتجارة ذ.م.م 
القانوين  ال�سكل    ، الفهيدي   - ب��ردب��ي   - دب��ي  بلدية  ملك   44-43 رق��م  مكتب   : العنوان 
:�سركة  ذات م�سوؤ�لية حمد�دة ،  رقم الرخ�سة : 980145 رقم القيد بال�سجل التجاري 
: 1605284 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد �ال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
، �ذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعله  املذكورة  ال�سركة  باإنحلل  التجاري لديها  ال�سجل 
بتاريخ 2022/8/10 �املوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/10  �على 
من لديه اأي اعرتا�ص اأ� مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ابي ما�سب قانوين ، العنوان 
القرهود -   - دي��رة   - 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي در�ي�ص  : مكتب رقم 
الثبوتية  �الأ�راق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  فاك�ص:.....   - هاتف:044252890 

�ذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ابي ما�سب قانوين 
 - دي��رة   - در�ي�����ص  عبدالكرمي  يو�سف  عبداجلليل  ملك   03-306 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 

القرهود - هاتف:044252890 - فاك�ص:.....   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  �ال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
ق��رار حماكم دبي  ار واي ان زد للتجارة ذ.م.م �ذل��ك مبوجب  اي  اأع��له لت�سفية 
بتاريخ 2022/8/10 �املوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/10 
�على من لديه اأي اعرتا�ص اأ� مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات �الأ�راق الثبوتية 

�ذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �سالح عبد�هلل ب�سري مرزوق �ل علي
جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004080/ 

اإىل املحكوم عليه : �سالح عبداهلل ب�سري مرز�ق ال علي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:تك�سا�ص 
لتجارة الهواتف املتحركة ذ.م.م ، اجلن�سية المارات العربية املتحدة ، يف الق�سية امل�سار 
�دفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  �مبا  اعله،  اليها 
�سامل  الكلي  املجموع   : تنفيذه كالآتي  املطلوب   ان احلكم  ، �مبا  املحدد لذلك  الر�سم 

الر�سوم �امل�ساريف :9905
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  �يف   ، الخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70353

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4029/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

بقيمة  امل�سرق  بنك  ع��ن  �ال�����س��ادر   )000574( رق��م  امل��رجت��ع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
)100000( درهم  .

طالب التنفيذ : �سركة م�سانع ال�سباغ الوطنية املحد�دة
نا�سيونال -  �سارع جممع م�سانع   - الثالثة ع�سر  ال�سناعية  املنطقة   - ال�سارقة  امارة   - عنوانه:المارات 

مبنى جممع م�سانع نا�سيونال جممع م�سانع نا�سيونال
املطلوب اإعلنهما : 1- عبدال�ستار حممد دين 2- ابراهيم املهريي لعمال الأ�سباغ �ص.ذ.م.م - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �ال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���لن  مو�سوع 
�قدره )100000.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70533 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6884/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
بنك  من  �سده  املنفذ  عن  �ال�سادر   )000012( رق��م  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 

ابوظبي التجاري بقيمة )90000( درهم  .
طالب التنفيذ : عادل عبداحلليم حممد زهران

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع الفهيدي - مبنى جمعه بن احمد - ال�سوق الكبري - �سقة 
الطابق 3 مكتب 15 - بجوار م�سجد علي بن ابي طالب

املطلوب اإعلنه : 1- ن�سار �سانتيبورات عبدالقادر - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)90000( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 70533

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  3443/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 5311/2021 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به �قدره 

)224899.55( درهم �سامل للر�سوم �امل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة م�سانع ال�سباغ الوطنية املحد�دة

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - ال�سناعية - ال�سارقة - �سارع د�ار نا�سيونال - مبنى جممع م�سانع 
نا�سيونال

املطلوب اإعلنه : 1- ا�تاد ميدل اي�ست للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �ال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���لن  مو�سوع 
�قدره )224899.55( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70533

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4851/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/216 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
�قدره )318215.3( درهم �سامل للر�سوم �امل�ساريف .

طالب التنفيذ : هيبورث.بي.ام.اي �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع اخلليج التجاري 1 - مبنى فيجن 

تا�ر - طابق 17 كامل - مقابل فندق ا�بري - �ميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه
املطلوب اإعلنه : 1- ايكو�سكيب لتجميل ال�ساحات �الطرق �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �ال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���لن  مو�سوع 
�قدره )318215.30( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70519 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5591/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 391/2022 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به �قدره 

)14388.5( درهم �سامل للر�سوم �امل�ساريف .
طالب التنفيذ :خيول لتاأجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - هور العنز �سرق - حمل رقم 47 ملك ال�سيخة فاطمة بنت را�سد
املطلوب اإعلنه : 1- ح�سن بدر حميد العطار - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)14388.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، �عليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف �لدعوى رقم  132/2022/223 �نابات جتارية 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

ال�����س��ارق��ة الحت���ادي���ة الب��ت��دائ��ي��ة يف الدعوى  ان��اب��ة م��ن حمكمة  ال���دع���وى :  م��و���س��وع 
رقم:2021/2754 جتاري .

طالب التنفيذ : �سركة م�سانع ال�سباغ الوطنية املحد�دة ذ.م.م - �اخر�ن
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة 

املطلوب اإعلنه : 1- جابريل ايوديلي ا��سو  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة �هي عبارة عن العقارات 
الكائنة مبنطقة �ادي ال�سفا 5 - برقم ار�ص 1429 - �فاء للمبلغ املطالب به يف امللف 

اعله �ذلك للعلم مبا جاء �نفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70533

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 5018/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- براجود �ساليل بها�سكاران �ساليل  
جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/تور�ص لتاأجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامكم بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 

)9662.70( درهم اىل طالب التنفيذ ا� خزينة املحكمة. 
�عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 5485/2022/207 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ميلي�سا فالرييو ماتو�ساليم  

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تور�ص لتاأجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامكم بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)10046.90( درهم اىل طالب التنفيذ ا� خزينة املحكمة. 

�عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197
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�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9676/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2729 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
�قدره )72197( درهم �سامل للر�سوم �امل�ساريف .
طالب التنفيذ : خيول لتاأجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - ديره - هورالعنز �سرق - حمل رقم 47 ملك ال�سيخة فاطمة بنت را�سد 
ال مكتوم

املطلوب اإعلنه : 1- احمد حممد بهى الدين حممد قراعة - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)72197( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5463/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 789/2022 اأمر اداء ، بالزام املنفذ �سدهما بان يوؤد� للمنفذة 
املبلغ املنفذ به �قدره )27.581.6( درهم �سامل للر�سوم �امل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة م�سايف �ص.ذ.م.م - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - القوز ال�سناعية الثالثة - �سارع اخليل ال�ل - بناية م�سايف بارك - بلوك 

�سنرت �سريف�ص  ا�دي  من  بالقرب   368-563 م�ستودع   -  A
منفذ   : �سفتهما   - البناء  ملقا�لت  �سيل  بريفكت   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  لي��ف  اك�سري   -1  : اإعلنهما  املطلوب 

�سدهما
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره )27581/60( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة �سامل ر�سوم �م�ساريف املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 70197

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 176/2021/211 تنفيذ عقاري 

اعلن حم�سر حجز بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- �ست�سون انف�ستمنتز ليمتد   - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار ذ.م.م

�ميثله:بدر حممد علي القرق
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة �هي عبارة عن الوحدات 1- جممع دبي لل�ستثمار ال�ل - رقم الر�ص 29/0 ، 
ا�سم املبنى/�سون بزن�ص بارك ، رقم املبنى/1 ، رقم الوحدة 140 ، نوع العقار/مكتب ملك حر 2- جممع دبي لل�ستثمار ال�ل 

رقم الر�ص 29/0 ا�سم املبنى/�سون بزن�ص بارك ، رقم املبنى/1 ، رقم الوحدة 239 ، نوع العقار/مكتب ملك حر
، نوع  ، رقم الوحدة 312  املبنى/1  ، رقم  املبنى/�سون بزن�ص بارك  ا�سم  3-جممع دبي لل�ستثمار ال�ل رقم الر���ص 29/0 

العقار/مكتب ملك حر 
 ، retail32 4- جممع دبي لل�ستثمار ال�ل رقم الر�ص 29/0 ا�سم املبنى/�سون بزن�ص بارك ، رقم املبنى/1 ، رقم الوحدة

نوع العقار/حمل ملك حر - �فاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعله �ذلك للعلم مبا جاء �نفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:89/2022/39 جتاري م�سارف كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

�الر�سوم  دره��م   )58097320.57( �ق��دره  مببلغ  �التكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
املعجل بل  بالنفاذ  ��سمول احلكم  التام  ال�سداد  الدعوى �حتى  تاريخ رفع  �الفائدة 12٪ من  املحاماة  �اتعاب  �امل�ساريف 

كفالة . 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - بناية الزمردة - �سقة B53 - خمترب دبي املركزي
�ميثله:دانه �سباح حممد

