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العلماء يحذرون .. احتمال ثوران بركان هائل 
حذر علماء من احتمال ث�ران بركان هائل يف هذا القرن، �سي�ؤدي - يف 
حال حدوثه- اإىل تغيري مناخ ك�كب الأر�ض و�سيعر�ض حياة املاليني 

للخطر.
الكارثة  ه��ذه  6 حل��دوث  م��ن  واح��د  احتمال  اإن هناك  العلماء  وق��ال 
خالل الأع�ام ال�78 املتبقية من هذا القرن، وفق ما اأوردت �سحيفة 

ميل" الربيطانية. "ديلي 
وعندما ثار بركان ه�نغا ت�نغا ه�نغا ها اإباي يف يناير املا�سي يف دولة 
ت�سبب مب�جات مد  اأن��ه  درج��ة  اإىل  كان ق�يا  الهادي،  باملحيط  ت�نغا 
واأمريكا  ال�سمالية  واأمريكا  اليابان  اإىل  و�سلت  "ت�س�نامي"  بحري 

اجلن�بية.
امل�جات، حيث  الأك��ر ت�سررا من ج��راء هذه  لكن دول��ة ت�نغا كانت 
املحلي  ال��ن��اجت  خم�ض  بنح�  ق���درت  ف��ادح��ة  م��ادي��ة  بخ�سائر  ت�سببت 

الإجمايل.
وما ه� اأخطر مل يحدث بعد.

واأظهر حتليل اأجراه علماء معهد نيلز ب�ر يف الدمنارك لطبقة اللب 
اجلليدي يف جزيرة غرينالند واأنتاركتيكا خل�ض اإىل اأن ث�ران بركان 
100 م��رة من ذلك  ب� -10  اأق���ى  اأن يك�ن  7 درج���ات، ميكن  بق�ة 

امل�سجل يف يناير املا�سي.
واحتمال ث�ران هذا الربكان هذا القرن اأمر مت�قع.

اإحداث  يف  �سابقة  بركانية  ان��ف��ج��ارات  ت�سببت  ال��غ��اب��رة،  الع�س�ر  ويف 
تغريات مفاجئة يف املناخ وانهيار ح�سارات.

ويف ع�سرنا احلايل، ثمة اأمر حمزن بح�سب اأبرز علماء الرباكني يف 
بريطانيا، وه� اأن العامل غري م�ستعد حلدث مثل هذا الأمر.

ملجلة  كا�سيدي،  مايكل  برمنغهام،  جامعة  يف  الرباكني  اأ�ستاذ  ويق�ل 
�سخمة،  ا�ستثمارات  ول  من�سق،  عمل  ي�جد  "ل  "نات�سر" العلمية: 
للتخفيف من حدة الآثار العاملية لالنفجارات الربكانية ال�سخمة".

وي�سيف: "هذا الأمر يحتاج اإىل تغيري".
"نا�سا" وغ��ريه��ا من  اإن وك��ال��ة  ف��ي��ق���ل  ك��ا���س��ي��دي م��ق��ارن��ة،  وي��ع��ق��د 
ال�كالت املعنية ب�س�ؤون الف�ساء تتلقى مت�يالت بقيمة مئات املليارات 
احتمال  مل�اجهة  الك�كبي"،  "الدفاع  برامج  اأجل  ال��دولرات من  من 

ارتطام اأجرام �سماوية مثل الك�يكبات بالأر�ض.

اإ�سارات قد تك�سف �سرطان الرجال مبكرا
ت��سل الباحث�ن اإىل و�سيلة ميكنها مبكرا ت�سخي�ض الرجال املعر�سني 
اإجراء  يف  الربو�ستاتا،  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خلطر  غريهم  م��ن  اأك��ر 

ي�ساهم يف اإنقاذ حياة كثريين وزيادة معدل البقاء على قيد احلياة.
ال�سن�ية  الإح���الت  خم�ض  اأن  لل�سرطان  الربيطانية  املجلة  وذك��رت 
لالأ�سخا�ض املحتمل اإ�سابتهم ب�سرطان الربو�ستاتا، ميكن ك�سفها يف 

وقت مبكر.
ال�سرطانية" يف حال جرى  "غزو اخلاليا  اأن��ه ميكن جتنب  واأ�ساف 
ال�سعف  نقاط  و�سع  طريق  عن  مبكرا،  بال�سرطان  الإ�سابة  اكت�سف 
الطبيب  املر�ض لدى  الأولية لتعقب خطر  امل�ؤ�سرات  اجلينية �سمن 

العام، قبل اإحالة احلالة لطبيب متخ�س�ض.
وميكن اأن ي�ؤدي التعقب ال�سريع لهذا املر�ض اإىل عالج مبكر، وبالتايل 

حت�سني معدلت البقاء على قيد احلياة.
نح�  املتخ�سيني  الأطباء  اإىل  بريطانيا  يف  العام�ن  الأطباء  ويحيل 
800 األف حالة �سن�يا، ي�ستبه يف اإ�سابتها بهذا الن�ع من ال�سرطان، 

الذي ي�سيب الرجال فقط.
يف  ون�سرت  اإك�سرت  جامعة  يف  باحث�ن  اأج��راه��ا  التي  الدرا�سة  وتق�ل 
املجلة الربيطانية لل�سرطان، اإنه ميكن تعقب حالت 160 األفا من 
الرجال ب�سرعة، فيما ميكن اأي�سا تاليف الإحالة يف حالت 320 األفا 

اآخرين، يف حال اعتبار املخاطر اجلينية عامال م�ؤديا لالإ�سابة.
باملر�ض،  مرتبطة  معروفا  جينا   250 من  اأك��ر  الباحث�ن  وجمع   
الذي  اجليني  اأج��ل معرفة اخلطر  واح��دة، من  ب�تقة  وو�سع�ها يف 

ي�ؤدي اإىل الإ�سابة بهذا ال�سرطان.
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ر�سد انتقال جدري القرود 
من اإن�سان اإىل حيوان

دع���ت منظمة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ر���س��ى ج���دري ال���ق���رود ل��ع��دم خمالطة 
من  الفريو�ض  ع��دوى  لنتقال  حالة  اأول  ر�سد  بعد  الأل��ي��ف��ة،  حي�اناتهم 

اإن�سان اإىل كلب.
باملر�ض من  الأل��ي��ف  اأ�سيب احل��ي���ان  باري�ض، حيث  ع��ن احل��ال��ة يف  واأب��ل��غ 

�ساحبه امل�ساب به اأي�سا، وفقا ملجلة "لن�سيت" الطبية.
العاملية  ال�سحة  منظمة  يف  ال��ق��رود  ج��دري  ع��ن  التقنية  امل�س�ؤولة  وق��ال��ت 
الإبالغ  يتم  التي  الأوىل  احلالة  "هذه هي  لل�سحفيني:  ل�ي�ض  روزام�ند 
عنها لنتقال العدوى من اإن�سان اإىل حي�ان، ونعتقد اأنها اأول حالة اإ�سابة 

لكالب".
عن  بالبتعاد  باملر�ض  اأ�سيب�ا  الذين  اأولئك  تن�سح  املنظمة  اأن  واأ�سافت 
حي�اناتهم الأليفة، م�ؤكدة على اأهمية "اإدارة النفايات لتقليل خماطر نقل 

العدوى اإىل الق�ار�ض واحلي�انات الأخرى خارج املنزل".
يف  الفريو�ض  ر�سد  عندما  مرة  لأول  القرود  ج��دري  على  العلماء  وتعرف 
الق�ار�ض  اكت�سف لدى  اأنه  1958، علما  الدمنارك عام  قرود جتارب يف 
اأي�سا. ور�سد املر�ض لأول مرة لدى الب�سر عام 1970، وانت�سر منذ ذلك 

احلني ب�سكل اأ�سا�سي يف بع�ض دول غرب وو�سط اأفريقيا.
ويف ماي� املا�سي، بداأت حالت املر�ض، الذي ي�سبب احلمى واآلم الع�سالت 

وبث�ر اجللد الكبرية، يف النت�سار ب�سرعة باأنحاء العامل.
وتاأكدت اإ�سابة اأكر من 35 األف �سخ�ض منذ بداية العام اجلاري يف 92 
دولة، ت�يف من بينهم 12 �سخ�سا وفقا ملنظمة ال�سحة العاملية، التي �سنفت 

التف�سي على اأنه حالة ط�ارئ �سحية عاملية.

ر�سميا.. وات�ساب احلا�سوب 
ال يحتاج الربط مع الهاتف

اأعلن تطبيق الت�ا�سل الف�ري "وات�ساب" 
احل�ا�سيب  على  التطبيق  ا�ستخدام  اأن 
الهاتف  مع  الربط  اإىل  بحاجة  يعد  مل 
ي��ع��م��ل، يف خ��ط���ة �ست�سهل  ل��ك��ي  ال��ذك��ي 
على كثريين يعتمدون على التطبيق يف 

اإجناز اأعمالهم.
على  ن�سره  حتديث  "وات�ساب" يف  وق��ال 
اجلديدة  الن�سخة  اإن  الر�سمي  م�قعه 
متاحة  ب���ات���ت  ب���احل����ا����س���ي���ب  اخل���ا����س���ة 

للجميع.
يف  م�����س��ت��خ��دم��ي��ه  اإن  "وات�ساب"  ي��ق���ل 
الهاتف  ل�ج�د  يحتاج�ن  كان�ا  ال�سابق 
مع  رب���ط  عملية  ي��ج��روا  ل��ك��ي  بجانبهم 
ا�ستخدام  م��ن  يتمكن�ا  ك��ي  الكمبي�تر، 
التطبيق،  م��ن  املكتب"  "�سطح  ن�سخة 

لكن هذا الأمر مل يعد مطل�با.
ي�����س��ع��ى دائما  اأن�����ه  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وي�����س��ي��ف 
م���ن اأج����ل ج��ع��ل جت��رب��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق على 
احل���ا���س��ي��ب اأف�����س��ل، ويف ال�����س��ي��اق جرى 
ال��ت��ط��ب��ي��ق خا�سة  ن�����س��خ��ة م���ن  ت��ط���ي��ر 
بنظامي  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي  ل���ل���ح����ا����س���ي���ب 

"ويندوز" و"ماك".
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مترين متتد التناوب
يعترب هذا التمرين من التمارين الفعالة 

لتليني ع�سالت الظهر
ا���س��ت��ل��ق��ي ع��ل��ى ظ��ه��رك م���ع ث��ن��ي ركبتيك 
وق�����دم�����اك م�����س��ط��ح��ت��ان ع���ل���ى الأر���������ض، 
واحلفاظ على ثبات كتفيك على الأر�ض.. 
واحد،  جانب  اإىل  املثنيتني  ركبتيك  لفي 
10 ث���ان.. ثم ارجعي  اإىل   5 واثبتي ملدة 
اإىل نقطة البداية، كّرري التمرين للجانب 
اإىل   5 ب��ه��ذا التمرين م��ن  الآخ����ر. ق���م��ي 

مرات.  10
مترين ج�سر الأولوية

اأ�سفل  ا���س��ت��ق��رار  ال��ت��م��ري��ن يف  ه���ذا  ي��ف��ي��د 
الظهر من خالل العمل كمثبِّت وحمرك.

�ساقيك..  و�سّمي  ظ��ه��رك،  على  ا�ستلقي   
ج�سمك،  ج���ان���ب  اإىل  ذراع�����ي�����ك  ����س���ع���ي  
وارفعي خ�سرك من الأر�ض بعد ذلك، مع 
ث�اٍن،  لع�سر  مرف�عاً  بالردف  الحتفاظ  
ُث���ّم يخف�ض اخل�����س��ر ب��ب��طء م���رة اأخ���رى، 
اإىل الأعلى..  ال�ساقني   اإحدى  ميكنك مّد 
عند اأداء هذا التمرين، ل يج�ز للخ�سر اأن 

مييل اإىل اجلانب.
كّرري هذا التمرين 10 مرات.

مترين القطة
تليني ع�سالت  على  التمرين  هذا  ي�ساعد 

الظهر
الركبتني  ب��ساطة  الأر�����ض  على  ارت��ك��زي 
والنظر  متاماً،  الظهر   فرد  مع  واليدين، 
ذل���ك، ح���اويل تق�ي�ض  بعد  الأ���س��ف��ل..  اإىل 
الظهر   ي�����س��ب��ح  اأن  اإىل  ب���ب���طء،  ظ���ه���رك 
جم�فاً متاماً، مع النظر اإىل الأعلى.. ثم، 

ارجعي اإىل نقطة البداية ببطء.
مترين الطائر

العم�د  ق���ة  تعزيز  يف  التمرين  ه��ذا  يفيد 
الفقري

يعمل هذا التمرين على ع�سالت الأل�ية، 
اخللفية،  البا�سطة  ع�سالت  يلنّي  اأنه  كما 
والتي تعلق على اجلزء اخللفي من العم�د 
بال�ق�ف  لل�سخ�ض  ي�سمح  مم��ا  الفقري؛ 

والنحناء ورفع الأ�سياء.
�ساقك  وم�������ّدي  م�����س��ت��ق��ي��م،  ب�����س��ك��ل  ق���ف���ي 
اثني  ثم،  الأي�سر..  اجلانب  حتى  الي�سرى 
م��ع ت�س�يبها على  ال��ُي��م��ن��ى،  ال�����س��اق  رك��ب��ة 
اجل���ان���ب الأمي������ن ل��ل��ج�����س��م، وم������ّدي اليد 
يف  اثبتي  الُيمنى..  ال�ساق  باجتاه  الُيمنى 
اإىل  الع�دة  مع  ثانية،  ل�30  النقطة  ه��ذه 

نقطة البداية، ببطء.
كّرري هذا التمرين من 5 اإىل 10 مرات.

مترين البالنك
ع�سالت  تق�ية  على  التمرين  ه��ذا  يعمل 
اجل�����س��م ودع����م ال��ع��م���د ال��ف��ق��ري، وزي����ادة 

القدرة على التحّمل
يعمل مترين الل�ح اخل�سبي ب�سكل اأ�سا�سي 
اأي�ساً  ُي�سرك  البطن، ولكنه  على ع�سالت 
الذراعني والكتفني، وال�ركني، والقدمني؛ 
مما يجعله متريناً جيداً ل�ستقرار اجل�سم 
ب��ال��ك��ام��ل.. ق��د ي�����ؤدي ه���ذا ال�����س��ك��ل اأي�ساً 
اخللفية  البا�سطة  ع�سالت  تن�سيط  اإىل 
ع�سلة  اأع��م��ق  وه��ي  الَقطنية،  وال��رب��اع��ي��ة 
اأدن�����ى ���س��ل��ع اإىل عظم  ال��ظ��ه��ر مت��ت��د م���ن 

احل��ض.
ا�ستلقي على الأر�ض ب�سكل م�سطح، و�سعي 
ال��ك��ت��ف��ني؛ لت�سكيل  ي��دي��ك م��ب��ا���س��رة حت��ت 
اإىل  ال���راأ����ض  م��ن  جل�سمك  م�ستقيٍم  خ���ٍط 
ال��ك��ع��ب، اخ��ف�����س��ي اجل�����س��م ب��ال��ك��ام��ل حتى 
اإبقائهما  تت�ازى الذراعان مع اجل�سم مع 
اإىل اخللف بزاوية 45 درجة.. اثبتي على 
اإىل  ع���دي  ث��م  امل�ستطاع،  ق��در  النح�  ه��ذا 

نقطة البداية.
كّرري هذا التمرين 5 مرات.

مترين اجللو�س على كر�سي
اليمنى  �ساقك  م��ّدي  كر�سي،  على  اجل�سي 
على �ساقك الي�سرى، و�سعي الك�ع الأي�سر 
حاويل  اليمنى،  لركبتك  معاك�ض  ب��اجت��اه 
م�����ّد اجل������زء ال���ع���ل����ي م����ن ج�����س��م��ك قدر 
ث���اٍن.. ثم،   10 الثبات ملدة  امل�ستطاع، مع 

كّرري التمرين للجانب الآخر.
5 مرات  اإىل   3 م��ن  التمرين  ه��ذا  ك���ّرري 

على كل جانب مرتني.
والأكتاف  الظهر  متارين 

للن�ساء
ُت�����ف�����ي�����د مت�������اري�������ن ال���ظ���ه���ر 
عملية  تعزيز  يف  والأك��ت��اف، 
الع�سالت،  يف  ال���دم  ت��دّف��ق 

تخّل�ض  وه��ي  وتق�يتها، 
الآلم  م�������ن  ت������ال������ي������اً 

امل�ساحبة للت�سنجات 
ال���ع�������س���ل���ي���ة ال���ت���ي 
ُتعاين منها غالبية 
ال����ن���������س����اء، ج������ّراء 
اجلل��ض لفرتات 

تعّريف  ط�يلة. 
"�سيدتي.  مع 
على  " نت

اأف���������������س�������ل 
مت����اري����ن 

لظهر  ا

والأك�����ت�����اف، يف 
الآتي.

متارين تقّوي الظهر والأكتاف
مبنطقة  ة  اخلا�سّ التمارين  اأن����اع  تتعّدد 
تق�ية  اإىل  وال��ه��ادف��ة  وال��ك��ت��ف��ني،  ال��ظ��ه��ر 
التي  التمّدد  متارين  واأبرزها:  الع�سالت، 
نتيجة  املرونة"  ب�"متارين  اأي�����س��اً  ت�سّمى 
ة  بخا�سّ ك��اف��ة،  اجل�����س��م  ع�����س��الت  تليينها 
ع�سالت الظهر والكتفني. يف الآت��ي، ملحة 

عن متارين التمّدد. 
مترين متّدد ع�سالت اجل�سم

اجل�سم  ع�سالت  تليني  يف  التمرين  ُيفيد 
ك��اف��ة؛ وُي��ط��ب��ق ع��ل��ى ال�����س��ك��ل الآت�����ي: بعد 
ال�����ق�����ف، ب��ا���س��ت��ق��ام��ة، م���ع امل���ب���اع���دة بني 
القدمني، ُتثبت اليد الُيمنى على اخل�سر، 
ومُتّد اليد الُي�سرى ف�ق الراأ�ض. ثم، ُيثنى 
فاجلانب  الأمي�����ن،  اجل���ان���ب  اإىل  اجل�����س��م 
تبديل حركة  احل��ر���ض على  م��ع  الأي�����س��ر، 

اليدين، اأثناء حتريك اجل�سم.
كل  يف  م����ّرات،  لع�سر  ال��ت��م��ري��ن  ُي��ك��ّرر   •

جانب.
مترين متّدد ع�سالت الظهر

اإ�سافة  الظهر،  ع�سالت  التمرين  ُي��ق��ّ�ي 
اىل حت�سني و�سعّية اجلل��ض. وه� يق�سي، 
بال�ستلقاء على الأر�ض، والرتكاز ب��ساطة 
ثم،  الظهر.  ف��رد  م��ع  والركبتني،  اليدين 
مق��ساً.  ُي�سبح  ك��ي  ب��ب��طء،  الظهر  ُي��رف��ع 
بعد خم�ض ث�اٍن، يرجع اإىل نقطة البداية، 

ببطء.
مّرات. خلم�ض  التمرين  • ُيكّرر 

مترين متّدد العم�د الفقري
الفقري،  العم�د  ع�سالت  التمرين  يلنّي 
اجلل��ض  بعد  الآت���ي:  ال�سكل  على  وي����ؤدى 
ال�ساقني  وف���رد  با�ستقامة،  الأر�����ض،  على 
الراأ�ض، مع فرد الذراعني  متاماً، ُيخف�ض 
اأ�سابع القدمني قدر  اإىل الأم��ام، ملالم�سة 

امل�ستطاع.

راكبو االأمواج 
ُيغ�سبون البندقية

اأث������ار اث���ن���ان م���ن راك���ب���ي الأم�������اج 
غ�����������س�����ب م�����دي�����ن�����ة ال����ب����ن����دق����ي����ة 
الإيطالية، بعدما تزجلا يف القناة 
متثل  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة،  يف  الرئي�سية 
واأظهر  ال�����س��ي��ت.  ال���ذائ���ع  ت��راث��ه��ا 
رواد م�اقع  تداوله  �سريط فيدي� 
الت�ا�سل اثنني من ركابي الأم�اج 
يف  الرئي�سية  ال��ق��ن��اة  يف  ي��ت��ج���لن 
األ�احا  م�����س��ت��خ��دم��ني  ال��ب��ن��دق��ي��ة، 

مزودة مبحركات.
ن�سروا  ال����ذي����ن  ب����ني  م����ن  وك�������ان 
الفيدي�، ل�يجي بروغنارو، رئي�ض 
اأي�سا  تعرف  التي  البندقية  بلدية 
يف  بروغنارو  وطلب  ب�"فيني�سيا". 
م�ساعدة  "ت�يرت"  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة 
ه�ؤلء  ه���ي��ة  تهديد  يف  اجل��م��ه���ر 
ب�"املتعجرفني  و���س��ف��ه��م  ال���ذي���ن 
املدينة  جعل�ا  لك�نهم  والبلهاء"، 
بروغنارو  وق��ال  �سخرية.  م��سع 
ي�ؤدي  اأن  ميكن  ه��ذا  ت�سرفهم  اإن 

اإىل معاقبتهم.
وتعهد بتقدمي مكافاأة من ي�ساعد 
يف ك�����س��ف ه����ي���ات���ه���م، ع���ب���ارة عن 
"روؤ�ساء  اأن  واأ���س��اف  ع�ساء.  وجبة 
مزيد  اإىل  ما�سة  بحاجة  البلديات 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�������س���الح���ي���ات  م����ن 

بال�سالمة العامة".
ال�سلطات  ويف وقت لح��ق، متكنت 
ال�سخ�سية   ه����ي���ة  حت���دي���د  م����ن 
ا�ستخدمت  التي  الأل���اح  وم�سادر 
على  العث�ر  مت�عدا  احل��ادث��ة،  يف 

ال�سخ�سني قريبا.

