
�ص 22

�ص 27

»�إ�سعاد طفل« يحقق �أمنية 
�سقيقني بارتد�ء �لزي �ل�سرطي 

حمميات �لإمار�ت 
�لطبيعية.. بو�سلة ع�ساق 

�ل�سياحة �لبيئية حول �لعامل

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

�أطعمة منقوعة عليك تناولها لتعزيز �صحتك
وف��ق��اً خل����راء ال��ت��غ��ذي��ة، ت��ع��د امل��ك�����س��رات م��ن اأك����ر الأط��ع��م��ة الغنية 
بالفيتامينات، والتي تتميز ب�سهولة ه�سمها وامت�سا�سها اإذا مت نقعها 
تنطوي  التي  املنقوعة  الأطعمة  بع�ض  يلي  فيما  ال��وق��ت.  من  لفرتة 
على العديد من الفوائد ال�سحية، وفق ما اأوردت �سحيفة تاميز اأوف 

اأنديا:
مما   ،B6 و   E لفيتاميني  ممتاز  م�سدر  اللوز  املنقوع:  اللوز   -  1
اللوز  ويحتوي  الدماغ.  خاليا  يف  الروتينات  امت�سا�ض  على  ي�ساعد 
ت�ساعد يف  التي  الدهنية   6 واأوم��ي��غ��ا   3 اأوم��ي��غ��ا  اأح��م��ا���ض  على  اأي�����س��اً 
العنا�سر  هذه  امت�سا�ض  ق��درة  اللوز  نقع  ويعزز  للدماغ،  العام  النمو 
الغذائية. قم بنقع 5-7 حبات من اللوز طوال الليل، ثم تق�سريها يف 

ال�سباح وتناولها يومياً قبل تناول ال�ساي اأو القهوة.
2 - منقوع الزبيب الأ�سود: الزبيب الأ�سود غني بالألياف وميكن اأن 
ي�ساعد تناوله يف ال�سباح على تنظيم حركة الأمعاء. يحتوي الزبيب 
واملغذيات  البوليفينول  مثل  الأك�����س��دة  م�����س��ادات  على  اأي�����س��اً  املنقوع 
اجلذور  اأ�سرار  من  عينيك  ت�ساعد يف حماية  اأن  التي ميكن  النباتية 
احلرة، والتنك�ض البقعي املرتبط بالعمر، واإعتام عد�سة العني، وميكن 

اأن ت�ساعد اأي�ساً يف منع ت�ساقط ال�سعر وامل�ساكل املتعلقة باملناعة.
من  كوب  ن�سف  يف  اجل��وز  من  حبتني  نقع  اإن  املنقوع:  اجل��وز   -  3
تعزيز  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  ال�سباح  يف  وتناولهما  الليل  ط���وال  امل���اء 
قوة عقلك وذاكرتك وقدرتك على الرتكيز. وُين�سح بت�سمني اجلوز 
املنقوع يف النظام الغذائي اليومي لالأطفال ل�سحذ اأذهانهم وامل�ساعدة 

يف تعزيز اأدائهم الأكادميي.

ماذ� تقول ت�صققات �لأظافرعن حالتك �ل�صحية؟
م��ن جمرد  اأك��ر  تعد  الأظ��اف��ر  ت�سققات  "Jolie" ب��اأن  ف��ادت جملة 

م�سكلة جمالية، كونها ت�سري اإىل م�ساكل �سحية اأي�ساً.
�سوء التغذية واأو�سحت املجلة املعنية بال�سحة واجلمال اأنه ب�سكل عام 
ل  التغذية،  �سوء  اأو  ال�سوائل  نق�ض  يف  الأظافر  ت�سققات  �سبب  يكمن 
�سيما نق�ض احلديد. وتعد الت�سققات الطولية اأحد املظاهر الطبيعية 
اأو  ال��دم  �سريان  ا�سطرابات  اإىل  اأنها قد ترجع  كما  العمر،  للتقدم يف 
بال�سدفية  ب��الإ���س��اب��ة  العر�سية  الت�سققات  ت��ن��ذر  وق��د  ال��روم��ات��ي��زم. 
وال��ت��ه��اب اجل��ل��د الع�سبي وا���س��ط��راب��ات الأي�����ض وا���س��ط��راب��ات الغدة 
كما  والأم���ع���اء،  امل��ع��دة  وم�ساكل  الهرمونية  وال���س��ط��راب��ات  ال��درق��ي��ة 
واأدوية  احليوية  امل�سادات  مثل  الأدوي���ة  لبع�ض  جانبيا  اأث��را  قد  اأنها 
ال�سبب  لتحديد  الطبيب  ا�ست�سارة  ينبغي  حال  اأي��ة  وعلى  ال�سرطان. 
يف  للعالج  للخ�سوع  بالأظافر  ت�سققات  ظهور  وراء  الكامن  احلقيقي 
الوقت املنا�سب، ل �سيما اإذا كانت ت�سققات الأظافر م�سحوبة باأعرا�ض 
العام  وال�سعور  امل�ستمر  والتعب  واحلمى  ال�سعر  ت�ساقط  مثل  اأخ��رى 
بال�سعف. وب�سكل عام، ميكن التمتع باأظافر �سحية وقوية من خالل 
�سرب ال�سوائل على نحو كاف مبعدل ل يقل عن لرت ون�سف يوميا، مع 
اتباع نظام غذائي �سحي يقوم على التوازن بني الروتينات والألياف 

الغذائية والكربوهيدرات والدهون.

�لعمل من �لبيت �أثر �صلبا على �لن�صاء �أكرث من �لرجال
اأّن العمل من املنازل يف فرتة جائحة  اأملانية حديثة عن  ك�سفت درا�سة 
اأثر �سلبا على الن�ساء اأكر من الرجال. واأجر تف�سي كورونا  كورونا، 
تخفيف  بعد  البدائل  اأح��د  واأ�سبح  املنزل،  من  العمل  على  العديدين 
الإج��راءات �سد كورونا، واإىل الآن يوا�سل كثريون العمل من املنازل. 
وك�سف خراء عن اأّن ال�سغط على الن�ساء ب�سكل عام والأمهات على نحو 
خا�ض ازداد خالل فرتة كورونا، ح�سب املوقع الأملاين "اإيلترين". واأكدت 
نتائج درا�ستني، الأوىل اأجريت يف ال�سني �سملت 172 من املتزوجني، 
اأدوا  املتزوجني  اأن  اجلنوبية،  كوريا  يف  م�ساركا   60 �سملت  والأخ���رى 
يف  مبفردهم  يعملون  كانوا  عندما  بالأ�سرة  املتعلقة  املهام  من  املزيد 
املنزل بدل املكتب. واأجنزت الن�ساء كثريا من الأعمال املتعلقة بالأ�سرة، 
امل��ن��زل. مل تقل  م��ن  ال��وق��ت نف�سه معاً  اأزواج��ه��ن يف  عندما عملن م��ع 
املهام الأ�سرية للن�ساء بوجود ال�سريك يف املنزل، وبالن�سبة للن�ساء كانت 
الأولوية لالأن�سطة املتعلقة بالأ�سرة مقارنة بالواجبات املهنية، اأما فيما 
يخ�ض الرجال فكان العك�ض هو ال�سحيح، وفقا ل�"اإذاعة �سوت اأملانيا".
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�لتهاب �حللق ملدة طويلة.. 
موؤ�صر على مر�ض خطري

يعد التهاب احللق لأكر من ثالثة اأ�سابيع اأحد الأعرا�ض التي قد ت�سري 
اإىل الإ�سابة ب�سرطان احلنجرة.

زادت  مبكرا،  اكت�سافه  مت  وكلما  ن���ادر،  مر�ض  احلنجرة  �سرطان  ويعتر 
احتمالية جناح العالج.

وبح�سب �سحيفة "ال�سن" الريطانية، ن�سحت موؤ�س�سة اأبحاث ال�سرطان 
يف اململكة املتحدة باأربعة اأعرا�ض يجب النتباه اإليها:

من اأكر الأعرا�ض �سيوعا بني مر�سى �سرطان احللق هو ال�سوت الأج�ض.
اإذا كان �سوتك اأج�سا ملدة تزيد عن 3 اأ�سابيع، فعليك طلب امل�سورة الطبية، 
حيث ميكن اأن يكون التهاب احلنجرة ناجتا اأي�سا عن نزلت الرد والتهاب 

ال�سدر.
اإذا كنت تعاين من اأمل اأو �سعوبة يف البلع، فقد يكون هذا موؤ�سرا على وجود 

خطاأ ما.
مبا  اأ�سابيع  لعدة  �سعرت  اإذا  العام  الطبيب  بزيارة  يو�سى  احلالة  ه��ذه  يف 

يلي:
اأن هناك �سيئا �سغريا عالقا يف حلقك.

اأنت غري قادر متاما على ابتالع الطعام.
بع�ض الأمل اأو الإح�سا�ض باحلرقان عند بلع الطعام.

الطعام يلت�سق يف حلقك.

تعرف �إىل خماطر 
�لإفر�ط يف تناول �مللح

امل�����س��ت��ه��ل��ك بولية  ق����ال م���رك���ز ح��م��اي��ة 
اإن الإف����راط يف تناول  ب��اف��اري��ا الأمل��ان��ي��ة 
امللح يرفع خطر الإ�سابة بارتفاع �سغط 
ال��دم، وال��ذي ب��دوره يهدد �سحة القلب 
والأوعية الدموية واملخ؛ حيث اإنه ميهد 
القلبية  ب���الأزم���ات  ل��الإ���س��اب��ة  ال��ط��ري��ق 

وال�سكتات الدماغية.
واأ�ساف املركز اأن الإفراط يف تناول امللح 
اأن��ه يرفع خطر  اأي�ساً، كما  الكلى  ي��وؤذي 

الإ�سابة ب�سرطان املعدة.
ت�سمل  ال��دم،  �سغط  ارت��ف��اع  جانب  واإىل 
الأعرا�ض الدالة على الإفراط يف تناول 
امللح احتبا�ض ال�سوائل يف اجل�سم، وكرة 

الإ�سابة بالعدوى ب�سبب �سعف املناعة.
اجل�سيمة،  ال�سحية  املخاطر  ولتجنب 
للملح  اليومية  تزيد اجلرعة  األ  ينبغي 
لتو�سيات  وفقاً  وذل��ك  ج��رام��ات،   5 عن 
العاملية. ولهذا الغر�ض  منظمة ال�سحة 
ال��وج��ب��ات اجلاهزة  م��ن  الإق���الل  ينبغي 
اخلفيفة  والوجبات  والنقانق  والأجبان 

مثل رقائق البطاط�ض.

هل ي�صاعد �لفيتامني )�صي( 
يف �لوقاية من نزلت �لربد؟ �ص 23

حقنة منزلية تقلل خطر 
نوبات �لربو �حلاد 70 %

جديدة  و���س��ي��ل��ة  ب���اح���ث���ون  اب��ت��ك��ر 
امل�سابني  ح���ي���اة  ت��غ��ي��ري  مي��ك��ن��ه��ا 
مب��ر���ض ال��رب��و احل����اد، ع��ن طريق 
ت�سل  بن�سبة  النوبات  تقليل خطر 
على  ال��ع��الج  ويعتمد   ،70% اإىل 
على  يحتوي  ال��ذات��ي  للحقن  قلم 
 tezepelumab ي�سمى  عقار 
والذي يقوم بحجب مادة كيميائية 
الربو  ه��ج��م��ات  ت�����س��ب��ب  رئ��ي�����س��ي��ة 
احل�������ادة، وه����و اأك�����ر ف��ع��ال��ي��ة من 

العالجات احلالية.
املوافقة  اأع���ق���اب  يف  ذل����ك  وي���اأت���ي 
الأخ����رية م��ن قبل وك��ال��ة الأدوي���ة 
جميع  يف  ل�ستخدامه  الأوروب���ي���ة 
اأوروب���ا، وم��ن املقرر اأن تتم  اأن��ح��اء 
العالج  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة 
لل�سحة  ال��وط��ن��ي  املعهد  قبل  م��ن 
وج����ودة ال��رع��اي��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا يف 
نتائج  بعد  ال��ق��ادم  اأغ�سط�ض  �سهر 

التجارب املثرية.
وت��ل��ق��ى ال��ع��الج اإ����س���ادة ك��ب��رية من 
الأط��ب��اء ال��ذي��ن لح��ظ��وا حتولت 
ب��ع��د ا����س���ت���خ���دام ال��������دواء، وال����ذي 
اأقل  جانبية  اآث���ار  يف  ��ا  اأي�����سً ت�سبب 
ال�ستن�ساق  باأجهزة  مقارنة  بكثري 
ال�����س��ت��ريوي��دي��ة. وي��ع��م��ل ال�����دواء 
كيميائية  م����ادة  م��ن��ع  ط��ري��ق  ع���ن 
الهواء،  جم����رى  ب��ط��ان��ة  ت��ف��رزه��ا 
وال���ت���ي مت��ت��ل��ك ت����اأث����رًيا ك���ب���رًيا يف 
تثبيط ال�ستجابة اللتهابية، ومع 
ذل���ك، فقد اأظ��ه��رت ال��درا���س��ات اأن 
فعال   tezepelumab ع��ق��ار 
للغاية مع جميع املر�سى، ويف عام 
كرى  جت��رب��ة  وج����دت   ،2021
�سملت 1000 مري�ض من جميع 
الدواء  ا�ستخدام  اأن  العامل  اأنحاء 
مل��دة ع��ام قلل  م��رة واح���دة �سهرًيا 

من نوبات الربو بن�سبة 71 %.