املطلوب اإعلنه :  1- جولد لين للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن �التكافل مببلغ �قدره  اأقام عليك الدعوى �مو�سوعها املطالبة  :  قد  مو�سوع الإع��لن 
التام  ال�سداد  �حتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   ٪12 �الفائدة  املحاماة  �اتعاب  �امل�ساريف  �الر�سوم  دره��م   )58097320.57(
��سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة - �حددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/8/29  ال�ساعة 09.00 �ص �يقت�سي 
ح�سوركم امام ادارة الدعوى البتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من خلل موقع 
حماكم دبي اللكرت�ين - خدماتنا اللكرت�نية العامة - جدا�ل جل�سات الق�سايا لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأ� من ميثلك 

قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية

)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002711 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الكرامة خلدمات التنظيف ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، �تقدمي مذكرة  بوا�سطة �كيل معتمد  ا�  ( �سخ�سيا   1 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات �ذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�سر �ذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه. -    حرر بتاريخ  2022/8/17  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

مرمي �بر�هيم �لبلو�سي

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �لحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - حممد نبيل حممد ب�سيوين ب�سيوين
�ملرجتعة �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002256/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد نبيل حممد ب�سيوين ب�سيوين
العنوان:عجمان مركز املدينة الرا�سدية ajman pearl a3 1 ال�سقة 203 

مري  املنفذ:مع�سومة  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
حممد مري ها�سم - اجلن�سية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعله، �مبا اأن 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور �دفع الر�سم املحدد لذلك ، �مبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم �امل�ساريف :6584.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما من تاريخ 
اعلنك/اإعلنكم بهذا الخطار ، �يف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 7173/2021/209 تنفيذ عمايل 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- �سركة الفجرية الوطنية للمقا�لت ذ.م.م  
جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سعيب م�ستاق م�ستاق ح�سني
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامكم بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 

)205007.00( درهم اىل طالب التنفيذ ا� خزينة املحكمة. 
�عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن �سحيفة طعن بالن�سر    
                  يف  �لطعن رقم:845/2022/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:الدائرة التجارية ال�ىل - متييز رقم 546
تنفيذه  ��ق��ف  فيه  املطعون  احلكم  �نق�ص  �مو�سوعا  �سكل  الطعن  قبول   : الطعن  مو�سوع 
�احاله الدعوى اىل حمكمة ال�ستئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة �الزام املطعون �سده 

الر�سوم �امل�ساريف �التعاب. 
الطاعن:�سري��ص جنف جهان زادة

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - املركز التجاري ال�ىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية برج 
لطيفة - الطابق 36 - مكتب 3601 - �ميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي

املطلوب اإعلنه :  1- �سركة كري�ستال انفورمي�سن تكنولوجي ذ.م.م  -  مطعون �سده 
عليكم  �يتوجب  اع��له  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���لن  مو�سوع 

احل�سور اىل حمكمة التمييز �ذلك للرد �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن بالن�سر

رقم  2022/150389    
املنذرة:�سركة العقارات املتميزة �ص.ذ.م.م

املنذر اليها:�سركة بيم لكجوري لبيوت العطلت ذ.م.م
�بناء على كل ما�سبق ذكره:ا�ل:تلتم�ص املنذرة من املنذر اليها خلل مدة 30 يوما من تاريخ اعلنها بهذا النذار عمل 
اليوم  تاريخ  2022/7/8 �حتى  تاريخ  املنذرة من  اليها ل�سالح  املنذر  امل�ستحقة على  القيمة اليجارية  التي:1- �سداد 
اأ�سا�ص قيمة ايجارية �سنوية قدرها )57000( درهم �سبعة �خم�سون الف درهم ��سداد ما قد ي�ستجد منها  �ذلك على 
بعد ذلك التاريخ �حتى الخلء الفعلي للعني املوؤجرة 2- �سداد مبلغ �قدره )2000( درهم الفان درهم عبارة عن غرامة 
ارجتاع ال�سيك رقم 20 �ذلك طبقا لل�سرط رقم 2 من ال�سر�ط ال�سافية عقد اليجار - ثانيا:�تنبه املنذرة على املنذر 
�ستلجاأ  الن��ذار  بهذا  املحددة  الثلثون يوما  يوم   30 ال�سابقة خلل مدة  البنود  بتنفيذ  اللتزام  بانه يف حالة عدم  اليها 
املنذرة اىل عدالة مركز ف�ص املنازعات اليجارية بامارة دبي املوقر �ذلك لطلب احلكم باخلء العني املوؤجرة ال�سقة رقم 
1406 - برج ماجي�ستك - منطقة اخلليج التجاري - �سارع البراج - امارة دبي - �تنفيذ ماي�ستتبع ذلك من اجراءات 
اخرى كت�سليم العقار للمنذرة خاليا من ال�سواغل مع ت�سليم مفاتيحه �كذلك اح�سار الفاتورة النهائية من هيئة كهرباء 
مياه دبي مدمغة بختم ال�سداد �الفاتورة النهائية �عمل ال�سيانة اللزمة له مع الزامكم بالر�سوم �امل�ساريف مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة الخرى .
  �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70629

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 207/2022/1176 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- عبا�ص حمجوب للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  
جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامكم بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
ر�سوم  بال�سافة اىل مبلغ  املحكمة  ا� خزينة  التنفيذ  )202999.77( درهم اىل طالب 
خلزنية املحكمة .  �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن قر�ر بالتنفيذ 
 155/2019/211 تنفيذ عقاري 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- اكرم ر�ساد احمد مكنا�ص  

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فاك�سون للعقارات �ص.ذ.م.م

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/8/12 اخطاركم ب�سم 
امللف  التحفظي رقم 30/2018 حجز حتفظي جت��اري اىل  احلجز 

التنفيذ املاثل. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2913/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة رقم )000377/000379( �ال�سادر عن �سركة امييكو 

للهند�سة الكهر�ميكانيكية بقيمة )34672.94(  .
طالب التنفيذ : �سركة ايه تي ايه اي لتجارة معدات �اجهزة ال�سلمة �اطفاء احلريق - �اخر�ن

عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�سوق الكبري - ديرة - دبي
 - الكهر�ميكانيكية  للهند�سة  امييكو  �سركة   -2 اجل��اج��ه  عبدال�سلم  ع��ب��داهلل   -1  : اإعلنهما  املطلوب 

�سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)25962.94( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، �عليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  705/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )4187( �ال�سادر عن �سركة ا�سناد ملقا�لت البنية 

�ميثلها حممد حلمي ر�سا عاي�ص بقيمة )30192.75( درهم �سامل للر�سوم �امل�ساريف  .
طالب التنفيذ : ا�سرف �سليمان ال�سيد ا�سماعيل ب�سفته مدير �سركة فيجن - �اخر�ن

 sky tower/ Khalifa street عنوانه:المارات - امارة عجمان - �سارع
اإعلنه : 1- �سركة ا�سناد ملقا�لت البنية ���ص.ذ.م.م �ميثلها حممد حلمي ر�سا عاي�ص - �سفته  املطلوب 

: منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)31311.75( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2123/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )100038( �ال�سادر عن �سركة تايجر هيل �املخول 
بالتوقيع عنها حممد عوده حممد ديك بقيمة )12045.00( املبلغ الجمايل )12821(  .
طالب التنفيذ : �سركة فيجن لتجارة املكيفات �ميثلها ا�سرف �سليمان ال�سيد - �اخر�ن

عنوانه:المارات - امارة دبي - الق�سي�ص ال�سناعية الثالثة - دبي 
الكهر�ميكانيكية �ميثلها حممد عوده حممد ديك -  اإعلنه : 1- �سركة تايجر هيل للعمال  املطلوب 

�سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)13597( اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية

جزئي مدين    AJCFICIREA2021 /0003050 يف  �لدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / حممد �سيبان خمي�ص �سويدان الريح - العنوان:9330525 

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/8/23 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ات�سالت(  المارات للت�سالت )جمموعة  �سركة جمموعة   / ل�سالح  اأعله  بالرقم 
مبلغ  املدعية  لل�سركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املحكمة  حكمت  بالتايل  �ص.م.ع 
31.083 درهم �احد �ثلثون الف �ثلثة �ثمانني درهما للمدعية مع الفائدة عليه 
التام  ال�سداد  �حتى   2021/7/27 يف  الدعوى  قيد  تاريخ  من  ت�سري  �سنويا   ٪6 بواقع 
احلكم  �سمول  مع  حماماة  اتعاب  درهم  الف  �مبلغ  �امل�سر�فات  بالر�سوم  �الزامه 
بالنفاذ املعجل بد�ن كفالة  ، حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  673/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1104/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به �قدره )486.119( درهم �سامل للر�سوم �امل�ساريف.

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرت�ين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعلنه : 1- علي ر�سائي داران  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به �قدره )486119.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70530

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  668/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1036/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به �قدره )206.085( درهم �سامل للر�سوم �امل�ساريف.