ما حقيقة الكلب امل�سلح؟
م����زود  اآيل"  "كلب  ظ���ه����ر  اأث�������ار 
للدبابات  م�سادة  �س�اريخ  بقاذفة 
للجي�ض  ال��ع�����س��ك��ري  امل���ن���ت���دى  يف 
الرو�سي، جدل كبريا على ال�سحف 

وامل�اقع الجتماعية.
وذك����رت ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة حملية 
�سركة  يف  رو�������ض  م��ه��ن��د���س��ني  اأن 
 "Machine Intellect"
قادر  اآيل  "كلب  تط�ير  جنح�ا يف 
واإطالقها"،  الأ�سلحة  حمل  على 
م�سرية اإىل اأنه جرى عر�سه لأول 
م���رة  الث��ن��ني امل��ا���س��ي يف املنتدى 
الع�سكري الدويل للجي�ض الرو�سي، 

."M-81" واأطلق عليه لقب
قادر  الآيل  ال��ك��ل��ب  اأن  واأو���س��ح��ت 
�سيناري�هات  يف  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى 
التنقل  م��ث��ل  ع�����س��ك��ري��ة خم��ت��ل��ف��ة، 
احلرب  مزقتها  التي  املناطق  عرب 
مل�سحها ولت��سيل الأدوية وحتديد 
اأهداف معينة وغريها من املهام..

منت�سرة  فيدي�  مقاطع  واأظ��ه��رت 
امل����اق���ع الج��ت��م��اع��ي��ة الكلب  ع��ل��ى 
وه�  اأ���س���د  بقما�ض  املغطى  الآيل 
يحمل قاذفة �س�اريخ على ظهره 
كيفما  وي��ج��ل�����ض  وي���ق���ف  ومي�����س��ي 

ي�ساء و�سط ردهات املعر�ض.

تعرف على اأف�سل متارين 
لعالج �سد ع�سالت الظهر

احلركة  نطاق  حت�سني  على  الريا�سية  التمارين  فوائد  تقت�سر  ل 
واملرونة فح�سب؛ بل ميكن اأن ت�ساعد يف ا�ستقرار العمود الفقري ال�سفلي 
يف  واإ�سابتها..  الع�سالت  �سد  ومنع  الظهر  تقوية  وبالتايل،  ودعمه.. 
هذا الإطار، يطلعك »�سيدتي.نت« على اأف�سل متارين لعالج �سد ع�سالت 

الظهر. متارين ريا�سية فعالة يف عالج ال�سد الع�سلي للظهر
الألوية  ع�سالت  الباحثون  ربط   ،2019 عام  اأجريت  لدرا�سة  وفقًا 
الكبرية ال�سعيفة باآلم اأ�سفل الظهر، قد ي�ساعد تقوية هذه الع�سالت 

يف منع هذه الأعرا�س، من خالل ممار�سة التمارين التالية:

لأ�سباب عاطفية.  يبكي  الذي  ال�حيد  املخل�ق  الإن�سان ه�  يك�ن  رمبا 
لكن ما طبيعة هذه الأ�سباب العاطفية؟ حاول علماء نف�ض من جامعتي 
اأومل الأملانية و�سا�سك�ض الربيطانية الإجابة على ذلك يف دورية "الدافع 
البكاء خلم�ض  اأ�سباب  اإمي��سن(، وق�سم�ا  اأند  والعاطفة" )م�تيفي�سن 
وا�ستهالك  الطاقة والن�سجام  والتحميل ف�ق  والعجز  ال�حدة  فئات: 

ال��سائط.
اأن  فكرة  على  يعتمد  الفئات  ه��ذه  اإىل  الت�سنيف  اأن  الباحث�ن  اأو���س��ح 
نف�سية  احتياجات  تلبية  يتم  عندما ل  دائماً  العاطفية حتدث  الدم�ع 
اإ�سباعها ب�سكل مكثف. ي�سري علماء النف�ض على �سبيل  اأو يتم  اأ�سا�سية 
املثال اإىل اأن ال�سع�ر بال�حدة ينتج عن عدم تلبية احلاجة اإىل القرب - 
وبالتايل ميكن اأن ي�ؤدي اإىل البكاء. ويندرج حتت هذه الفئة اأي�سا فراق 

احلبيب اأو احلنني اإىل ال�طن.
اإر�ساء مكثف  ووفقا للباحثني، فاإن دم�ع الفرح يف املقابل حتدث بعد 
حفل  خ��الل  ال��ف��رح  دم���ع  امل��ث��ال  �سبيل  على   - الن�سجام  اإىل  للحاجة 

زفاف.
على  م��ا  �سخ�ض  وف��اة  خ��رب  �سماع  عند  العجز  ب�سبب  ال��دم���ع  وتنهمر 

�سبيل املثال.
ما  ع��ن  ب��س�ح  العاطفية  ال��دم���ع  متييز  ميكن  الباحثني،  وبح�سب 
ي�سمى بالدم�ع القاعدية التي حتافظ على رط�بة العينني وحتميها. 
وجتاهل الباحث�ن يف درا�ستهم الدم�ع التي تنهمر كرد فعل انعكا�سي 

على الربد والرياح اأو عند تقطيع الب�سل.

ملاذا يبكي االإن�سان؟

درا�سة وا�سعة 
تفّند عذرا قدميا 
الكت�ساب الوزن يف 

منت�سف العمر!
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�ش�ؤون حملية

جت�سيدًا للتزامها باإتاحة م�سرية تعليمية متميزة ومتنوعة لطلبتها

عريقة  دولية  جامعات  يف  للدرا�سة  تقدمها  التي  الفر�ص  من  ي�ستفيدون  اأبوظبي  جامعة  خريجي  من  مهند�سًا   455
الدولية املاج�ستري  �سهادات  برامج  يف  للت�سجيل  متقدمة  م�سارات  لطلبتها  تقدم  اأبوظبي  بجامعة  الهند�سة  • كلية 

ملناق�سة املعايري املطلوبة من اجلمعيات لتنظيم اأعمالها

جمعية العني للفنون ال�سعبية والرتاث ت�ستقبل وفدًا من اإدارة تنمية املجتمع باأبوظبي

•• اأبوظبي-  الفجر

ت�ا�سل كلية الهند�سة يف جامعة اأب�ظبي، 
تعاونها مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية الدولية 
بها  والرتقاء  منهاجها  لتط�ير  العريقة 
وتقدمي  العاملية،  امل�ست�يات  اأف�����س��ل  اإىل 
م�سرية تعليمية متن�عة ومتميزة لطلبتها 
م��ه��ارات��ه��م ومتكينهم من  ت��ن���ي��ع  ب��ه��دف 
امل�ستقبلية.  امل��ه��ن��ي��ة  تطلعاتهم  حت��ق��ي��ق 
اأب�ظبي  اإن�����س��ائ��ه��ا، وف���رت ج��ام��ع��ة  وم��ن��ذ 
فر�ساً تعليمية دولية ملا يزيد على 455 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الهند�سة  كلية  م��ن  ط��ال��ب��اً 

نخبة امل�ؤ�س�سات التعليمية يف العامل.
ومت��ا���س��ي��اً م��ع ال��ت��زام��ه��ا ب��ت��ق��دمي م�سرية 
كلية  ت�ا�سل  لطلبتها،  متن�عة  تعليمية 
من  كليات  مع  كثب  عن  العمل  الهند�سة 
جامعات دولية رائدة، مبا يف ذلك جامعة 
للتكن�ل�جيا،  ف��ي��ي��ن��ا  وج��ام��ع��ة  ب�������ردو، 
وجامعة  ب��رل��ني،  يف  التقنية  واجل��ام��ع��ة 
كارولينا  ولية  وجامعة  �س�جنكي�نك�ان، 

ل���ي��زف��ي��ل، وجامعة  اجل��ن���ب��ي��ة، وج��ام��ع��ة 
جدة، وجامعة اأونتاري� تك- نظم الطاقة 
هذا  الكلية  وت�ستثمر  ال��ن���وي��ة.  وال��ع��ل���م 
ال����ت����ع����اون يف جم���م����ع���ة م����ن امل����ج����الت 
ل�����س��م��ان ح�س�ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال��ق��ط��اع��ات 
ال���ط���الب ع��ل��ى خ����ي����ارات م��ت��ن���ع��ة تلبي 
الهند�سية،  الإدارة  ف��روع  يف  اهتماماتهم 
وتكن�ل�جيا  امل���ع���م���اري���ة،  وال���ه���ن���د����س���ة 
الكهربائية،  وال���ه���ن���د����س���ة  امل���ع���ل����م���ات، 
الطبية  والهند�سة  احل�ا�سيب،  وهند�سة 
والطريان،  املدنية،  والهند�سة  احلي�ية، 

والهند�سة امليكانيكية.
م�سارات  لطلبتها  ال��ك��ل��ي��ة  ت��ق��دم  ك��ذل��ك 
�سهادات  ب��رام��ج  يف  للت�سجيل  م��ت��ق��دم��ة 
املاج�ستري الدولية، من خالل منح طلبة 
درا�ساتهم  اإنهاء  فر�سة  املدنية  الهند�سة 
�سامبني،  اإرب���ان���ا  يف  اإل��ي��ن���ي  ج��ام��ع��ة  يف 
واحل�������س����ل ع��ل��ى ���س��ه��ادة امل��اج�����س��ت��ري يف 
غرار  وعلى  اإل��ي��ن���ي.  جامعة  م��ن  العل�م 
ال��ه��ن��د���س��ة املدنية  ل��ط��الب  ذل����ك، مي��ك��ن 

كلية  املاج�ستري من  درجة  احل�س�ل على 
ترينيتي يف دبلن يف برنامج امل�سار 4 + 1 

الذي تقدمه جامعة اأب�ظبي.
ك��م��ا وق���ع���ت ال��ك��ل��ي��ة م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
"ب�ليتكنيك� دي ميالن�" كربى جامعات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف اإي���ط���ال���ي���ا، وامل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
الهند�سة املعمارية، والت�سميم ال�سناعي، 
والهند�سة. ومب�جب هذه ال�سراكة �ستقام 
اهتمام  ذات  ث��ن��ائ��ي��ة  وم�����س��اري��ع  اأن�����س��ط��ة 
م�سرتك، اإ�سافة اإىل تعزيز تبادل املعارف 
واخل�����ربات ون��ق��ل��ه��ا. وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
نفت  �سُ ميالن�  دي  ب�ليتكنيك�  جامعة 
م�ست�ى  على  جامعة   20 اأف�سل  �سمن 
اإ�ض للجامعات  "ت�سنيف كي�  العامل وفق 

العاملية" يف فئة الهند�سة والتكن�ل�جيا.
اأب�ظبي  الهند�سة يف جامعة  كلية  وتعمل 
لدرجة  املبدئي  العتماد  نيل  على  حالياً 
تكن�ل�جيا  يف  اجل���دي���دة  ال��ب��ك��ال���ري������ض 
ولية  جامعة  م��ن  الر�س�مية  املعل�مات 
يتيح   ،1  +  3 ب���رن���ام���ج  وه�����  اأري�����زون�����ا، 

ل��ل��ط��ل��ب��ة ف���ر����س���ة اإك����م����ال ع�����ام واح������د يف 
درا�ستهم  اأري���زون���ا خ���الل  ج��ام��ع��ة ولي���ة 
يف ج��ام��ع��ة اأب���ظ��ب��ي. ورح��ب��ت ال��ك��ل��ي��ة يف 
الدوليني  ب���ال���ط���الب   2021 خ���ري���ف 
امل�ساقات  لدرا�سة عدد من  الإندوني�سيني 
للطالب  ال��ت��ن��ق��ل  "ج�ائز  م����ن  ك���ج���زء 
يجعلها  مم��ا  الإندوني�سيني"،  ال��دول��ي��ني 
يف  القليلة  الهند�سة  ك��ل��ي��ات  م��ن  واح����دة 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

التي يتم اختيارها كجزء من الربنامج.
عميد  ال�سيباين،  حمدي  ال��دك��ت���ر  وق��ال 
اأب�ظبي:  ج���ام���ع���ة  يف  ال��ه��ن��د���س��ة  ك��ل��ي��ة 
عاملية  ج��ام��ع��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  "ي�سعدنا 
مميزة  تعليمية  ب��رام��ج  ت��ق��دم  م��رم���ق��ة، 
املرحلتني  يف  ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا  ق��ّي��م��ة  وف���ر����س���اً 
اأن  اإذ  ال��ع��ل��ي��ا،  وال����درا�����س����ات  اجل��ام��ع��ي��ة 
ملنح  اهتمامها  جل  ت�يل  اأب�ظبي  جامعة 
طلبتها رحلة اأكادميية �ساملة، وتزويدهم 
باملعارف واخلربات املعا�سرة التي تعدهم 
اإع��داداً متميزاً ل�س�ق العمل يف امل�ستقبل. 

ال��ه��ن��د���س��ة ع��ل��ى ت�سجيع  وحت��ر���ض ك��ل��ي��ة 
التحديات اجلديدة،  للتعامل مع  طلبتها 
املجالت من  وتط�ير فهمهم يف خمتلف 
الأكادميية  امل�ؤ�س�سات  مع  تعاوننا  خ��الل 

الرائدة عاملياً."
اأب�ظبي  ج��ام��ع��ة  يف  الهند�سة  كلية  ت��ع��د 
اأك����رب ك��ل��ي��ات ال��ه��ن��د���س��ة يف دولة  اإح�����دى 
الإمارات العربية املتحدة، وتقدم لطلبتها 
والتقنية  الهند�سة  برامج  من  جمم�عة 
مع  العليا،  وال��درا���س��ات  البكال�ري��ض  يف 
جديدة  درا�سية  لربامج  امل�ستمر  طرحها 

ومبتكرة.
 4،940 الآن  ح��ت��ى  ال��ك��ل��ي��ة  واأ�����س����درت 
مهند�ساً،   4،770 منها  وتخرج  �سهادة، 
من بينهم %32 من الإناث و%36 من 
%94 من خريجيها  واأفاد  الإماراتيني. 
يف  التعليمية  جتربتهم  عن  را�س�ن  اأنهم 
%86 منهم اإىل  اأب�ظبي، واأ�سار  جامعة 
درا�ستهم  يتابع�ن  اأو  حالياً  يعمل�ن  اأنهم 

يف جمال ذي �سلة باخت�سا�سهم.

•• العني - الفجر

ال�سعبية  للفن�ن  العني  جمعية  ا�ستقبلت 
املجتمع  تنمية  اإدارة  م��ن  وف����داً   وال����رتاث 

و  امل��ن�����س���ري  نا�سر  عمر  ي�سم  ب��اأب���ظ��ب��ي 
حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة امل��ح��ريب��ي ، ح��ي��ث ك����ان يف 
اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اإ�ستقبالهم 
احل����اي خ���ري ال��ك���ي��ت��ي   و ف��ي�����س��ل حميد 

العل�ي مدير اجلمعية و من�س�ر ال�سام�سي  
اأمني ال�سندوق .

ج�������اءت ال�����زي�����ارة ����س���م���ن خ���ط���ة ال����دائ����رة 
النفع  جمعيات  على  التفتي�ض  و  للمتابعة 

العام وامل��س�سات الأهلية .
املعايري  م���ن���اق�������س���ة  ال����ل����ق����اء  خ������الل  ومت 
اأعمالها  لتنظيم  اجلمعيات  م��ن  املطل�بة 
املطل�ب  بال�سكل  العمل  �سري  والتاأكد  من 

واخلربات  ال��ك��ف��اءات  اأ�سحاب  وا�ستقطاب 
لدعم منظ�مة العمل التط�عي  للتما�سى 
م���ع ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل������س���ع��ة م���ن قبل 

الدائرة .

ح�سرها 150 من خمتلف الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة 

�سرطة دبي تنظم ور�سة عمل تاأثري امل�ساعر على ال�سحة اجل�سدية واملعنوية
•• دبي-الفجر:

بت�جيهات من �سعادة الل�اء علي غامن، م�ساعد 
والدعم  املجتمع  اإ���س��ع��اد  ل�����س���ؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
الل�ج�ستي يف �سرطة دبي، نظمت الإدارة العامة 
مبخترب  امل��ح��اك��اة  م��رك��ز  يف  الل�ج�ستي  للدعم 
البتكار، ور�سة عمل بعن�ان " تاأثري امل�ساعر على 
الأ�ستاذة  قدمتها  واملعن�ية"  اجل�سدية  ال�سحة 
اإميان ح�سن، م�ؤ�س�ض مركز اوم للتاأمل، بح�س�ر 
اإماراتية  ب��اح��ث��ة  اأول  ال���ه����اري،  م��اي��ا  ال��دك��ت���ر 
رئي�ض  العبيديل،  واأ�سماء  العاطفي،  ال��ذك��اء  يف 
فريق فعاليات الإدارة العامة للدعم الل�ج�ستي، 
ومب�ساركة اأكر من 150 من م�ظفي القيادة 
العامة ل�سرطة دبي من خمتلف الإدارات العامة 

ومراكز ال�سرطة.
تقدمي اأف�سل اخلدمات

وقالت اأ�سماء العبيديل اإن ال�ر�سة تاأتي يف اإطار 
العامة  الإدارة  يف  ممثلة  دب���ي  ���س��رط��ة  ح��ر���ض 
للدعم الل�ج�ستي على تقدمي اأف�سل اخلدمات، 
مب�ست�ى  والرت��ق��اء  العاملني  كفاءات  وتط�ير 
للتحديث  ج���دي���دة  اأن��ظ��م��ة  واإي����ج����اد  اأدائ����ه����م، 
والتط�ير الدائم، مبا يرتبط مب�ؤ�سرات الأداء، 
اأهداف  الأ�سا�سي لتحقيق  والذي يعترب املطلب 

الإدارة العامة.
الإيجابي  الإن�������س���ان  اأن  ال��ع��ب��ي��ديل  واأو����س���ح���ت 
ح�له،  مل��ن  ال�سعادة  ون�سر  ل��الإل��ه��ام  م�سدر  ه��� 
النه��ض  على  الآخرين  م�ساعدة  يف  وامل�ساهمة 
الفعاليات  يف  امل�����س��ارك��ة  اأن  م����ؤك���دة  وال��ت��غ��ي��ري، 
الإي��ج��اب��ي��ة، والتي  ل���روح  وامل���ب���ادرات ه��� تعزيز 
حتر�ض القيادة العامة ل�سرطة دبي دوماً عليها، 
لأن قيم الإيجابية تبداأ من وعي الفرد باأهمية 
التعاي�ض والتكامل مع الغري، وتتجلى يف �سل�كه 

امل��ت��ع��ام��ل ب��ه خ���الل ال��ع��م��ل، واحل��ي��اة امل�سرتكة 
ت�س�دها اأوا�سر املحبة وامل�دة.

اأهمية امل�ساعر
وا���س��ت��ع��ر���س��ت الأ����س���ت���اذة اإمي������ان ح�����س��ن خالل 
يف  اأنف�سنا  يف  امل�ساعر  اإدارة  اأه��م��ي��ة  امل��ح��ا���س��رة 
م�اجهة �سغ�طات احلياة باإيجابية، وجناح دور 
الذكاء العاطفي يف �سعادة الإن�سان وجناحه من 
خالل تطبيقات عملية واأمثلة ت�ؤدي اإىل �سعادة 

الإن�سان.
العديد  ال�ر�سة  اإميان خالل  الأ�ستاذة  وتناولت 
وال�سغ�طات  امل�����س��اع��ر  اأه���م���ه���ا  امل����ح����اور،  م���ن 
ال�سلبية  امل�����س��اع��ر  ب���ني  وال���ع���الق���ة  ال���ي����م���ي���ة، 
للتعايف  م�ساعرنا  ت�ظيف  وكيفية  والأم��را���ض، 
والنجاح، والقدرة على التعبري والتعايف، واإدارة 
املحاور  م��ن  وغ��ريه��ا  الأف���ع���ال،  وردود  امل�����س��اع��ر 

الأخرى.