�ختبار.. هل �للون �لأعلى 
يف �ل�صارة �ل�صوئية �أحمر؟

وتكون  ����س���ي���ارت���ك  ت���ق���ود  ع���ن���دم���ا 
يف ط��ري��ق��ك ����س���ارة ���س��وئ��ي��ة، من 
ال�����س��روري اأن ت��ك��ون م��ت��اأك��دا من 
هذا  لكن  ُتظهرها.  ال��ت��ي  الأل����وان 
اخلداع الب�سري الذي انت�سر مثل 
كثريون  وف�����س��ل  اله�سيم  يف  ال��ن��ار 
ت�سك  ي��ج��ع��ل��ك  ق���د  اك��ت�����س��اف��ه  يف 
اإىل  الأوىل  ال��ن��ظ��رة  اإن  بنف�سك. 
ال�سوئية  ال�سارة  يف  الأعلى  اللون 
تظهر اأنه اأحمر، لكنه يف احلقيقة 
لي�ض ذلك. وذكرت �سحيفة "ديلي 
موقعها  ع��ل��ى  ميل" ال��ري��ط��ان��ي��ة 
الإلكرتوين، الأحد، اأن الأمر عبارة 
عن خدعة ب�سرية حمرية للعقل. 
ب�سكل  انت�سرت  ال�سورة  اإن  وقالت 
الفيديوهات  تطبيق  ع��ل��ى  وا���س��ع 

الق�سرية "تيك توك".

من �لـ20 �إىل �لـ60.. عمرك 
يحدد �أف�صل �لأطعمة �ملفيدة لك

يلعب الغذاء دوًرا مهًما يف احلفاظ على �صحة جيدة 
تناول  اإن  �صيئة.  �صحية  ح��االت  من  املعاناة  اأو 

االأطعمة الزيتية واالأطعمة امل�صنعة واالأطعمة 
التي  واالأطعمة  ال�صريعة  واالأطعمة  املعلبة 

�صارة  كلها  التحلية  م��واد  على  حتتوي 
ب�صحة االإن�صان.

"بولد�صكاي"  موقع  ن�صره  ملا  ووفقا 
بال�صوؤون  امل��ع��ن��ي   ،Boldsky

الطعام  ن��وع  يعتمد  ال�صحية، 
ا  اأي�صً ال�صخ�ص  يتناوله  ال��ذي 

ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ه ال��ع��م��ري��ة، 
اأكرث من  فعندما يكون عمره 
ت�صق  اأن  ع�صرين عاًما، ميكن 
العديد من االأمرا�ص طريقها 

مر�ص  ي�صمل  مبا  ج�صمه،  اإىل 
ال�صكري وارتفاع �صغط الدم وال�صمنة وارتفاع ن�صبة الكولي�صرتول يف 
الدم. نتيجة لذلك، اإذا كان لديه تاريخ عائلي من هذه االأمرا�ص، فاإنه 

ي�صبح يف خطر متزايد.

العمر  ه���ذا  يف  ال�سحيحة  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  امل��ه��م  وم���ن 
ال�سكري  مثل  احل��ي��اة  من��ط  لأم��را���ض  التعر�ض  لتجنب 
يتباطاأ  العمر،  يف  التقدم  مع  وال�سمنة.  القلب  واأم��را���ض 
تخزين  يف  اجل�سم  ي�ستمر  وب��ال��ت��ايل  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل 
الدهون  ا�ستقالب  ول ميكنه  الزائدة  احلرارية  ال�سعرات 
اأكر  ال�سخ�ض  وي�����س��ب��ح  الأخ�����رى.  والأط��ع��م��ة  ال���زائ���دة 
عر�سة لالإ�سابة بالأمرا�ض يف �سن معينة. لذلك، يجب 
اأن يحر�ض كل �سخ�ض دائًما على تناول الأطعمة املنا�سبة 

لفئته العمرية.
تتغري الحتياجات الغذائية جل�سم الإن�سان مع التقدم يف 
الغذائية.  وعاداته  واأولوياته  اهتماماته  تغري  مع  ال�سن 
يظل النظام الغذائي ال�سحي كما هو ب�سكل اأ�سا�سي �سواء 
كان ال�سخ�ض يف �سن 25 اأو 65 عاًما؛ يحتاج اجلميع اإىل 
نظام غذائي متوازن من الأطعمة املغذية املختلفة للبقاء 
من  خمتلفة  مراحل  يف  التقدم  مع  لكن  جيدة،  حالة  يف 

احلياة، تتطلب الأج�سام مغذيات حمددة.

عمر 20 عاًما
يتمتع معظم الأ�سخا�ض يف الع�سرينات من العمر بحياة 
مزدحمة وغالًبا ما يكون الأكل ال�سحي بعيًدا عن قائمة 
اأن  العمر، ميكنك  الع�سرينات من  اإذا كنت يف  الأولويات. 
اأواخر  اأنك حتافظ على التوازن. يف  تاأكل ما تريد، طاملا 
الزيادة  يف  العظام  كثافة  ت�ستمر  العمر،  من  الع�سرينات 

.)D مع اإمداد جيد من الكال�سيوم وفيتامني(
اأجل  اإن التغذية ل�سحة العظام يف هذا الوقت مهمة من 
ال��ع��ظ��ام يف وق��ت لح��ق م��ن احل��ي��اة. تعتر  منع ه�سا�سة 
اخل�سراء  الأوراق  ذات  واخل�����س��روات  الأل���ب���ان  منتجات 
و�سفار البي�ض وال�سلمون كلها م�سادر ممتازة للكال�سيوم 
ل�سحة  ����س���روري���ة  وه����ي   ،D وف��ي��ت��ام��ني   K وف��ي��ت��ام��ني 

العظام.

عمر 30 عاًما
م��ن امل��ه��م جت��ن��ب الأط��ع��م��ة التي 

ت��زي��د م��ن م�����س��ت��وى ال�����س��ك��ر يف ال����دم اأو 
الغذائي.  نظامك  يف  الكولي�سرتول  م�ستوى 

والكولي�سرتول  ال�سكري  مب��ر���ض  الإ���س��اب��ة  خطر  ي���زداد 
الدخول يف  الأخ��رى مع  واأمرا�ض منط احلياة  وال�سمنة 

الثالثينيات من العمر.
واحلبوب  وال�����س��وف��ان  ال��ك��ام��ل��ة  احل��ب��وب  ت�سمني  مي��ك��ن 
وال��ف��واك��ه واخل�����س��روات والأط��ع��م��ة الغنية ب��الأل��ي��اف يف 
ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي، م��ع جت��ن��ب ت��ن��اول الأط��ع��م��ة امل�سنعة 

والدهنية والأطعمة ال�سريعة.

عمر 40 عاًما
تتبع  اأن  يجب  العمر،  م��ن  الأربعينيات  يف  ت��ك��ون  عندما 
تكون  الأك�����س��دة. عندما  غنًيا مب�����س��ادات  غ��ذائ��ًي��ا  ن��ظ��اًم��ا 
حماربة  اإىل  ج�سمك  يحتاج  العمر،  م��ن  الأربعينيات  يف 
الداخلية.  ل��الأع�����س��اء  ت��ل��ًف��ا  ت�سبب  ال��ت��ي  احل���رة  اجل����ذور 
الطماطم  ه��ي  تناولها  يجب  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة،  اأف�سل  اإن 
الفواكه  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ت��وت  وال��ك��رز  وال���رم���ان  النيئة 
واخل�سروات، التي حتتوي على ن�سبة عالية من م�سادات 
الأك�سدة. يجب جتنب الأطعمة التي ت�سبب ارجتاع املريء 
وما  واملعكرونة  امل�سنعة  والأطعمة  احلمراء  اللحوم  مثل 

اإىل ذلك.

عمر 50 عاًما
ال�سحية  امل�����س��ك��الت  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  ط��ري��ق��ة  اأف�����س��ل  اإن 
نظام  اتباع  هي  وعالجها  العمرية  الفئة  بهذه  املرتبطة 
يف  ال�سكر  ن�سبة  يف  ومنخف�ض  الدهون  منخف�ض  غذائي 
يجب  واخل�سراوات.  الفاكهة  من  الكثري  ويت�سمن  ال��دم 
ارتفاع  ال�سحية، مثل  امل�سكالت  ال��وزن لأن  ا مراقبة  اأي�سً

الكولي�سرتول وارتفاع �سغط الدم ومر�ض 
هذه  بني  �سيوًعا  اأك��ر   2 النوع  من  ال�سكري 
الفئة العمرية. ومن اأجل احلفاظ على �سحة جيدة، 
اأن ت�ستهلك ما ل يقل عن ثالث ح�س�ض  من ال�سروري 
يوم.  كل  بالكال�سيوم  والغنية  الد�سم  قليلة  الأطعمة  من 
ب�سدة.  عظامك  ي�سر  اأن  الن�ساط  وع��دم  للتدخني  ميكن 
خا�ض  ب�سكل  املهم  من  الريا�سية،  التمرينات  ناحية  من 
اأو  ال�سريع  وامل�سي  الأث��ق��ال  حمل  متارين  بع�ض  ت�سمني 
قوية  ومفا�سل  بعظام  ولال�ستمتاع  الرك�ض.  اأو  اليوغا 
ثابت، يو�سي اخل��راء مبزيج من  مع احلفاظ على وزن 
مت��اري��ن ال��ت��ح��م��ل وال��ت��م��ري��ن��ات ال��ه��وائ��ي��ة ل���زي���ادة معدل 

الأي�ض وكتلة الع�سالت.

عمر 60 عاًما واأكرث
التقدم  م��ع  والنف�سية  الف�سيولوجية  ال��ت��غ��ريات  حت��دث 
متطلباتنا  على  مبا�سر  تاأثري  لها  يكون  والتي  ال�سن،  يف 
الغذائية. ويكون اجل�سم اأقل قابلية لمت�سا�ض وا�ستخدام 
العديد من الفيتامينات واملعادن، ف�ساًل عن اأنه ميكن اأن 
يقل امت�سا�ض بع�ض العنا�سر الغذائية عن طريق الأدوية 
اأن تنخف�ض  العمر، ميكن  التقدم يف  الأم��د. ومع  طويلة 
ال�سهية، ونظًرا لأن احلاجة اإىل الفيتامينات واملعادن تظل 
كما هي، اأو تزداد يف بع�ض احلالت، فمن ال�سروري جًدا 

اأن يكون الطعام الذي يتم ا�ستهالكه �سحًيا ومغذًيا.
اأن يو�سع يف العتبار ت�سمني الكثري من الأطعمة  يجب 
ي�سمل  مبا  الغذائي،  نظامك  يف   B12 بفيتامني  الغنية 
وحبوب  الأل��ب��ان  ومنتجات  والبي�ض  والأ���س��م��اك  اللحوم 
على   D فيتامني  بتناول  ا  اأي�سً يو�سى  املدعمة.  الإفطار 
�سكل بي�ض واأ�سماك زيتية. ويجب على الأ�سخا�ض، الذين 
تزيد اأعمارهم عن 65 عاًما تناول مكمل فيتامني D عن 

طريق الفم مبقدار 10 ميكروغرام يومًيا.

مب�سادات  الفواكه  اأغنى  ثاين  التفاح  يعتر 
الأك�سدة، والتي توفر حماية �سد ال�سرطان، 
باحلم�ض  ي�سر  ال��ذي  التاأك�سدي  والإج��ه��اد 
التغذية  ق�����س��م  ل��ت��و���س��ي��ات  ال���ن���ووي. ووف���ق���اً 
حمية  باتباع  ُين�سح  كاليفورنيا،  جامعة  يف 
الربو  اأمرا�ض  للوقاية من  والبي�ض،  التفاح 
وال�سكري وتعزيز �سحة العيون، لأن البي�ض 
غ��ن��ي مب���ادة ال��ك��ول��ني امل��ف��ي��دة ل��ل��ع��ني، والتي 

تدفع الكول�سرتول عر جمرى الدم.
لكن ينبغي على امل�سابني بارتفاع يف م�ستوى 
الكول�سرتول عدم تناول اأكر من 4 بي�سات 
كاملة يف الأ�سبوع، وميكن تناول اأي كمية من 

البيا�ض.
ي�ساهم  �سرتونغ"،  "ليفينغ  موقع  وبح�سب 
ال��ت��ف��اح يف ت��وف��ري الأل��ي��اف وخ��ا���س��ة القابلة 
يحتوي  ك��م��ا  "�سي"،  وف��ي��ت��ام��ني  ل���ل���ذوب���ان، 
املواد  اأف�سل  التفاح على جمموعة من  ق�سر 

الكيميائية النباتية التي تخف�ض الإجهاد.
والتفاح  البي�ض  حمية  ت��ن��اول  عند  ول��ذل��ك 
يح�سل اجل�سم على عدد كبري من م�سادات 
الأك�سدة، ونوعية عالية اجلودة من الروتني 
الالزم لبناء الأن�سجة والع�سالت، ومغذيات 
ت�ساعد على ا�ستقالب الدهون، واأخرى تبني 

الأن�سجة الع�سبية.
ُين�سح  ع����ام  وب�����س��ك��ل 

من  النوعية  بهذه 
لفرتة  احل����م����ي����ة 
مع  حم������������������دودة، 
لب�سعة  ت��ك��راره��ا 
�سهر  ك������ل  اأي�����������ام 

ل�������س���ب���ط ال��������وزن، 
وت�����ق�����ل�����ي�����ل الإج��������ه��������اد 

يتعر�ض  الذي  التاأك�سدي 
له اجل�سم.