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرت�ين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعلنهما : 1- انديرا باي اما كري�سنا 2- بري�سانا كومار ناير  - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به �قدره )206085.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70530 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �لفجرية �لحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - مركز نزيهة �لطبي
جزئي جتاري   FUCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000985/ 

اإىل املحكوم عليه : مركز نزيهة الطبي 
العنوان:جمهول حمل القامة

املنفذ:�سركة  املدعي  املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر احلكم  انه  حيث 
اأن املحكوم له  امل�ساريع الطبية العربية �ص.ذ.م.م  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعله، �مبا 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور �دفع الر�سم املحدد لذلك ، �مبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم �امل�ساريف :49.049.81
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  �يف   ، الخطار   بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�إعالن يف �لق�سية �لتنفيذية بالن�سر 

جزئي مدين   AJCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003329/ 
اإىل املحكوم عليه : جوانا دالي�ساى كابانتينج 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:خالد علي 
حممد اليا�سى - اجلن�سية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعله، �مبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور �دفع الر�سم املحدد لذلك 
�امل�ساريف  الر�سوم  �سامل  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  �مبا   ،

163065.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  �يف   ، الخطار   بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 70392
     �ملو�سوع: �لأ�سماء

 ت��ع��ل��ن دائ����رة حم��اك��م را�����ص اخل��ي��م��ة ب���ان امل���دع���و/ حم��م��ود ح�سن 
من  ال�ل  املقطع  تغيري  بطلب  تقدم   ، املن�سوري  جمعة  ا�سماعيل 
)حممود( اىل )حمد( ل�سمه ليكون ا�سمه بعد التغيري/حمد ح�سن 
ا�سماعيل جمعه املن�سوري - �ان من له م�سلحة يف العرتا�ص على 
ذلك ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العلن امام ق�سم 

ال�سهادات يف حمكمة را�ص اخليمة البتدائية.
طارق عبدالرحمن جمعه

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

00000

�لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9110/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : يف باقي الطلبات يف الدعوى ال�سلية �يف مو�سوع الطلب العار�ص ببطلن �حل ال�سركات 
املدعي عليها )جمموعة كي ام القاب�سة ذ.م.م( .
طالب التنفيذ : خلود عبداهلل ح�سن الر�ستماين

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سعادة - مبنى رج��ال ت��ا�ر - �سقة 711 - ام��ام جي 
دبليو ماريوت

املطلوب اإعلنه : 1- حممد ح�سن خليل احلداد - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)313135( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، �عليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن �مر �أد�ء بالن�سر        
 1647/2022/60 �مر �أد�ء 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- من�سور علي احمد ثاين البلو�سي  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة مايلز ملقا�لت البناء 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/8/1 بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )164000( درهم �الفائدة القانونية بواقع ٪5 
من تاريخ املطالبة �حتى متام ال�سداد �مبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة،  �لكم 
احلق يف التظلم المر ا� ا�ستئنافه بح�سب الحوال �فق الحكام الواردة يف املادة 66 من 

اللئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2518/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
للهند�سة  �سوبا  �سركة  عن  �ال�سادر   )347356( رق��م  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
بقيمة  كهو�سالدا�ص  ر�هيت  كهو�سالدا�ص  ال�سيد/بيبينك�ساندرا  قبل  من  �امل��وق��ع  ����ص.ذ.م.م  �امل��ق��ا�لت 
بالدرهم  الجمايل  �املبلغ  لغري  فقط  فل�ص  ع�سر  �اثنا  دره��م  �ثلثني  الف  ع�سر  دره��م   )10.030.12(

.  )10766.12(
طالب التنفيذ : م�سندم العامليه للتجاره العامة �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - را�ص اخلور - بردبي - دبي
ر�هيت  كهو�سالدا�ص  بيبينك�ساندرا   -2 �����ص.ذ.م.م  �امل��ق��ا�لت  للهند�سة  �سوبا   -1  : اإعلنهما  املطلوب 

كهو�سالدا�ص - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)10766.12( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 5099/2022/253 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �ساجناي ماهيندرا كامبلي  

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/كونكورد الفنية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله �الزامكم بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)16995( درهم اىل طالب التنفيذ ا� خزينة املحكمة. 

�عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197
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“�سرية  لر�اية  الوا�سع  النت�سار  فبعد 
ال��ع��رب��ي��ة يف  ب��ل��غ��ت��ه��ا  ���س��لط��ني كلوة” 
ن�سختها الإلكرت�نية ، �الذي بلغ اأكرث 
من خم�سة �ت�سعني األف قارئ يف الأيام 
���س��درت عن   ، ان��ط��لق��ت��ه��ا  م��ن  الأ�ىل 
لهذه  ترجمة  القا�سمي”  “من�سورات 
�ذلك  الإجنليزية،  اللغة  اإىل  ال��ر�اي��ة 
مدار  على  لقراءتها  الفر�سة  لإت��اح��ة 

اأ��سع. 
م�سوق  ب���اأ����س���ل���وب  ت���ت���ن���ا�ل  ال�����ر�اي�����ة 
حقيقية  اأح��داث��اً  دقيقاً  توثيقاً  �موثق 
ال�ساحل  ك��ل��وة ع��ل��ى  ���س��لط��ني  ل�����س��رية 
التو�سع  ف��رتة  اإب���ان  لأفريقيا  ال�سرقي 

ال���س��ت��ع��م��اري . �ق���د ���س��رد ���س��م��وه فيها 
���س��رية ���س��لط��ني ج��زي��رة ك��ل��وة، ��سبب 
�الأح�������داث  اإف���ري���ق���ي���ا،  اإىل  ه��ج��رت��ه��م 
التي  �الفنت  �املحن  التي حدثت لهم، 

تعاقبت على حكمهم.
�ه�������ذه ال������ر�اي������ة م���ك���ون���ة م����ن 114 
�سفحة، مق�سمة اإىل اأحد ع�سر ف�سًل، 
�سلطني  اأن�ساب  �سل�سلة  فيها  �ملحق 
كلوة �ع�سرات امل�سادر �املراجع العربية 
�الأج��ن��ب��ي��ة. �ي��ع��د ه��ذا ال��ك��ت��اب اأحدث 
الإ������س�����دارات ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
ال�����س��ارق��ة �ال���ت���ي ب��ل��غ��ت 76 اإ�����س����داراً 
�امل�سرحية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل����ج����الت  يف 

�الأدبية، �ترجم العديد منها اإىل 20 
ا�ستطاع  الكتاب  ه��ذا  اأج��ن��ب��ي��ة.�يف  لغة 
العلمي،  �التوثيق  التحقق  بعد  �سموه 
ال���ذي ظ��ل جم��ه��وًل طيلة  اللب�ص  ح��ل 
عقود من الزمن حول تاريخ �سلطني 
كلوة، ��سبب هجرتهم، �ما حل بهم يف 

ال�ساحل ال�سرقي لإفريقيا.
 �ق���د ا���س��ت��ن��د ���س��م��وه يف حت��ق��ي��ق �سرية 
املخطوط  ال��ك��ت��اب  اإىل  ك��ل��وة  �سلطني 
“كتاب ال�سلوة يف تاريخ كلوة” �كل ما 
ميتلكه  م��ا  اإىل  بالإ�سافة  ح��ول��ه،  كتب 
���س��م��وه م��ن �ث��ائ��ق �خم��ط��وط��ات حول 
الأن�ساب �تاريخ فار�ص القدمي �الوثائق 

ال���ربت���غ���ال���ي���ة، �غ����ريه����ا م����ن امل���راج���ع 
م���ن ج��ه��ة علمية  �امل�������س���ادر.�ال���ك���ت���اب 
ال�سمو  �ساحب  ا�ستخدام  مدى  يو�سح 
ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
�الوثائق  ل��ل��م��خ��ط��وط��ات  ال��ق��ا���س��م��ي 
، �مدى  ل��غ��ة  اأك�����رث م���ن  �امل����راج����ع يف 
الفر�سيات  ب��ح��ث  يف  ���س��م��وه  ا���س��ت��غ��راق 
ير�ج  م��ا  �سحة  م��ن  �ال��ت��وث��ق  العلمية 
ب�����س��اأن ك��ث��ري م���ن ال��وق��ائ��ع �الأح�����داث 
التاريخية . �مراجع الكتاب تقف دليًل 
على مدى تعمق درا�سة التاريخ �اأهمية 
اأن ندقق �منح�ص يف الوثائق �امل�سادر 

�املراجع �من جميع اجلوانب.