جامعة االإمارات ُتعّزز مفاهيم 
وقيم اليوم العاملي للعمل االإن�ساين

••العني- الفجر 

ت�ساهم جامعة الإمارات العربية املتحدة، يف كل عام بتفعيل وتعزيز قيم العمل 
الإن�ساين، عرب منا�سط وفعاليات طالبية، وفقاً للخطط وال�سرتاتيجيات 
العاملي  الي�م  ي�سكل  والط�ارئ، حيث  الأزم��ات  الدولة خالل  ت�سعها  التي 
الذي  الإن�����س��اين  للعمل 
اأغ�سط�ض   19 ي�����س��ادف 
عاملياً  من كل ع��ام، ي�ماً 
ت����ت�����ّح����د ف���ي���ه اجل���ه����د 
والإقليمية  ال���دول���ي���ة 
ت��ع��زي��ز القيم  اأج����ل  م���ن 
م�اجهة  يف  الإن�����س��ان��ي��ة 
والتحديات  الأخ����ط����ار 
م����ن خالل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وطنية  ع��م��ل  م����ب����ادرات 

اإن�سانية. 
واأ�سارت الدكت�رة عائ�سة 
النائب  الظاهري،  �سامل 
الطلبة  ل�س�ؤون  امل�سارك 
يف جامعة الإمارات العربية املتحدة اإىل اأن دولة الإمارات تعترب واحدة من 
اأهمية  وت�يل  الإن�سانية،  اخلريية  احلمالت  يف  وال�سّباقة  الرائدة  الدولة 
امل�ساعدات،  وت�فري  الإن�ساين  املجال  يف  للعاملني  احلماية  لت�فري  كبرية 
الأزم���ات  م��ن  املت�سررين  مل�ساعدة  ال��الزم��ة  والح��ت��ي��اج��ات  الإغ��اث��ة  م����اد 
والك�ارث والتحّديات الطارئة، ومّد يد الع�ن للمحتاجني يف جميع اأنحاء 
العامل.  ولفتت اإىل اأن الإمارات حتر�ض على التعاون مع املنظمات املحلية 
والدولية وتعزيز جه�د النظام الإن�ساين العاملي مما يج�ّسد النهج الإن�ساين 
الإماراتي، والذي اأر�سى دعائمه املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 

طيب اهلل ثراه.
واأهمها  رئي�سية  الإماراتية على عدة جمالت  الإن�سانية  امل�ساعدات  وترّكز 
حالت  خالل  املتن�عة  الإغاثية  امل���اد  ت�فري  جمال  يف  املُقّدمة  امل�ساعدات 
�سة  الط�ارئ الإن�سانية، ومن اأجل ذلك اأ�ّس�ست الدولة برامج عاملية ُمتخ�سّ
يف جمالت النقل والبنية التحتية احل�سرية وفاعلية احلك�مات، ووّزعت 
ال��ف��ئ��ات التنم�ية،  ف��ئ��ات ت�سمل  امل�����س��اع��دات الإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى ع���ّدة  ب��رام��ج 

الإن�سانية واخلريية.  .
الي�م  ُي��رّك��ز  ع��ام،  كل  "يف  بالق�ل:  ت�سريحها  عائ�سة  الدكت�رة  واختتمت 
العاملي للعمل الإن�ساين على م��س�ع معنّي، يتّم من خالله جمع ال�سركاء يف 
جميع اأنحاء النظام الإن�ساين للدفاع عن بقاء ورفاهية وكرامة املت�سررين 
من الأزمات، وللحفاظ على �سالمة واأمن عمال الإغاثة. وت�ساهم جامعة 
الإمارات العربية املتحدة، من خالل براجمها وم�ساقاتها، على تعزيز القيم 
والفكر الإن�ساين عرب تنظيم العديد من الأن�سطة والفعاليات التي ت�اكب 
الإن�سانية،  الربامج  من  العديد  يف  الطالب  اإ���س��راك  على  وتعمل  املنا�سبة 
اإثراء  ت�سهم يف  اأجندة  الدولة عرب  التي تطرحها  والربامج  وفق اخلطط 
الت�سدي  خالل  خا�ض  وب�سكل  املجالت،  خمتلف  يف  الإن�ساين  العمل  قيم 

لالأزمات والط�ارئ".

•• دبي - وام:

ة "فاوندري"، ال�جهة الرائدة للعق�ل  اأعلنت من�سّ
افتتاح م��سمها  دب��ي، عن  و�سط مدينة  املبدعة يف 
اجلديد، والذي �سيتّم خالله تقدمي اأربعة معار�ض 
الأعمال  من  باقة  ت�سّم  �سبتمرب،   12 يف  متنّ�عة 
الإبداعية للم�سّ�ر الف�ت�غرايف �ستي�ارت ل��س�ن، 
وم�سّ�ر الفن�ن اجلميلة بابر اأفزل، وفنانة الأعمال 
التجريبي  وال��ف��ن��ان  ب���ه���اردواج،  دب��ج��اين  الب�سرية 
ا���س��ت��دي��� ل��ي��ن��ك��ا، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز امل�����س��ه��د ال��ث��ق��ايف يف 

املنطقة.
بن  حممد  ال�سيخ  ب�ليفارد  يف  ف��اون��دري  تت�اجد 
وجهة  باأنها  وتتمّيز  دب���ي،  مدينة  و���س��ط  يف  را���س��د 
العاملي  امل�ست�ى  على  الفنانني  ل�ستقطاب  رائ���دة 

لهم  يتيح  ما  والنا�سئني،  املحرتفني  من  واملحّلي 
فريق  وت�جيه  باإ�سراف  اأعمالهم  لعر�ض  الفر�سة 
ة. من خالل معر�سه "احلامل�ن" الذي  خرباء املن�سّ
�سيقام يف �سالتي "جالريي 8" و"ذا روم"، يك�سف 
بلقب  امل��ع��روف  كامب��ض،  خ��سيه  امل���ه���ب  الفّنان 
ا�ست�دي� لينكا، عن جتربة البتعاد عن ال�طن عرب 
�سل�سلة من الأعمال الفنية امل�ست�حاة من اأ�س�اق بّر 
ة من خالل �س�ر معرّبة  دبي وديرة، ويج�ّسد الق�سّ

ل�سخ�سيات تر�ّسخ معنى اله�ية والنتماء.
في�ت�سر  "ذا  معر�ض   4 جالريي  �سالة  وحتت�سن 
امل�سّ�ر  اأفزل"  "بابر  الفنان  اأع��م��ال  اأب���رز  با�ست" 
العديد  على  احلائز  الت�سكيلي  الفن  ورائ��د  الفني 
م��ن اجل����ائ���ز ال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث ي��ع��ر���ض ����س����راً لربج 
خ��ل��ي��ف��ة، امل��ع��ل��م ال���ب���ارز يف دب���ي و���س��اح��ب الأرق�����ام 

ما  وارتفاعه،  املعماري  بحجمه  العاملية  القيا�سية 
يربز اأهميته اجلغرافية �سمن خريطة املنطقة.

وتقّدم �سالة جالريي 3 معر�ض "روح الراق�سني" 
�ستي�ارت  ال���ربي���ط���اين  ال���ف����ت����غ���رايف  ل��ل��م�����س��ّ�ر 
ل������س���ن، وي��ع��ر���ض خ��الل��ه ���س���راً م��ن ف��رق��ة باليه 
ال��زّوار يف رحلة مفعمة باحلي�ية  ب�ل�س�ي، لتاأخذ 

واجلمال.
"اأحالم  معر�ض   5 جالريي  �سالة  ت�ست�سيف  كما 
الأ�سل  هندية  الب�سرية  للفنانة  الأحالم"  داخ��ل 
املرئي،  الأ���س��ل���ب  تعتمد  ب��ه��اردواج، حيث  دب��ج��اين 
فكرتها  لتقدمي  املزخرفة،  الت��سيحية  والر�س�م 
املتنّ�عة،  ال��ف��ّن  اأ�سكال  م��ن  ف��ري��دة  جمم�عة  ع��رب 
وت�ستقطب فاوندري معر�سني اآخرين حتت عن�ان 

م�ساحات" و"كلمات". يف  "الفّن 

فاوندري ت�ست�سيف جمموعة فريدة من املعار�ص املميزة   
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يف  الكيلوغرامات  تراكم  اأن  فنلندا  يف  حديثة  درا�سة  وج��دت 
يعاين  حيث  وقتك،  قبل  ال�سن  يف  تتقدم  يجعلك  العمر  منت�سف 
البالغون 55 عاما من م�ساكل �سحية ل ُترى عادة حتى  البدناء 

بلوغ ال�سبعينات.
ومع ذلك، وفقا مل�سح ال�سحة لإجنلرتا 2019، يعاين 13% فقط من 
الأ�سخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم بني 16 و24 عاما من ال�سمنة 

املفرطة، مقارنة ب� 33% من الفئة العمرية 45 اإىل 54 عاما.
النوم ينظم توازن الهرمونات التي توؤثر على اجلوع

درا�سة وا�سعة تفّند عذرا قدميا الكت�ساب الوزن يف منت�سف العمر!

ما هي كمية املاء التي يجب اأن ي�سربها االأطفال يف موجة احلر؟

الأطفال  ي�سربها  اأن  يجب  التي  امل��اء  كمية  هي  ما 
اأثناء موجة احلر؟

 :Lifesum تق�ل �سيغني �سفانفيلد، اأخ�سائية التغذية يف
"ب�سكل عام، مييل الأطفال اإىل اأن يك�ن�ا جيدين يف معرفة 
متى يك�ن�ن عط�سى، على الرغم من اأنه يف الطق�ض احلار، 

قد يك�ن من ال�سعب حملهم على �سرب كمية كافية" .

ووفقا لهيئة اخلدمات ال�سحية ال�طنية )NHS(، يجب 
اأك����اب من  ثمانية  اإىل  �ستة  نح�  الأط��ف��ال على  اأن يح�سل 

ال�س�ائل ي�ميا.
120-150 مل من  �سن اخلام�سة، يكفي  ولالأطفال دون 
ال�س�ائل لكل ك�ب. بينما لالأطفال الذين تزيد اأعمارهم عن 
خم�ض �سن�ات، ي��سى با�ستخدام 250-300 مل لكل ك�ب.

ويف حني اأن هذه الكميات ميكن اأن ت�سمل ال�س�ائل الأخرى 
مثل احلليب وغريه من امل�سروبات، فاإن اأف�سل ما يقرتحه 

اخلرباء ه� املاء العادي.
مرة اأخرى، فاإن الكمية املطل�بة للج�سم تعتمد على حجم 
ن�سيطا  كان طفلك  "اإذا   : �سفانفيلد  وت��سح  املياه.  خ�سائر 
زيادة  اإىل  ي����ؤدي  م��ا  اأك���ر،  التعرق  اإىل  مييل  ف��اإن��ه  للغاية، 

احلاجة اإىل الرتطيب"

كيف حتافظ على رطوبة طفلك
�سيبدو احلفاظ على رط�بة طفلك خمتلفا ح�سب عمره.

وت�����س��رح ه��ان��ا ل����ف، ممر�سة الأط��ف��ال واأخ�����س��ائ��ي��ة العالج 
الغذائي، لي�ست هناك حاجة لتقدمي مياه اإ�سافية لالأطفال 
لأن  اأ�سهر،  �ستة  �سن  دون  طبيعية  ر�ساعة  ير�سع�ن  الذين 

احلليب �سيتكيف ب�سكل طبيعي".
وم���ع ذل����ك، ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��الأط��ف��ال ال���ذي���ن ي��ر���س��ع���ن حليبا 
ا�سطناعيا، تق�ل هانا اإنه ميكنك تقدمي 2 اإىل 3 اأون�سات 
)نح� 60 اإىل 90 مل( اإ�سافية من احلليب املغلي البارد يف 
فرتة 24 �ساعة.واأ�سافت: "هذا لأن م�ست�يات الرتطيب يف 
احلليب ال�سطناعي ل تتغري، ولذلك قد يحتاج طفلك اإىل 

املزيد من ال�س�ائل يف درجات احلرارة الق�س�ى".
12 �سهرا، ميكن  اإىل   6 الفطام، يف �سن  "مبجرد  وتابعت: 

تقدمي املاء املغلي البارد لأي طفل خالل اأوقات ال�جبات".

واأ�سارت: غالبا ما ُيالحظ اأن الأطفال ياأكل�ن اأقل يف درجات 
احلرارة املرتفعة، فهم بديهي�ن جدا يف هذا العمر ويعرف�ن 
يقلل�ن  وبالتايل   - ال�س�ائل  املزيد من  اإىل  يحتاج�ن  اأنهم 
ال�سعرات احلرارية من امل�اد ال�سلبة بحيث ي�سرب�ن املزيد 

من احلليب لرتطيبهم ب�سكل طبيعي".
يح�سل  ال�س�ائل،  اإىل  بالإ�سافة  اأن��ه  مالحظة  املهم  وم��ن 

الأطفال على قدر كبري من ا�ستهالك املياه من الطعام.
لذلك ميكن ت�سجيع الأطفال ال�سغار الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 12 �سهرا وما ف�ق على زيادة ال�س�ائل عن طريق تناول 
املزيد من الفاكهة اأو احل�ساء، اأو �سنع م�سا�سات مثلج من 
الفاكهة اأو تقدمي الع�سائر لهم وع�سري الفاكهة الطبيعي 

املخفف.

يعد �سرب كمية كافية من املاء اأمرا حيويا ب�سكل عام، ولكن ب�سكل خا�س اأثناء موجة احلر عندما يفقد اجل�سم ال�سوائل ب�سرعة اأكرب، ما يجعل 
اجلفاف م�سدر قلق.

ويعرف معظم البالغني اأن الكمية اليومية املو�سى بها من املاء هي لرتان، اإل اإذا كنت متار�س الريا�سة كثريا اأو تتعرق اأكرث من املعتاد، لكن الكمية 
املنا�سبة لالأطفال قد ل يعرفها اجليمع.

وي���ب���ل���غ ال���������زن ذروت��������ه بني 
يعان�ن  و36%  و74،   65
و39%  املفرطة  ال�سمنة  من 
يعان�ن من زي��ادة ال���زن. وبعد 
قليال، حيث  الأم�ر  تتغري   ،75
ال������زن  زي�������ادة  م����ن   45% ي���ع���اين 
وه����ذا  ال�������س���م���ن���ة.  م����ن  و26% 
الجت���اه ل��ه اآث���ار ك��ارث��ي��ة على 
ال�سحة، ويزيد من خماطر 
الإ������س�����اب�����ة ب���ال�������س���رط���ان 
 2 ال��ن���ع  م��ن  وال�سكري 

والكتئاب واخلرف.

ل�����ك�����ن مل��������اذا 
الوزن  نكت�سب 
منت�سف  يف 

العمر؟
ل���������������س�������ن��������ات، 
ُيعتقد  ك��������ان 
ه�  اجل������اين  اأن 
التمثيل  ع��م��ل��ي��ة 
ال���غ���ذائ���ي ال��ب��ط��ي��ئ��ة - 
اجلديدة  الأبحاث  لكن 
اأن هذا لي�ض  اإىل  ت�سري 
وي�سري  احل������������ال.  ه������� 
اإىل  الأي�������ض  م�سطلح 
الكيميائية  العمليات 
ال��ت��ي ت�����س��اع��دن��ا على 
ا�ستخدام الطاقة من 
لل�ظائف  ال���ط���ع���ام 
احل�������ي��������ي�������ة م���ث���ل 
التنف�ض و�سخ الدم 
اأع�سائنا  وت��زوي��د 

بال�ق�د.
وه�����ن�����اك ن�����ع����ان 
م��������������ن ق������ي������ا�������ض 
التمثيل الغذائي: 
م����ع����دل الأي���������ض 
اأث���ن���اء ال���راح���ة ه� 
احل����د الأدن�������ى من 
الطاقة، اأو ال�سعرات 
الالزمة  احل���راري���ة، 
للبقاء على قيد احلياة 
وال�سيام؛  الراحة  اأثناء 
اإج���م���ايل  اأن  ح����ني  يف 
اإن���ف���اق ال��ط��اق��ة ه� 
معدل  م�����ن  م����زي����ج 
الراحة  اأث��ن��اء  الأي�����ض 
ال���ط���اق���ة  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 

امل�ستخدمة يف الن�ساط البدين وه�سم الطعام.
وبالن�سبة للبالغني الذين ل ميار�س�ن الريا�سة، 
 50 ح���ايل  الراحة  اأثناء  الأي�ض  معدل  ميثل 
الطاقة،  ا���س��ت��خ��دام  اإج���م���ايل  م��ن   70% اإىل 
واله�سم من 10 اإىل %15، والن�ساط البدين 

ملا تبقى من 20 اإىل 30%.
امل��ا���س��ي، قا�ض العلماء  ال��ع��ام  ويف درا���س��ة رائ���دة 
�سخ�ض   6400 ل���  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  م��ع��دلت 
ترتاوح اأعمارهم من ثمانية اأيام اإىل 95 عاما، 
ووجدوا اأن التمثيل الغذائي يتغري بالفعل مع 
اأنه  تعتقد  عندما  لي�ض  ول��ك��ن   - العمر  ت��ق��دم 

يتغري.
الغذائي  التمثيل  عملية  اأن  ال��درا���س��ة  وك�سفت 
لدينا - كمية ال�سعرات احلرارية التي نحرقها 
حلجمنا - تبلغ ذروتها عندما يك�ن عمرنا 12 
���س��ه��را ف��ق��ط. وب��ع��د ذل���ك، ي��ت��ب��اط��اأ بنح� 3% 
العمر،  الع�سرينات من  اإىل  ن�سل  كل عام حتى 
اجلديد  الطبيعي  ال������س��ع  يف  ي�ستقر  ع��ن��دم��ا 

ويبقى "�سخريا �سلبا" حتى �سن ال�ستني.
وهذا يعني اأن املراأة البالغة من العمر 50 عاما 
املراأة  فعالية  بنف�ض  ح��راري��ة  �سعرات  �ستحرق 

البالغة من العمر 20 عاما.
وقال الربوفي�س�ر ج�ن �سبيكمان، عامل الأحياء 
بجامعة  والبيئية  البي�ل�جية  العل�م  معهد  يف 

الدرا�سة،  معدي  واأح��د  ال���������ت���������ي اأب��ردي��ن، 
 ،Science جملة  يف  ُن�سرت 

 :Good Health ل����� 
الأ������س�����ي�����اء  "اأحد 

اأنه مل  املده�سة 
هناك  ي���ك���ن 

ان���خ���ف���ا����ض 
معدل  يف 
الأي�����������������ض 

منت�سف  يف 
اإذا  ل��ذل��ك  ال��ع��م��ر. 

املر�ض  انت�سار  م��ن  ت��ع��اين  كنت 
ل�مه  العمر، فال ميكنك  يف منت�سف 

على انخفا�ض معدل الأي�ض. وكان من 
املعتقد اأن عمليات الأي�ض لدينا ت�سارعت 

خ���الل ���س��ن���ات امل��راه��ق��ة وان��خ��ف�����س��ت يف 
منت�سف العمر، لكن الدرا�سة وجدت، يف 
ال�اقع، اأن معدل حرق ال�سعرات احلرارية 

يظل ثابتا ب�سكل ملح�ظ".
وبعد �سن ال�ستني، ينخف�ض معدل الأي�ض 

اأثناء الراحة بنح� %0.7 �سن�يا حتى 
الأي�ض  م��ع��دل  ينخف�ض   ،90 ���س��ن 

لدينا بن�سبة 26%.
وق���������������ال ال�������ب�������اح�������ث ه������ريم������ان 
ب����ن���ت���زر، الأ����س���ت���اذ امل�������س���ارك يف 

دي�ك  جامعة  يف  ال��ت��ط���ري��ة  الأن��روب���ل���ج��ي��ا 
من  املزيد  ورقتنا  "تقدم  املتحدة:  ال�ليات  يف 
الدعم ل�جهة النظر القائلة باأن عملية التمثيل 

الغذائي لدينا من ال�سعب التزحزح عنها. 
حياتنا،  ط���ال  مربجما  م�سارا  اأج�سادنا  وتتبع 
ول��ي�����ض ه��ن��اك ال��ك��ث��ري ال���ذي ميكننا ال��ق��ي��ام به 

لتغيري الطاقة التي نحرقها ي�ميا".
ويعرتف الربوفي�س�ر �سبيكمان اأنه على الرغم 

من ذلك،
"يعاين الكثري من النا�ض من زي��ادة ال���زن يف   

الأربعينيات من العمر. 
ماذا يحدث؟ يبدو اأن احلقيقة غري املريحة هي 
من  الكثري  ن�ستهلك  لأننا  بال�سمنة  ن�سعر  اأننا 
ال�سعرات احلرارية - لكننا يف كثري من الأحيان 

ل ندرك ذلك".
وي���ت����اف���ق ه����ذا مع 
درا�سة  نتائج 
ُن�����������������س��������رت 
الأ�����س����ب�����ع 
امل�����ا������س�����ي 
جملة  يف 
 ،C e l l
وال���������ت���������ي 
وج��دت اأن 
الأ�سخا�ض 

ن�ساطا  اأكر  لي�س�ا  طبيعي  ب�سكل  النحيفني 
ياأكل�ن  بب�ساطة  فهم  ال�سكان:  بقية  من 

اأقل.
ويق�ل �سبيكمان اإن العملية تبداأ عندما 
"ن�سبح  لأن��ن��ا  اأكر"  ون�����س��رب  "ناأكل 

اأك����ر ث����راء ول��دي��ن��ا امل���زي���د من 
"زيادة  الدخل املتاح"، واأن 

الكح�ل  ا����س���ت���ه���الك 
ي���ك����ن  اأن  مي����ك����ن 

عامال اآخر".
يبدو  م��ا  لكن 

ي�سجع  اأن�����ه 
ع��ل��ى زي���ادة 
ال���������زن يف 

منت�سف 
ال���ع���م���ر ه� 

ان�������ق�������ط�������اع 
ال���������ط���������م���������ث. 