ما هي فو�ئد �لتفاح و�لبي�ض 
ل�صحة �لإن�صان؟
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�ش�ؤون حملية

امل�صتدامة التنمية  اأهداف  حول  بحثيًا  من�صورًا   1013

يف عام 2022 ن�صرت جامعة �لإمار�ت 2324 ورقة بحثية وح�صلت على 24 بر�ءة �خرت�ع

مب�صاركة نخب تعليمية يف الوطن العربي

مركز �صامل بن حم �لثقايف يقيم ندوة مبنا�صبة  �ليوم �لدويل للتعليم

•• العني – الفجر:

ت�سعى جامعة الإمارات العربية املتحدة اإىل ر�سم 
واقع معريف جديد ير�سخ مكانتها حملياً وعاملياً، 
العلمي  التقدم  يف  فعال  ب�سكل  اجلامعة  ت�ساهم 
الذي يخدم الإن�سانية ب�سكل عام والبيئة املحلية 
اأحمد مراد  الدكتور  الأ�ستاذ  واأك��د  ب�سكل خا�ض. 
جامعة  اأن  ال��ع��ل��م��ي-  للبحث  امل�����س��ارك  -ال��ن��ائ��ب 

الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ت��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
ارتباطها وتفاعلها مع املجتمع وتكري�ض خراتها 
اإي��ج��اد احل��ل��ول املالئمة  الأك��ادمي��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
للم�سكالت التي تواجه خمتلف قطاعات املجتمع، 
وتكثيف اجلهود لإعداد جيل جديد من الباحثني 
جمموعة  اجلامعة  تقدم   " واأ���س��اف  واملفكرين. 
عام،  كل  البحثية  والفر�ض  امل�ساريع  من  جديدة 
بحيث تدعم هذه امل�ساريع اأع�ساء هيئة التدري�ض 

عاملية  اأبعاد  ذات  وم�ساريع  والطالب يف موا�سيع 
ت�����س��م��ل جم�����الت ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة مثل: 
وال�سحة،  والتعليم،  والتنقل،  املتجددة،  الطاقة 
واكت�ساف  امل���ي���اه،  وم�����س��ادر  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ق��ن��ي��ة 
الإجمالية  الأبحاث  نتائج  تقييم  " يتم  الف�ساء. 
SCOPUS يف  م��ن�����س��ورات  ع����دد  خ����الل  م���ن 
ال�سجالت  اإىل  وا���س��ت��ن��اًدا  زم��ن��ي��ة حم����ددة.  ف���رتة 
موقع  م���ن   2023 ي��ن��اي��ر   4 يف  امل�����س��ت��خ��رج��ة 

الإمارات  جامعة  اأ�سدرت  فقد   ،SCOPUS
عام  يف  بحثياً  من�سوًرا   2324 املتحدة  العربية 
بحثياً  من�سوًرا   1013 ذل��ك  يف  مب��ا   ،2022
بلغت  فيما  امل�ستدامة.  التنمية  ب��اأه��داف  متعلًقا 
ع���دد ال���س��ت�����س��ه��ادات م��ن م��ن�����س��ورات 2022، ما 

يزيد عن 4628 ا�ست�سهاد.
مو�سوع  ح�سب    ،2022 من�سورات  حتليل  عند 
امل��ن�����س��ورات املتعلقة  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت  ال��ب��ح��ث، ف��ق��د 

والعلوم  ال���ط���ب  يف  و   ،  %  10.8 ب��ال��ه��ن��د���س��ة 
املن�سورات  ن�سبة  بلغت  فيما   ،9.4% ال�سحية 
املتعلقة  و   ،7.9% الكمبيوتر  ب��ع��ل��وم  املتعلقة 

بالعلوم الجتماعية 6.7%.
ك��م��ا اأف����اد ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد اأن ج���ودة نتائج 
البحث يتم تقييمها بناًء على ن�سبة املن�سورات يف 

املجالت ذات الت�سنيف الأعلى.
ففي عام 2022، مت ن�سر %26.9 من الأبحاث 

%10، %67.3 يف  يف املجالت الأعلى ت�سنيفاً 
املجالت الأعلى ت�سنيفاً 25 %. 

ب����راءات الخ���رتاع  ذل���ك، ت�سكل  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
لأي  البحث  نتائج  اأه��م  اأح��د  واملمنوحة  امل�سجلة 
اأكادميية. فقد ح�سلت جامعة الإمارات  موؤ�س�سة 
ب���راءة   227 ع��ل��ى  الآن  امل��ت��ح��دة ح��ت��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
براءة   28 ت�سجيل  2022، مت  ع��ام  اخ���رتاع. يف 

اخرتاع جديدة ومنح 24 براءة اخرتاع.

•• العني – الفجر:

برعاية ال�سيخ م�سلم بن حم العامري ع�سو املجل�ض 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  ال���س��ت�����س��اري 
مركز �سامل بن حم الثقايف نظم املركز ندوة مبنا�سبة 
اليوم الدويل للتعليم والذي ي�سادف يوم 24 يناير 
اأهمية التعليم للنهو�ض والزده��ار يف  للحديث عن 
حياة ال�سعوب والأمم وذلك بح�سور ال�سيخ الدكتور 
مبارك بن �سامل بن حم وعدد من كبار ال�سخ�سيات 

واملعنيني بال�ساأن التعليمي .

يف  التعليمية  النخب  م��ن  ع���دداً  ال��ن��دوة  ا�ست�سافت 
القليني  �سوزان  الدكتورة  الأ�ستاذة  العربي  الوطن 
�سالم  والدكتورة  الت�سال،  وعلوم  الإع��الم  اأ�ستاذ   -
عمر- دكتوراة يف القيادة والإدارة الرتبوية- مديرة 
مدر�سة املتحدة، والدكتور عارف را�سد  عودة- مدير 
مدر�سة ابن خلدون الإ�سالمية واأدار احلوار الدكتور 

حممد اأبو الفرج �سادق .
الإمارات  لدولة  الوطني  بالن�سيد  الندوة  ا�ستهلت 
لالأ�ساتذة  الكلمة  اأعطيت  ثم  املتحدة ومن  العربية 
للبدء يف مناق�سة املحاور الرئي�سية التي �سملت اأهمية 

يواجهها  التي  التحديات  ال�سعوب،  التعليم يف حياة 
التعليم يف الوطن العربي، الهدُف من اليوم العامليِّ 
ا؟، بالإ�سافة  للتعليم؟ وملاذا يتم الحتفال به �سنويًّ
 . امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  التعليم  اإىل 
املجتمعات  ب��ن��اء  عملية  اأن  على  امل�����س��ارك��ون  وات��ف��ق 
اأن  اأردت  اإن  فيقال  كبريا،  ارتباطا  بالتعليم  ترتبط 
التعليم  ن��وع  حت��دد  اأن  فعليك  ال��ق��وة  جمتمع  تبني 
الذي تريد، لذلك مل يكن التعليم يف حياة ال�سعوب 
اإنتاج  هو  ما  بقدر  يومية،  ممار�سة  جمرد  املتقدمة 
التوجه  ي��ر���س��م  م��ن  ه��و  فالتعليم  ل��ل��ح��ي��اة،  ج��دي��د 

وخطوات العمل القادمة، هو من يحدد لنا ما نريد 
، وماذا ننتج، وكيف ن�سنع ونبتكر، وكيف نعيد اإنتاج 
الواقع . فبالتعليم تنتقل ح�سارات ال�سعوب وتراثها 
من جيل اإىل اآخر؛ فهو الذي ير�سخ ثقافة املجتمعات 
الجتماعي  التكافل  ويحدث  �سياعها،  دون  ويحول 
والوعي باأهمية الأوطان واملوؤ�س�سات وحمايتها، مما 
اجت��اه وطنه عر  الفرد  زي��ادة م�سوؤولية  ي�ساهم يف 
التنمية  يف  وامل�ساهمة  احلقة  املواطنة  قيم  تر�سيخ 
امل�ستدامة التي تعمل على احلد من الفقر واجلهل، 
الأفراد  اإيجابا يف حت�سني م�ستوى عي�ض  يوؤثر  مما 

والزيادة  الجتماعية  احلياة  وتطوير  واملجتمعات 
يف النمو القت�سادي والجتماعي . وعن التعليم يف 
الإمارات اجتمعت الآراء على اأن القيادة الر�سيدة يف 
دولة الإمارات تويل التعليم اهتماماً رئي�ساً واأ�سا�سياً 
الذي  املثقف  ال��واع��ي  الإن�����س��ان  ب��ن��اء  لأن���ه يف �سلب 
الأ�سا�ض يف عملية  وراأ���ض مالها  الدولة  يعد خزينة 

التطور والزدهار يف املجالت كافة .
" اأن التعليم  ومن جانبه قال ال�سيخ م�سلم بن حم 
الوطنية  الأجندة  اأولويات  �سدارة  يف  دائماً  �سيظل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 

رئ��ي�����ض ال���دول���ة -ح��ف��ظ��ه اهلل- وذل����ك اإمي����ان����اً من 
�سموه بالدور الرائد للتعليم يف بناء نه�سة الوطن 
القائد  دعائمه  اأر�سى  نهج  وه��و  وازده���اره،  وتقدمه 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  الوالد  له  املغفور  املوؤ�س�ض 
التعليم  ال���ذي ج��ع��ل  ث����راه-  ن��ه��ي��ان- ط��ي��ب اهلل  اآل 
اأ�سا�سية يف بناء دولة الحتاد والنطالق بها  ركيزة 
للقيادة  اخلالقة  الروؤية  هذه  العاملية،  م�ساف  اإىل 
الر�سيدة جعلت من متّيز منظومة التعليم يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة منوذجاً فريداً يحتذى به 

اإقليمياً ودولياً.

بدءًا من 28 يناير ولغاية 25 مار�ص 

و�حة �لعني ت�صت�صيف فعالية �صوق �ل�صبت للتعرف على �أحدث �مل�صروعات �ملحلية �ل�صغرية
•• العني – الفجر:

"�سوق  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  فعالياتها  اأح���دث  ال��ع��ني  واح���ة  ت�ست�سيف 
ال�سبت"، والتي تتيح للزوار فر�سة ال�ستمتاع بتجربة فريدة 
يف الهواء الطلق، والتي �ستقام كل يوم �سبت بدءاً من 28 يناير 

ولغاية 25 مار�ض.
الفئات العمرية للتعرف  الواحة بالزوار من خمتلف  وُترحب 
امل��ح��ل��ي��ة وال�ستمتاع  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن 
ُتلبي  ال��ت��ي  والتثقيفية  الرتفيهية  الفعاليات   و  بالأن�سطة 
مثلى  من�سة  ال�سبت  �سوق  فعالية  وُت�سكل  تطلعاتهم.   كافة 
تقدم  التي  ال�سغرية  املحلية  امل�سروعات  اأح��دث  على  للتعرف 
خمتلف املنتجات من الإك�س�سوارات اإىل الأزياء امل�سنعة حملياً.  
مُيكنهم  الطعام،  وجبات  اأ�سهى  بتذوق  للراغبني  بالن�سبة  اأما 
ال�ستمتاع باألذ النكهات التي مت توفريها خ�سي�ساً لزوار �سوق 

ال�سبت. 
لحتياجاتهم  الت�سوق  فر�سة  للراغبني  الفعالية  وتتيح  كما 
من �سوق املزارعني الذي يوفر جمموعة متنوعة من الفواكه 
واخل�����س��روات امل��ح��ل��ي��ة. وم���ع ال��ع��رو���ض ال��رتف��ي��ه��ي��ة املبا�سرة 
والكثري من الفعاليات الأخرى، �سيكون ال�سوق مبثابة وجهة 

العائلة املثالية من خالل توفري خيارات تر�سي اجلميع.
وُيوفر �سوق ال�سبت جتارب متنوعة تتيح لأفراد املجتمع فر�سة 
املنتجات  تغيري  خالل  من  اأ�سبوعياً  جديد  ماهو  كل  اكت�ساف 
امل�ساريع  اأح���دث  على  ال�سوء  ت�سّليط  ج��ان��ب  اإىل  امل��ع��رو���س��ة، 
ال�سغرية �سعياً اإىل �سمان تقدمي جتربة فريدة من نوعها يف 
نهاية  عطلة  يف  املثايل  مالذكم  �ستكون  والتي  العني،  منطقة 
الأ�سبوع  للت�سوق وال�ستمتاع باأ�سهى اأنواع الطعام واحللويات.

وتعتر واحة العني هي اأكر الواحات ال�ست يف املنطقة، ومتتد 
 550 م��ن  اأك��ر  على  وحت��ت��وي  هكتار   1،200 م�ساحة  على 
�سجرة   147،000 من  اأك��ر  تت�سمن  التي  و  نخيل  مزرعة 
نخيل. جتول يف ممراتها املظللة وا�ستمتع بزيارة املوقع الذي 
�ست�ستمتع  حيث  لليون�سكو،  العاملي   ال��رتاث  لئحة  على  اأُدرَج 
ودوره  الري  نظام  و�ست�ساهد  مثالية  بيئة حيوية  بالتجول يف 
املهم يف تطوير اأبوظبي. ت�سمل مناطق اجلذب الدائمة املركز 

البيئي وحديقة الواحة ومعر�ض الفلج والواحة امل�سغرة. يفتح 
3 ظهراً حتى منت�سف الليل. تبلغ  اأبوابه من ال�ساعة  ال�سوق 
10 درهم لالأطفال  ر�سوم دخول �سوق ال�سبت يف واحة العني 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني الثالثة واحلادية ع�سر و20 درهم 
والدخول جماًنا لالأطفال  12 عاًما.  للزائرين فوق  اإماراتي 

الذين تبلغ اأعمارهم عامني اأو اأقل وكذلك لأ�سحاب الهمم.