من�سورات القا�سمي .. ت�ستكمل اإ�سداراتها الثقافية واملعرفية

رواية �سرية �سالطني كلوة
 باللغة االإجنليزية 

اأعلن مركز اأبوظبي للغة العربية  عن اإغلق باب الرت�ّسح للد�رة الأ�ىل من 
جائزة “كنز اجليل” التي ينظمها بهدف تكرمي الأعمال ال�سعرية النبطية، 
ممن  �املبدعني  للدار�سني  متنح  التي  �البحوث  الفلكلورية،  �ال��درا���س��ات 

قّدموا اأعماًل تنا�لت املور�ث املت�سل بال�سعر النبطي �قيمه الأ�سيلة.
ال�ستة،  اجل��ائ��زة  ف��ر�ع  جميع  يف  234  م�ساركة  اجل��ائ��زة  جلنة  �ا�ستقبلت 
اإجمايل  م���ن   37% ع��ل��ى  �البحوث”  “الدرا�سات  ف����رع  ح�����س��ل  ح��ي��ث 
الأعمال امل�ساركة يف اجلائزة، �هي الن�سبة الأعلى يف كل الفر�ع، �نال فرع 
“الإ�سدارات ال�سعرية” %23، �”املجاراة ال�سعرية” %19، �”الفنون” 

%10، �”الرتجمة” %4، �”ال�سخ�سية الإبداعية” 6%.
�جاءت امل�ساركات من 20 د�لة من خمتلف اأقطار العامل، 15 منها عربية 
�فل�سطني،  �ُعمان  �البحرين،  �الكويت،  �ال�سعودية،  الإم���ارات،  د�ل��ة  هي 
�املغرب،  �العراق،  �اليمن،  �ال�سودان،  �اجلزائر  �م�سر،  �لبنان،  �الأردن، 

��سوريا، 
�ه��ول��ن��دا.  ��ست�سهد  �ك��ن��دا،  �اأم��ري��ك��ا،  �بنغلد�ص،  الهند،  اإىل  بالإ�سافة 
املرحلة القادمة بدء عملية تقييم جميع الأعمال امل�ساركة متهيداً للإعلن 

عن مراحل قادمة تقررها اللجنة العليا للجائزة.
اأن  اأبوظبي للغة العربية  �اأكد �سعادة الدكتور علي بن متيم، رئي�ص مركز 
جائزة “كنز اجليل” جنحت بد�رتها الأ�ىل يف ت�سليط ال�سوء على مبدعي 
ال�سعر النبطي، �اكت�ساف اأعمالهم يف هذا الفن الأ�سيل الذي ٌي�سكل مراآة 
يواكب  الأم��ر  ه��ذا  اأن  �سك  �ل  �تطلعاتها،  ثقافتها  ح��ال  �ل�سان  ال�سعوب 
من  �اح��د  يف  املواهب  �احت�سان  دع��م  يف  للمركز  ال�سرتاتيجية  الأه���داف 
ال�سعر، �م��ن خ��لل ج��ائ��زة حتمل قيمة  الأدب��ي��ة �ه��و  الفنون  اأه��م حقول 
الإمارات  لد�لة  املوؤ�س�ص  الأب  �اأع��م��ال  با�سم  مرتبطة  لكونها  ا�ستثنائية 
..�بد�رنا  ثراه”  “طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
ُنثمن يف املركز جميع الأعمال امل�ساركة �ن�سري اىل الدرا�سات �البحوث التي 
ترفد هذا ال�سعر بالتحليل �تو�سح ما له من اأهمية على امل�ستوى اجلمايل 
�ال�سياقي �التي ٌتب�سر بوجود اأجيال قادمة �ست�سهم بفعالية يف اإثراء الواقع 

التي  �الدرا�سات �الرتجمات  الأعمال  ب�سل�سلة من  �العربي  املحلي  الأدبي 
�سُتخلد فن ال�سعر النبطي �ترتقي مبحتواه.

من جهته قال عي�سى �سيف املزر�عي رئي�ص اللجنة العليا للجائزة: “اأّكدت 
بفن  �العاملي  الإقليمي  الهتمام  الأ�ىل عمق  د�رتها  كنز اجليل يف  جائزة 
ال�سعر عاّمة، �ال�سعر النبطي على �جه اخل�سو�ص، الذي ُيعرّب عن عادات 
اجلائزة  جلنة  ا�ستقبلت  ..فقد  الأ�سيلة  �مور�ثاتها  املجتمعات  �تقاليد 
عدداً كبرياً من امل�ساركات من خمتلف د�ل العامل، الأمر الذي يعك�ص �فرة 
كافة  يف  �درا�ساته  �اأبحاثه  النبطي  ال�سعر  جمال  يف  �املبدعني  املوهوبني 
املجتمعات، �نحن على ثقة باأن الد�رات القادمة من اجلائزة �ست�سهد تزايداً 

�ا�سحاً يف عدد امل�ساركات �الد�ل التي �ستن�سم للم�ساركة يف اجلائزة«.

فرع،  لكل  اإم���ارات���ي  دره���م  األ���ف   200 اجليل”  “كنز  ج��ائ��زة  قيمة  �تبلغ 
ن�سف  جائزته  قيمة  تبلغ  ال��ذي  الإبداعية”،  “ال�سخ�سية  ف��رع  با�ستثناء 
اأ�سعار الأب املوؤ�ّس�ص  اأهدافها من  اإماراتي ..�ت�ستلهم اجلائزة  مليون درهم 
اإىل  �سعياً  “طيب اهلل ثراه”،  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
اإعلء مكانة ال�سعر بو�سفه مراآة للمجتمع �ملا جُت�ّسده اأ�سعاره من مكانة يف 

الوجدان الإماراتي �العربي.
�التعريف  ن�سرها  خ��لل  من  املتمّيزة،  ال�سعرية  الأع��م��ال  اجل��ائ��زة  �ُت��ك��رم 
باأ�سحابها ..كما ُتربز القيم اجلمالية �الإن�سانية يف اأ�سعار املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، اإىل جانب حفظ فنون الرتاث املرتبطة بال�سعر 

النبطي، لتعزيز هوية الأجيال عن طريق ربطها ب�سعرها.

مركز اأبوظبي للغة العربية يغلق باب 
الرت�سح جلائزة »كنز اجليل«

العامة لل�سوؤ�ن  الهيئة  املوؤمنني بالتعا�ن مع  اأم  اختتمت جمعية 
يف  الزهرا�ين”  “برنامج  ع��ج��م��ان  يف  �الأ�ق������اف  الإ���س��لم��ي��ة 
ل�سورتي  احل��اف��ظ��ات  املتفوقات  م��ن   35 �ك��رم��ت  الثانية  د�رت���ه 
هلل  فائقة  �سعادة  اخلتامي  احلفل  ح�سر  عمران.  �اآل  البقرة 
حمد  عبيد  ��سعادة  الإن�سانية،  للتنمية  فزان  موؤ�س�سة  عام  مدير 
الزعابي مدير فرع الهيئة العامة لل�سوؤ�ن الإ�سلمية �الأ�قاف 
يف عجمان، �خالد عبدالعزيز التميمي مدير امل�ساعدات لل�سوؤ�ن 
حممد  �سامي  ��سعادة  بعجمان،  اخلريية  الأعمال  بهيئة  املحلية 
مدير عام جمعية اأ�سواق عجمان التعا�نية، �امل�ساركات �املكرمون. 
�بداأ احلفل بتكرمي الرعاة �الداعمني للربنامج من قبل مدير 
اإمتام  املتفوقات يف  35 من  تكرمي  ذلك  ف��زان، تل  موؤ�س�سة  عام 
الفل�سي  اآمنة  �سعادة  �األقت  عمران.  �اآل  البقرة  �سورتي  حفظ 
مديرة دار اأ�سماء بنت اأبي بكر لتحفيظ القراآن الكرمي كلمة بهذه 
املنا�سبة توجهت فيها بال�سكر �التقدير اىل الداعمني للربنامج 
الطيب يف  الأث��ر  لها  منذ انطلقه �ما قدموه من خدمات كان 
جناحه، حيث ا�ستمر من 18 يوليو حتى 18 اأغ�سط�ص، �ا�ستفاد 
منه 91 دار���س��ة اف��رتا���س��ي��اً �ح�����س��وري��اً يف مقر ال���دار. ي��ذك��ر اأن 
اإىل  بالإ�سافة  الدينية  املحا�سرات  من  �سل�سلة  ت�سمن  الربنامج 
برامج ترفيهية، ��ساركت فيها نخبة من املعلمات املوؤهلت �ذ�ات 
ُتعني  متنوعة  اأن�سطة  للحفظ  حلقات  �سمت  كما  الخت�سا�ص، 
امل�ساِركات على املزيد من الرتكيز �التدبر �الإتقان، �سمن بيئة 
اآمنة �ال��ت��زام ت��ام ب��الإج��راءات الح��رتازي��ة، �ق��د �سهد ه��ذا العام 
د�رته  يف  الربنامج  جن��اح  بعد  �الفتيات  الن�ساء  من  لفتاً  اقباًل 

الأ�ىل

اختتام برنامج 
»الزهراوين 2« يف 
جمعية اأم املوؤمنني

•• دبي – د.حممود علياء

مع  بالتعا�ن  ب��دب��ي،  �ال���رتاث  للثقافة  امل��اج��د  م��رك��ز جمعة  م  ق���دَّ
املنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة جلامعة الد�ل العربية، 
بعنوان  معرفية  جل�سة  اأغ�سط�ص،   23 الثلثاء  الأ�ل  اأم�ص  ي��وم 
الرتاث”،  حفظ  يف  الد�لية  التفاقيات  من  ال�ستفادة  “طرائق 
يف  امل�ساعد  ال���رتاث  اأ���س��ت��اذ  الهياجي،  يا�سر  ال��دك��ت��ور  فيها  ���س��ارك 
ب�سام  �الدكتور  ال�سعودية،  العربية  باململكة  �سعود  امللك  جامعة 
داغ�ستاين، رئي�ص ق�سم احلفظ �املعاجلة �الرتميم يف مركز جمعة 