وت�سري الدرا�سات 
الرغم  اأنه على  اإىل 

من اأن انقطاع الطمث 
ل ي���ؤدي فعليا اإىل زي��ادة ال���زن الإج��م��ايل، اإل 
الأن�سجة  مقابل  ال��ده���ن  كمية  على  ي�ؤثر  اأن��ه 
اخل��ال��ي��ة م��ن ال���ده����ن ال��ت��ي متتلكها امل�����راأة - 

ومكان تخزين هذه الده�ن.
�سن�ات  خم�ض  مدتها  درا���س��ة  ويف 
على ن�ساء ترتاوح اأعمارهن 
عاما  و57   46 ب���ني 
جملة  يف  )ُن�������س���رت 
 Climacteric
 ،)1999 ع�����ام  يف 
الطمث  ان���ق���ط���اع  اأن  ب����دا 
ي���ؤدي اإىل زي��ادة اإج��م��ايل الده�ن 

يف اجل�سم وخا�سة الده�ن يف منطقة البطن.
وي��ق���ل ال��دك��ت���ر غايلز ي���، ع��امل الأع�����س��اب يف 
بني  الروابط  يدر�ض  ال��ذي  كامربيدج،  جامعة 
على  ت�ؤثر  قد  اجلينات  اإن  واجلينات،  ال�سمنة 
ميال  اأك��ر  منا  البع�ض  اأن  يعني  ما   - �سهيتنا 

لال�ستياق اإىل طعام الت�سمني.
من  اأك�����ر  اأن   Good Health واأخ������رب 
اأدمغتنا  واأن  بال�سمنة  مرتبط  جني   1000
اأن تك�ن ح�سا�سة ملدى �سبعنا، لذا فاإن  يجب 
اأي طفرة جينية ت�سبب عدم ح�سا�سية طفيفة 

قد جتعل من ال�سعب رف�ض الإغراء.
لدينا  تراكم  اإذا  نفعل  اأن  ماذا ميكننا  اإذن، 
ن�����رت�����ن، جراحة  ����س���ايل  ت���ق����ل  ال��������زن؟. 
ت��سيتها  اإن   ،NHS يف  اله�سمي  اجلهاز 
الكيميائية"  "الأطعمة  اإزال��ة  هي  الرئي�سية 

من وجباتنا الغذائية.

اخلبز  مثل  املعاجلة  فائقة  الأطعمة  وت�ساهم 
واللح�م  ك��رمي،  والآي�����ض  كبرية،  بكميات  املنتج 
امل�سنعة )حتى مبا يف ذلك بع�ض بدائل اللح�م 
النباتية(، ورقائق البطاط�ض، وبع�ض ال�جبات 
وامل�سروبات  وال��ب�����س��ك���ي��ت  واحل���ب����ب  اجل���اه���زة 
ال�سعرات  م��ن   56.8% بن�سبة  م��ع��ا،  ال��غ��ازي��ة 
احلرارية يف النظام الغذائي يف اململكة املتحدة.

ال�سحة  اأجرتها معاهد  درا�سة حديثة  ووجدت 
اأن   2019 ع�����ام  يف  الأم����ري����ك����ي����ة  ال����ط���ن���ي���ة 
الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول���ن الأط��ع��م��ة فائقة 
معدله  م��ا  ي�ستهلك�ن  كبري  ح��د  اإىل  امل��ع��اجل��ة 
اأولئك  اأكر من  الي�م  �سعرة حرارية يف   500
الأطعمة  م��ن  غذائيا  نظاما  يتناول�ن  ال��ذي��ن 

غري امل�سنعة. 
وتق�ل �سايل ن�رت�ن اإن الن�م مهم، لأنه ينظم 
ت������ازن ال��ه��رم���ن��ات ال��ت��ي ت����ؤث���ر ع��ل��ى اجل����ع. 

وتن�سح بالرتكيز ملدة �سبع �ساعات يف الليلة. 

ومي��ك��ن اأن ت�����س��اع��دك مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة مثل 
اجلري ولكن عليك اأن تعمل بجد، حيث ت�سري 
الدرا�سات اإىل اأنه ملنع زي��ادة ال���زن يف منت�سف 

العمر،
الأ�سب�عية  امل�سافة  زي��ادة  العدائني  على   يجب 

بح�ايل 1.4 ميل يف ال�سنة.
الأمريكية  الأب��ح��اث  تظهر  نف�سه،  ال���ق��ت  ويف 
�ساعتني يف  اإىل  ���س��اع��ة  مل���دة  ال�����زن  ت��دري��ب  اأن 
يف  بال�سمنة  الإ�سابة  خطر  من  يقلل  الأ�سب�ع 
%30 لدى كل  ال�سن�ات ال�ست التالية بن�سبة 

من الرجال والن�ساء.
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�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002329 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سيد �ساهد حمم�د - جمه�ل حمل الإقامة 
الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/30 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا   )5 رقم  الدع�ى  مدير 
ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذك�ر رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

ب��سفك مدعي عليه.  -  حرر بتاريخ  2022/8/18  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

مرمي جمعه �لكعبي

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

70533

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0005302 يف  �لدعوى رقم

ابراهيم  ابراهيم حمم�د  �ض.ذ.م.م ميثلها  الكهروميكانيكية  الندل�ض لالعمال  �سركة   : عليه  املدعي  اإىل 
بدران  - اردين اجلن�سية - جمه�ل حمل الإقامة 

الق�سية املرف�عة من/املدعي البحر البي�ض للخدمات الفنية �ض.م.م والتي يطالبكم فيها ب���:الزام املدعي 
40927 درهم اربعني الف وت�سعمائة �سبعة وع�سرين درهم والفائدة القان�نية ب�اقع  عليها بدفع مبلغ 
الر�س�م  بدفع  عليه  املدعي  الزام   - ال�سداد  متام  وحتى   2017/12/10 ا�ستحقاق  تاريخ  من   %12

وامل�سروفات واتعاب املحاماة - اعالن املدعي عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء.
انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2022/8/24 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى رقم 2( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.  
 حرر بتاريخ  2022/8/18  

مكتب �خلدمات �لق�سائية      
حممد ح�سني �مني �ملل

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

70408

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�نذ�ر �علن بالن�سر

2022/150330
املنذر:فندق �سدف ديلم�ن - الرقه ذ.م.م - ب�كالة حمامي/ابراهيم علي امل��سى

املنذر اليها:1- ا�سالم احمد �سفائي لري - ايراين اجلن�سية
اجلن�سية ايراين   - لري  �سفائي  احمد  حمم�د   -2

يدع� املنذر املنذر اليهما للمرة الخرية مب�جب هذا النذار اىل وج�ب �سداد املبالغ املرت�سدة 
و�ست�ن  واربعة  درهما  ع�سر  وثمانية  و�سبعمائة  ملي�ن   )1000718.64( البالغة  بذمتهما 
فل�سا - بال�سافة اىل ما ي�ستجد من ايجار يف مهلة اق�ساها ثالث�ن ي�ما من تاريخ التبليغ بهذا 
النذار ويف حالة امتناعكم فان املنذر �س�ف ي�سطر ا�سفا اىل اتخاذ الجراءات القان�نية التي 
ت�سمن  حق�قه باخالء املاج�ر واقت�ساء بدل اليجار حتى تاريخ الخالء التام مع حتميلكم 
منذ الن كامل امل�س�ؤولية واية م�ساريف اخرى قد تن�ساأ عن اأية مالحقات قان�نية اخرى ، مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر الخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�نذ�ر عديل بالن�سر

2022/150331
املنذر:خمي�ض حممد علي تيم�ر النقبي - ب�كالة املحامية/امل خمي�ض

املنذر اليه:ما�سرت زين للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - جمه�ل حمل القامة
املطالبة لذلك فاننا نخطركم وننذركم بالتي:اول:ننذركم بالت�سامن والت�سامم بان ت�سددا للمنذر 
مبلغ وقدره )594.000.00( درهم خم�سمائة واربعة وت�سع�ن الف درهم يف خالل ثالث�ن ي�ما من 
و�س�ل هذا النذار قيمة اليجار املرت�سد يف ذمتيكما من 2021/1/1 م وحتى 2022/6/30 وما 
ي�ستجد من بدل ايجار - ثانيا:اعتبار العالقة اليجارية منتهية من تاريخ انتهاء العقد وليحق للمنذر 
اليها الثانية التجديد ال مع مالك حق املنفعة اجلديد وه� املنذر - ثالثا:ننذركم يف حالة التاأخري عن 
امل�ؤجرة م��س�ع عقد اليجار بال�سافة اىل  الثانية من العني  اليها  املنذر  �سداد بدل اليجار باخالء 
احتفاظ املنذر بحقه يف الرج�ع على املنذر اليهم بالتع�ي�سات واملطالبات الناجتة عن خمالفة ذلك وعن 

التاأخري يف �سداد بدل اليجار مع حفظ كافة حق�ق املنذر الخرى احلالية وامل�ستقبلية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3891/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2020/627 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )169274.95( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : احمد عبداهلل ح�سن علي القمي�ض - واخرون
عن�انه:المارات - امارة دبي - ع�د ميثا - بردبي - دبي - �سارع ع�د ميثاء - مبنى اأوفي�ض ك�رت - �سقة 

الطابق الول - �سقة 111 - اعلى �سيدلية البيت العربي
ادري�ض ع��ض 2- حممد هاين حممد احمد عبدالعال 3- حممد  �سليمان  : 1- احمد  اإعالنهم  املطل�ب 

حلمي ابراهيم خمي�ض - �سفتهم : منفذ �سدهم
م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )169274.959(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4306/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 1055/2021 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )2114015.11( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك الفجرية ال�طني �ض.م.ع
 -  4 �سك�ير  اع��م��ار  مبنى   - الب�ليفارد  ���س��ارع   - ت���اون  داون   - خليفة  ب��رج  منطقة   - دب��ي  ع��ن���ان��ه:ام��ارة 
هاتف   - القان�نية  وال�ست�سارات  للمحاماة  ال�سركال  حممد  مكتب   -  208 رق��م  مكتب   - الثاين  الطابق 

رقم:042622217 - وميثله:حممد ثامر يعق�ب ي��سف ال�سركال
املطل�ب اإعالنه : 1- بيفر جلف للمقاولت �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2114015.11(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  9888/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  5607/2021 رقم  الداء  اأم��ر  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  م��س�ع 

وقدره )288818( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : النافيم ل�سيانة اجهزة التكييف والتربيد

عن�انه:المارات  - امارة اب�ظبي - وميثله:حممد �سليم �سهيل علي ال�س�د العامري
املطل�ب اإعالنه : 1- ماغ اند تاب ميدل اي�ست للمقاولت �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  م��س�ع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )288818(  به 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ  الج��راءات 

ن�سر هذا العالن .
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

�إعلن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - عامر عي�سى مو�سى حممد �لعامري

جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003964/ 
اإىل املحك�م عليه :1-  عامر عي�سى م��سى حممد العامري

العن�ان:ال�سارقة منطقة ال�سرقان - �سارع رقم 13 بل�ك 328 فيال رقم 8 - �ض.ب:05052 ال�سارقة - هاتف 
emcoxprs@emirates.net.ae:متحرك:971506299997 - الربيد اللكرتوين

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�ره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:بنك دبي التجاري �ض.م.ع  
، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع 
الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب  تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 

:3510924.0 درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اعالنك/
اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�س�ر جل�سة ي�م - امل�افق - ال�ساعة 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك  املذك�رة  املحكمة  امام   -

اجلربي املقررة قان�نا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70533

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003266 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اجاز علي خان حممد اعظم - جمه�ل حمل الإقامة 
انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2022/9/1 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى رقم 6( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.
واحلكم  الدع�ى  �سحيفة  من  ب�س�رة  عليهم  املدعي  اعالن  امل�قرة  املحكمة  من  املدعية  املطالبة:تلتم�ض 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يدفع�ا للمدعية مبلغ )1.724.959( درهم ملي�ن و�سبعمائة واربعة 
وع�سرين الف وت�سعمائة وت�سعة وخم�سني درهم والفائدة ب�اقع 9% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�سداد 

التام بال�سافة اىل الر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة -   حرر بتاريخ  2022/8/18  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

عائ�سة �بر�هيم �لهرمودي

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

70392

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003266 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد ا�سفاق علي خان - جمه�ل حمل الإقامة 
انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2022/9/1 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى رقم 6( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.
واحلكم  الدع�ى  �سحيفة  من  ب�س�رة  عليهم  املدعي  اعالن  امل�قرة  املحكمة  من  املدعية  املطالبة:تلتم�ض 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يدفع�ا للمدعية مبلغ )1.724.959( درهم ملي�ن و�سبعمائة واربعة 
وع�سرين الف وت�سعمائة وت�سعة وخم�سني درهم والفائدة ب�اقع 9% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�سداد 

التام بال�سافة اىل الر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة -   حرر بتاريخ  2022/8/18  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

عائ�سة �بر�هيم �لهرمودي

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

70392

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
MOJAU_2022- 0083444 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع
�علن بيع وتنازل عن �لرخ�سة �لتجارية

امريالد للف�سة - وكيل خدمات
والتنازل عن  البيع  الهند يرغب يف  �سينغ جيادا - اجلن�سية  ال�سيد:�سري  بان  ليكن معل�ما للجميع 
الرخ�سة  ، يف  الهند  �سينغ - اجلن�سية  �سينغ جنت  100% وذلك اىل/ب�رن  والبالغة  كامل ح�سته 
امل�سماه )امريالد للف�سة( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة - مب�جب رخ�سة رقم 114197 ال�سادرة 

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

العدل املذك�ر لتباع الجراءات القان�نية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70408 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
يف الدعوى رقم 2022/314 عقاري جزئي

بال�سارة  ذ.م.م(  لال�ستثمار  �سي  ان  )اي��ه  ذ.م.م  القاب�سة  �سي  ان  الوىل/اي���ه  عليها  املدعي 
جزئي  جت��اري   2022/314 الدع�ى  يف  ح�سابيا  خبريا  تعييني  على  وعطفا  اع��اله  للم��س�ع 
مب�جب احلكم التمهيدي ال�سادر عن مقام حمكمة دبي امل�قرة بتاريخ:2022/7/21 يقت�سي 
و�سائل  ع��رب  من�س�ر  احل�سابي/م�سعب  اخلبري  ملراجعة  قان�نا  ميثلكم  م��ن  او  ح�س�ركم 

الت�ا�سل التالية:
املكتب/امانة حما�سب�ن قان�ني�ن

دبي - القره�د - بناية بنك ال�سارقة - مكتب 301 - هاتف رقم:042868836
court@amanacac.ae:عن�ان بريد الكرتوين

امل���اف��ق:2022/8/22 وبخالف ذلك مراجعة اخلبري احل�سابي يف م�عد  وذل��ك ي�م الثنني 
امل�ستندات  ك��اف��ة وجميع  لتقدمي  وذل���ك  الع���الن  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام عمل   7 اق�����س��اه 

بخ�س��ض م��س�ع الدع�ى.
اخلبري احل�سابي
م�سعب من�سور

�علن بالن�سر �عمال �خلربة �حل�سابية
70197

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �لرو�د لتوريد �اليدي �لعاملة
جزئي مدين   AJCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003338/ 

اإىل املحك�م عليه :الرواد لت�ريد اليدي العاملة
العن�ان:امارة عجمان - الب�ستان - مقابل مركز �سرطة املدينة ال�سامل - الرقم املكاين:4682709358 - 

هاتف رقم:056555717 - 0544966469
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�ره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:ي��سف احمد حممد رفيع 
الهرم�دي - اجلن�سية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب  تنفيذه كالآتي 

: املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف :15422.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اعالنك/
اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�س�ر جل�سة ي�م - امل�افق - ال�ساعة 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك  املذك�رة  املحكمة  امام   -

اجلربي املقررة قان�نا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : ماجد الفطيم لت�سغيل م�ساريع املدن املتكاملة �س.ذ.م.م 
ذات  القان�ين :�سركة   ال�سكل    ، دي��رة - ب�ر�سعيد  م��اف -  ب��رج   - العن�ان : مكتب ملك خا�ض 
م�س�ؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 721318 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1148401 
التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي  دائ��رة  مب�جب هذا تعلن 
لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/8 
اأو  اأي اعرتا�ض  2021/9/8  وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  وامل�ثق لدى كاتب 
الدارية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  ال�سارد  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
�س.ذ.م.م العن�ان : مكتب رقم 119 ملك ال�سيخ ح�سر بن مكت�م ال مكت�م - ديرة - القره�د 
- هاتف:042555155 - فاك�ض:042555151 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70392 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سارد لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات الدارية �س.ذ.م.م 
ال��ق��ره���د -  دي���رة -  ال م��ك��ت���م -  ب��ن م��ك��ت���م  ال�سيخ ح�سر  119 م��ل��ك  ال��ع��ن���ان : مكتب رق���م 

هاتف:042555155 - فاك�ض:042555151   
املذك�ر  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مب�جب 
وذلك  ����س.ذ.م.م  املتكاملة  امل��دن  م�ساريع  لت�سغيل  الفطيم  ماجد  لت�سفية  اأع���اله 
العدل حماكم  كاتب  لدى  وامل�ثق   2021/9/8 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مب�جب 
دبي بتاريخ 2021/9/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك���ر  ال��ع��ن���ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 

امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70021
�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

�إعلن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �بر�هيم جمال �حمد �سحاته

جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004840/ 
اإىل املحك�م عليه : ابراهيم جمال احمد �سحاته

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�ره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:عامر جا�سم 
يعق�ب ابراهيم املن�س�ري  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد 
املطل�ب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذك�ر  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم 

تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف :77157.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003266 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد زي�سان �سالح حممد - جمه�ل حمل الإقامة 
انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2022/9/1 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى رقم 6( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.
واحلكم  الدع�ى  �سحيفة  من  ب�س�رة  عليهم  املدعي  اعالن  امل�قرة  املحكمة  من  املدعية  املطالبة:تلتم�ض 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يدفع�ا للمدعية مبلغ )1.724.959( درهم ملي�ن و�سبعمائة واربعة 
وع�سرين الف وت�سعمائة وت�سعة وخم�سني درهم والفائدة ب�اقع 9% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�سداد 

التام بال�سافة اىل الر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة -   حرر بتاريخ  2022/8/18  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

عائ�سة �بر�هيم �لهرمودي

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

70392 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
تنازل/بيع

�علن بالن�سر
م�سر  اجلن�سية   - ال�ساعر  حمم�د  عبده  حمم�د  ال�سيد:حممد  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
�سامل  ال�سيد:عبداهلل  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عبداهلل املناعي التميمي - اجلن�سية المارات يف الرخ�سة امل�سماه )مطعم م�ساوي ال�سكندرية( 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم 613626 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
بال�سارقة - تعديالت اخرى:تغيري ال�سكل القان�ين من وكيل خدمات لي�سبح م�ؤ�س�سة فردية 

- تغيري وكيل خدمات
2013 يف  ل�سنة  القان�ن الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القان�نية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
تنازل/بيع

�علن بالن�سر
البيع  المارات يرغب يف  - اجلن�سية  ال�سام�سي  ال�سيد:جمعه خلفان عبداهلل مانع  بان  للجميع  ليكن معل�ما 

ال�سركال  عبدالعزيز  حممد  عبدالعزيز  ال�سيد/عبداهلل  اىل  51% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 

والتنازل  البيع  الهند  اجلن�سية   - عبداهلل  كاندييل  ال�سيد/اونينجرييا  يرغب  وكذلك   - المارات  اجلن�سية   -

عن كامل ح�سته البالغة 49% وذلك اىل ال�سيد/ عبداهلل عبدالعزيز حممد عبدالعزيز ال�سركال - اجلن�سية 

بال�سارقة برخ�سة  القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  ال�سمائل(  امل�سماه )كافترييا  الرخ�سة  المارات يف 

رقم:28649 - تعديالت اخرى:تغيري ال�سكل القان�ين للرخ�سة من �سركة اعمال مهنية اىل م�ؤ�س�سة فردية 

- تغيري ال�سم التجاري للرخ�سة من )كافترييا ال�سمائل( اىل كافترييا الك�اكب - فرع 2(

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 

فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ 

هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القان�نية  .