بناًء على طلب ُمقدم من عائلتهما 

�إ�صعاد طفل يحقق �أمنية �صقيقني 
بارتد�ء �لزي �ل�صرطي 

•• دبي-الفجر:

لإ�سعاد  العامة  الإدارة  يف  الأمنية  التوعية  اإدارة  لبت 
"اإ�سعاد طفل"  برنامج  دبي، �سمن  �سرطة  املجتمع يف 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة ه��ام��ل��ز ل��الأل��ع��اب، ط��ل��ب عائلة 
اأمنيتهما  بتحقيق  املال،  اأحمد  الطفلني عو�سة وحمد 
بارتداء الزي ال�سرطي واحل�سول على جولة يف اإحدى 

الدوريات الأمنية الفارهة.
جاء ذلك بعد ر�سالة تلقتها اإدارة التوعية الأمنية من 
طفل"  "اإ�سعاد  برنامج  اإىل  موجهة  الطفلني،  عائلة 
اإطار  اأم��ن��ي��ة الأط��ف��ال، وذل���ك يف  اإىل حتقيق  ال��ه��ادف 

التوجه ال�سرتاتيجي ل�سرطة دبي يف اإ�سعاد املجتمع.
مدير  الفال�سي،  دروي�ض  بن  اأحمد  بطي  ال�سيد  واأك��د 

لإ�سعاد  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  الأم��ن��ي��ة،  ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة 
املجتمع، اأن تنفيذ برنامج "اإ�سعاد طفل" ياأتي يف اإطار 
التي  حر�ض �سرطة دبي على تلبية وحتقيق الطلبات 
الثقة  وتر�سيخ  ال�سعادة  بن�سر  ر�سالتها  وتعزز  تردها، 
بالأجهزة ال�سرطية، بحيث تلعب دوراً اجتماعياً مهماً 

اإىل جانب دورها يف املجال الأمني.
"اإ�سعاد طفل"، الطفلني يف جولة  وا�سطحب برنامج 
يف اإح����دى ال���دوري���ات الأم��ن��ي��ة ال��ف��اره��ة، ومت��ك��ن��ا من 
اإدارة  م�ساهدة عر�ض للكالب البولي�سية بالتعاون مع 

.K9 التفتي�ض الأمني
وت��ق��دم��ت ع��ائ��ل��ة ال��ط��ف��ل��ني ب��ال�����س��ك��ر ل��ل��ق��ي��ادة العامة 
ل�سرطة دبي على جتاوبها مع ر�سالتها واإث��راء جتربة 

طفليهما.
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نحن نعلم اأن فيتامني �صي، اأو حم�ص االأ�صكوربيك كما هو معروف اأي�صا، �صروري لعمل جهاز املناعة لدينا 
ب�صكل �صليم.وتعترب النظرية القائلة باأن فيتامني �صي يحمينا من الزكام املو�صمي جديدة ن�صبيا، حيث 
قام لينو�ص بولينغ احلائز جائزة نوبل بتعميمه يف اأوائل ال�صبعينيات. ويف الوقت نف�صه، مل يكن لديه اأي 
دليل قوي يدعم ادعاءه. ويف العقود التالية، حاول العديد من العلماء حتديد التاأثري الدقيق لفيتامني 
�صي على نزالت الربد، لكن النتائج التي تو�صلوا اإليها كانت خميبة للآمال يف الغالب. واالأكرث من ذلك، اأن 
الدرا�صات احلديثة اأ�صفرت عن نتائج خمتلطة. لذا فاإن االإجابة على ال�صوؤال "هل ي�صاعد فيتامني �صي يف 

نزالت الربد؟" قد ال تكون وا�صحة.

فهل يجب عليك تناول فيتامني �سي؟ هنا، نلقي نظرة على 
اأحدث الأبحاث مل�ساعدتك يف حتديد ما اإذا كان الأمر ي�ستحق 
ما تدفعه اأم ل. ومع ذلك، فمن الأف�سل ا�ست�سارة طبيبك قبل 

اإجراء اأي تغيريات على نظامك الغذائي.

ما هو الفيتامني �صي؟
اأج�سامنا،  املهمة يف  الأدوار  العديد من  �سي  الفيتامني  يلعب 

وهو �سروري لتكوين العديد من الأن�سجة املختلفة.
الطبي يف  الطبيب واملدير  لياكا�ض،  الدكتور يواني�ض  ويقول 
�سركة Vie Aesthetics: "فيتامني �سي �سروري لإنتاج 
الكولجني يف اجللد" - الكولجني هو الروتني الأكر وفرة 
ال��ث��دي��ي��ات، وي��ح��اف��ظ على اجل��ل��د والأن�����س��ج��ة املختلفة يف  يف 
يرتبط  وب�سكل عام،  الوقت.  نف�ض  اأج�سامنا �سلبة ومرنة يف 

خطر  وزي����ادة  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  ب�سعف  �سي  فيتامني  نق�ض 
الأ�سكوربيك  حم�ض  وي�ساعد  بالعدوى.  الإ�سابة 

الطاقة  وا�ستقالب  الهرمونات  اإن��ت��اج  يف  اأي�سا 
وحتييد اجلذور احلرة وامت�سا�ض احلديد يف 

اجلهاز اله�سمي.

هل يوؤثر فيتامني �صي على الربد؟
فيتامني  ب��ت��اأث��ري  الأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا 
�سي على نزلت الرد، متيل الدرا�سات 
ملراجعة  ووف��ق��ا  خمتلطة.  ن��ت��ائ��ج  اإىل 
 Frontiers in جملة  يف  ُن�����س��رت 
توجد  ل   ،Immunology
اإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة تدعم  ت��و���س��ي��ات  ح��ال��ي��ا 
اجلرعات  عالية  مكمالت  ا�ستخدام 
خماطر  لتقليل  ���س��ي  ف��ي��ت��ام��ني  م��ن 
التنف�سي  اجلهاز  بالتهابات  الإ�سابة 
ذل��ك، قد  ال�سكان. وم��ع  ل��دى عامة 
ملجموعات  امل��م��ار���س��ة  ب��ه��ذه  ي��ن�����س��ح 

معينة )مثل الريا�سيني 

نق�ض  ع��الم��ات  عليهم  تظهر  ال��ذي��ن  ول��الأف��راد  اجلي�ض(  اأو 
فيتامني �سي.وقد ُين�سح اأي�سا بتناول مكمالت فيتامني �سي 
�سديدة )مثل  بعدوى  الإ�سابة  املعر�سني خلطر  لالأ�سخا�ض 
ال�سمنة اأو مر�سى ال�سكر اأو كبار ال�سن(، لأنها قد ت�ساعد يف 
تقليل اللتهاب.ويقول الدكتور لياكا�ض: "اإن احل�سول على ما 
يكفي من حم�ض الأ�سكوربيك اأثناء الإ�سابة يعد فكرة رائعة". 
ومع ذلك، هذا ل يعني اأن فيتامني �سي ميكن اأن مينعك متاما 
ول  ال�ستاء.  اأ�سهر  خ��الل  ب��رد  بنزلة  الإ�سابة  من  وبفعالية 
اأن فيتامني �سي عالج وقائي فعال  اأدلة كافية لإثبات  توجد 
اأن النق�ض احلاد ميكن  لنزلت ال��رد. وبدل من ذلك، نعلم 
اأج�سامنا مقاومة العدوى. وهذا  اأن يجعل من ال�سعب على 
يعني اأنه مبرور الوقت، قد يوؤدي عدم احل�سول على ما يكفي 
من فيتامني �سي اإىل زيادة خطر 

اإ�سابتك باملر�ض".
ويف الوقت نف�سه، 
يعتقد علماء 
م���������������������ن 
جم����ل����ة 

درا�سات  اإىل  ت�ستند  احلالية  التو�سيات  معظم  اأن   Life
�سديدة التحيز من اأواخر ال�سبعينيات. ويزعمون اأن املقالت 
الدليل  رف�����س��ت  للطب  الأم��ري��ك��ي��ة  وامل��ج��ل��ة   JAMA م��ن 
واأن موقفهم  ال��رد،  ن��زلت  �سد  فعال  �سي  فيتامني  اأن  على 
ل�سنوات  "املتحيز"  اخل��ط��اب  ه��ذا  ت�سكيل  يف  �ساعد  ال�سلبي 

و�سنوات.
يتعلق بفيتامني  العلمية يف ما  التطورات  اأح��دث  اإذن ما هي 

�سي ونزلت الرد - وهل ميكنها تزويدنا باإجابات حمددة؟.

هل ي�صاعد فيتامني �صي يف الوقاية من نزالت الربد؟
�سروري  ���س��ي  ف��ي��ت��ام��ني  ف����اإن   ،Nutrients مل��ج��ل��ة  وف��ق��ا 
الأ�سطح  جميع   - الظهارية  احلواجز  �سالمة  على  للحفاظ 
وتعد  اأج�سامنا.  دخ��ول  من  خارجية  ملوثات  اأي  متنع  التي 
جدران اجللد والأمعاء اأمثلة جيدة على احلواجز الظهارية.

وي�ساعد فيتامني �سي اأي�سا على حماية ب�سرتنا من م�سببات 
الأم���را����ض م��ن خ���الل ت��ق��وي��ة بنيتها وت��ع��زي��ز ق��درت��ه��ا على 
"البحث عن" اجلذور احلرة، ويعزز قدرة جهاز املناعة لدينا 
على اكت�ساف وتدمري امليكروبات قبل اأن تبداأ يف ت�سكيل خطر 
اأن يحمينا  النظرية، يجب  الناحية  على �سحتنا. لذلك من 

فيتامني �سي من التهابات اجلهاز التنف�سي الطفيفة.
اأن  ولكن وفقا ملراجعة منهجية رئي�سية، ل يوجد دليل على 
ال��رد لدى  ن��زلت  ح��دوث  م��ن  تقلل  �سي  فيتامني  مكمالت 
عامة ال�سكان. ومع ذلك، قد يكون مفيدا لالأ�سخا�ض الذين 
ال�سديدة.  البدنية  التمارين  من  ق�سرية  لفرتات  يتعر�سون 
التاأك�سدي،  الإجهاد  ب�سكل كبري من  املكثفة  التمارين  وتزيد 
فر�سة  من  وتزيد  الظهارية  احل��واج��ز  ت�سعف  قد  وبالتايل 

بة  �سا لإ بالعدوى.ا

هل ي�صاعد فيتامني �صي 
يف علج الربد؟

وف����������������ق����������������ا مل�������ج�������ل�������ة 
 ،N u t r i e n t s
فيتامني  ي�����س��اع��د 
�����س����ي ع����ل����ى زي�������ادة 
اإن�������ت�������اج وان����ت���������س����ار 
الليمفاوية  اخل���الي���ا 
وت���������س����ن����ع   .Tو  B
 B اخل���الي���ا ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة
امل�������س���ادة - وهي  الأج�������س���ام 
بروتينات ترتبط بالبكترييا 
وال��ف��ريو���س��ات. وت�����س��اع��د هذه 
لدينا  امل���ن���اع���ة  ج���ه���از  ال��ع��م��ل��ي��ة 
كاأج�سام  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��ع��رف  ع��ل��ى 
اخلاليا  دور  ويتمثل  غريبة. 
اللمفاوية التائية يف تدمري 
ال��ع��ن��ا���س��ر غ���ري امل���رغ���وب 

اأن ي�ساعدنا فيتامني  فيها. ومن الناحية النظرية، يفرت�ض 
�سي يف تق�سري مدة اأعرا�ض نزلت الرد وتخفيفها.

 Biomed Research ووفقا لتحليل تلوي ُن�سر يف جملة
�سي  ف��ي��ت��ام��ني  ي�����س��اع��د  اأن  مي��ك��ن   ،International
بالفعل يف تق�سري م��دة ن��زلت ال��رد. وق��د ك��ان وق��ت حت�سن 
فيتامني  مكمالت  مع  اأف�سل  الكلي  ال�سفاء  ووقت  الأعرا�ض 
�سي مقارنة بالعالج امل�ساد للفريو�سات وحده. وت�سري نتائج 
 Biomed Research حتليل تلوي اآخر ُن�سر يف جملة
عالجية  ج���رع���ات  ت���ن���اول  اأن  اإىل   International
اأي�����س��ا يف تق�سري مدة  ي�ساعد  ق��د  ال���رد  ب��داي��ة  اإ���س��اف��ي��ة يف 
ال�سدر واحلمى  اأمل  الأع��را���ض مثل  وكذلك تخفيف  ال��رد، 

والق�سعريرة.

ب�صحة  للبقاء  حتتاجه  الذي  �صي  فيتامني  مقدار  ما 
جيدة؟

لفيتامني   )RDA( به  املو�سى  اليومي  ال�ستهالك  يعتمد 
�سي على ع��دة ع��وام��ل، مب��ا يف ذل��ك العمر واجل��ن�����ض. ووفقا 
للمعاهد الوطنية لل�سحة، يجب اأن تتح�سل الن�ساء على 75 
 90 اإىل  الرجال  بينما يحتاج  يوميا،  �سي  فيتامني  مغم من 

مغم. 
ويعد فيتامني �سي قابال للذوبان يف املاء، ما يعني اأن اجل�سم ل 
يخزنه ويتم تر�سيحه يف البول. ومع ذلك، قد توؤدي اجلرعات 
العالية من فيتامني �سي اإىل اآثار جانبية غري مرغوب فيها. 
2 غرام من هذه املغذيات يف  ويتم حتديد احلد الأعلى عند 

اليوم.