املاجد.
�رقته  يف  ث  حت��دَّ ال��ذي  الهياجي  يا�سر  الدكتور  م��ع  اجلل�سة  ب��داأ 
اها “حماية الرتاث الثقايف يف �سياق د�يل متعدد املخاطر  التي �سمَّ

�املعايري”، 
ع���ن ح��م��اي��ة ال�����رتاث ال��ث��ق��ايف ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�����د�يل �املخاطر 
ال�����س��وء على  ل��ه��ا، �م��ع��اي��ري ح��م��اي��ت��ه، ح��ي��ث �سلط  ال��ت��ي يتعر�ص 
املنظمات  اأهم  م�ستعر�ساً  الثقايف،  ال��رتاث  حماية  �اأ�سكال  مفهوم 
�التفاقيات الد�لية اخلا�سة بحماية الرتاث الثقايف �فق ت�سل�سلها 
الزمني. كما حتدث عن معوقات حماية الرتاث يف ال�سياق الد�يل، 

�العوائق التي تعرت�ص املنظمات املعنية بحماية الرتاث يف �سبيل 
حتقيق اأهدافها. 

ث الدكتور ب�سام داغ�ستاين عن د�ر مركز جمعة املاجد يف  ثم حتدَّ
حفظ تراث غرب اإفريقيا، �ا�ستعر�ص عمل املركز يف مدينة ت�سيت 

مبوريتانيا، 
�كيف �ساعد املركز يف تاأ�سي�ص معمل ترميم للمخطوطات هناك، 
ثم حتدث عن د�لة مايل �الد�ر الذي لعبه املركز يف حفظ تراث 
النقلب  بعد  له  تعر�ست  ال��ذي  ال�سياع  خمطوطات متبكتو من 
امل���رك���ز مب�ساعدة  ق���ام  ح��ي��ث   ،2012 ���س��ن��ة  م���ايل  ال��ع�����س��ك��ري يف 
امل�سوؤ�لني عن تلك املخطوطات يف نقلها اإىل العا�سمة باماكو التي 

كانت اآمنة يف ذلك الوقت،
ع املركز اتفاقية تعا�ن مع موؤ�س�سات د�لية ُتْعَنى بحفظ الرتاث   ��قَّ
يف  للمخطوطات  رقمي  ت�سوير  خمترب  اأك��رب  افتتاح  عنها  �نتج   ،

غرب اإفريقيا من اأجل ت�سوير جميع خمطوطات متبكتو.
بالرتاث  املهتمني  م��ن  كبري  ع��دد  تابعها  التي  اجلل�سة  ختام  �يف 
امل��خ��ط��وط  م��ن ع���دة د�ل ع��رب��ي��ة اق����رتح املُ��ح��ا���س��ران ع����دداً من 
املقرتحات �التو�سيات لل�ستفادة من التفاقيات الد�لية يف حفظ 

��سون الرتاث الثقايف العربي.

بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الإدارية يف القاهرة

مركز جمعة املاجد يقدم جل�سة معرفية عن طرائق
 اال�ستفادة من االتفاقيات الدولية يف حفظ الرتاث 

•• ال�شارقة– د.حممود علياء

حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  للم�سروع  املكمل  املعريف  الثقايف  ملنهجها  ا�ستكماًل 
التاريخية  للرواية  الإجنليزية  الرتجمة   “ القا�سمي  “من�سورات  اأطلقت  ال�سارقة، 
“�سرية �سالطني كلوة” ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن ممد القا�سمي ع�سو 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة ، لتن�سم لل�سل�سة املعرفية التي بداأتها الدار برتجمة 
جميع اأعمال �ساحب ال�سمو  احلاكم حفظه اهلل، تو�سيعًا لغر�ص الطالع على منجز 

ح�ساري يتوا�سل مع الثقافات والآفاق الإن�سانية.
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الأمرية الراحلة ل تزال تاأ�سر القلوب يف اأنحاء العامل 

بعد 25 عاما على وفاتها.. �سحر االأمرية ديانا مل يخفت 

�حزن املليني حول العامل على "اأمرية ال�سعب"، كما ��سفها رئي�ص الوزراء الربيطاين اآنذاك توين بلري. 
�كانت ديانا �احدة من اأكرث الن�ساء �سهرة يف العامل.

�رغم مر�ر خم�سة �ع�سرين عاما على �فاتها، مل تتاأثر جاذبيتها.
�مت اإنتاج فيلم "�سبن�سر" عن النهاية امل�سطربة لز�اج ت�سارلز �ديانا. �يوجد فيلم اآخر بعنوان )ذا برن�سي�ص( 
اإد بريكنز الذي ُر�سح جلائزة الأ��سكار، بينما ركزت الدراما ال�سهرية )ذا  �هو �ثائقي للمخرج  "الأمرية"، 

 في انايد ىلع ص�كلفتن جاتنإا نم "جاتلا" )ن�اركمو�سمها الأخري.
متبادلة  �اتهامات  التلفزيونية،  الربامج  من  �العديد  حت�سى،  ل  �سحفية  �مقالت  كتب  هناك  كانت  كما 
ب�سبب مقابلة مثرية للجدل اأجرتها عام 1995 مع هيئة الإذاعة الربيطانية )بي.بي.�سي(. �كانت هناك 
�مل  كثرية  لنتقادات  تعر�ست  لكن  ب��ر�د�اي  م�سرح  خ�سبة  على  عر�ست  "ديانا"  بعنوان  غنائية  م�سرحية 

ت�ستمر طويل.
النق�سامات  م��رة عن  لأ�ل  ك�سفت  �التي   1992 ع��ام  الذاتية  �سريتها  كاتب  م��ورت��ون،  اآن��در�  املوؤلف  �ق��ال 
ُتنتج عنها،  اأف��لم �ثائقية  "ل يزال لديانا تاأثري، �ل تزال هناك  العميقة يف ز�اجها �مع من تعا�نت �سرا 

�ق�س�ص تكتب عنها، �ما زال النا�ص مفتونني بهذه املراأة".
"كانت فقط تتمتع بالكاريزما، �كان لديها جاذبية جتا�زت لقبها  �اأ�ساف مورتون يف ت�سريحات لر�يرتز 

امللكي - لقد كانت اإن�سانة غري عادية".

ح�سور طاغ

بالن�سبة للعائلة املالكة نف�سها، ل تزال ديانا حا�سرة يف كل مكان، �بالأخ�ص بالن�سبة لبنيها 
الأمريين �يليام )40 عاما( �هاري )37 عاما(، اللذين حتدثا عن ال�سدمة التي 

�سببتها �فاتها، �كيف اأثرت على �سحتهما النف�سية ل�سنوات.
نع�ص  خلف  ببطء  �سارا  عندما  فقط  عاما   12�  15 العمر  من  يبلغان  كانا 

�الدتهما عرب �سوارع لندن بني ح�سود من املعزين جاء�ا حل�سور جنازتها.
�قال �يليام، عندما ك�سف ال�سقيقان النقاب عن متثال لتكرمي ذكراها العام 
املا�سي يف ق�سر كينزجنتون بو�سط لندن، �هو منزلها ال�سابق "نتمنى كل 

يوم لو اأنها ما زالت معنا".
�قال الأمري هاري يف مقابلة مع حمطة اأمريكية يف اأبريل ني�سان "اأ�سعر 

بوجودها يف كل ما اأفعله تقريبا الآن".
�ف��اة ز�جته  التي خلفتها  ال�سورة  ت�سارلز ببطء من  الأم��ري  �تخل�ص 
ال�سابقة، �هو الآن متز�ج منذ 17 عاما من كاميل، املراأة التي حملتها 
ديانا م�سوؤ�لية ف�سل علقتها بت�سارلز. لكن ا�ستطلعات الراأي تظهر 

اأن الأمر ل يزال عالقا يف اأذهان البع�ص.
ي�سعر  زال  م��ا  النا�ص  م��ن  جيل  هناك  اأن  "اأعتقد  م��ورت��ون  �اأ����س��ح 
اأنها )كاميل( هي امل�سوؤ�لة عن تفكك الز�اج الذي ي�سبه الق�س�ص 

اخليالية".
�لكن بطريقة  بحياتها،  لي�ص متعلقا فقط  الدائم  �سحرها  لكن 

�فاتها اأي�سا.
�خل�ص حتقيق مطول يف عام 2008 اإىل اأن ديانا �الفايد لقيا 
�امل�سورين  بول  هرني  لل�سائق  اجل�سيم  الإهمال  ب�سبب  حتفهما 

الذين كانوا يلحقون �سيارتهما الليموزين.
�اتهم حممد الفايد، �الد د�دي، املخابرات الربيطانية بتدبري الأمر 

باأمر من ز�ج امللكة اإليزابيث الراحل الأمري فيليب.
�ا�ستبعد حتقيق لل�سرطة يف احتمال قتلها، نظريات املوؤامرة �قال اإن بول كان 

خممورا �قاد ال�سيارة برعونة.
لكن التكهنات باأنها كانت �سحية لعملية اغتيال ل تزال قائمة، �ت�سدرت ت�سريحات 
حلار�ص �سخ�سي �سابق لديانا عنا�ين ال�سحف هذا الأ�سبوع من خلل الإ�سارة اإىل اأن 

�سباط اأمن بريطانيني رمبا ت�سببوا د�ن ق�سد يف احلادث.