 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
تنازل/بيع

�علن بالن�سر
البيع  يرغب يف  المارات  اجلن�سية   - ال�سيد:ح�سن حممد ح�سن حممد  بان  للجميع  ليكن معل�ما 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ابرار ح�سني حمم�د ح�سني - اجلن�سية 
التنمية القت�سادية  ال�سادرة من دائرة  امل�سماه )�سال�ن �س�يحان للرجال(  باك�ستان - يف الرخ�سة 
بال�سارقة برخ�سة رقم:741527 - تعديالت اخرى:تغيري ال�سكل القان�ين للرخ�سة من م�ؤ�س�سة 

فردية اىل وكيل خدمات
 تغيري ال�سم التجاري للرخ�سة من )�سال�ن �س�يحان للرجال( اىل )�سال�ن جنمة الزين للرجال(

�سان  2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  القان�ن الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات 

القان�نية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
تنازل/بيع

�علن بالن�سر
 - املازمي  بهادر  جمعه  حممد  �سري  ال�سيدة:ن�سره  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
 %100 البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب   - المارات  اجلن�سية 
امل�سماه  الرخ�سة  يف   - افغان�ستان  اجلن�سية   - خان  ا�سلم  حممد  ال�سيد/اهلل  ل�سالح 
ال�سارقة  القت�سادية يف  التنمية  دائرة  ال�سيارات( �سادرة من  ل�سيانة  امليقات  )ور�سة 

بالرقم:513454 - تعديالت اخرى:لي�جد
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القان�نية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
تنازل/بيع

�علن بالن�سر
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد:خلدون ح�سني ا�سعد - اجلن�سية �س�ريا - يرغب يف 
امل�سماه )فن�ن احلرفة  الرخ�سة  50% يف  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  وزينة  لتلميع 

جتارية رقم 614478 اىل ال�سيد/عبداملعني عثمان �سادق - اجلن�سية �س�ريا 
تعديالت اخرى:لي�جد

ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القان�نية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �بر�هيم حممد عبا�ص علي �لزرعوين
�ملرجتعة �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004248/ 

اإىل املحك�م عليه : ابراهيم حممد عبا�ض علي الزرع�ين
املنفذ:خلدون  املدعي  ل�سالح  عنه �سدك  �س�ره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
عبدالنا�سر م�سطفى برمي�  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب  

تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف :1063350.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70555 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�نذ�ر عديل بالن�سر

150294/2022
املنذرة:�سركة ماف غاز ذ.م.م

ب�كالة املحامي/خليفة ي��سف بن عمري للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية
املنذر اليها:1-�سركة بريدمانيا ل�سناعة اخلبز ذ.م.م 2- اوزودبيك اوتاخان�ف - اوزبك�ستاين اجلن�سية

امل��س�ع:اخطار ب�سداد مبلغ 43.513 درهم
اول:كما تعلم�ن وبناء على التعامل التجاري بينكم واملخطرة فقد ا�سدرمت ال�سيكات بالرقم:00024-

حتى  بال�سداد  تق�م�ا  مل  انكم  وحيث  درهم  اجمالية:43.513  بقيمة   -  0000135-0000134
تاريخه مما ت�سبب للمخطرة بخ�سائر وا�سرار جراء تاأخركم يف ال�فاء باملبلغ املذك�ر.

لذلك:وعليه وبناء على ما تقدم نخطركم ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم مبلغ وقدره )43.513( درهم 
وذلك خالل 7 ايام من تاريخ ت�سلمكم لهذا الخطار وال فاننا �سن�سطر ا�سفني لتخاذ الجراءات القان�نية 

يف م�اجهتكم ب�سفتكم املذك�رة مع حتميلكم كافة الر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533
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تنازل/بيع
�علن/بيع وتنازل عن �لرخ�سة �لتجارية

مطعم الم�ر/فرع 1 - وكيل خدمات
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد:حمرو�ض �س�قي حممد �ساملان - اجلن�سية م�سر - يرغب يف البيع والتنازل 
يف   - م�سر  اجلن�سية   - ال�سمر  البي�مي  راغب  �سعبان  حممد  اىل   %100 والبالغة  ح�سته  كامل  عن 
الرخ�سة امل�سماه )مطعم الم�ر/فرع1( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم:605404 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغيري 

ال�سم التجاري لي�سبح )مطعم حل� ومالح(
2013 يف �سان الكاتب  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�ر لتباع 

الجراءات القان�نية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70408 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
تنازل/بيع

واحمل  اجلن�سية  اردين   - القادر  عبد  حممد  احمد  ال�سيد:هارون  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
بطاقة ه�ية رقم 784197016175735 ارغب يف البيع والتنازل عن 50% من ح�ستي 
البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )اوف �س�ر ملعدات ال�سالمة( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة 
ال�سيد:�سالح الدين حممد خري كرمي - �س�ري اجلن�سية ويحمل  516561 اىل  حتت رقم 
بطاقة ه�ية رقم 784198553575980 - ان�سحاب �سريك/�سركاء حت�يل ال�سركة اىل 

ا�ستثمار اجنبي مبا�سر + ا�سافة �سريك + ا�سافة ن�ساط
2013 يف  ل�سنة  القان�ن الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سب�عني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�ر لتباع الجراءات القان�نية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�نذ�ر عديل بالن�سر

150293/2022
املنذرة:�سركة ماف غاز ذ.م.م

ب�كالة املحامي/خليفة ي��سف بن عمري للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية
املنذر اليها:1-امل�ث�ق خلدمات ادارة املن�ساآت �ض.ذ.م.م

امل��س�ع:اخطار ب�سداد مبلغ 16.141.31 درهم
كما تعلم�ن وبناء على التعامل التجاري بينكم واملخطرة فقد مت ا�ستالمكم للفات�رة بالرقم 2222 بتاريخ 
بال�سداد حتى تاريخه  انكم مل تق�م�ا  2021/10/31 - بقيمة اجمالية:16.141.31 درهم وحيث 

مما ت�سبب للمخطرة بخ�سائر وا�سرار جراء تاأخركم يف ال�فاء باملبلغ املذك�ر.
لذلك:وعليه وبناء على ما تقدم نخطركم ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم مبلغ وقدره )16.141.31( 
درهم وذلك خالل 7 ايام من تاريخ ت�سلمكم لهذا الخطار وال فاننا �سن�سطر ا�سفني لتخاذ الجراءات 

القان�نية يف م�اجهتكم ب�سفتكم املذك�رة مع حتميلكم كافة الر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�نذ�ر عديل بالن�سر

2022/150296
املنذرة:�سركة ماف غاز ذ.م.م

ب�كالة املحامي/خليفة ي��سف بن عمري للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية
املنذر اليه:1-جميب الرحمن عبداجلليل

امل��س�ع:اخطار ب�سداد مبلغ 16.301 درهم
 - بالرقم:000036  ال�سيك  ا�سدرمت  قد  واملخطرة  بينكم  التجاري  التعامل  على  وبناء  تعلم�ن  كما 
بقيمة:16.301 درهم وامل�سح�ب بتاريخ:2020/7/10 على بنك را�ض اخليمة ال�طني وحيث انه مت 
ارجاع ال�سيك املذك�ر دون �سرف بعد تقدميه لل�سرف لعدم كفاية الر�سيد مما ت�سبب للمخطرة بخ�سائر 

وا�سرار جراء تاأخركم يف ال�فاء باملبلغ املذك�ر.
لذلك:وعليه وبناء على ما تقدم نخطركم ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم مبلغ وقدره )16.301( درهم 
وذلك خالل 7 ايام من تاريخ ت�سلمكم لهذا الخطار وال فاننا �سن�سطر ا�سفني لتخاذ الجراءات القان�نية 

يف م�اجهتكم ب�سفتكم املذك�رة مع حتميلكم كافة الر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�نذ�ر عديل بالن�سر

150295/2022
املنذرة:�سركة ماف غاز ذ.م.م

ب�كالة املحامي/خليفة ي��سف بن عمري للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية
املنذر اليها:مطبخ ومطعم القره�د ال�سعبي �ض.ذ.م.م

امل��س�ع:اخطار ب�سداد مبلغ 14.700 درهم
كما تعلم�ن وبناء على التعامل التجاري بينكم واملخطرة فقد مت ا�ستالمكم للف�اتري ح�سب املبالغ بالرقام 
-157-139-132-131-93-57-53-104-30-29-25-23-22-21-141-140-119

189-192 بقيمة اجمالية 14.700 درهم وحيث انكم قد اطلتم يف �سداد املبلغ �سالف الذكر للمخطرة 
رغم املطالبات املتكررة ولكن دون جدوى.

لذلك:وعليه وبناء على ما تقدم نخطركم ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم مبلغ وقدره )14.700( درهم 
وذلك خالل 7 ايام من تاريخ ت�سلمكم لهذا الخطار وال فاننا �سن�سطر ا�سفني لتخاذ الجراءات القان�نية 

يف م�اجهتكم ب�سفتكم املذك�رة مع حتميلكم كافة الر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9997/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

اويا�سي�ض  ج�لدن  �سركة  عن  وال�سادر   000881 رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  م��س�ع 
لعمال تركيب الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م بقيمة )39086.01( درهم .

طالب التنفيذ : م�ؤ�س�سة اجلالل للتجارة
عن�انه:المارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع البحريه - مبنى برج ال�سراع - �سقة 103- 

م�سرف اب�ظبي ال�سالمي 
املطل�ب اإعالنه : 1- كبري باب� كنجيدو كنجيدو تهايرانيل - �سفته : منفذ �سده

م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)37795.01( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9997/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

م��س�ع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 000881 وال�سادر عن �سركة ج�لدن اويا�سي�ض لعمال 
تركيب الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م بقيمة )39086.01( درهم .

طالب التنفيذ : م�ؤ�س�سة اجلالل للتجارة
عن�انه:المارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع البحريه - مبنى برج ال�سراع - �سقة 103- م�سرف 

اب�ظبي ال�سالمي 
باب� كنجيدو  ���ض.ذ.م.م 2- كبري  الكهروميكانيكية  اويا�سي�ض لعمال تركيب  : 1- ج�لدن  اإعالنهم  املطل�ب 

تهايرانيل 3- �سفيان فال�ت حممد فال�ت - �سفته : منفذ �سدهم
م��س�ع الإعالن :بتاريخ:2022/8/17 قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )37795.01( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 

حمكمة �ل�سارقه �الإحتادية
 �إعلن ح�سور �جتماع باالت�سال �ملرئي عن بعد يف �لق�سية رقم 

)SHCFICILABMIN2022 /0005170(
اعالن بالن�سر يف جريدة وا�سعة النت�سار

بناء على طلب املدعي )ة( : �ساره احمد منذر امل�سري
 اىل املدعي عليه : مركز ال�سم�ض لذوي العاقة ملالكها عبداهلل جمعه عبداهلل املازمي 

اىل  بال�سافة  درهم   77،143 وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليها  املدعى  فيها:الزام  تطالب  الدع�ى  اقامت  قد 
الطلبات الثابتة يف �سحيفة الدع�ى.

2022/08/30 ال�ساعة  EM00042069 واملقرر بتاريخ   انت مكلف بح�س�ر الجتماع املرئي رقم 
08:30 والذي �سيعقد يف حمكمة ال�سارقه الإحتادية دائرة دائرة الي�م ال�احد العمالية الدائرة الرابعة 

عن بعد ب�ا�سطة الت�سال املرئي عرب م�قع وزارة العدل:
اجلل�سات/  ب�ابة   /  https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search  

الإجتماعات املرئية. �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد. اأو قم مب�سح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف
الدع�ى  على  اجل�ابية  املذكرة  تقدمي  وميكنكم   EM00042069 الإجتماع  رقم   : الإجتماع  بيانات 

وارفاق امل�ستندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك. 
مركز �سعادة �ملتعاملني           

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

70197 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
حمكمة �ل�سارقه �الإحتادية

 �إعلن ح�سور �جتماع باالت�سال �ملرئي عن بعد 
)SHCFICILABMIN2022/ 0005009( يف �لق�سية رقم

اعالن بالن�سر يف جريدة وا�سعة النت�سار باللغتني العربية والجنليزية
بناء على طلب املدعى )ة( ذا دي��ض لنتاج ال��سائط املتعددة ذ م م

 اىل : املدعى عليه بيج� بالن تايل بالن
قد اأقامت الدع�ى تطالب فيها :

وحرمان  الغاء  اىل  بال�سافة   ) درهم   17000  ( مبلغ  يدفع  عليه  املدعى  الزام   )1
املحاماه واتعاب  وامل�سروفات  الر�س�م  بدفع  عليه  املدعى  الزام   )2

. الدعاء  ولئحة  باجلل�سة  عليه  املدعى  اإعالن   )3
انت مكلف بح�س�ر الجتماع املرئي رقم EM00041636 واملقرر بتاريخ 2022/08/23 ال�ساعة 08:30 والذي 
�سيعقد يف حمكمة ال�سارقة الإحتادية دائرة دائرة الي�م ال�احد العمالية الدائرة الرابعة عن بعد ب�ا�سطة الت�سال املرئي 
 https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search عرب م�قع وزارة العدل

/ ب�ابة اجلل�سات  الإجتماعات املرئية، �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد. اأو قم مب�سح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف
EM00041636 بيانات الجتماع : رقم الإجتماع

وميكنكم تقدمي املذكرة اجل�ابية على الدع�ى وارفاق امل�ستندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك. 
مركز �سعادة �ملتعاملني           

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

70197 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
يف الدعوى رقم : 2937 ل�سنة 2021 – مدنى جزئى دبى

ال�سادة /اخل�سم املدخل الأول : قا�سم اأحمد مالحي- اخل�سم املدخل الثاين : حممد اأحمد مالحي
اخل�سم املدخل الثالث : خالد اأحمد مالحي  - اخل�سم املدخل الرابع : علي اأحمد مالحي

بالإ�سارة ايل الدع�ى املذك�رة عاليه )واملرف�عة من / 1 - الأحرار لتجارة الإطارات ورجنات ال�سيارات ذ.م.م ، 2 حممد نا�سر عبداله فاين( 
�سدكم ، وال�سادر فيها حكم مقام حمكمة دبي البتدائية الحتادية بجل�سة 2022/8/15 بندب خربة ح�سابية

 م��س�ع املطالبة : 1 - الزام املدعي عليه باأن يرد للمدعيني مبلغ وقدره 2،719،114 درهم ، 2 - اإلزام اخل�س�م املدخلني باأن يرد كال 
منهم للمدعيني ما ا�ست�يل عليه من مبالغ ليلزم كال منهم ب� : اإلزام اخل�سم املدخل الأول )قا�سم اأحمد مالحي( باأن يرد للمدعيني مبلغ 
الزام اخل�سم   ، درهم   635،714 مبلغ  للمدعيني  يرد  باأن  احمد مالحي(  الثاين )حممد  املدخل  اإلزام اخل�سم   ، درهم   3،453،706
املدخل الثالث )خالد اأحمد مالحي( باأن يرد للمدعيني مبلغ 533،928 درهم ، الزام املدعي عليه واخل�س�م املدخلني بالت�سامن مببلغ 
100،000 درهم كتع�ي�ض عن حب�سهم للمبالغ املرت�سدة بذمتهم وال�ستفادة منها منذ تاريخ �سرفها وحرمان املدعيني من ال�ستفادة 
بها دون وجه حق ، والزام املدعي عليهم واخل�س�م املدخلني بالت�سامن فيما بينهم ب�سداد فائدة قان�نية 12 % عن كامل مبلغ املطالبة 

من تاريخ ال�ستحقاق وحتي متام ال�سداد.
فقد تقرر خماطبتكم حل�س�ر اجتماع اخلربة بالت�سال املرئي عرب برنامج )zoom( : تاريخ الجتماع : اخلمي�ض امل�افق 2022/8/25 

وقت الجتماع : 11:00 �سباحاً )احلادية ع�سر �سباحاً(
https://us05web.zoom.us/i/84178792574?pwd=WTVkSTVQeU5KT3BHRVYV eHdEeHJCQT09 : عرب الرابط التايل

اآملني ح�س�ركم الجتماع بامل�عد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ومذكرات عرب الربيد الإلكرتوين ، ويف حالة عدم ح�س�ر اأي من 
اخلبري احل�سابيالطرفني فاإن اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقاً لل�سالحيات املخ�لة لها

اخلبري / عادل عبد اجلبار اآل على
 للتوا�سل 045916664
hazem@aaudit.ae

�علن بالن�سر حل�سور �جتماع �خلربة �حل�سابية

70345

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003526 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد و�سيم الدين حممد بديع الدين - جمه�ل حمل الإقامة 

نعلمكم ان املدعية اجرة ال�سارقة ذ.م.م - قد اقامت الدع�ى املذك�رة اعاله وتطالب فيها بالتي:1- قيد الدع�ى وحتديد 

م�عد لنظره واعالن املدعي عليها 2- الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ وقدره )999.52( درهم 

ت�سعمائة وت�سعة وت�سع�ن درهما واثنان وخم�س�ن فل�سا 3- الزام املدعي عليهم بالفائدة التاخريية ب�اقع 12% من تاريخ 

اقامة الدع�ى وحتى ال�سداد التام 4- الزام املدعي عليهم الر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.

املحكمة  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/23 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت  لذلك 

الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على 

الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى 

املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.   حرر بتاريخ  2022/8/15  

مكتب �خلدمات �لق�سائية      
حميد عبد�هلل �ل�سعيدي

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

70533 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005148 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ج�زيف �سرييل فرناند�ض - جمه�ل حمل الإقامة 
فيها  ويطالب  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقامت  قد   - ال�سيارات  لتاأجري  جري  ت�ب  املدعية  ان  نعلمكم 
ثانيا:الزام   - بها  عليه  املدعي  واعالن  لنظرها  ممكنة  جل�سة  اقرب  وحتديد  الدع�ى  بالتي:اول:قب�ل 
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره )17.040( درهم �سبعة ع�سر الفا واربع�ن درهما والفائدة 

. والتعاب  وامل�سروفات  والر�س�م  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   5%
لذلك انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2022/8/22 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة الحتادية 
معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  الدع�ى(  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدع�ى  على  ج�ابية  وتقدمي مذكرة   ،
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.   حرر بتاريخ  

  2022/8/11
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

حميد عبد�هلل �ل�سعيدي

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

70533

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
يف اال�ستئناف رقم : 2022/1008

بناء على طلب امل�ستاأنف:علي م��سى واولده للمقاولت
امل�ستاأنف �سده:جرين لين لال�ست�سارات الهند�سية

انت مكلف باحل�س�ر امام مكتب ادارة الدع�ى رقم 1 مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
وذلك  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدع�ى  على  ج�ابية  مذكرة 
ي�م اخلمي�ض امل�افق:2022/8/25 يف الدع�ى املذك�ر رقمها 

اعاله - ب��سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى

 �علن بالن�سر للم�ستاأنف �سده

للح�سور �أمام مكتب �د�رة �لدعوى
70533

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - جمموعة �سركات �يلف ملالكها 
عبد�جلليل ��سماعيل �حمد دزن �خللفاين �مار�تي �جلن�سية

عمايل  SHCEXCILABS2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004771/ 
اإىل املحك�م عليه : جمم�عة �سركات ايالف ملالكها عبداجلليل ا�سماعيل احمد دزن اخللفاين

املنفذ:�سالمة  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �س�ره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
عبداجل�اد العزب الدرديري، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب  تنفيذه كالآتي 

: املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف :62740.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ 
اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70555 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�إعلن يف �لق�سية �لتنفيذية بالن�سر 

�ل�سيكات �ملرجتعة  AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002107/ 
اإىل املحك�م عليه : امين ح�سني حممد ح�سيب

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�ره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:امل�ستقبل 
لتاأجري ال�سيارات واحلافالت م�ؤ�س�سة فردية ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن 
املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك 
، ومبا ان احلكم املطل�ب  تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 

17764.0:
 )15( خالل  اعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
ي�ما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 70533
بالن�سر  - كلي  مدين   AJCAPCICIV2021 يف �لدعوى رقم �ال�ستئناف 0000861/ 

امل�ستاأنف �سده:غفران رفيق حممد رفيق ب�سفته مدير ال�سركة املنفذ �سدها 
انرتنا�س�نال   - دبي   - دبي  عن�انه:امارة   - ذ.م.م  العقارية  لل��ساطة  بروك�ض 

�سيتي - بناية اك�ض فايف - مكتب رقم 3.
ليكن معل�ما لديك ان امل�ستاأنف:مي�س�ن فرحان عبدالغني قد ا�ستاأنف احلكم 
 AJCAPCICIV2021 /0000861  ال�سادر بتاريخ://20 يف الدع�ى البتدائية رقم
املحمة ال�ستئنافية املدنية - مدين كلي - فيقت�سي ح�س�رك او ح�س�ر من 
ميتلك امام حمكمة عجمان الحتادية بدار الق�ساء - ي�م امل�افق:2022/9/6 
ال�ساعة:09:00 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�س�رك او 