يلعب العديد من االأدوار املهمة يف اأج�صامنا

هل ي�صاعد �لفيتامني )�صي( يف �لوقاية من نزلت �لربد؟

واأو�����س����ح����ت ب���راغ���ي���ا اأغ���������اروال، 
الأ�ستاذة يف جمال عدم امل�ساواة 
الجتماعية والظلم بجامعة 
اإن ال�سراخ يوؤدي  لوبورو، 
ع�سبية  ا���س��ت��ج��اب��ة  اإىل 

ج�سدية.
ق�ساء  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 
ال�������س���راخ  ال�����وق�����ت يف  ب���ع�������ض 
باأعلى قدرات الرئتني يعد اإطالقا رائعا 

للغ�سب املكبوت.
نف�ض  يطلق  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام  اإن  وق��ال��ت 
النوع من الإندورفني، املعروف اأي�سا 
ب��ا���س��م ه��رم��ون��ات ال�����س��ع��ادة، متاما 
بعد  عليها  نح�سل  التي  تلك  مثل 

التمرين.
"ذي  ل�������س���ح���ي���ف���ة  ح���دي���ث���ه���ا  ويف 
اأو�سحت  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  غارديان" 
لهذا  ي����ك����ون  اأن  "ميكن  الآت����������ي: 
مع  ج���ن���ب  اإىل  ج��ن��ب��ا  الإن�������دورف�������ني، 
الببتيدات التي تنتجها الغدة النخامية، 
ت����اأث����ريا اأك�����ر ج������راأة م���ن خ����الل حتفيز 

م�ستقبالت الدماغ لتقليل الأمل وزيادة القوة".
العالج  اأن  اأغ������اروال  ال��روف��ي�����س��ورة  واأو���س��ح��ت 
بال�سراخ لي�ض طريقة جديدة، واأن من املعروف 
اأن م�ساهري مثل جون لينون ويوكو اأونو �ساركوا 

يف جل�سات عالج بال�سراخ.
ومت اع��ت��م��اد ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة ل��ع��الج ال��ت��وت��ر يف 
اآرثر جانوف، الذي  ال�ستينيات من قبل الدكتور 

اأطلق عليه ا�سم "العالج البدائي".
اأن  ال�سراخ ميكن  اأن  درا���س��ات خمتلفة  واأظ��ه��رت 

يكون مفيدا،
 حيث قال اأ�ستاذ علم النف�ض يف جامعة نيويورك، 

ديفيد بوبل،
 اإنه عندما يتم ذلك يف جمموعة، ميكن اأن يوحد 

النا�ض ويطلق الأدرينالني.
كما وجد اخلراء يف جامعة ولية اأيوا �سابقا اأن 
ال�سراخ ال�سريع ب�سوت عال يزيد اأي�سا من القوة 

البدنية.
ال��ذي يجعل هذه  بال�سبب  الأم��ر  يتعلق  وعندما 

املمار�سة مفيدة للن�ساء، اأو�سحت الروفي�سورة 
الأن���واع  اأن  اإىل  ي��رج��ع  اأن ه��ذا  اأغ�����اروال 

الكثري  يف  ع��ام،  ب�سكل  تعلمت  الأنثوية 

من املجتمعات، وجوب قمع عواطفها.
ووفقا لأحد اأ�ساتذة هذه املمار�سة وهو 

الطاقة  تتعطل  اأن  ل��و، ميكن  ن��ان 
التي تغذي �سحة الكبد عندما 

نكون غا�سبني.
يف  ت����رغ����ب  ك���ن���ت  اإذا  ل�������ذا، 
التوتر،  بع�ض  من  التخل�ض 
للخارج  ت��ت��وج��ه  ل  ف���ل���م���اذا 

وت�سرخ  مفتوح  م��ك��ان  اإىل 
م����ن اجل�������زء ال���ع���ل���وي من 
رئ��ت��ي��ك، وف��ق��ا لأغ������اروال، 

اأن  اإىل  اأ��������س�������ارت  وال�����ت�����ي 
خالل  م��ن  اجل�سم،  ا�ستخدام 

ه��ز ال��ذراع��ني وال�����س��اق��ني ميكن 
اأن ي�ساعد اأي�سا يف التخل�ض 

من التوتر.

ملاذ� نحتاج جميعا �إىل �ل�صر�خ وفقا لعاملة يف �ل�صلوك
مير الكثريون حاليا بحالة من التوتر والقلق، جراء اأزمة تكلفة املعي�صة، اأو اال�صطراب املو�صمي، املتعلق 
بتغري الطق�ص، اأو حتى ملجرد النهو�ص من ال�صرير والذهاب اإىل العمل.وقد يكون من ال�صعب اأحيانا 
التحكم يف هذه امل�صاعر، ولذلك، تقول عاملة �صلوك اأنه بدال من حماولة قمعها، يجب اأن نطلق �صراح 

هذه امل�صاعر من خلل ال�صراخ.
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�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 16774/2022/253 تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230  

000001( وال�سادر عن بنك   +  000007  + ال�سيك املرجتع رقم )000009  املطالبة بقيمة   : التنفيذ  مو�سوع 
ابوظبي التجاري بقيمة )15000 + 5000 + 3000 درهم( اجمايل املبلغ املرتتب )23000 درهم( 

طالب التنفيذ : راج كومار �سيواكراماين  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفهيدي - مبنى جمعه بن احمد - ال�سوق الكبري - �سقة الطابق 

طالب   ابي  بن  علي  م�سجد  بجوار   15 مكتب   3
املطلوب اإعالنه : 1 - �سبري حممد حممد باتاتيل - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 24395 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل الر�سوم خلزينة  املحكمة. 

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

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70608

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لدعوى رقم  1027/2017/223 �نابات جتارية  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع الدعوى : انابة من حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية يف الدعوى رقم 2015/1480 تنفيذ.
طالب التنفيذ: حممد مهدي عبدالباقي لياقت - واآخرون  

عنوانه : الإمارات  
وميثله :يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي  

املطلوب اإعالنه : �ستار جيجا ا�ستابل�سمنت ليمتد  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديرة  

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/1 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 

20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 33 - 

رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : جراند كر�ست فيوز 2 / رقم الوحدة : 1109 - امل�ساحة : 77.1 - التقييم : 797749.91 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لدعوى رقم  1027/2017/223 �نابات جتارية  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�سوع الدعوى : انابة من حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية يف الدعوى رقم 2015/1480 تنفيذ.

طالب التنفيذ: حممد مهدي عبدالباقي لياقت - واآخرون  
عنوانه : الإمارات  

وميثله :يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي  
املطلوب اإعالنه : �ستار جيجا ا�ستابل�سمنت ليمتد  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديرة  
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/1 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 33 - 

رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : جراند كر�ست فيوز 2 / رقم الوحدة : 1109 - امل�ساحة : 77.1 - التقييم : 797749.91 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لدعوى رقم  75/2022/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع الدعوى : بيع عقار مرهون �سداد للمديونية امل�ستحقة وقدرها مبلغ / 2.225.233.46 مليون ومائتان وخم�سة وخم�سون الفا ومائتان 
وثالثة وثالثون درهما و 46 فل�سا( ا�ستحقاق 31/10/2021 وامل�سمون بعد الرهن املوؤرخ 28/4/2021 وفقا لحكام قانون الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�سنة 2008 باإمارة دبي.
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى نف�ض بناية البنك 

- �سقة نف�ض بناية البنك - بجوار ديرة �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : ح�سن خان - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ا�سم املبنى : ب د 29 - 

hassankahan@live.com -  048081500 -  0506581922 - بوليفارد - �سقة 1806 - منطقة برج خليفة
بيع  �سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2023/2/1 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض 190 - رقم البلدية : 825-

 : مببلغ   - مربع  مرت   83.77  : امل�ساحة   -  1806  : العقار  رقم   -   2 رقم  مبنى   - بوليفارد   29 د  ب   : املبنى  ا�سم   : املبنى  رقم   -  345
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.    1.634.134.39

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �إخطار عديل بالإ�ستمر�ر بالعالقة �ليجارية �و  عدم �ل�ستمر�ر يف �لعالقة �ليجارية  

MOJAU_2022- 0108346 رقم �ملعاملة
اخطار بوا�سطة كاتب العدل

املخطرة : �سركة ال�سارقة للتاأمني �ض، م، ع
 ،  06/5560555 ال�سارقة هاتف   72 401، �ض.ب  الرابع مكتب رقم  الطابق  اأ�سا�ض  بناية   ، املمزر   ، ال�سارقة منطقة اخلان  اإم��ارة   : العنوان 

sharjah @alrasheed.ae 0507603305 ، فاك�ض: 065568555 ، الريد اللكرتوين  /  0507503304
بوكالة املحامني / اأحمد الر�سيد ورا�سد الر�سيد ومنى اخلاجة ود، اأ�سماء الر�سيد

املخطر اإليه : حممد اكر خان بن حممد باك�ستاين اجلن�سية يحمل بطاقة هوية رقم 784197949576850
العنوان : اإمارة ال�سارقة، منطقة الغبيبه ، فلل الغبيه، فيال رقم M26، هاتف رقم 0561882908

املو�سوع : 1- مبوجب عقد ايجار م�سدق لدى بلدية ال�سارقة ا�ستاأجر املخطر اإليه من املخطرة الفيال رقم M26 منطقة الغبيه بال�سارقة ببدل 
2420 درهم من بدل  2021/05/31 حتى 2022/06/01 وتر�سد عنها بذمته مبلغ  ايجار �سنوي مبلغ 24000 درهم عن الفرتة من 
اليجار بالإ�سافة اإىل ما تر�سد بذمة املخطر اإليه ببدل ايجار مبلغ 14000 درهم بداية من 2022/06/02 حتى نهاية �سهر دي�سمر لعام 
كان املخطر اإليه مازال ي�سغل العني املوؤجرة دون اأن يبادر اإىل �سداد بدلت اليجار امل�ستحقة بذمته وت�سديق عقد اليجار عن  وملا   .2   .2022

الفرتة من 2022/6/1 وحتى 2023/05/31. 
واأربعمائة وع�سرون  الفا  16420 درهم )�ستة ع�سر  امل�ستحق بذمته مبلغ  الإيجار  ب�سداد بدل  للمبادرة  اإليه  املخطر  املخطرة على  تنبه   ، لذلك 
اإخالء  القانونية بطلب  ال�سداد �سوف ت�سطر املخطرة لتخاذ الإج��راءات  اأي��ام من تاريخ هذا الإخطار ويف حال عدم  درهما( وذلك خالل ع�سرة 
املخطر اإليه من العني املوؤجرة مع اإلزامه ب�سداد اليجار غري املدفوع وما قد ي�ستجد منه حتى متام الإخالء مع الزامه ب�سداد كافة فواتري املاء 

والكهرباء والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل     

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

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

70591

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/151407(
املنذر : بن جمرن للعقارات - �ض ذ م م 

املنذر اليه : ال�ساحوف للمقاولت  - )جمهول حمل الإقامة( 
املو�سوع / انذار عدم الإلتزام بدفع الجرة 

يرغب املنذر باإنذار املنذر اليه ب�سرورة دفع متاأخرات وهي عبارة عن �سيك راجع كالتي : 
من تاريخ 2019/7/23 اىل تاريخ 2020/7/22 

1- �سيك رقم 000178 بنك الإمارات ال�سالمي بتاريخ 2020/7/25 مببلغ 15،600.00 
درهم - الزام املنذر اليه بدفع قيمة اليجار عن الفرتة اليجارية من تاريخ 2020/7/22 اىل 
تاريخ 2022/3/3 بقيمة 61،314.27 درهم.  لذا فاملنذر ينبه على املنذر اليه ب�سرورة اللتزام 
مبا ورد اعاله واإل �سوف يتخذ املنذر بحق املنذر اليه الإجراءات القانونية يف اإقامة دعوى لدى مركز 

ف�ض املنازعات اليجارية دبي مع حتمل كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/151502(
املنذر : بن جمرن للعقارات �سركة ال�سخ�ض الواحد - �ض ذ م م 

املنذر اليه : دمال لإدارة املن�ساآت - �ض ذ م م  - )جمهول حمل الإقامة( 
املو�سوع / انذار لعدم الإلتزام بدفع الجرة 

يرغب املنذر باإنذار املنذر اليه ب�سرورة دفع متاأخرات وهي عبارة عن ايجار كالتي :
الزام املنذر اليه بدفع قيمة اليجار عن الفرتة اليجارية من تاريخ 2019/3/28 

اىل تاريخ 2021/11/1 بقيمة 168،859.00 درهم. 
يتخذ  �سوف  واإل  اع��اله  ورد  مب��ا  الل��ت��زام  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  على  ينبه  فاملنذر  ل��ذا 
املنذر بحق املنذر اليه الإج��راءات القانونية يف اإقامة دعوى لدى مركز ف�ض املنازعات 

اليجارية دبي مع حتمل كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2023/343(

املنذرة : �سركة ديار للتطوير ) �ض . م . ع (
املنذر اإليه : �سركة ات�ض وا�ض خلدمات الت�سميم.

رقم  املكتب  عن  الإيجارية  امل�ستحقات  �سداد  ب�سرورة  اإليه  املنذر  اإىل  ه��ذا  باإنذارها  تتوجه  امل��ن��ذرة 
اخلليج  منطقة   - فيو  ب��ي  ب��رج  بناية   - باحلب  اهلل  عبد  �سعيد  اهلل  عبد   : ملك  بناية   -  )1307(
التجاري - دبي - قطعة الأر�ض رقم )549 - 346( ، والتي تدار مبعرفة املنذرة ، وذلك مبوجب 
و�سهرين  واح��د  عام  ملدة  وذل��ك   2022/3/15 وامل��وؤرخ يف   )t0043355/1( رقم الإيجار  عقد 
جمانيني تبداأ يف / 2022/2/25 وتنتهي يف 2023/4/24 لقاء اإيجار �سنوي وقدره 28000 
األ��ف دره��م( ُت�سدد على دفعات ، وذل��ك خ��الل م��دة �سهر من تاريخه و يف  دره��م ) ثمانية وع�سرون 
حالة عدم ال�سداد وجوب الإخالء و�سداد بدل الإيجار حتى تاريخ الإخالء الفعلي وترئة ذمة العني 
املوؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك الت�سالت واملياه والكهرباء وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة واإل فاإننا 
املنذر  منكم وحتميل  بتح�سيل حقوقها  الكفيلة  والق�سائية  القانونية  الإج��راءات  لتخاذ  �سن�سطر 

اإليها كافة الر�سوم وامل�ساريف مع حفظ حقوق املنذرة الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�إعالن بالن�سر

رقم )2023/348(
املنذره / العقارات احلديثة �ض.ذ.م.م.