 ملاذا ل يزال الهتمام م�ستمرا؟
اإذن ملاذا تثري ديانا ��فاتها مثل هذا الهتمام؟

�سرح املخرج بريكنز لر�يرتز "اأعتقد اأن هذه كانت اللحظة الأخرى الوحيدة يف 
حياتي التي �سعرت فيها اأن الزمن قد توقف بخلف اأحداث 11 �سبتمرب. كانت 

�فاة ديانا حقا حلظة بدا فيها العامل كله �كاأنه يركز على هذا احلدث بعينه".
كان يبلغ من العمر 11 عاما يف ذلك الوقت، �يتذكر العواطف اجليا�سة للجماهري 

�م�ساهد احلداد التي مل ي�سبق لها مثيل.
�قال "نحن كب�سر نتناقل خمتلف الق�س�ص اخليالية لآلف ال�سنني. �فجاأة يظهر 

هذا النوع من الق�س�ص اخليالية يف الواقع".
�اأ�ساف "ظهر هذا الز�اج اأ� هذه الق�سة الر�مان�سية اخليالية، على اأر�ص الواقع، 
�منح الكثري من النا�ص منارة اأمل، �هو ال�سيء الذي اجنذبوا اإليه حقا �اأراد�ه اأن 

ينجح. �اأعتقد اأن الكثري من النا�ص رغبوا حقا يف اأن تنجح تلك الق�سة".
باأنها  لها  ال�سهري  ��سفه  اأن  بلري  كتب   ،2010 عام  ن�سرها  التي  الذاتية  �سريته  يف 
لكنه قال اإن هذه هي الطريقة  "اأمرية ال�سعب" يبد� الآن "مبتذل" �"مبالغا فيه"، 

التي راأت بها ديانا نف�سها �ينبغي اأن نتذكرها بها.
فيما قال مورتون "هل كانت ديانا ملكة قلوب النا�ص؟ انظر فقط اإىل الدلئل. جبال 

الزهور، حقيقة اأن النا�ص حزنوا على �فاتها رمبا اأكرث مما حزنوا على �فاة اأحد اأفراد 
عائلتهم".

بعد مرور ربع قرن على وفاتها عن 36 عاما، ل تزال الأمرية ديانا تاأ�سر القلوب يف 
اأنحاء العامل ب�سحرها ول يزال م�سريها يلقي بظالله على اأفراد العائلة املالكة 

الربيطانية.
لقيت ديانا حتفها يف 31 اأغ�سط�ص اآب عام 1997، عندما حتطمت ال�سيارة الليموزين 
التي كانت تقلها هي وع�سيقها دودي الفايد يف نفق ج�سر اأملا يف باري�ص بينما كانت 

حتاول الهروب من امل�سورين الذين كانوا يالحقونها على دراجات نارية.
العهد  ويل  من  زواجها  انهيار  بعد  جاء  اإذ  اأزمة،  اإىل  املالكة  العائلة  موتها  ودفع 
الأمري ت�سارلز وما ك�سف عنه من خالفات وخيانة زوجية وبوؤ�ص �سعرت به خالل 

توليها دورها امللكي.

بعد حتقيق "ها��ص ا�ف ذي دراغن" امل�ستّق من "غامي اأ�ف ثر�نز" 
اأ�"،  بي  "اإت�ص  التدفقي  البث  مل�سل�سل على من�سة  انطلقة  اأف�سل 
با�ر"  ا�ف  رينغز  "ذي  �ه��و  املرتقب،  مناف�سه  اإىل  الأن��ظ��ار  تتوجه 
اخلوامت"على  "�سيد  رينغز"  ذي  اأ�ف  "لورد  ع��امل  م��ن  امل�ستوحى 
ثر�نز"  اأ�ف  "غامي  م�سل�سل  �كان حمبو  فيديو".  برامي  "اأماز�ن 
اأ�ف  "ها��ص  املوعد لنطلق  �سنوات، على  انتهى قبل ثلث  الذي 
امل�سل�سل  اأحداثه قبل حواىل مئتي عام من  ذي دراغن الذي ت�سبق 
�تنانينها  ال��دام��ي��ة  "تارغاريني"  �سللة  ق�سة  �ي���ر�ي  الأ���س��ا���س��ي 
خلل  م�ساهد  مليون   9،98 الأ�ىل  احللقة  �تابع  ع�سر.  ال�سبعة 
عر�سه الأحد يف الوليات املتحدة على قنوات "ات�ص بي ا�"  القناة 
التلفزيونية التقليدية �من�سة البث التدفقي "ات�ص بي ا� ماك�ص"، 
ما حقق "اأكرب ن�سبة م�ساهدة مل�سل�سل اأ�سلي جديد يف تاريخ ات�ص بي 
على ما اأعلنت جمموعة "�ارنر ميديا" املالكة ل�"ات�ص بي ا�"  ا�"، 
يف بيان ن�سرته الثنني. غري اأن بع�ص اخلرباء �سككوا يف �سحة هذه 
الدعاءات، معتربين اأن امل�سل�سل امل�ستق من "غامي اأ�ف ثر�نز" ل 
باأن احللقة الأ�ىل من  مذّكرين  "اأ�سلي"،  باأنه عمل  ميكن ��سفه 
املو�سم الأخري من امل�سل�سل ال�سهري ا�ستقطبت حواىل 17،4 مليون 
م�ساهد. �تنطلق اأحداث م�سل�سل "ها��ص اأ�ف دراغن" الذي يجمع 
بني الفنتازيا �العقد ال�سيا�سية، يف اأ�ج �سطوة �سللة "تارغاريني" 
التي تعتمد يف حكمها خ�سو�سا على �سيطرتها على التنانني، �تعاين 

�سعفا جراء �سراعات على اخللفة.
�مات  )�ان��درل���س��ت(  دار���س��ي  اإمي��ا  املمثلني خ�سو�سا  �ي�سم طاقم 
مان،  كينغز  )ذي  اإيفان�ص  �ري�����ص  ك���را�ن(  ذي  ه��و،  )دك��ت��ور  �سميث 

�سبايدرمان( �اأ�ليفيا كوك )بايت�ص موتل، ريدي بلير �ان( �بادي 
ن�ساأت  التي  دي�سكوفري"  براذرز  "�ارنر  ملن�سة  كون�سيدين. �ميكن 
بنجاح  تتباهى  اأن  �"دي�سكوفري"،  "�ارنر ميديا"  الدمج بني  من 
اأ�ل حلقة يف ظل �سعي هذا العملق اجلديد يف قطاع الرتفيه اإىل 
اإيجاد مكان له ��سط ما ُ��سف ب�"حر�ب البث التدفقي". �من الآن، 
مع اقرتاب  اأ�ف ذي دراغن"،  ل�"ها��ص  ميكن توقع مناف�سة قوية 
طرح اأ�ىل حلقات م�سل�سل "رينغز اأ�ف با�ر" املرتبط بعامل "�سيد 
ال�سل�سلة الأدبية اخليالية التي ابتكرها ج. ر. ر. تولكيني.  اخلوامت"، 
�ا�ستحوذت "اأماز�ن برامي فيديو" قبل حواىل خم�ص �سنوات حقوق 
عامل "لورد اأ�ف ذي رينغز" يف مقابل 250 مليون د�لر. �ُ��سف 
د�لر،  مليار  ت��ف��وق  مبيزانية  موا�سم  خم�سة  على  املمتد  امل�����س��ر�ع 
ع�سر  ح��واىل  ك��ل مو�سم  �ي�ستمر  ال��ت��اري��خ.  يف  م�سل�سل  اأغ��ل��ى  ب��اأن��ه 
�ساعات، على اأن ُتعر�ص اأ�ل حلقتني اعتبارا من الثاين من اأيلول/

�سبتمرب. �ميتنع منتجو "ها��ص ا�ف ذي دراغن" �"ذي رينغز ا�ف 
�لقي  تناف�ص.  ع��ن  التحدث  ع��ن  ال�سواء  على  �مبتكر�هما  با�ر" 
اإيجابية  بتعليقات  النّقاد، �قوبل  ا�ستح�سان  اأ�"  بي  "اإت�ص  م�سل�سل 
ت��وج��ه مراجعات  ع��ن  ب��ع��د  ال��ن��ق��اب  ُيك�سف  امل��ج��م��ل، يف ح��ني مل  يف 
مقارنة  اأي  اجلديد  الإعلمي  امل�سهد  �يجعل  "اأماز�ن".  م�سل�سل 
بني امل�سل�سلني من حيث حجم م�ساهديهما اأكرث �سعوبة مما كانت 
عليه يف املا�سي، ففي حني حر�ست "اإت�ص بي اأ�" على اإبراز البيانات 
الإح�سائية الإيجابية عن عدد م�ساهدي حلقتها الأ�ىل، لن تكون 