ح�س�ر من ميثلك قان�نا ف�ستنظر املحكمة الدع�ى يف غيبتك.
مكتب �خلدمات �لق�سائية
ميثاء �حمد بن ر��سد �لنعيمي           

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

70533

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1868/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، الدع�ى رقم 2018/3913 جتاري جزئي  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  م��س�ع 
وقدره )146173.69( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ال�سركة ال�طنية لل�سمان ال�سحي )�سمان( �ض.م.ع
عن�انه: المارات - امارة اب�ظبي - اب�ظبي - ال�سفارات - �سارع اخلليج العربي - مبنى �سمان غرب 5-59-1 

- ط الر�سي - �سركة اب�ظبي ال�طنية للمعار�ض
املطل�ب اإعالنهما : 1- اي اي تي ا�ض ك�رب ل�ست�سارات وت�سميم نظم احلا�سب اليل 2- �سريف عاطف ال�سعيد 
احمد عامر عن نف�سه وب�سفته �سريك ومدير �سركة اي اي تي ا�ض ك�رب ل�ست�سارات وت�سميم نظم احلا�سب 

اليل -  �سفتهما : منفذ �سدهما
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  م��س�ع 
)146173.69( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
MOJAU_2022- 0083347 رقم �ملعاملة

تنازل/بيع
�علن

التجارية  الرخ�سة  اماراتي اجلن�سية ميلك   - الرا�سدي  �سامل مطر م�سبح  ال�سيد:علي  ان  حيث 
)�سيح املدام خلياطة املالب�ض الرجالية( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقة مب�جب رخ�سة 
رقم 776338 حيث ان ال�سيد:علي �سامل مطر م�سبح الرا�سدي - اماراتي اجلن�سية يرغب يف 
الرجالية(  املالب�ض  املدام خلياطة  )�سيح  التجارية  الرخ�سة  كامل ح�سته يف  والتنازل عن  البيع 
تنازل   - اماراتي اجلن�سية   - الكعبي  ال�سيد/عبدال�احد م�سبح عبيد علي  100% اىل  البالغة 
�ساحب الرخ�سة لخر. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( 
ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك 

عليه اتباع ال�سبل القان�نية حيال ذلك  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
MOJAU_2022- 0083388 رقم �ملعاملة

تنازل/بيع
اجلن�سية   - القايدي  �سفيج  حممد  في�سل  ال�سيد/عبدالرحمن  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:في�سل 
امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماة )روح  ، وذلك يف  عبيد خمي�ض الذيب النقبي - اجلن�سية المارات 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  برقم:798014  املرخ�سة  املالب�ض(  لكي  البداع 

بحك�مة ال�سارقة
. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�ر لتباع الجراءات القان�نية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
 �إخطار عديل بالوفاء

برقم �ملحرر 2022/0078262
ه�ية  بطاقة  واحمل  المارات  اجلن�سية   - البل��سي  بي�س�ه  حممد  علي  املخطر:مرمي 

رقم:784197707429060 - العن�ان:ال�سارقة - القرائن 1 - هاتف رقم:0505940059
هاتف   - الريم�ك   - العن�ان:ال�سارقه   - ذ.م.م  البناء  ملقاولت  �ساه  اليه:عامل  املخطر 

رقم:0528080296
امل��س�ع اخطار عديل لل�فاء مببلغ 30000 درهم

جتاريه  عالقة  مب�جب  اماراتي  درهم  الف  ثالث�ن   30000 مببلغ  للمخطر  �سيك  حرر  اليه  املخطر 
انه ارتد دون �سرف  ال�سيك ال  ال�سيك ت�جه املخطر ل�سرف  ا�ستحقاق  انه بتاريخ  بني الطرفني وحيث 
ب�سبب احل�ساب مغلق وبيانات ال�سيك كالتايل:ال�سيك 000010 مببلغ 30000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 
2022/6/27 واملح�س�ب على ي�نايتد بنك ليميتد - وحيث ان املدعي عليه قد تعذر بال�فاء باملبلغ رغم 
م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة ال�دية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة 
القان�نية  الجراءات  لتخاذ  �سي�سطر  وال  اخطاركم  تاريخ  من  ايام  خم�سة  خالل  املذك�ر  املبلغ  �سداد 

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل الت�ثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به.
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
 �علن عزل بو��سطة �لكاتب �لعدل

برقم �ملحرر 2022/0080827
املعلنة:انا�ستا�سيا خ�دو�سينا - بنغقرب�سية اىل اجلن�سية - هاتف:0585415555

العن�ان:دبي - ديرة
املعلن اليه:حممد احمد املغربي - �س�ري اجلن�سية

العن�ان:دبي - الق�ز 1 - �سارع 14 - �سركة FOILACAR - هاتف رقم:0585525555
امل��س�ع عزل من ال�كالة

ا�سارة لل�كالة املحررة ل�ساحلك بتاريخ:2022/4/7 وامل�سدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل 
املعامالت  قان�ن  من   955 املادة  لن�ض  وعمال   MOJAU-2022-0060210 برقم 

املدنية رقم 5 ل�سنة 1985 واملعدل بالقان�ن رقم 1 ل�سنة 1987
لذلك:فانني نعلمك مب�جبه بعزلك من ال�كالة امل�سار اليه اعاله اعتبارا من ي�م ت�سلمك هذا 

العالن فان كان لديك اي اعرتا�ض على ذلك يرجى اتباع ال�سبل القان�نية.
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8180/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

م��س�ع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 000051 وال�سادر عن بنك اب�ظبي التجاري بقيمة 
)90000( درهم .

طالب التنفيذ : عادل عبداحلليم حممد زهران
عن�انه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفهيدي - مبنى جمعه بن احمد - ال�س�ق الكبري - 

�سقة الطابق 3 مكتب 15 بج�ار م�سجد علي بن ابي طالب 
املطل�ب اإعالنه : 1- ف�از عبداهلل  - �سفته : منفذ �سده

م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)92315( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533

�لعدد 13624 بتاريخ 2022/8/19 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4746/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

م��س�ع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة ارقام )409276-410134-409230-409288-408967-409224-
368161-409249-409248-409335-410651( وال�سادر عن بنك اب�ظبي الول بقيمة )480757.99( درهم .

طالب التنفيذ : كليفالند كيبل تريدجن �ض.م.ح
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•• اأبوظبي- الفجر:

ني�ي�رك  جامعة  يف  الفن�ن  مركز  ك�سف   
فعاليات  يف  امل�ساركني  اأ�سماء  عن  اأب�ظبي 
م������س��م��ه ال���ث���ام���ن، وال���ت���ي ت�����س��م��ل عرو�ض 
تتمح�ر  وور���ض عمل  ون��دوات ح�ارية  اأداء 
“ق�س�ض”.  ب��ع��ن���ان  ���س��ّي��ق  م������س���ع  ح����ل 
وت�سّم قائمة امل�ساركني نخبة من الفنانني 
امل��ح��ل��ي��ني والإق��ل��ي��م��ي��ني وال��ع��امل��ي��ني الذين 
ي��ق��دم���ن اأع���م���اًل اإب��داع��ي��ًة م�����س��ت���ح��اة من 
ق�س�ض ملهمة، وتدع� احل�س�ر للم�ساركة 
داخ��ل وخارج  الإب��داع��ي  التعبري  اأن�سطة  يف 

خ�سبات امل�سرح. 
قال  امل������س���ع،  ح����ل  تعليقه  م��ع��ر���ض  ويف 
ملركز  التنفيذي  الفني  املدير  براغني،  بيل 
اأب�ظبي:  ن���ي����ي����رك  ج��ام��ع��ة  يف  ال���ف���ن����ن 
“جنح مركز الفن�ن منذ م��سمه الأول عام 
2015 يف منح املجتمع الإماراتي م�ساحًة 
الفني،  وال��ت��ع��ب��ري  ل��ال���س��ت��ك�����س��اف  اإب���داع���ي���ًة 
املحليني  ال��ف��ن  ع�����س��اق  ج��م��ع��ت  خ��ط���ة  يف 
اإبداعية،  ب��ط��ري��ق��ة  ل��ل��ت��ف��اع��ل  وال��ع��امل��ي��ني 
ودجم�����ت ال��ت��ق��ال��ي��د والب���ت���ك���ار م���ن خالل 
تلهم احل����ار وتفتح  م���ؤث��رة  اأع��م��ال  عر�ض 

اآفاقاً جديدًة لروؤية العامل وفهمه. 
وُت���ق���ام ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا امل������س��م حت���ت �سعار 
والفنانني  احل�����س���ر  ي��دع���  ال���ذي  ق�س�ض 
تبدو غري  اختبار رحلة فنية غنية قد  اإىل 
بالتحديات  مليئة  اأو  مريحة  اأو  م��األ���ف��ة 
عنا�سر  دوم���اً  حتمل  ولكنها  امل��ف��اج��اآت،  اأو 
اأن  املنا�سبة  ب��ه��ذه  واأود  وال��ت��ن���ع.  احلي�ية 
اإنتاج  م��ن  ريفلك�سن،  دان�����ض  �سريكنا  اأ�سكر 
اأن  اأن�����س��ى  اآرب���ل���ز، ول  اأن����د  ك��ل��ي��ف  ف���ان  دار 
ني�ي�رك  جامعة  يف  العليا  الإدارة  اأ���س��ك��ر 
اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى اجل��ه���د ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
فعاليات  ت�ساهم  اأن  جميعاً  وناأمل  تبذلها. 
الفن�ن  مركز  مكانة  تعزيز  يف  امل��سم  ه��ذا 

ك�جهة لالإلهام اجلديد«. 

مع  �سبتمرب  م��ن  الثامن  يف  امل��سم  وي��ب��داأ 
وامل�ؤلفة  املغنية  ه��ادي��رو،  ميكليت  املبدعة 
اأثي�بيا،  اأ���س���ل  م��ن  الأمريكية  امل��سيقية 
بروجكت  ن���اي���ل  ذا  ف���رق���ة  اأ���س�����س��ت  وال���ت���ي 
و�ساركت يف امل��سم الأول من فعاليات مركز 
م�فمنت  ع��ر���ض  ميكليت  وت��ق��ّدم  ال��ف��ن���ن. 
ال��سائط  م��ت��ع��دد  ع��ر���ض  وه����  “حركة”، 
امل��سيقى  بني  اجلدلية  العالقة  ي�ستك�سف 
ال�س�تي  الأداء  خ�����الل  م����ن  وال����ه����ج����رة 
والغنائي. وي�ستند العر�ض اإىل الب�دكا�ست 
الإذاعي الذي اأطلقته ميكليت ويحمل ذات 
ال�سم، والذي ي�سّم جمم�عة من الأغاين 
حياة  من  امل�ست�حاة  ال�جدانية  والق�س�ض 
ال��ف��ن��ان��ة، خ��ا���س��ًة يف ف���رتة ال��ط��ف���ل��ة التي 
عا�ستها كالجئة يف ال�ليات املتحدة، حيث 
حتت  ت��ن��درج  �سّيقة  عنا�سر  الأداء  يعك�ض 

مفه�م الهجرة. 
وعرو�ساً  م��ق��اب��الٍت  اأي�����س��اً  ال��ع��ر���ض  ي�سمل 
م��سيقية ت�سّلط ال�س�ء على ثالثة فنانني 
هم  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  يف  مقيمني 
يف  امل���ل���د  فريك  ال�س�مايل  ال���راب  مغني 
�ساكر  غالية  ال�س�رية  واملغنية  الإم�����ارات، 
املقيمة يف مدينة العني، وامل��سيقي الفلبيني 
وم�ؤ�س�ض  دب��ي  يف  املقيم  اأوج��ي��دا  كروم�يل 
فنان  كل  وي��رّك��ز  ف���ر(.  عالمة )حمي�سنة 
التعبري عن ثقافته اخلا�سة وجتاربه  على 
م��سيقية  اأمن�����اط  ب��اإ���س��ت��خ��دام  احل��ي��ات��ي��ة 
العربي،  ال��دري��ل  م��سيقى  ت�سّم  متن�عًة 
وال��روك، وامل��سيقى  اأند بي، والب�ب،  والآر 
اإبداعيًة  ت�ليفًة  ي��ق��دم  مم��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
تتكامل مع قائمة ميكليت امل��سيقية الغنية 
وامل��سيقى  الإث��ي���ب��ي  اجل����از  مب��ق��ط���ع��ات 

ال�سعبية. 
وي�سهد امل��سم للمرة الأوىل عر�ساً مل�سروع 
ال��رق�����ض امل��ع��ا���س��ر دان�������ض ري��ف��ل��ك�����س��ن، من 
للمج�هرات  اآربلز  اأند  كليف  فان  دار  اإنتاج 
يقّدم  وال���ذي  ال��ف��ن���ن،  مركز  م��ع  بالتعاون 

�سل�سلًة م�ؤثرًة من الفقرات الراق�سة �سمن 
على  م�ساهدها  تتك�ّسف  ق�س�سية  �سردية 
خ�سبة امل�سرح يف اأب�ظبي. وتاأتي هذه املبادرة 
لتعك�ض التزام الدار الرا�سخ باحلفاظ على 
اأحدث  ورع���اي���ة  ال��رق�����س��ات  ت�سميم  ت���راث 
الإنتاجات يف هذا املجال، من خالل ثالثة 
ع��رو���ض ���س��ّي��ق��ة م��ن امل��ن��ت��ظ��ر الإع�����الن عن 
املزيد منها، حيث يج�ّسد كل عر�ض تركيز 
للج�سد  الفنية  ال��ت��ع��ب��ريات  ع��ل��ى  ال��ع��الم��ة 

بطرق متن�عة:
ت��ق��ّدم ف��رق��ة ك��ان��دوك���، اإحدى   ●
جمال  يف  ال��رائ��دة  العاملية  الأ���س��م��اء  اأ�سهر 
من  اخل��ا���س��ة  ن�سختها  ال�����س��ام��ل،  ال��رق�����ض 
��ت اأند  ��ت اأن����د ري�����ِس��ت ب��ع��ن���ان ���سِ ع��ر���ض ���سِ
ري�ِست/ري�ِست، حيث تطرح الفرقة �سياغًة 
جديدًة لأيق�نة تري�سا براون لرق�ض ما بعد 
احلداثة التي اأطلقتها عام 1983. ويك�سف 
امل��سيقية  امل��ق��ط���ع��ة  م��ع  امل���رتاف���ق  الأداء 
الأ�سلية للعمل، من تاأليف ل�ري اأندر�س�ن، 
الطبيعة املتغرية لت�سميم الرق�سات وح�ار 
اجل�سد مع املا�سي، يف ل�حة فنية ت�سعى اإىل 
دمج الإمياءات اجل�سدية والطبيعة العف�ية 
تعتمد  ج��دي��دة  ق���ال��ب  ال��رق�����ض �سمن  يف 
تقنيات براون نف�سها، وتخ��ض يف حمادثات 
والعجز.  ال��رق�����ض  م��ف��ه���م  ح�����ل  م����ؤث���رة 
غ��رار جميع  اأي�����س��اً، على  الفرقة  وت�����س��ارك 
الفنانني الزائرين، يف جمم�عة وا�سعة من 
والزيارات  الفنية  وال��ن��دوات  العمل  ور����ض 
اجل��ام��ع��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن الن�����س��ط��ة، والتي 
تعّزز الأه��داف امل�سرتكة ملركز الفن�ن ودار 
تط�ير  يف  واملتمثلة  الفرن�سية،  املج�هرات 

فن�ن الرق�ض على م�ست�ى الإمارات. 
ي��ق��دم ال��ف��ن��ان ه��ريف��ي��ه ك�بي   ●
النهار  ف�سل  بعن�ان  مميزاً  عر�ساً  وفرقته 
على الليل، �سمن اأداء ج�سدي مذهل يعك�ض 
اأق�سى درجات الن�سجام بني اأع�ساء الفرقة 
ي�ستلهم هذا  راق�ساً، حيث   13 املك�نة من 

ال��ع��م��ل م��ن ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ب��ري ال��ت��ي اأبداها 
اكت�سافه  بعد  الفرن�سي  الرق�سات  م�سمم 
اأن���ه م��ن اأ���س���ل ج��زائ��ري��ة. وي��ج��م��ع الأداء 
ب��ط��اب��ع��ه ال��ري��ا���س��ي اأن�����اع����اً خم��ت��ل��ف��ًة من 
احلركات الراق�سة التي تعك�ض ه�ية ك�بي 
اإيحاءات  تت�سّمن  كما  للثقافات،  ال��ع��اب��رة 
ال�س�فية  واحل��رك��ات  املعا�سر  الرق�ض  من 
الكاب�يرا  ف��ن���ن  م��ن  امل�ستمدة  وال��ف��ق��رات 

والربيك والباليه واجلمباز.
الفل�سطينية  الفرقة  تعر�ض   ●
عملها  الرق�ض  م�سرح  �سمر!  يا  الأمريكية 
املميز بعن�ان اجلناح الأخري، �سمن اأم�سية 
اإب�������داع م�سممة  م���ن  راق�������س���ة  م�����س��رح��ي��ة 
الرق�سات �سمر حداد كينج وامل�ؤلف واملخرج 
امل�سرحي اأمري نزار زعبي. ويعك�ض العر�ض 
مهارة الراق�سني وقدراتهم املذهلة يف نقل 
العاطفية  والإمي���اءات  اجل�سدية  احل��رك��ات 
ن���ح���� اآف�������اق ج����دي����دة، م����ن خ�����الل حت�يل 
الكلمة املنط�قة اإىل م�سهد غني بالرق�سات 
وامل�ت  املر�ض  م��س�ع  تتناول  التي  املعرّبة 

بح�سا�سية عاطفية ل تخل� من الدعابة. 
من  ريفلك�سن  دان�����ض  م��ب��ادرة  على  وتعليقاً 
اآربلز، قال �سريج ل�ران،  اأند  دار فان كليف 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج ال��رق�����ض وال��ث��ق��اف��ة يف دار 
مركز  اأ�سكر  اأن  اآربلز:”اأود  اأن��د  كليف  ف��ان 
على  اأب�ظبي  ني�ي�رك  جامعة  يف  الفن�ن 
دوره امل�ؤّثر يف تط�ير ون�سر ثقافة الرق�ض 
املعا�سر. وميكن لتعاوننا املثمر امل�ساهمة يف 
تط�ير فن الرق�ض عاملياً وم�ساركة اأفكارنا 
يف دار فان كليف اأند اآربلز مع اأو�سع �سريحة 

من اأفراد املجتمع«.
وي�سعى مركز الفن�ن اإىل تعزيز تعاونه مع 
الهيئات وامل�ؤ�س�سات لت�سليط  جمم�عة من 
امل���اه��ب العاملية  ال��ع��دي��د م��ن  ال�����س���ء على 
امل���ح���ل���ي، يف خط�ة  ال��ف��ن��ي  امل�����س��ه��د  ودع�����م 
مكانة  لبل�غ  املركز  جه�د  م�ا�سلة  تعك�ض 
عاملية مرم�قة ك�جهة لال�ستك�ساف و�سرد 

الق�س�ض والإلهام.
عرو�ض  �سل�سلة  اإط�����ار  يف  امل������س��م  وي���ق���ّدم 
الأف���الم  ب��رن��ام��ج  ينظمها  ال��ت��ي  �سينمانا، 
اأب�  ن��ي���ي���رك  بجامعة  اجل��دي��د  والإع����الم 
تاأليف  من  الرحمن  عبد  بنات  فيلم  ظبي، 
واإخ�����راج زي���د اأب���� ح��م��دان، وف��ي��ل��م �سال�ن 
مناق�سات  تليها  اأ���س��ع��د،  اأب����  ل��ه��اين  ه���دى 
وجل�سة ح�ار مبا�سرة مع �سانعي الفيلمني 

واأع�ساء هيئة التدري�ض.
امل��سيقية  ال��ع��رو���ض  ب��رن��ام��ج  ي�����س��ّم  ك��م��ا 
امل��سيقى  ح��ف��الت  م��ن  متن�عًة  جم��م���ع��ًة 
اأع�ساء  اإن��ت��اج  م��ن  امل��ع��ا���س��رة  الكال�سيكية 
امل��سيقى  ب���رن���ام���ج  يف  ال���ت���دري�������ض  ه��ي��ئ��ة 
بجامعة ني�ي�رك اأب�ظبي، يف خط�ة ت�سعى 
برنامج  اإن�ساء م�ساحة م�سرتكة جتمع  اإىل 
امل������س��ي��ق��ى واأع�����س��اء امل��ج��ت��م��ع يف الإم�����ارات 
العربية املتحدة عم�ماً واأب�ظبي خ�س��ساً. 
ن�سف  م��ان��ي��ف���ل��د  فعالية  امل������س��م  وي�سمل 
ال�سن�ية، بالإ�سافة اإىل فعالية عزف منفرد 
ب�تام��سي�ض  اأي�اني�ض  يقّدمه  البيان�  على 
وم�ؤلفاته  رخمانين�ف  �سيمف�نيات  لأب��رز 
امل��سيقية الق�سرية مبنا�سبة ذكرى ميالده 
اأعمال  من  غريها  اإىل  بالإ�سافة  ال�150، 
األهم�ا ب�تام��سي�ض  بع�ض العباقرة الذين 