املنذر اإليها / ببيولر كورنر لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م.
)جمهول حمل القامة(

 7 ببناية ح�سة  الكائنه   303 رقم  ال�سقة  اليجارية عن  القيمة  �سداد  اإليها ب�سرورة  املنذر  املنذره  تنذر 
1015-334 - مكاين رقم  الأر���ض  الكاظم( - مقامه على قطعة  )ملك / احمد حممد امني �سديق 
اليجارية  القيمة  م��ن  ج��زء  ميثل  م��ا  دره��م   11،750 وق���دره  مبلغ  يف  واملتمثلة   -  2585090675
للبند ٢/٢ من عقد  1000 دره��م طبقا  �سداد مبلغ  ، ف�سال عن  ايجارية  بخالف ما ي�ستجد من قيمة 
وقدرة  مبلغ  تر�سد  ع��ن  ، ف�سال  ر�سيد  ب��دون  �سيك  ع��دد  ارجت���اع  ور���س��وم  واخلا�سة مب�ساريف  الي��ج��ار 
جتديد عقد اليجار وت�سديقه طبقا للبند رقم 13 الفقره الخريه من  م�ساريف  ميثل  ما  درهم   740
عقد اليجار وذلك خالل مده اق�ساها ثالثون يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار حتت طائلة الخالء وال 
اأمام  اإقامة دعوى  التي حتفظ حقوقنا مبا فيها من  القانونيه  اأ�سفني لتخاذ كافة الج��راءات  �سن�سطر 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�إعالن بالن�سر

رقم )2023/344(
املنذره / العقارات احلديثة �ض.ذ.م.م.

املنذر اإليها / ببيولر كورنر لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م.
)جمهول حمل القامة (

 7 ببناية ح�سة  الكائنه   204 رقم  ال�سقة  اليجارية عن  القيمة  �سداد  اإليها ب�سرورة  املنذر  املنذره  تنذر 
1015-334 - مكاين رقم  الأر���ض  الكاظم( - مقامه على قطعة  )ملك / احمد حممد امني �سديق 
11،750 درهم ما ميثل جزء من القيمة اليجارية بخالف  2585090675 واملتمثلة يف مبلغ وقدره 
2/2 من عقد اليجار  1000 درهم طبقا للبند  ما ي�ستجد من قيمة ايجارية ، ف�سال عن �سداد مبلغ 
واخلا�سة مب�ساريف ور�سوم ارجتاع عدد �سيك بدون ر�سيد ، ف�سال عن تر�سد مبلغ وقدرة ٧٤٠ درهم ما 
اليجار  عقد  من  الخريه  الفقره  ميثل م�ساريف جتديد عقد اليجار وت�سديقه طبقا للبند رقم 13 
ي��وم من تاريخ ن�سر ه��ذا الن��ذار حتت طائلة الخ��الء وال �سن�سطر  وذل��ك خ��الل م��ده اق�ساها ثالثون 
اأ�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونيه التي حتفظ حقوقنا مبا فيها من اإقامة دعوى اأمام مركز ف�ض 

املنازعات اليجارية مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�إعالن بالن�سر

رقم )2023/347(
املنذره / العقارات احلديثة �ض.ذ.م.م.

املنذر اإليها / ببيولر كورنر لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م.
) جمهول حمل القامة (

 7 ببناية ح�سة  الكائنه   302 رقم  ال�سقة  اليجارية عن  القيمة  �سداد  اإليها ب�سرورة  املنذر  املنذره  تنذر 
1015-334 - مكاين رقم  ) ملك / احمد حممد امني �سديق الكاظم( - مقامه على قطعة الأر���ض 
2585090675 واملتمثلة يف مبلغ وقدره 11،750 درهم ما ميثل جزء من القيمة اليجارية بخالف 
2/2 من عقد اليجار  1000 درهم طبقا للبند  ما ي�ستجد من قيمة ايجارية ، ف�سال عن �سداد مبلغ 
واخلا�سة مب�ساريف ور�سوم ارجتاع عدد �سيك بدون ر�سيد ، ف�سال عن تر�سد مبلغ وقدرة 740 درهم 
ما ميثل م�ساريف جتديد عقد اليجار وت�سديقه طبقا للبند رقم 13 الفقره الخريه من عقد اليجار 
وذلك خالل مده اق�ساها ثالثون يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار حتت طائلة الخالء وال �سن�سطر اأ�سفني 
لتخاذ كافة الجراءات القانونيه التي حتفظ حقوقنا مبا فيها من اإقامة دعوى اأمام مركز ف�ض املنازعات 

اليجارية مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�إعالن بالن�سر

رقم )2023/349(
املنذره / العقارات احلديثة �ض.ذ.م.م.

املنذر اإليها / ببيولر كورنر لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م.
)جمهول حمل القامة (

 7 ببناية ح�سة  الكائنه   304 رقم  ال�سقة  اليجارية عن  القيمة  �سداد  اإليها ب�سرورة  املنذر  املنذره  تنذر 
1015-334 - مكاين رقم  الر���ض  الكاظم( - مقامه على قطعة  / احمد حممد امني �سديق  )ملك 
اليجارية  القيمة  من  ج��زء  ميثل  ما  دره��م   11،750 وق��دره  مبلغ  يف  واملتمثلة   -  2585090675-
للبند ٢/٢ من عقد  1000 دره��م طبقا  �سداد مبلغ  ، ف�سال عن  ايجارية  بخالف ما ي�ستجد من قيمة 
و قدرة  ، ف�سال عن تر�سد مبلغ  ب��دون ر�سيد  �سيك  ع��دد  ارجت��اع  ور���س��وم  الي��ج��ار واخلا�سة مب�ساريف 
اليجار وت�سديقه طبقا للبند رقم 13 الفقره الخريه من  درهم ما ميثل م�ساريف جتديد عقد   740
عقد اليجار وذلك خالل مده اق�ساها ثالثون يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار حتت طائلة الخالء وال 
اأمام  اإقامة دعوى  التي حتفظ حقوقنا مبا فيها من  القانونيه  اأ�سفني لتخاذ كافة الج��راءات  �سن�سطر 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�إعالن بالن�سر

رقم )2023/345(
املنذره / العقارات احلديثة �ض.ذ.م.م.

املنذر اإليها / ببيولر كورنر لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م.
)جمهول حمل القامة(

 7 ببناية ح�سة  الكائنه   301 رقم  ال�سقة  اليجارية عن  القيمة  �سداد  اإليها ب�سرورة  املنذر  املنذره  تنذر 
1015-334 - مكاين رقم  الأر���ض  الكاظم( - مقامه على قطعة  )ملك / احمد حممد امني �سديق 
القيمة اليجارية  ميثل جزء من  ما  درهم   11،750 وق��دره  مبلغ  يف  واملتمثلة   -  2585090675
للبند ٢/٢ من عقد  1000 دره��م طبقا  �سداد مبلغ  ، ف�سال عن  ايجارية  بخالف ما ي�ستجد من قيمة 
وقدرة  مبلغ  تر�سد  ع��ن  ، ف�سال  ر�سيد  ب��دون  �سيك  ع��دد  ارجت���اع  ور���س��وم  واخلا�سة مب�ساريف  الي��ج��ار 
م�ساريف جتديد عقد اليجار وت�سديقه طبقا للبند رقم 13 الفقره الخريه من  ميثل  ما  درهم   740
عقد اليجار وذلك خالل مده اق�ساها ثالثون يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار حتت طائلة الخالء وال 
اأمام  اإقامة دعوى  التي حتفظ حقوقنا مبا فيها من  القانونيه  اأ�سفني لتخاذ كافة الج��راءات  �سن�سطر 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2023/354(

املنذر : حممد بن مزيد بن �سرداح اخلالدي - �سعودي اجلن�سية 
املنذر اليه : عباده عبدالغنى بارودى - �سوري اجلن�سية

وق��دره )100،000(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر   : املو�سوع 
األف  وت�سعون  )ثمانية  اإم��ارات��ي  درهماً   )98،000( يقابه  وما  �سعودي  ري��ال 
درهم اماراتي( وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمه هذا 
حتفظ  التي  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الإن���ذار 
 %12 القانونية  مع  الإن��ذار  للمبلغ مو�سوع  الأداء  اأم��ر  وا�ست�سدار  له حقه 
بالتعوي�ض املنا�سب عن اأي عطل اأو �سرر تعر�ض له املنذر مع حتميل الفائدة 

املنذر اإليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2023/222(

املنذرة / فائزة اأحمد عبداهلل ال�سندي.
املنذر اإليهما /1. املنذر اإليها الأوىل / �سركة جمموعة بنيان الدولية لال�ستثمار القاب�سة ذ.م.م.

الثاين / عبداهلل �سعيد عبد اهلل حممد بروك احلمريي. اإليه  املنذر   -2
املنذر  تنبه على  املنذرة  فاإن  العدل بدبى  وامل�سجل لدى كاتب  اإن��ذار عدىل   2022/1/398185 الإن��ذار رقم  مبوجب 
ثالث  من  واملكونة   )33( الطابق   )3306( رقم  ال�سقة  ملكية  وت�سجيل  بنقل  الإن��ذار  بهذا  جاء  ملا  بال�ستجابة  اإليهما 
غرف و�سالة والبالغ م�ساحتها ال�سافية )1،391،79( قدم مربع وامل�ساحة الإجمالية �ساملة اخلدمات اخلا�سة والعامة 
)1،685،36( قدم مربع وذلك بالعقار امل�سمى برج بوابة ال�سارقة والكائن باإمارة ال�سارقة منطقة النهدة بالإ�سافة اإىل 
اأيام  اأق�ساها )7(  ال�سارقة وذلك يف مدة  باإمارة  العقاري  الت�سجيل  دائ��رة  با�سمها لدى  الرج  بذات  �سيارة موقف  موقف 
من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار عن طريق الن�سر ، على اأن تتحمل املنذرة كافة ر�سوم وم�ساريف الت�سجيل، واإل �ست�سطر 
املنذر اإىل اللجوء اإىل الق�ساء لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تخولها لنقل وت�سجيل ملكية ال�سقة وموقف ال�سيارة 
با�سمها لدى دائرة الت�سجيل العقاري باإمارة ال�سارقة مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية والتعوي�ض عن عدم 
التزامكم ببنود و�سروط العقد ونقل وت�سجيل ملكية املنذرة لل�سقة وموقف ال�سيارة، مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى 

احلالية وامل�ستقبلة. هذا للعلم والعمل مبا جاء بالإنذار ونفاذ مفعوله قانونا،،،

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70545

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �إخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0112214 رقم �ملعاملة
اإخطار عديل بالوفاء

املخطر / عمر بن عبد الرحمن بن علي بن ال�سدلن اجلن�سية - ال�سعودية، احمل هوية رقم 784198765039742
العنوان / عجمان - العاليه رقم هاتف : 0543036055

املخطر اإليهما : 1- عادل ال حمد لتجارة قطع غيار ال�سيارات ولوازمها امل�ستعملة ذ م م
حمد ال  فالح  كاظم  عادل   -2

العنوان / ال�سارقة ، ال�سناعية 6 هاتف رقم / 0528503018
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 67000 درهم من ا�سل �سيك مببغ 175000 

املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 175000  )مائة وخم�سة و�سبعون الف( درهم اماراتي
ارتد  اأنه  اإل  ل�سرفه  املخطر  وتوجه   175000 وقدرة  ال�سيك  املحرر يف  املبلغ  108000 من  ت�سديد مببلغ  انه مت  وحيث 
ا�ستحقاق  بتاريخ  هم  در   175000 مببلغ   000020 رقم  -�سيك   1  : كالتايل  ال�سيك  وبيانات  مغلق.   احل�ساب  ل�سبب 

2022/08/01 وامل�سحوب من بنك المارات دبي الوطني
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ املتبقي يف ذمته، رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا 
لكن دون جدوى لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ست�سطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/151405(
املنذر : �سركة نا�سر بن عبداللطيف ال�سركال - ذ م م

املنذر اليه : دينيز مايف للدعاية والإعالن - �ض ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 
املو�سوع / انذار عدم الإلتزام بدفع الجرة 

1/ �سيك رقم 000047 بنك ابوظبي التجاري بتاريخ 2022/5/5 مببلغ 
 2022/6/11 تاريخ  من  ايجار  من  ي�ستجد  ما  وعن  درهم   6،000.00

حتى الخالء التام بواقع ايجار 34،000.00 درهم �سنويا. 
لذا فاملنذر ينبه على املنذر اليه ب�سرورة اللتزام مبا ورد اعاله واإل �سوف يتخذ 
اإقامة دع��وى لدى مركز ف�ض  القانونية يف  الإج���راءات  اليه  املنذر  املنذر بحق 

املنازعات اليجارية دبي مع حتمل كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/151886(
املنذر : املن�سوري للعقارات 

املنذر اليه : بياتريك ملقاولت البناء  - )جمهول حمل الإقامة( 
املو�سوع / انذار باإخالء لعدم �سداد الجرة 