"اأماز�ن" ملزمة اإطلقاً بن�سر الإح�ساءات املتعلقة مب�سل�سلها.
ففي الواقع، يلحظ بع�ص اأ��ساط البيئة الهوليو�دية "التقليدية" 

ال�سواء، ل  �م�سل�سلت على  التي تنتج افلماً  "برامي فيديو"  اأن 
مناف�سوها.  عليها  ي��ع��ّول  ال��ت��ي  نف�سها  ب���الأرق���ام  مهتمة  ت��ب��د� 

ال�سينما  د�ر  لأ�سحاب  الوطنية  اجلمعية  لرئي�ص  ��سبق 
لوكالة  قال  اأن  فيذيان  املتحدة جون  الوليات  يف 

"قلقة  اجلمعية  اإن  اأ�سهر  قبل  بر�ص  فران�ص 
اأن  اإىل  م�سرياأً  "اأماز�ن"،  ���س��اأن  يف  جداً" 

التجارة  العملقة يف جمال  املجموعة 
"الربح"  اإىل  ت�سعى  ل  الإل��ك��رت�ن��ي��ة 
اأن ما  اإذ  اأفلمها �م�سل�سلتها،  من 
زبائنها  "يت�سوق  اأن  هو  فيه  ترغب 
التو�سيل"  خ��دم��ات  �ي�����س��ت��خ��دم��وا 

التي توفرها.
الفانتازيا اخليالية  اأفلم  اأما ع�ساق 
اأن يكون امل�سل�سلن على  فياأملون يف 

ال�سواء ناجحني.
"غامي  الأدبية  امللحمة  موؤلف  اأن  حتى 

ر.ر. مارتن  الكاتب جورج  اأ�ف ثر�نز" 
كتب اأخرياً يف من�سور اأنه ياأمل يف اأن يكون 
العملن "من م�ستوى تلفزيوين كبري" 

� "�من م�ستوى رفيع من الفانتازيا"، 
م��ا ي��زي��د م��ن اح��ت��م��ال اأن ي��ك��ون هذا 
اأكرث  �التلفزيوين  ال�سينمائي  النوع 

ح�سوراً يف الثقافة ال�سعبية.  

"هاو�س اأوف ذي دراغن" ينطلق بقوة... ومناف�سة حمتدمة متوقعة مع اأحدث اأجزاء "�سيد اخلوامت" 

• الأمري هاري: اأ�سعر بوجودها يف كل ما اأفعله تقريبا الآن
• الأمري ويليام: نتمنى كل يوم لو اأنها ما زالت معنا

•• ع�سرات الكتب واملقالت ال�سحفية والأفالم الوثائقية دارت حولها وما زال النا�ص مفتونني بهذه املراأة 
باأنها كانت �سحية لعملية اغتيال ل تزال قائمة التكهنات  املوؤامرة  نظريات  ال�سرطة  ا�ستبعاد  ••رغم 
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طبيبة تو�سح اإىل ماذا 
ي�سري فرط التعرق

اأ��سحت الدكتورة زهرة بافلوفا، اأخ�سائية الغدد ال�سماء يف مركز العلوم 
�البحث العلمي بجامعة مو�سكو، اإىل ماذا ي�سري فرط التعرق.

ظاهرة  التعرق  اأن  "�سبوتنيك" اإىل  لراديو  حديث  يف  الأخ�سائية  �ت�سري 
يف  ريا�سية  متارين  اأ�  ب��دين  ن�ساط  اأي  الإن�سان  ميار�ص  عندما  طبيعية 
ارتفاع  لتنظيم درجة ح��رارة اجل�سم �منع  ��سيلة  ال�ساخن. �هي  الطق�ص 
عمل  يف  خلل  اإىل  ي�سري  العتيادية،  ال��ظ��ر�ف  يف  التعرق  �لكن  ح��رارت��ه. 

منظومة الغدد ال�سماء يف اجل�سم.
�تقول، "غالبا ما ي�ساحب فرط التعرق، اأمرا�ص الغدة الدرقية، �اأن فرط 
ت��وازن هرمون  اإىل خلل يف  ال��ربد ي�سري  ع��ام( يف  الن�ساء )40-30  تعرق 

ال�سرتاديول اجلن�سي".
�ت�سيف، لي�ست كمية العرق فقط، بل �كذلك الرائحة اخلا�سة التي تنبعث 

منه، ي�سري اإىل تطور اأمرا�ص الغدد ال�سماء.
توازن  اختلل  اإىل  ت�سري  �القوية،  الوا�سحة  الذكورية  "الرائحة  �تقول، 
دليل  ال��رائ��ح��ة  ه��ذه  اأن  يعتقد  �البع�ص  ديهدر�ت�ستو�ستري�ن.  ه��رم��ون 
�املجاري  ال�سماء  الغدد  اأمرا�ص  لأخ�سائي  بالن�سبة  �لكن  الذكورة،  على 
ال�سماء  ال��غ��دد  عمل  م��ن  التاأكد  ���س��ر�رة  اإىل  ت�سري  علمة  ه��ي  البولية، 
الرب��ستات،  فيها  مب��ا  ديهدر�ت�ستو�ستري�ن،  ل��ت��اأث��ريات  عر�سة  الأك���رث 
�بعد ع�سر  �ارت��دى ملب�ص نظيفة  الرجل  ا�ستحم  ف��اإذا  ب�سورة طبيعية. 
اأخ�سائي الغدد ال�سماء  ا�ست�سارة  دقائق تظهر هذه الرائحة ثانية، فعليه 
�اإجراء التحاليل اللزمة ملنع حد�ث م�ساعفات، لأنه اإذا مل يعالج اختلل 
اجللد  �دهنية  مثل،  ال�سعر  ت�ساقط  اإىل  ي��وؤدي  فقد  الهرموين،  ال��ت��وازن 

�حب ال�سباب �كذلك ت�سخم الرب��ستات".
�اختلل  معينة  اأم��را���ص  اإىل  ت�سري  العرق  رائحة  ف��اإن  للن�ساء،  �بالن�سبة 

التوازن الهرموين.
��فقا لها، ميكن اأن ميكن ان يوؤدي فرط التعرق اإىل اآفات جلدية بكتريية 

�فطرية.
تن�ساأ يف  اأن  للج�سم، ميكن  العامة  الأي�سية  احلالة  على  "اعتمادا  �تقول، 
مناطق التعرق املتزايد البكترييا �الفطريات، التي ي�ساحبها تلف �سديد 

للجلد".
�ت�سيف، ميكن اأن يوؤدي ا�ستخدام احلقن اخلا�سة ملنع التعرق يف منطقة 

الإبطني، اإىل عواقب �خيمة.
غري  طريقة  ب��راأي  لأنها  احلقن.  ه��ذه  با�ستخدام  اأب��دا  اأن�سح  "ل  �تقول، 
درجة  ارت��ف��اع  ت�سبب  ���س��يء  ك��ل  قبل  فهي  �سلبية.  ع��واق��ب  �ل��ه��ا  �سحيحة 
اإ�سافية  احل��رارة، بالإ�سافة اإىل اأن تعرق منطقة حتت الإبطني هو بوابة 
يف  ال�سموم  ه��ذه  �سيبقي  التعرق  منع  اأن  اأي  اجل�سم.  من  ال�سموم  خل��ر�ج 

اجل�سم �يف الغدد اللمفا�ية �اجللد".

وتطهريه؟ الدم  بتنقية  تقوم  التي  الغدد  ا�سم  • ما 
الغدد الليمفا�ية

الدقيقة؟ يف  الطفل  نب�ص  �سربات  عدد  • كم 
نب�سة  85

فعالية؟ الأقل  احلا�سة  هي  ما  اخلم�سة.  احلوا�ص  بني  • من 
حا�سة ال�سم

• نقار اخل�سب ينقر جذوع الأ�سجار لي�سع بي�سه يف الثقوب 
حلمايتها ... فما هي �سرعة نقار اخل�سب يف النقر ؟

�سرعته اأكرث من 8 مرات يف الثانية اأي حوايل 500 مرة يف الدقيقة .
الفلني؟ ي�ستخرج  اأين  • من 

من اأحد اأنواع �سجر البلوط
ع�سامي؟ رجل  كلمة  عك�ص  • ما 

رجل عظامي

�عيدان  ال��ط��ني  با�ستعمال  امل��ك�����س��ورة  ق��دم��ه  بتجبري  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �سمع  اأن���ه  الباحثني  اأح���د  ر�ى   •
احلطب.