مثل بيته�فن وت�سايك�ف�سكي و�س�بان.
وي�ست�سيف مركز الفن�ن من جديد فعالية 
اإي��ق��اع��ات ع��ل��ى ال�����س��ط��ح، وال��ت��ي ي�����س��ارك يف 
فناين  اأب����رز  م��ن  ع���دد  امل��ف��ت���ح��ة  اأم�سياتها 
يف  وامل������س��ي��ق��ى  وال�����س��ع��ر  والإل����ق����اء  الأدب 
الفن�ن  م�سهد  دع���م  يف  وت�����س��ه��م  امل��ن��ط��ق��ة، 

املحلي يف الإمارات.
ن�سختها  يف  ح��ك��اي��ة  فعالية  حتتفي  بينما 
ال��ث��ام��ن��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي���م ال���ط��ن��ي لدولة 
الفني  امل�سهد  الإم��ارات، وت�ا�سل دعم من� 
ا�ست�سافة جمم�عة  املنطقة، من خالل  يف 
وا���س��ع��ة م��ن ال�����س��ع��راء وامل������س��ي��ق��ي��ني ورواة 
م�ؤثرة  عرو�ساً  يقدم�ن  ال��ذي��ن  الق�س�ض 

تعك�ض ثقافاتهم املتن�عة.
ويربز من الأعمال امل�سرحية التي يحت�سنها 
مت  التي  الرحيل،  م�سرحية  الفن�ن  مركز 
عر�سها لأول مرة عام 2020 بتكليٍف من 
اأب�ظبي  ني�ي�رك  الفن�ن يف جامعة  مركز 
الثقافة  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع  ال��ث��ق��ايف  وامل��ج��ّم��ع 
النتاج  هذا  ويحمل  – اأب�ظبي.  وال�سياحة 
املعا�سر ت�قيع الكاتبة الإماراتية وخريجة 
املنهايل،  رمي  اأب���ظ��ب��ي،  ن��ي���ي���رك  جامعة 
والروؤية الإخراجية الفريدة جل�انا �سيتل، 
امل�سرح  مقرر  واأ�ستاذة  الأمريكية  املخرجة 
تدمج  حيث  اأب�ظبي،  ني�ي�رك  جامعة  يف 
مع  والإجن��ل��ي��زي  العربي  ال�سعر  امل�سرحية 
الإ�سقاطات الفنية واحلركات التعبريية، يف 
م�سهد مرهف ي�ستك�سف جتربة حياة املراأة 
لفريق  الرائع  الأداء  خالل  من  الإماراتية 

التمثيل املك�ن من �سابات اإماراتيات.
ا�ستك�ساف  اإع����ادة  اإىل  �سعيه  م��ع  ومت��ا���س��ي��اً 
الفنية،  املجالت  امل���ؤث��رة يف  الأع��م��ال  اأ�سهر 
ي�����س��ت�����س��ي��ف م���رك���ز ال���ف���ن����ن خ����الل دورت����ه 
وعازف  الأمريكي  اجل��از  اأ�سط�رة  الثامنة 
الفرقة  وق����ائ����د  وامل���ل���ح���ن  ال�����س��اك�����س��ف���ن 
متزج  ال�����ذي  ك����ل���رتي���ن،  رايف  امل������س��ي��ق��ي��ة 
الكال�سيكية  الإي����ق����اع����ات  ب����ني  اأع����م����ال����ه 
الفنان  مل��سيقى اجلاز. ويعر�ض  واملعا�سرة 
العربي عمله  لأول مرة يف منطقة اخلليج 
ا�ستك�ساف  ك�نية:  م��سيقى  بعن�ان  املميز 
ك�لرتين،  واألي�ض  ج���ن  مل��سيقى  معا�سر 
والذي ي�سعى من خالله اإىل ن�سر م��سيقى 
والداه  ك��ان  التي  بالعاطفة  املفعمة  اجل��از 
اأ���س��ه��ر رواده�����ا.وب�����دوره، ي��ق��ّدم املبدع  م��ن 
وعازف  امل��غ��ن��ي  م��ي��دون،  راوؤول  الأم��ري��ك��ي 
م������س��ي��ق��ى اجلاز  امل��ت��خ�����س�����ض يف  اجل��ي��ت��ار 
املغني  مع  مرتقباً  حفاًل  وال��ب���ب،  وال�س�ل 
اأ�س�له  تع�د  ال��ذي  ك���ب��ا،  األيك�ض  وامل���ؤل��ف 
اإىل ك�با وكندا واحلائز على جائزة جرامي 
مل��سيقى  األ���ب����م  اأف�����س��ل  ع��ن   2022 ع���ام 

روؤيتهما  الثنائي  ويعك�ض  الالتينية.  الب�ب 
النغمات  جت��م��ع  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  امل��سيقية 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  ام���ت���داد  ع��ل��ى  الأ���س��ي��ل��ة 
واأم���ري���ك���ا ال�����س��م��ال��ي��ة. وي���ب���داأ ال��ع��ر���ض مع 
الفنان عبد اهلل حممد ال�سام�سي، املعروف 
با�سم نات�س�هي�مان، وه� مغٍن وكاتب اأغاٍن 
اإماراتي مقيم يف اأب�ظبي، بزغ جنمه ب�سرعة 
على  اإي��ق��اع��ات  فعالية  يف  امللفت  اأدائ���ه  بعد 

ال�سطح داخل جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي.
وي���ع����د م��ه��رج��ان ب�����رزخ م����رة اأخ������رى هذا 
يقّدم  رائ���داً  م��سيقياً  ملتقًى  لي�ّفر  العام 
لأبرز  ا�ستثنائيًة  ي�مني عرو�ساً  على مدار 
بينهم عروج  م��ن  ال�����س��اح��ة،  ع��ل��ى  امل����اه���ب 
على  احل��ائ��زة  الباك�ستانية  املغنية  اآف��ت��اب، 
اأداء م��سيقي  اأف�����س��ل  ع��ن  ج��رام��ي  ج��ائ��زة 
عاملي؛ وفرقة ليما امل��سيقية الن�سائية من 
ال�س�مالية  املغنية  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجل��زائ��ر؛ 
والنا�سطة الثقافية �سهرة هاجلان والعديد 
من الأ�سماء التي من املنتظر الإعالن عنها 

لحقاً.
�سريك  ب��ع��ر���ض  فعالياته  امل������س��م  ويختتم 
فرقة  حتييه  الأ����س���رة،  اأف����راد  جلميع  رائ���ع 
ط��ن��ج��ة ال��ب��ه��ل���ان��ي��ة ب���ع���ن����ان ف���ي���ق!، وه� 
والأل�ان  بال�سخ�سيات  عر�ٌض مبتكر مليء 
حركات  م��ع  املميزة،  وال��ف��ق��رات  وامل��سيقى 
بهل�انية ورق�سات حي�ية واأزياء ملفتة من 

ت�سميم الفنان املغربي ح�سن حّجاج. 
“اأوف  وي�ساعد برنامج خارج خ�سبة امل�سرح 
امل�ساركة  ن��ط��اق  ت������س��ي��ع  ع��ل��ى  �ستيج”  ذا 
وال��ت��ف��اع��ل ب��ني ال��ف��ن��ان��ني واجل��م��ه���ر، من 
خ���الل ور����ض ال��ع��م��ل واحل������ارات ال��ت��ي تتم 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا م����ن ق���ب���ل ال���ف���ن���ان���ني ح�ل 
من  ب��دءاً  امل�ا�سيع،  من  متن�عة  جمم�عة 
النقا�سات  اإىل  وو����س����ًل  ال���ق���درات  تنمية 
الأن�سطة  جانب  اإىل  وال��رتاث��ي��ة،  الثقافية 
مع  الدرا�سية  الف�س�ل  مب�ساركة  املتعلقة 

طالب جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي.

الربنامج يدعو احل�سور خلو�س رحلة فنية غنية ومتنوعة تتمحور حول مو�سوع �سائق بعنوان »ق�س�س«

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يعلن عن اأ�سماء امل�ساركني 
يف برنامج املو�سم الثامن للرق�ص واملو�سيقى وامل�سرح

جتاربهم وروؤيته اخلا�سة مبا يتما�سى مع تركيز الدولة على تطوير القطاع الإبداعي عن  للتعبري  فر�سًة  الإمارات  دولة  يف  املقيمني  الفنانني  مينح  • املو�سم 
الفنون مثل اإيقاعات على ال�سطح و�سينمانا وحكاية ومهرجان برزخ والعرو�س املو�سيقية  مركز  يف  الأ�سا�سية  للربامج  ا�ستمرارًا  ي�سّكل  • املو�سم 

•• ال�شارقة-الفجر:

الأ���س���ات اجلميلة اجل��زائ��ر، ينطلق فريق عمل  بلد  اإىل 
ال�سارقة،  قناة  تنظمه  ال��ذي  ال�سارقة”،  “من�سد  برنامج 
لي�ستقبل  والتلفزي�ن،  ل��الإذاع��ة  ال�سارقة  لهيئة  التابعة 
امل���ه���ب��ني ال��راغ��ب��ني يف امل�����س��ارك��ة ب��امل������س��م ال���� 14 من 

الربنامج، 
اأف�����س��ل الأ�س�ات  اأغ�����س��ط�����ض اجل����اري، لن��ت��ق��اء   23 ي����م 

اجلزائرية ال�سابة يف فن الإن�ساد.
امل��ت��ق��دم��ني يف  اأ����س����ات  ل��ف��ح�����ض  ت��ق��ام اخ���ت���ب���ارات الأداء 
ال�سيخ  التي تقع يف حي  ال��ق��راآن  ب��دار  العا�سمة اجل��زائ��ر 
اأحمد �سحن�ن ببئر مراد راي�ض، من ال�ساعة 8 �سباحا اإىل 

ال�ساعة 8 م�ساًء.
اأ�س�ات املتقدمني  وتتك�ن جلنة التحكيم املكلفة باختبار 
بالت�س�يق  متتاز  مهمة  اأمامهما  و�ستك�ن  املن�سدين  من 
وال�سع�بة يف نف�ض ال�قت، نظرا لتميز امل�ساركني بعذوبة 
اأ�س�اتهم وخربتهم يف الإن�ساد، اإ�سافة اإىل كثافة امل�اهب 

الإن�سادية التي تتقدم كل عام لال�سرتاك يف الربنامج من 
اجلزائر.

نتائج  يحقق�ن  اجل��زائ��ري��ني  املت�سابقني  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
م�سرفة كل عام وي�سل�ن اإىل ال�سهرات اخلتامية للربنامج، 
وذهب لقب “من�سد ال�سارقة” اإىل اجلزائر اأكر من مرة، 
ويف الدورة املا�سية ح�سل املن�سد اأ�سيل جابر من اجلزائر 

على املركز الثالث.
وملن تف�تهم مقابلة جلان التحكيم امل�سرفة على اختبارات 
عرب  ال��ربن��ام��ج  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال��ت��ق��دم  مي��ك��ن��ه��م  الأداء، 
الإنرتنت من اأي مكان يف العامل، خالل الفرتة من 20 
م��ن خالل  امل��ق��ب��ل،  �سبتمرب   3 وح��ت��ى  اجل���اري  اأغ�سط�ض 
اخلا�ض  الإل���ك���رتوين  امل���ق��ع  ع��رب  م�س�ر  فيدي�  اإر���س��ال 

 »munshidsharjah.ae« :بالربنامج
ويجري “من�سد ال�سارقة” اختبارات الأداء هذا العام على 
و�سلطنة عمان  واجل��زائ��ر  ال�سع�دية  م��ن  ك��ل  ال��ت���ايل يف 
واملغرب والأردن وم�سر والإمارات، خالل الفرتة من 21 

اأغ�سط�ض اإىل 4 �سبتمرب املقبل.

 احل�سور بني 8 �سباحًا و8 م�ساء يف دار القراآن مبنطقة بئر مراد راي�س

اجلزائر  يف  االأداء  الختبارات  اأغ�سط�ص  »من�سد ال�سارقة« يخ�س�ص يوم 23 
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اإندوني�سيا .. �سحر اجلمال وتعدد االأجنا�ص واالأعراق
ال�ساحل  من  بالقرب  جاكرتا  العا�سمة  وتقع 
اأوائ�����ل القرن  ال��غ��رب��ي جل����اوة، ويف  ال�����س��م��ايل 
ال���اح��د وال��ع�����س��ري��ن، ك��ان��ت اإن��دون��ي�����س��ي��ا اأكر 
ال��ب��ل��دان اك��ت��ظ��اًظ��ا ب��ال�����س��ك��ان يف ج��ن���ب �سرق 
اأك��رب دول��ة من حيث ع��دد ال�سكان  اآ�سيا وراب��ع 
يف ال���ع���امل، وك��ان��ت ُت��ع��رف ب��ا���س��م ج���زر الهند 
ال�سرقية  الهند  ج��زر  اأو  اله�لندية  ال�سرقية 
اإندوني�سيا  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ال��ه���ل��ن��دي��ة، 
وقت  حتى  للبالد  الر�سمي  ال���س��م  ت�سبح  مل 
جغرايف  ا�ستخدمه  ال�سم  اأن  اإل  ال�ستقالل، 
اأملاين منذ عام 1884 وُيعتقد اأنه م�ستمد من 
الهندو�ض الي�نانية، ويعني "الهند"، ون�س��ض 
تعني "اجلزيرة"،ومن اأ�سهر املناطق ال�سياحية 

يف اإندوني�سيا ما ياأتي:

جزيرة بايل
تعد ج��زي��رة ب��ايل واح���دة م��ن اأك���ر ال�جهات 
ال��ع��امل، وي��ع���د ال�سبب يف ذل��ك اإىل  ���س��ه��رًة يف 

اأّن���ه���ا اأح����د اأج���م���ل الأم����اك����ن على 
وُتعرف  ال��ب�����س��ي��ط��ة  وج����ه 

"جزيرة الآلهة"،  با�سم 
وُي����ح����ي����ط����ه����ا ال���ب���ح���ر 
وال�������س����اط���ئ  الأزرق 

بايل  وتعد  الذهبية، 

عن  وللباحثني  الأم���اج  لراكبي  مثالًيا  مكاًنا 
مكان  ي�جد  ل  اإذ  ال�ساطئ،  على  �سّيقة  عطلة 
اأف�����س��ل م��ن ه��ذه اجل��زي��رة امل���ج���دة يف و�سط 
اإندوني�سيا، اإىل جانب البحر والرمال واملعابد 
وال��ك��ه���ف وال�����س��اللت وامل��ت��اح��ف والأ����س����اق، 
التاريخ  ي��ع�����س��ق���ن  ال���ذي���ن  لأول����ئ����ك  ���ًة  خ���ا����سّ
والثقافة، اإذ ميكنهم ق�ساء وقت كاٍف للتعرف 
يف  البالية  والتقاليد  املحلية  الأ���س��اط��ري  اإىل 

اأماكن، مثل اوب�د.
 

جاكرتا
بال�سكان  اك���ت���ظ���اًظ���ا  الأك�������ر  امل���دي���ن���ة  وه�����ي 
الطبيعة  بني  جتمع  اإذ  اإندوني�سيا،  وعا�سمة 
اأ�س�اقها  يف  ال����ا����س���ح  وال���ت���م���دن  اخل����الب����ة 
ا  اأي�سً وم�لتها احلديثة وال�سخمة، وحتت�ي 
املائي واحلدائق، وميكن  على مدينة للرتفيه 

طريق  يف  ال�������س���ري 

واح��د وا�سع يف دقيقة واح��دة، ثم يجد الزائر 
ال�سيارات  ع�سرات  م��ع  �سغري  ���س��ارع  يف  نف�سه 
�س�احيها،  م��ن  والعديد  النارية  وال��دراج��ات 
ميكن  اإذ  لذلك،  �سخمة  مدينة  اأ�سبحت  وقد 
 GPS على  العتماد  اأو  دقيقة  اتباع خريطة 
فقط  لي�ست  وجاكرتا  زي��ارت��ه��ا،  اأث��ن��اء  للتنقل 
مقًرا للحك�مة ال�طنية واحلك�مة الإقليمية، 

ا املركز ال�سيا�سي لإندوني�سيا،  بل هي اأي�سً
يف  ال�طنية  وال��ت��ج��ارة  للتم�يل  م��رك��ًزا  وتعد 
اإن��دون��ي�����س��ي��ا، ف��ال ع��ج��ب م��ن اع��ت��ب��ار جاكرتا 
ت��ع��م��ل على  اأن�����س��ط��ة  م��دي��ن��ة دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ذات 
املاأه�لة  اأنحاء املناطق  مدار ال�ساعة يف جميع 
خم�ض  اإىل  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  وتنق�سم  ب��ال�����س��ك��ان، 
مناطق، وهي؛ جاكرتا ب��سات، وجاكرتا اأوتارا، 
ت��ي��م���ر وجاكرتا  ب�����ارات، وج��اك��رت��ا  وج��اك��رت��ا 

�سيالتان.

يوجياكرتا: 
الثقافة،  يع�سق�ن  ملن  املنا�سبة  ال�جهة  تعد 
اإذ حتت�ي على العديد من املعابد والآثار 
بالإ�سافة  زي���ارت���ه���ا،  ت�����س��ت��ح��ق  ال���ت���ي 
ت��ع��د م��ك��اًن��ا ج��اذًب��ا لع�ساق  ���ه���ا  اأَنّ اإىل 
واأنها  ًة  خا�سّ ال�سبابية،  امل��غ��ام��رات 
والطبيعة  ال��غ��اب��ات  ع��ل��ى  حت��ت���ي 
ال�سياح  مت���ك���ن  ال����ت����ي  اخل����الب����ة 
�سفاري  ب���رح���الت  ال���ذه���اب  م���ن 

والتخييم يف الغابة.
 

�سورابايا: 
املناطق  اأحد  �س�رابايا  تعد 
العائلة  تف�سلها  ال��ت��ي 
يق�سدها  اإذ  ك����ث����رًيا، 
ال����ك����ث����ريون م����ن اأج����ل 
بق�ساء  ال����س���ت���م���ت���اع 
اإجازة اأو الذهاب برحلة 
الزائر  ي��ج��د  اإذ  ت�����س���ق، 
املباين  م����ن  م���زي���ًج���ا  ل���ه���ا 
احل����دي����ث����ة وامل�����ت�����ط������رة مع 

الأحياء ال�سعبية الب�سيطة 

جزيرة �سومطرة
 تعد هذه اجلزيرة من اأجمل جزر اإندوني�سيا، 
اإذ تكُر فيها املناظر الطبيعية اخلالبة، اإ�سافًة 
العام،  ط����ال  واللطيف  امل��ع��ت��دل  طق�سها  اإىل 
كبري  وع��دد  ت�با  بحرية  وج���د  اإىل  بالإ�سافة 
ال�����س��اللت اخل��الب��ة واجل��ب��ال واملحميات  م��ن 

الطبيعية، 
فهي جزيرة ذات جمال غري عادي، 

كالنم�ر  العديد من احلي�انات  وحتت�ي على 
ووحيد القرن والفيلة، وميثل �سعب �س�مطرة 
من  املختلطة  الثقافات  من  متن�عة  جماعات 
م�سيحيي  اإىل  اآت�����س��ي��ه  يف  متدينني  م�سلمني 
ومينيلكاباو  ت�����ب����ا  دان��������او  ح�������ل  ال����ب����ات����اك 
م�ساعر  اأّن  مييزهم  وما  ب��اداجن،  ميناجنكاباو 
احل���ب والح������رتام لأر�����ض ���س���م��ط��رة الرّبية 

العجيبة ت�حُد فيما بينهم.
 

جزيرة �سولو�سي
لل�سباب  م��ق�����س��ًدا  ���س���لو���س��ي  ج���زي���رة  ت��ع��د   
الطبيعة  بتحدي  يرغب�ن  الذين  املتحم�سني 
وخ��ض مغامرات �سِيّقة، بالإ�سافة اإىل خ��ض 
عاب  بال�ِسّ الغنية  ال�س�اطئ  يف  الغ��ض  جتربة 
املرجانية، وهي تعد من املناطق فائقة اجلمال، 

بيعة ال�ساحرة. اإذ تقع يف قلب الَطّ
 

جزيرة بابوا الغربية
 تتك�ن ه��ذه اجل��زي��رة م��ن ع��ّدة ق��رى �سغرية 
ق�تهم،  تاأمني  يف  ال�سيد  على  �سكانها  يعتمد 
اأج��م��ل املناطق  ب��ق��ع��ًة م��ن  اإ���س��اف��ًة اإىل ك���ن��ه��ا 
الطبيعية يف قارة اآ�سيا كاّفة، اإذ متتلئ �س�اطئها 
غ��ض  م��راك��ز  بها  وت���ج��د  مرجانية،  ب�سعاب 
امل��ث��ال��ي��ة لرحلة  ال���ج��ه��ة  رائ��ع��ة، مم��ا يجعلها 
ا  اأي�سً باب�ا  وتعد  تن�سى،  ل  ومغامرة  �سبابية 
ميكن  اإذ  ال��ث��ق��اف��ة،  الناحية  م��ن  مهًما  م��ك��اًن��ا 
القبلي  الفن  ع��ن  ملحة  على  احُل�س�ل  للزائر 
املذهل هناك على �سكل ل�حات كهفية قدمية 

ما تزال م�ج�دة يف بع�ض املناطق.