يرغب املنذر باإنذار املنذر اليه ب�سرورة دفع املتاأخرات وهي عبارة عن �سيك كالتي : 
7،250.00 درهم  2021/10/28 مببلغ  974256 جناتا بنك ليمتد بتاريخ  "1/ �سيك رقم 

وعن ايجار من تاريخ 2021/1/1 اىل تاريخ 2021/12/31 بقيمة 24،000.00 درهم 
 29،000.00 ايجار  بواقع  التام  2022/1/1 حتى الخ��الء  تاريخ  ايجار من  ي�ستجد من  وما 
درهم - لذا فاملنذر ينبه على املنذر اليه ب�سرورة اللتزام مبا ورد اعاله واإل �سوف يتخذ املنذر بحق 
املنذر اليه الإجراءات القانونية يف اإقامة دعوى لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية دبي مع حتمل 

كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/151408(
املنذر : بن جمرن للعقارات - �ض ذ م م 

املنذر اليه : اأبورايا للمقاولت الكهروميكانيكية ذ م م - )جمهول حمل الإقامة( 
املو�سوع / انذار باإخالء لعدم اللتزام بدفع الجرة 

يرغب املنذر باإنذار املنذر اليه ب�سرورة دفع متاأخرات وهي عبارة عن �سيك راجع كالتي : 
الوطني  دبي  اإمارات  بنك   12،500.00 املبلغ   2020/3/15 التاريخ   442 ال�سيك  1-رقم 
الوطني  دبي  اإمارات  بنك   12،500.00 املبلغ   2020/4/15 التاريخ   441 ال�سيك  2-رقم 
الوطني  دبي  اإمارات  بنك   12،500.00 املبلغ   2020/5/15 التاريخ   452 ال�سيك  3-رقم 
الوطني  دبي  اإمارات  بنك   12،500.00 املبلغ   2020/6/15 التاريخ   439 ال�سيك  4-رقم 
الوطني  دبي  اإمارات  بنك   12،500.00 املبلغ   2020/7/15 التاريخ   438 ال�سيك  5-رقم 
الوطني  دبي  اإمارات  بنك   12،500.00 املبلغ   2020/8/15 التاريخ   437 ال�سيك  6-رقم 
الوطني  دبي  اإمارات  بنك   12،500.00 املبلغ   2020/9/15 التاريخ   436 ال�سيك  7-رقم 

الوطني  دبي  اإمارات  بنك   12،500.00 املبلغ   2020/10/15 التاريخ   435 ال�سيك  8-رقم 
202/10/15 وعن ما  تاريخ  2020/3/15 اىل  تاريخ  الراجعة من  ال�سيكات  100،000.00 درهم قيمة  امل�ستاأجر مبلغ  وقد تر�سد ذمة 
اليه  املنذر  على  ينبه  فاملنذر  لذا  �سنويا.  درهم   150،000.00 ايجار  بواقع  التام  اخالء  2020/10/25 حتى  تاريخ  ايجار من  ي�ستجد من 
ب�سرورة اللتزام مبا ورد اعاله واإل �سوف يتخذ املنذر بحق املنذر اليه الإجراءات القانونية يف اإقامة دعوى لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية 

دبي مع حتمل كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ديتيا بر�تاب �سينغ ناريندر� �سينغ  
�إخطار دفع يف �لق�سية رقم SHCEXCIBOUNCE2022 /0009333 �ل�سيكات �ملرجتعة 

اإىل املحكوم عليه : اديتيا براتاب �سينغ ناريندرا �سينغ 
العنوان : امارة ال�سارقة 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ فاطمة احمد را�سد قا�سمي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 1228350.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70591 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - مقل فوزي علي يون�س   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0009229/ 

اإىل املحكوم عليه : مقل فوزي علي يون�ض 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ مكتب فتيحة قورارى للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 11801.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70591

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�إعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004582 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الرج ال�سامخ للعقارات  
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/2/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان 
6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/23 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70021

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000877 يف  �لدعوى رقم �لإ�ستئناف

بالن�سر 
امل�ستاأنف �سده : عبداهلل هالل ال�سيد احمد - عنوانه : العنوان : عجمان لوارة 2 برج 

اورينت برج C �سقة 2103 الهاتف : 0096550102882 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : موؤ�س�سة عقار عجمان )عقار( وميثلها ال�سيد/ غالب 
جابر - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 
جتاري   - املدنية  الإ�ستئناف  املحكمة   AJCAPCIPOR2022/0000877
)جزئي(.  فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ساء 
...... يوم ....... املوافق 24/1/2023 ال�ساعة 10.30 �سباحا وتقدمي ما لديك 
املحكمة  ف�ستنظر  قانونا  ميثلك  من  ح�سور  او  ح�سورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من 

الدعوى يف غيبتك.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

عمر ر��سد �ملهريي 

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

70330 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000961 يف  �لدعوى رقم �لإ�ستئناف

بالن�سر 
اأبراج   ،2 الليوارة   ، ال�سيد احمد - عنوانه : عجمان  امل�ستاأنف �سده : عبداهلل هالل 

اورينت ، الرج ب ، ال�سقة 1014 ، مكاين رقم 4361824935
اأن امل�ستاأنف : موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( وميثلها ال�سيد/  ليكن معلوما لديك 
الدعوى  يف   ،  20.../..../... بتاريخ  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - جابر  غالب 
الإ�ستئناف  املحكمة   AJCAPCIPOR2022/0000961 رقم  الإبتدائية 
حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�سور  او  ح�سورك  فيقت�سي  )جزئي(.  جتاري   - املدنية 
عجمان بدار الق�ساء ...... يوم ....... املوافق 24/1/2023 ال�ساعة 9.00 �سباحا 
قانونا  ميثلك  من  ح�سور  او  ح�سورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي 

ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

عمر ر��سد �ملهريي 

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

70330
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�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:6239/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم ٧63

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )11.3٢٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %5 القانونية  والفائدة  املحاماة 

بال كفالة  . 
املتنازع:الفا مايلز خلدمات تو�سيل الطلبات �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع 11 - مبنى بوابة املدينة - �سقة مكتب رقم 5٤ 
املطلوب اإعالنه :  1- مطعم بومباي �سيتي ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)11.3٢٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:٢/٧/٢٠٢3 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة:٠9:٠٠ �سباحا 

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

حماكم دبي

�لت�سويات  �لودية    
70642

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:492/2023/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم ٧58

مو�سوع املنازعة : الق�ساء بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )39.393.3٤( 
بالت�سامن  عليهم  املدعي  ال��زام  مع  فل�سا  وثالثون  واربعة  دره��م  وت�سعون  وثالثة  وثالثمائه  الف  وثالثون  ت�سعة  دره��م 
والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا للمدعي والفائدة القانونية على املبلغ املذكور بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 

تاريخ:٢٠٢٢/5/٧ وحتى متام ال�سداد والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:ن�سيمة تاور لل�سقق الفندقية

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة املركز التجاري الوىل - �سارع ال�سيخ زايد - ن�سيمة تاور 
املطلوب اإعالنهم :  1- برييفني انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م ٢- ري�ساب �ساك�سينا كومار �ساك�سينا 3- نزار �سادر 

الدين اداتيا  -  �سفتهم : متنازع �سدهم 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الق�ساء بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان  مو�سوع الإعالن :  قد 
واربعة وثالثون  وت�سعون درهم  الف وثالثمائه وثالثة  ت�سعة وثالثون  وق��دره )39.393.3٤( درهم  للمدعي مبلغ  ي��وؤدوا 
فل�سا مع الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا للمدعي والفائدة القانونية على املبلغ املذكور بواقع 
5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف تاريخ:٢٠٢٢/5/٧ وحتى متام ال�سداد والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت  ال�ساعة:٠9:٠٠ �سباحا بقاعة  امل��واف��ق:٢5/٢٠٢3/1  املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

�لت�سويات  �لودية    
70197

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1053/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف البتدائية التجارية الثالثة رقم ٢5٧

مو�سوع الدعوى : املو�سوع دعوى مطالبة مببلغ )3٠٢.٧٠٢( درهم ثالثمائة واثنني الف و�سبعمائة واثنني 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ٢٠٢٢/11/1٠ وحتى ال�سداد التام لكامل املديونية . 

املدعي:بنك ملي ايران
عنوانه:المارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي - مبنى مركز �سيتي باي لالعمال - �سقة الرابع ٤٠٧

املطلوب اإعالنه :  1- ا�ض دولرتام  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢3/1/19 الزام املدعي عليهما 
الف  واث��ن��ني  ثالثمائة  دره���م    )3٠٢.٧٠٢( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�سامن  وال��ث��اين  الوىل 
و�سبعمائة واثنني درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8401/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 18٤

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  1839/٢٠٢٢ رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)16338.58( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�ستودع �سما لالدوية واملعدات الطبية ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - ال�سناعية - ال�سارقة - �سارع �سارع الناعي الول - مبنى مبنى م�ستودع 

�سامل الواحدي - �سقة �سقة �سره رقم 5 - ال - خلف مدر�سة ال�سعلة للبنني
املطلوب اإعالنه: 1- �سيدلية الدقة �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16338.58( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2533/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢

وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )56٠8٢٢.٧8( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:ا�ض ال ا�ض برودك�سن ايكوبيمنت �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج لطيفة ب - �سقة 

الطابق 11 - مكتب 11٠٧
املطلوب اإعالنه :  1- ذا اجيندا فينوز ماجنمنت منطقة حرة ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )56٠8٢٢.٧8(
التام - وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  ٢٠٢3/1/٢6  ال�ساعة ٠9.٠٠ �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:68/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم ٤1٤

النزاع  التاأمني يف  نزاعات  ت�سوية وحل  ال�سادر عن جلنة  القرار  الطعن على  : �سحيفة  الدعوى  مو�سوع 
رقم 3٠8٢/٢٠٢٢ . 

املدعي:دار التاأمني �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي - �سارع زايد الول - مبنى بناية دار التمويل - �سقة 

الر�سي وامليزانني - مقابل �سيدار
املطلوب اإعالنه :  1- حممد اأ�سلم جافيد حممد اكرم  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها �سحيفة الطعن على القرار ال�سادر عن جلنة ت�سوية 
املوافق  ٢٠٢3/1/3٠   الثنني   يوم  لها جل�سة  - وح��ددت  النزاع رقم 3٠8٢/٢٠٢٢   التاأمني يف  نزاعات  وحل 
ال�ساعة ٠9.٠٠ �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:426/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ وقدره )95.٢6٢.388( درهم خم�سة وت�سعون مليون ومائتان 
واثنان و�ستون الف وثالثمائه وثمانية وثمانون درهم ، قيمة ما انتهت اليه اخلرة الهند�سية املنتدبة يف الدعوى رقم:٢٠٢1/٤33 

)نزاع تعيني خرة جتاري - حماكم دبي(  . 
املدعي:بنك اأبوظبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع مدينة العالم فندق ميديا ون - مبنى برج املكاتب الطابق ٢5 - �سقة ٢5٠٢ - 
يعلن عن طريق وكيله القانوين مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية هاتف:٠5٠٧155999

وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب اإعالنه :  1- �سركة ماك اير �ض.ذ.م.م  -  �سفته : اخل�سم املدخل    

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ وقدره )388.٢6٢.95( 
اخلرة  اليه  انتهت  ما  قيمة   ، دره��م  وثمانون  وثمانية  وثالثمائه  ال��ف  و�ستون  واثنان  ومائتان  مليون  وت�سعون  خم�سة  دره��م 
الهند�سية املنتدبة يف الدعوى رقم:٤33/٢٠٢1 )نزاع تعيني خرة جتاري - حماكم دبي( - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
٢٠٢3/1/3٠  ال�ساعة ٠9.٠٠ �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:119/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

الفا  وث��الث��ون  ثالثة  ام��ارات��ي  دره��م   )33.٤3٧.٢5( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  عليها  املدعي  ال��زام  املو�سوع   : ال��دع��وى  مو�سوع 
واربعمائة و�سبعة وثالثون درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا لغري - مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 

متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة فريدوين للتجارة �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بجوار حمطة مرتو ابراج المارات - بناية امليز تاور - مكاتب 15٠3 - 15٠٤ مكاين 
٢66٤٤89951 - هاتف:٠٤٢5٢٢٢٠٢ - فاك�ض:٠٤٢5٢٢٢٠3 - �ض.ب:1٢٧٤٧٧

وميثله:امل ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور الب�ستكي
املطلوب اإعالنه :  1- اأوف�سيت لالن�ساءات �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املو�سوع الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )33.٤3٧.٢5( درهم 
اماراتي ثالثة وثالثون الفا واربعمائة و�سبعة وثالثون درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا لغري - مع الفائدة القانونية %5 
الربعاء   يوم  لها جل�سة  - وح��ددت  املحاماة  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  من 
املوافق  ٢٠٢3/1/٢5  ال�ساعة ٠9.٠٠ �ض ويقت�سي ح�سوركم امام ادارة الدعوى البتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي 
عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�سات 
الق�سايا لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  12339/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات اأرقام )11٧٠٧5 و 11٧٠٧٢( وامل�سحوبني على بنك برودا بقيمة 

)869٤٠( ومنع املنفذ �سده الول من ال�سفر واملبلغ الجمايل ل�سالح طالب التنفيذ )89٢6٤( .
طالب التنفيذ : جي مارك ال�سرق الأو�سط �ض.م.ح

عنوانه:امارة ال�سارقة كورني�ض البحرية مركز الفردان �سنرت - مكتب 1٠٤
املطلوب اإعالنهما : 1- �سيف علي زيدي ٢- �سركة نور اليمن ملقاولت التكييف ذ.م.م - �سفتهما : منفذ 

�سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)869٤٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:115/2023/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠3