بق�سرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  �لذلك  ق�سرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
بع�ص  اأن  كما  الهواء  لأك�سدة  فيتاميناته  يعر�ص  فالأنتظار  ب�سرعه  تنا�لة  يجب  �حده  الفاكهة  • ع�سري 

الأنواع تف�سد ب�سرعه �اأهمها اجلزر. 
عندما  املخ  يفرزها  للأمل  م�سكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�سر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 

يبكي الأن�سان.
اأر�سا.  ي�سقط  اأن  قبل  �ساعات  لب�سع  �اقفاً  يظل  فانه  �اقف  �هو  الفيل  مات  • اإذا 

كيلومرتات   8 م�سافة  على  من  �سماعه  ميكن  الأ�سد  • زئري 
اخلم�سني.  �سن  حتى  التكاثر  على  قادرة  �تظل  عاما   75 حتى  تعي�ص  • النعامة 

اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�سبوع  كان  الفرعونية  م�سر  • يف 
نف�سها.  �سته�سم  فاإنها  �اإل  اأ�سبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�سان  معدة  على  • يتعني 

النمل  م�ستعمرات  على  غ��ارات  ي�سن  لأنه  �ذلك  ال�سفاح(  )النمل  با�سم  ي�ستهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  �ي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  �ينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��ا�رة 

كعبيد لديه! 
يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�سمد  �سائًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �سلحه  القط  • ل�سان 

الل�ص والأمني!
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الين�سون 
اأحمد  الدكتور  اأ����س��ح 
اأخ�سائي  اخل���ط���ي���ب، 
العلجية  ال���ت���غ���ذي���ة 
�ع���������������لج ال���������س����م����ن����ة 
جامعة  �ال����ن����ح����اف����ة، 
هناك  اأن  ال����ق����اه����رة، 
عديدة  �سحية  ف��وائ��د 
ل������ت������ن������ا�ل م���������س����ر�ب 
ال����ي����ن���������س����ون ال�����داف�����ئ 
م�سكن  اأن�����ه  �اأه���م���ه���ا، 
ل����لأمل، �ي�����س��اع��د على 

من  الطفل  معاناة  حالة  يف  الأط��ف��ال،  عند  "املغ�ص"  البطن  اأمل  تهدئة 
الإ�سابة بنزلت الربد، �كذلك يقلل اأمل البطن التي تتعر�ص لها ال�سيدات 

فرتة الد�رة ال�سهرية.
عن  الناجتة  احل��ل��ق،  التهابات  ع��لج  يف  الين�سون  م�سر�ب  ت��ن��ا�ل  �يفيد 
الإ���س��اب��ة ب��ن��زلت ال���ربد �الأن��ف��ل��ون��زا، �ك��ذل��ك يف ح��ال��ة اإ���س��اب��ة ال�سخ�ص 
ال�سعال  الأمل  ح��دة  �تقليل  بلغم،  ل��وج��ود  �امل�ساحب  ال�سديد  بال�سعال 

ال�سديدة.
املفيد  الين�سون  م�سر�ب  بتنا�ل  بالهتمام  اأحمد،  الدكتور  ين�سح  لذلك 
ل�سحة الكبار �الأطفال، بدل من امل�سر�بات الغنية بالكافيني، التي يت�سبب 

الإفراط يف تنا�لها يف الإ�سابة ببع�ص الأ�سرار ال�سحية العديدة.

اغرا�سهم مقابل مبلغ  للنا�ص  اهلل فيحمل  ق�سمه  ير�سى مبا  احدهما طيب  الأ���س��واق  اأح��د  رج��لن يف  تقابل 
ب�سيط ا� يقوم باداء بع�ص العمال يف املحال باأجر، اما الخر فهو خبيث يتل�س�ص على النا�ص رمبا ي�ستطيع 
ان ي�سرق �سيئا ا� يحا�ل ان يعمل يف املحال الكبرية املزدحمة لي�ستطيع اي�سا ان ي�سرق ما تطوله يداه.. تقابل 
الرجلن يف دكان �احد فقد ا�ستاأجرهما �ساحب الدكان لتنظيف خمازنه �اخذ يراقب الطيب �اخلبيث. اخذ 
الرجل اخلبيث يتجول يف املخازن �كلما راأى �سيئا �سغريا غاليا اخذه ���سعه يف جيبه ا� �سدره �كلما راأى �سيئا 
يوؤكل تنا�ل منه حتى امتلأت معدته بل لقد جل�ص لأخذ ق�سط من النوم اما الطيب فكان يعرف ان اهلل هو 
الذي يراه فعمل بهمة �ن�ساط �امانة حتى انتهي من التنظيف �الرتتيب �التحميل يف الوقت الذي �سبع فيه 
اخلبيث نوما فلما ا�ستيقظ �ساأل ان كان �ساحب الدكان جاء فقال الطيب مل يح�سر �مل يرك نائما .. هنا دخل 
�ساحب الدكان فما كان من اخلبيث ال ان تظاهر بانهاء اخر عمل يف يده ثم جل�ص على الر�ص �قال كفاين 
تعبنا اليوم كثريا �جعنا اي�سا ف�سحك �ساحب الدكان �قال نعم �ساأح�سر الطعام حال .. ��سفق بيديه فدخل 
رجلن عملقان هما �لديه �قال لهما هذا يريد ان ياأكل �يرتاح �ا�سار على الطيب �ذاك يريد ان ياأكل �يرتاح 
�ينظف نف�سه ..�ا�سار على اخلبيث فاأخذا الرجل الطيب اإىل الدكان �قدما له الطعام ال�سهي �فرا�سا للراحة 
�مبلغا حمرتما نظري تعبه ،ثم دخل �ام�سكا باخلبيث �قلباه راأ�سا على عقب فاأ�قعاه كل ما يف جبيه ��سدره 
ثم نف�ساه جيدا من كل ما �سرقه �بعد ذلك لقناه در�سا قويا �اعطياه �سربا مربحا كاد ان ي�سيبه بعاهات 
خمتلفة �من ثم القياه خارج الطريق ��قف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�ص �افاق �حذار من التعامل معه 
مما دفع الرجل اخلبيث ان يجري م�سرعا خارج ال�سوق قبل ان يتكاتل عليه الخر�ن اما الطيب فقد طلبه 

�ساحب الدكان عامل لديه باأجر جيد جزاء امانته �طيبته .

املمثلة ريجينا هول خالل ح�سورها العر�ص الأول لفيلم  Me Time  يف لو�ص اأجنلو�ص.   رويرتز

هو  اخليار  اأن  الر��سية،  التغذية  ديوفال، خبرية  اأجنيليكا  الدكتورة  اأعلنت 
الأف�سل  �سكل من  �ب��اأي  ف��وائ��ده  فما هي  ال�سائعة.  اأن���واع اخل�سر�ات  اأح��د 

تنا�له.
خ�سائ�ص  اأه��م  اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  رادي��و  مع  مقابلة  يف  اخلبرية  �ت�سري 
اخليار هي احتوائه على ن�سبة عالية من البوتا�سيوم الذي ي�ساعد على اإخراج 

ال�سوائل الزائدة من اجل�سم.
�ت�سيف، ميكن اأن ي�ساعد �سرب ع�سري اخليار الأ�سخا�ص الذين يعانون من 

ارتفاع م�ستوى �سغط الدم، على تخفي�سه.
�ن�سيف  باملئة   50 بن�سبة  معدين  م��اء  مع  اخليار  ع�سري  "نخلط  �تقول، 
على  ي�ساعد  منع�ص،  م�سر�ب  على  لنح�سل  �الربتقال،  النعناع  للم�سر�ب 

تخفي�ص م�ستوى �سغط الدم �ال�سعور بالتح�سن يف الطق�ص احلار".
مواد  على  اأحيانا  حتتوي  املتاجر  يف  تباع  التي  اخل�سر�ات  �لكن  �ت�سيف، 

�سارة اأي�سا، لذلك من الأف�سل تق�سري اخليار الذي يباع يف الأ�سواق.

�ت��ق��ول، "لأن ال��ق�����س��رة ه��ي امل��ك��ان ال���ذي ت��رتاك��م ف��ي��ه ال��ن��رتات �امل���واد 
الكيميائية التي تدخل يف تركيب الأ�سمدة، لذلك عند تق�سري اخليار 

نح�سل على منتج اأنظف �عايل اجلودة".
�حتذر اخلبرية من الإفراط بتنا�ل اخليار املخمر �خا�سة يف 

اأن يوؤدي اإىل حب�ص  الليل. لأن ال�سوديوم املوجود فيه ميكن 
ال�سوائل يف اجل�سم، ما ي�سبب التورم �ارتفاع ال�سغط.

�ت�سري اخلبرية، اإىل اأن الفائدة ال�سحية الق�سوى للخيار، 
ميكن اأن نح�سل عليها من اخليار الطازج امل��زر�ع من د�ن 

ا�ستخدام املواد الكيميائية.
�تقول، "اخليار الأكرث فائدة، هو اخليار الطازج الذي نزرعه 

زراعته  ن�ستخدمها يف  التي  الأ�سمدة  بخلو  نعرف  لأننا  بنف�سنا، 
من املواد الكيميائية، كما نتحكم بعملية ال�سقي، التي تعتمد عليها 

مكونات اخليار من العنا�سر املعدنية".

كيف نح�سل على الفائدة الق�سوى من اخليار؟