جزر امللوك: 

ت��������س���ف ب���اأن���ه���ا ج����زي����رة ال���ك���ن���ز ال����دف����ني، اإذ 
بال�س�اطئ  املتمثلة  ال�����س��اح��رة  طبيعتها  تعد 
ال��رق��راق��ة واخل�����س��راء ال��ع��ذب��ة ب��اأن��ه��ا ج�هرة 
امل�طن  ��ه��ا  لأَنّ ال��ت���اب��ل؛  بجزر  وتلقب  ثمينة، 
الأ�سلي للكثري من النباتات والأع�ساب الربية 
والت�ابل النادرة يف العامل، وت�سم العديد من 
اجلزر الربكانية ال�سغرية، والتي من اأ�سهرها 

جزر اأمب�ن و�سريام وترينات، وميكن ال��س�ل 
ل��ه��ذه اجل���زي���رة م���ن ال��ع��ا���س��م��ة ج��اك��رت��ا من 
الألقاب  اأو بحرية، ومن  خالل رحالت ج�ية 
الأخ��رى التي تطلق عليها؛ جزر الباندا التي 
غري  ومنتجعاتها  الطبيعّية  مبناظرها  تتميز 
املزدحمة، مما يجعلها مق�سًدا لكل من يرغب 

باكت�ساف الطبيعة.

ويتمّتع امل�سجد باأهمية بالغة يف جت�سيد اأوا�سر 
ال�حدة وال�سداقة التي جتمع اأكر من 130 
جمم�عة عرقية يف كازاخ�ستان، وُي�ّفر لزّواره 
جتربة رائعة بف�سل �سرفة امل�ساهدة املرتفعة.

نزارباييف  ال�سابق  الكازاخي  الرئي�ض  و�سارك 
الهند�سة  در���ض  اإذ  امل�سجد،  ت�سميم  يف  بنف�سه 
ال���ع���ب���ادة خالل  م���ن دور  ل��ل��ع��دي��د  امل��ع��م��اري��ة 
للمبنى يف  الأ�سا�ض  رحالته اخلارجية وو�سع 

الي�م ال�سابق لرتكه من�سبه.  
احلجر  مثل  طبيعية  م�اد  امل�سروع  وا�ستخدم 

الطبيعي والرخام واأوراق الذهب والكري�ستال 
اخل���ا����ض وال����زج����اج امل���ل����ن وال���ب���الط وقطع 
خرباء  مع  وبالتعاون  الزجاجية.  الف�سيف�ساء 
واأملانيا  واإيطاليا  العربية  وال���دول  تركيا  من 
واأجزاء اأخرى من العامل، در�ض فّتاح تامين�ض، 
رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة املقاولت الرئي�سية 
"�سيمب�ل ك�ن�سرتك�سن اآند ريك�س��ض ه�تيلز" 
بني  يجمع  ال���ذي  امل�سجد  ه��ذا  اإن�����س��اء  بعناية 
املعمارية  والهند�سة  ال�ا�سعة  الزرقاء  القباب 

الرائعة.

ال��ك��ب��ري مر�سحاً  ���س��ل��ط��ان  ن�����ر  ُي���ع���ّد م�����س��ج��د 
القيا�سية،  لالأرقام  غيني�ض  م��س�عة  لدخ�ل 
اأن���ح���اء املدينة.  ومي��ك��ن روؤي���ت���ه م���ن خم��ت��ل��ف 
عن حجم  عاملياً  قيا�سياً  رقماً  امل�سجد  ويحمل 
امل�سجد،  املُ��ع��ّل��ق��ة يف ح���رم  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��ري��ا 
ويج�ّسد ت�س�يراً ومعنًى رمزياً يف جميع نقاط 
الأكرب  ُي��ع��ّد  القبلة  ج���دار  اأّن  كما  ت�سميمه؛ 
الإج��م��ايل وعدد  م��ن ن�عه م��ن حيث احلجم 

الكري�ستالت امل�ستخدمة.
ومي���ت���از م�����س��ج��د ن�����ر ���س��ل��ط��ان ال��ك��ب��ري باأحد 

اأب���اب دور العبادة يف العامل، واأكرب فناء  اأكرب 
ي�س�دها  منطقة  يف  مبني  ال��ع��امل  يف  م�سجد 
امل�سجد  �سجادة  اأّن  اإىل  وُي�سار  ال�ست�ي.  املناخ 
م��ن �سمن  ه��ي  م���رتاً   70 يبلغ قطرها  ال��ت��ي 

املر�سحني لت�سجيل رقم قيا�سي عاملي.
وي���ب���دو امل�����س��ج��د اجل���دي���د رائ����ع����اً م���ن جميع 
ويتمّتع  املعقدة  الهند�سية  باأ�سكاله  الن�احي، 
باأهمية كبرية يف قطاع ال�سياحة يف كازاخ�ستان، 
اإىل  ي�سل  م��ا  ا�ست�سافة  على  بقدرته  ومي��ت��از 

واحد. وقت  يف  زائر  األف   30

افتتاح م�سجد نور �سلطان الكبري املر�سح 
لدخول مو�سوعة غيني�ص لالأرقام القيا�سية  

�سرق  جنوب  الرئي�سي  الرّب  �ساحل  قبالة  اإندوني�سيا  ترتبع 
عن  عبارة  وهو  الهادئ،  واملحيط  الهندي  املحيطني  يف  اآ�سيا 
ُثمن  تعادل  مل�سافة  وميتد  ال�ستواء  خط  عرب  يقع  اأرخبيل 
حميط الأر�س، وحتتوي على جزر �سوندا الكربى يف �سومطرة، 
وجاوة، واجلزء اجلنوبي من بورنيو "كاليمانتان"، و�سيليب�س 
"�سولويزي"؛ وجزر �سوندا ال�سغرى "نو�سا تينجارا" يف بايل، 
واملولوكا�س  تيمور،  عرب  �سرًقا  متر  التي  اجلزر  من  و�سل�سلة 
واملدى  اجلديدة؛  غينيا  وجزيرة  �سيليب�س  بني  "مالوكو" 

الغربي لغينيا اجلديدة "املعروف با�سم بابوا.

•• نور �شلطان-الفجر: 

مت افتتاح م�سجد نور �سلطان الكبري يف العا�سمة الكازاخية والذي �ُسيِّد مببادرة الرئي�س ال�سابق 
نور �سلطان نزارباييف وحتت اإ�سرافه ب�سفته اأحد الرموز اجلديدة ملدينة نور �سلطان واأحد 

نقاط اجلذب ال�سياحي فيها. 
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طبيب يو�سح االآثار ال�سارة 
ل�سربة احلرارة على الدماغ

اأعلن الدكت�ر اأرت�ر بي�كالن�ف، اأن 20 باملئة من الذين اأ�سيب�ا ب�سربة 
احلرارة يعان�ن من اأ�سرار متبقية يف الدماغ.

وي�سري الطبيب يف حديث ل�سحيفة "اإزفي�ستيا"، اإىل اأن الإن�سان ميكن 
احلالتني  وكلتا  احل���رارة.  و�سربة  �سم�ض  �سربة  ب�سربتني-  ي�ساب  اأن 
خطريتان بطريقتهما اخلا�سة، ومع ذلك ، فاإن ال�سمة املميزة ل�سربة 
احلرارة هي ا�سطراب وظائف اجلهاز الع�سبي املركزي، ما قد ي�ؤدي اإىل 

م�ساعفات خطرية، مبا يف ذلك امل�ت.
الغثيان  وال�سداع،  ال��دوار  هي:  احلالتني  كلتا  اأعرا�ض  اأوىل  له،  ووفقا 
اجل�سم  ت�سخني  ه��ي  احل����رارة،  و���س��رب��ة  واخل��م���ل.  النعا�ض  وال��ت��ق��ي���ؤ، 
اأن  وميكن  اأي���ام،   3-2 خ��الل  العالية  احل���رارة  درج���ات  بتاأثري  بكامله، 
ي�ساب ال�سخ�ض ب�سربة احلرارة يف اله�اء الطلق وكذلك يف مكان مغلق 

�سيء الته�يته اأو معدومة ويف ال�سيارة وحتى يف امل�سعد واحلمام.
املميزة ل�سربة احل��رارة هي ا�سطراب وظائف اجلهاز  "ال�سمة  ويق�ل، 
والت�سنجات  ال��ه��ذي��ان  اإىل  وال��دوخ��ة  الرت��ب��اك  م��ن  امل��رك��زي:  الع�سبي 

والغيب�بة.
 غالًبا ما يحدث ت�سارع �سربات القلب وتنف�ض �سطحي �سريع. و�سربة 
احل��رارة هي حالة خطرية، حيث من دون عالج فعال و�سريع، تقرتب 
ا  اأي�سً ذلك،هناك  اإىل  بالإ�سافة   .%  80 من  ب�سببها  ال�فيات  ن�سبة 
تلف  يعان�ن من  ال�سحايا  % من   20 ح���ايل  امل��دى:  ع�اقب ط�يلة 
درجة  اأو  الكل�ي  الف�سل  من  يعان�ن  النا�ض  بع�ض  واأن  متبقي.  دماغي 

حرارة غري م�ستقرة لعدة اأ�سابيع".
وي�سيف، بالطبع ل ميكن اإهمال �سربة ال�سم�ض.

الغيب�بة  اإىل  ت�سل  قد  التي  بامل�ساعفات،  حمف�ف  "التاأخري  ويق�ل، 
وامل�ت. لذلك فاإن امل�ساعدة الطبية يف ال�قت املنا�سب ي�ساعد على اإنقاذ 

امل�ساب".
امل�ساب  املري�ض  و�سع  الطبيب،  و�س�ل  قبل  يجب  م��سحا،  وي�سيف 
اأو مكان مربد،  اأو �سربة ال�سم�ض على ظهره يف الظل  ب�سربة احل��رارة 
ورفع راأ�سه ورجليه ونزع مالب�سه ال�سيقة وته�يته با�ستخدام مهفة اأو 

مروحة. ومن الأف�سل و�سع قطعة قما�ض مبللة على وجهه.
الفرتة بني  ال�سم�ض خالل  اأ�سعة  الت�اجد حتت  بعدم  الطبيب  وين�سح 

ال�ساعة 12 وال�ساعة 16 والبقاء يف مكان مربد.
 وعند ال��ت���اج��د يف ال��ه���اء الطلق خ��الل ال��ف��رتة امل��ذك���رة ف��اإن تغطية 
الراأ�ض بقبعة وو�سع نظارات واقية من ال�سم�ض �ستحمي ال�سخ�ض من 

اأ�سعة ال�سم�ض احلارقة.

؟ املك�سيك  يف  المرباطورية  انتهت  • متى 
عام  اجلمه�رية  اعلنت  عندما  املك�سيك  يف  الم��رباط���ري��ة  انتهت   -

1824
اأفالطون؟ التالية:  الكلمة  تعني  • ماذا 

- ال�سخ�ض عري�ض الكتفني.
العربي؟ الأدب  يف  الر�سائل  اأ�سلوب  اأن�ساأ  من  اأول  • من 

- عبد احلميد الكاتب.
؟ الربيد  مبتكر�سناديق  • من 

- اول من ابتكر �سنادق الربيد هي فرن�سا وذلك عام 1653 عندما 
بريد  �سناديق  لن�ساء  امتيازا  دي�انه  رئي�ض  ع�سر  الرابع  ل�ي�ض  منح 

ت��سع يف باري�ض مقابل اجر متفق عليه. 

بلدة  يف  امل�ل�د  اللبناين  يافث  جربائيل  ه�  الأمريكية  املهاجر  يف  كان  عربي  طيار  اأول  اأن  تعلم  هل   •
�سه�ر ال�س�ير. تلقى درا�سته الثان�ية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ثم هاجر اإىل �سان باول� بالربازيل 
عام 1919 م. والتحق هناك مبدر�سة الطريان، ثم امتلك طائرة كان يق�دها يف رحالته اجل�ية. ا�سرتك 
اأحد  ك��ان  ثم  ال��ط��ريان،  لتعليم  مدر�سة  وافتتح  طائرتني  اقتناء  يف  الربازيلي  اجل���  قائد  مع   1930 ع��ام 
لنادي  رئي�ساً   1932 عام  وانتخب  الربازيل.  انحاء  خمتلف  يف  اجل�ية  للنقليات   Vasp �سركة  م�ؤ�س�سي 

الطريان الربازيلي.
الطبيعة. فال�سفة  ي�سم�ن  العلماء  كان  ع�سر  ال�سابع  القرن  • يف 

وبالفعل  مئ�ية،  درجة   30000 اإىل  ت�سل  قد  لأنها  الإن�سان  م�ت  يف  تت�سبب  قد  الربق  حرارة  • درجة 
هي ت�سبب يف م�ت الكثري من النا�ض ح�ل العامل كل عام.

الأحمر. بالل�ن  لنا  يظهر  الك�كب  ذلك  فاإن  ولهذا  احلديد،  اأك�سيد  غبار  على  املريخ  ك�كب  • يحت�ي 
• مر�ض العمى الل�ين ه� مر�ض ي�سيب الرجال اأكر من الن�ساء، لأن رجل من بني ع�سرين رجل ي�ساب 

بهذا املر�ض، ولكن امراأة واحدة ما بني مائتي امراأة ت�ساب به.
الكثري من �سفات ك�كب  ي�سبه يف �سفاته  اأقمار تدور من ح�له، وه�  اأي  • ك�كب عطارد ل ي�جد ح�له 

الأر�ض.
فقد  علمية.  بطريقة  الطريان  والغرب حاول  العرب  تاريخ  رجل يف  اأول  فرنا�ض  بن  عبا�ض  اأن  تعلم  • هل 
فتاأذى  �سقط  ث��م  بعيدة  م�سافة  اجل���  يف  بهما  ط��ار  جناحني  ل��ه  وم��د  بالري�ض  فك�ساه  ج�سمه،  تطيري  اأراد 

ظهره وبذلك يعترب اأول طيار اخرتق الف�ساء.

الطائر النقار والثعبان
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الفلفل احلار 
الفلفل  ي��ل��ع��ب 
دوراً  احل������������ار 
عملية  يف  ه��ام��اً 
ال���������ق�������������������س���������اء 
الأمل،  ع������ل������ى 
بف�سل  وذل�������ك 
م������������ادة ت����دع����ى 
ت�سي�سني  ب�سا كا
يحت�ي  ال����ت����ي 
الفلفل  ع��ل��ي��ه��ا 
احل��������������������������������������ار، 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

حال  يف  وذل��ك  بالن�س�ة،  ال�سع�ر  الإن�����س��ان  يقدم  احل��ار  الفلفل  ف��اإن  ذل��ك 
تعاطي كميات كبرية منه.

ال�سع�ر  بني  مبا�سرة  عالقة  عن  الك�سف  من  م���ؤخ��راً  العلماء  متكن  وق��د 
بالأمل ون�سبة ال�فيات، واأجروا جتربة على جمم�عة من الفئران الربية 

التي فقدت م�ست�سعرات اأمل تدعى TRPV1 ملقارنتها مع فئران األيفة.
وت��سلت الدرا�سة اإىل اأن الفئران الربية التي ل متلك م�ست�سعرات الأمل 
)اأي اأنها ل ت�سعر بالأمل( تتمتع ب�سحة اأف�سل مقارنة مع تلك التي متلك 
م�ست�سعرات الأمل، وبعد الق�ساء على م�ست�سعرات الأمل �سارت الفئران اأقل 
اأف�سل مقارنة  املعمرة  الفئران  ال�سرطان وذاكرة  باأمرا�ض  مياًل لالإ�سابة 

مع الفئران الأخرى.

على احدى ال�سجار كانت تعي�ض عائلة لطائر احلناء الحمر اجلميل ترعى الم �سغارها وتنتظر ع�دة الب 
بالطعام فيجتمع �سمل عائلتها ال�سغرية اجلميلة وتزداد فرحتها ولكن كان هناك ما يخيفها وه� ثعبان كبري 
كان يعي�ض يف تلك املنطقة يلف ويدور ح�ل ال�سجار ليبحث عن اع�سا�ض الطي�ر ويفرت�ض منها ما ي�ساء ومل 
يبتعد عنهم  الطي�ر حتى  يتغلب عليه لذلك كان اجلميع يخافه ومينحه طائرا من �سغار  ان  احد  ي�ستطع 
ال�سجرة وت�سادق  ولكن ذلك كان ي�سبب لهم احلزن والهم ويف احد الي��ام جاء طائر نقار اخل�سب و�سكن يف 
وعائلة طائر احلناء لكنه مل�ض فيهم احلزن والهم ف�ساأل عما بهم وعرف ما يفعله الثعبان فاأخذ يفكر يف طريقة 
لنقاذ ال�سدقاء ومن ح�لهم من هذا الثعبان ال�سرير وبالفعل قرر ان يجعل اجلميع يت�سارك�ن يف حل تلك 
الق�سية الهامه واجتمع بهم واتفق�ا معا على ان يت�سدوا للثعبان ويجعل�ا ايامه هذه اخر عهده يف التعدي 
على حق�قهم.. يف �سباح الي�م الثاين جاء الثعبان ي�ستعر�ض ع�سالته وق�ته يزحف على الر�ض تاركا اثاره 
عليها وكاأنها ت�سهد على وج�ده ثم اقرتب من �سجرة طائر احلناء ونادي بانه ج�عان وليلق�ا له باأحد الطي�ر 
قبل ان ي�سعد اليهم فقالت له انثى طائر احلناء اذن ا�سعد ل� كنت ت�ستطيع ذلك فهاج الثعبان وغ�سب وت�سلق 
نقار  طائر  انق�ض  وفجاأة  وغ�سب  احتقار  يف  اليهم  ينظر  واخ��ذ  راأ�سه  رفع  وقد  عليها  يزحف  واخ��ذ  ال�سجرة 
اخل�سب مبنقاره احلاد على راأ�ض الثعبان ونقره نقرة �سديدة يف احدى عينيه فاختل ت�ازن الثعبان ووقع على 
الر�ض وه� يتل�ى اأملا لكن نقار اخل�سب ا�سرع بالنق�ساء عليه مرة اخرى وه� وكل الطي�ر التي تاأذت منه قبل 
ذلك واخذوا ينقرونه وي��سع�نه نقرا يف ج�سده حتى همد وا�سبح عربة لكل من يفكر يف ان مي�سى يف طريق 

ال�سر.

ك�سو�سيتل غوميز خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم Apple Original Luck يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. رويرتز

ت��ن�����س��ح ال���دك���ت����رة ن��ات��ال��ي��ا ن��ي��ف��ي��دوف��ا، خبرية 
اأط��ع��م��ة حادة  ت��ن��اول  ب��ع��دم  ال��رو���س��ي��ة،  التغذية 
املذاق ودهنية وبق�ل وم�سروبات �سكرية وغازية 

حمالة، خالل الرحلة اجل�ية.
Gazeta. م��ع  م��ق��اب��ل��ة  وت�����س��ري اخل��ب��رية يف 
ت�سبب  وامل�سروبات  الأطعمة  هذه  اأن  اإىل   ،Ru
اله�سمي  اجلهاز  يف  وم�سكالت  البطن  انتفاخ 
ل  كما  اجل����ي.  ال�سغط  انخفا�ض  ظ���روف  يف 
الطائرة،  يف  الطعام  اإىل  امللح  باإ�سافة  ين�سح 

يف  تنخف�ض  التذوق  م�ستقبالت  ح�سا�سية  لأن 
ارتفاع  على  اجل���ي  ال�سغط  انخفا�ض  ظ��روف 

مرت. اآلف   10
الطائرة  زي��ادة اجلفاف على منت  اأن  وت�سيف، 
وبالتايل  اجل�سم،  ج��ف��اف  اإىل  ي����ؤدي  اأن  ميكن 
ب�سرب  تن�سح  ل��ذل��ك  وال�����س��داع.  الإره����اق  اإىل 
املزيد من املاء النقي، وتناول اخل�سار والف�اكه 
التدفق  لتح�سني  وامل�سي  وال���ق���ف  الطازجة، 

الليمفاوي والدم وجتنب جتلط الدم.

خبرية تغذية تن�سح بعدم تناول 
بع�ص االأطعمة على منت الطائرة