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �سده المر ان ي�سدد لطالب المر مبلغ )3٤.٢٧٠( درهم اربعة وثالثون 
الفا ومئتان و�سبعون قيمة ال�سيك املرتد مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام 

املقدم �سده الطلب بالر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:�سهام مطان�ض �سمعان

ام��ارة دبي - دي��رة - دبي - �سارع �سارع 8 - مبنى مركز دبي للت�سوق - �سقة 1 - جانب �سيتي  عنوانه:المارات - 
�سنرت ديرة

املطلوب اإعالنه :  1- حممد مهند حممد يا�سني العوا  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢3/1/16 - بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )3٤.٢٧٠( درهم اربعة وثالثون الفا ومئتان و�سبعون درهما والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية 

لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2558/2022/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠3

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �سده المر بان توؤدي لطالبة المر مبلغ وقدره )3٧.85٠.8٠( 
القانونية 5% �سنويا من  درهم ثمانون الف وثمامنائة وخم�سون درهما و�سبعة وثالثون فل�سا - والفائدة 
تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات وحتى متام ال�سداد الزام املطلوب �سدها المر بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 

املحاماة . 
املدعي:القدرة العالية للكهربائيات �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج لطيفة - �سقة 
11٠٧ - وميثله:نا�سر يو�سف علي نا�سر اخلمي�ض

املطلوب اإعالنه :  1- اك�سرا لعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/11/16 - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )8٠.85٠.3٧( درهم ثمانون الف وثمامنائة وخم�سون درهما 
وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا  وث��الث��ون  و�سبعة 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب 

الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن بالن�سر        

 251/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اإىل املتنازع �سدهما : 1- ال�سعيد لتاأجري ال�سيارات ٢- حممد خال�ض  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :�سركة اخلزنه للتاأمني �سركة م�ساهمة عامة 

وميثله : حممد عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الريكي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول قبول الدعوى وقيدها واعالن املتنازع �سدهما ب�سورة منها وحتديد 
)بالتكامل  ومت�سامان  مت�سامنان  �سدهما  املتنازع  ب��ال��زام  ثانيا:الق�ساء   - لنظرها  جل�سة  موعد  اأق��رب 
تاريخ  1٢% من  القانونية  والفائدة  درهم  وقدره )٤6.9٤٧(  املتنازعة مبلغ  لل�سركة  يوؤديان  بان  والتكافء( 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  �سدهما  املتنازع  ثالثا:الزام   - ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة 

املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ض املادة 5٤ من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات 
يوؤديا  ب��ان  بالت�سامن  �سدهما  املتنازع  ال��زام  ل��الأوىل  احل�سوري  ومبثابة  للثاين  ح�سوريا  وق��ررت  املدنية 
للمتنازعة مبلغ )٤6.9٤٧( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �سريورة هذا القرار وحتى متام 

ال�سداد والزمتهما الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  . 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

�لت�سويات  �لودية
70392

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن بالن�سر        

 42/2023/41 جتاري 
تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- مدينة حميد القاب�سة املحدودة  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :العوي�ض واملطرو�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها �سحة توقيع �سركة مدينة حميد القاب�سة املحدودة 
على حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ:11/٢٠٢٢/٤ 

قاعة  �سباحا يف   ٠9:٠٠ ال�ساعة   ٢٠٢3/1/31 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70472

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن بالن�سر        
 2760/2022/60 �مر �أد�ء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- لفا برينت�ض م.د.م.�ض  -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اك�سر�ض للطباعة ذ.م.م 

وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/1٢/13 بالزام املدعي 
و�ستون  و�سبعمائة وخم�سة  الف  للمدعية مبلغا وقدره )3٠.٧65.٠٠( ثالثون  توؤدي  بان  عليها 
درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب 

الحوال الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70459

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �عالن بالن�سر

764/2022/361 ��ستئناف �أمر �أد�ء  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- بيور دايت�ض الدولية املحدودة دي دبليو �سي �ض.ذ.م.م - جمهول 
عن  بالنيابة  )ل��وك�����ض(  �سيكاف  ري�سبون�سابيليتي   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
�سندوقها الفرعي �سندوق ري�سبون�سابيليتي �سيكاف )لوك�ض( للزراعة - وميثله:يا�سني 
ابوبكر �سامل احلامد - نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ل�ستئناف 
احلكم ال�سادر يف اأمر الأداء املقيد من قبلكم -  وحددت لها جل�سه يوم الأربعاء املوافق 
٢٠٢3/٢/1 ال�ساعة 1٠.٠٠ �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
70197

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 8409/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )300،000 درهم(   2047 مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
م�سافة اليها الفائدة القانونية وبالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة لي�سبح كامل مبلغ املطالبة 309،469 ثالثمائة 

وت�سعة الف واربعمائة وت�سع و�ستون درهم اإماراتي 
طالب التنفيذ : دار الركة للتجارة العامة -  �ض ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع 

بور�سعيد - مبنى ا�سيكو بيزن�ض بارك - �سقة الثالث ال�سقة 304  
املطلوب اإعالنهما : 1- ار بي ايه للتطوير العقاري - �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

�سده  منفذ   : �سفته   - جادزهيف  اليا�سخاب   -2
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 309469 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اثو�ص هاو�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م - العنوان : م�ستودع رقم 16 
ملك عبداهلل احمد حممد بن فهد املهريي - بردبي - القوز ال�سناعية الوىل - ال�سكل 
الرخ�سة  ، رقم  م(  م  الواحد )ذ  ال�سخ�ض   - ذات م�سوؤولية حم��دودة  �سركة   : القانوين 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1733471  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   891152  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/18 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب  
رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ال�صروق للن�صاءات - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب 326 - ملك فاطمة �سعيد خمي�ض العدل العميمي - ال�سوق الكبري - 
ديرة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 625520 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1044804 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/1/22 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2023/1/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
موؤ�س�سة  ملك    914 رقم  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ص  املعني 
-2973060  : ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف  حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 

04 فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 
خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : تي يف ا�ص �صتار لل�صفر وال�صياحة - �ص ذ م م  
العنوان : حمل GR 27 28 ملك �سلطان خليفة �سلطان احلبتور - هور العنز - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   746455  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1202216 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/18
ات�ص ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �صوبرماركت رويال ايلفني - �ص ذ م م  
9 ملك ا���س��وت ���س��الزاري��ان - مر�سى دب��ي - ال�سكل ال��ق��ان��وين :  ال��ع��ن��وان : حم��ل رق��م 
التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   795847  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات 
1317271 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت   :
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/17
حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ص 
بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
 - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 04-2973071

امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
وذلك  م م  ذ  - �ص  العامة  للتجارة  اثو�ص هاو�ص  لت�سفية  اأع��اله  املذكور 
2023/1/18 واملوثق لدى كاتب العدل  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
اأعاله،  التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�صابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
فاك�ض   04-2973060  : هاتف   - �سعيد  بور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع 
: 2973071-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ال�صروق للن�صاءات - �ص ذ م م 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/22 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13756 بتاريخ 2023/1/24 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�صابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 
2973071-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية تي يف ا�ص �صتار لل�صفر وال�صياحة 
- �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/18 واملوثق 
اأي  2023/1/18 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول
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ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�صابات
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امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول
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•• اأبوظبي-الفجر:

 افتتح معايل حممد خليفة املبارك، 
اأول  اأبوظبي،  اللوفر  متحف  رئي�ض 
والذي  ال��ع��ام،  لهذا  املتحف  معار�ض 
جنوم  “كبار  ع����ن����وان  حت����ت  ي��ع��ق��د 
الهندية”،  ال�سينما  ع��امل  بوليوود: 
واملُقرر اإقامته خالل الفرتة من 24 
ُيذكر   .2023 يونيو   4 حتى  يناير 
كل  م��ع  بال�سراكة  املُ��ق��ام  املعر�ض  اأن 
من متحف كيه برانلي-جاك �سرياك 
ي�ستعر�ض  فرن�سا  متاحف  وموؤ�س�سة 
واحل�سارة  ال��ف��ن  وث���راء  عمق  م��دى 
م��ن خالل  ال��ه��ن��دي��ة  ال���ق���ارة  �سبه  يف 
ت��اري��خ��ه��ا احل��اف��ل يف جم���ال �سناعة 
ال�سور، اإ�سافة اإىل اإبراز التنوع الذي 
ي��ح��ظ��ى ب���ه جم���ال ���س��ن��اع��ة الأف����الم 

الهندية.
قام بتن�سيق املعر�ض كل من جوليان 
املقتنيات  ق�������س���م  رئ���ي�������ض  رو�������س������و، 
برانلي– ك��ي��ه  متحف  يف  الآ���س��ي��وي��ة 
ج���اك ���س��رياك ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيلني 
الدكتوراه  على  احلا�سلة  كي�سو�ض، 
والإثنولوجيا  الأن��روب��ول��وج��ي��ا  يف 
م���ن ك��ل��ي��ة ال����درا�����س����ات امل��ت��ق��دم��ة يف 
ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ّي��ة، وذل����ك بدعم 
م���ن ال���دك���ت���ورة ث��ري��ا جن��ي��م، مديرة 
املتحف  واأمناء  الفنية  املقتنيات  اإدارة 
اللوفر  متحف  يف  العلمي  وال��ب��ح��ث 

اأبوظبي.
يف هذا ال�سدد، علق مانويل راباتيه، 
م����دي����ر م���ت���ح���ف ال����ل����وف����ر اأب���وظ���ب���ي 
معر�ض  ا���س��ت�����س��اف��ة  “اإن  ق����ائ����اًل: 
ال�سينما  عامل  بوليوود:  جنوم  ‘كبار 
اأبوظبي  اللوفر  رح��اب  يف  الهندية’ 
باإبراز  الثابت  التزامنا  على  يرهن 
م���دى ال����راء ال��ث��ق��ايف ال����ذي يعك�ض 
ج��ان��ب��اً ك���ب���رياً م���ن احل���ي���اة يف دول���ة 

الإم��ارات العربية املتحدة. لقد عمل 
جلمع  كلل  بال  و�سركاوؤنا  موظفونا 
الفنية  الأع��م��ال  من  جمموعة  اأغنى 
الهندي  املجتمع  قلب  يف  ن�ساأت  التي 
اأن  ن��اأم��ل  واإن���ن���ا  ال�سعبية.  وث��ق��اف��ت��ه 
ي��ك��ون ت��ق��دمي ه���ذه ال��ل��م��ح��ة املثرية 
ل�سناعة  واملتنوع  الغني  التاريخ  عن 
الهندية  اجل���زي���رة  �سبه  يف  الأف�����الم 
ل��������زوار امل����ع����ر�����ض ع���ل���ى فهم  ع����ون����اً 
الكثري من جذورنا املت�سابكة وقيمنا 
التي  الثقافية  وال��رواب��ط  امل�سرتكة 

جتمعنا. »
املعر�ض  ُمن�سقا  ق��ال  جانبهما،  م��ن 
كي�سو�ض:  وه��ي��ل��ني  رو����س���و  ج��ول��ي��ان 
اإ�سادة  ب�����ادرة  امل��ع��ر���ض  ه����ذا  “ميثل 
وميكن  ال��ه��ن��دي��ة،  لل�سينما  وت��ق��دي��ر 
واجلمهور  الهندية  ال�سينما  لع�ساق 
حيث  ب��ه،  ال�ستمتاع  ���س��واء  ح��د  على 
املعر�ض  ه���ذا  يعك�ض  اأن  اإىل  نتطلع 
تتميز  ال���ذي  الفني  ال���راء  م�ستوى 

يروي  واأن  الآ���س��ي��وي��ة،  ال��ت��ق��ال��ي��د  ب��ه 
هذه  ن�����س��اأة  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  الق�س�ض 
املعر�ض  ه���ذا  ف���اإن  ك��ذل��ك  ال�سينما. 
الذين  بوليوود  جن��وم  بكبار  يحتفي 
يع�سقهم معجبوهم يف الهند بطريقة 
ن��ادراً ما نرى مثياًل لها يف اأي مكان 

اآخر يف العامل.«
الهندية  ال�����س��ي��ن��م��ا  ���س��ن��اع��ة  حت��ظ��ى 
و���س��ع��ت��ه��ا يف م�ساف  ال���ي���وم مب��ك��ان��ة 
العامل  يف  ال�سينما  �سناعات  اأع��ظ��م 
ح��ي��ث ُت�����س��ِدر ك��ل ع���ام م��ا ي��زي��د على 
ع�سرين  اإىل  ُم��رتج��م  فيلم   1500
اأقطاراً  ب��ذل��ك  ل��ت��ج��وب  ت��ق��ري��ب��اً  ل��غ��ة 
الأو�سط،  وال�����س��رق  اآ���س��ي��ا،  مثل  ع���ّدة 
املتحف،  رّواد  و�سيحظى  واأف��ري��ق��ي��ا. 
من خالل زيارة معر�ض “كبار جنوم 
كيف  لكت�ساف  بفر�سة  بوليوود،” 
تقنيات  اأح�����دث  ال��ه��ن��د  ا���س��ت��خ��دم��ت 
اخرتاعها  ع��ق��ب  اجل���دي���دة  ال�����س��ور 
والت�سوير  احلجرية  الطباعة  مثل 

رحلة  وا���س��ت��ك�����س��اف  ال���ف���وت���وغ���رايف، 
ن�ساأة  م���ن  ب���داي���ًة  الأف������الم  ���س��ن��اع��ة 
الأفالم الأوىل و�سوًل اإىل مالحمها 
املو�سيقية ليت�سكل لديهم فهم اأعمق 
للنجاح الدويل الذي حققته ال�سينما 
الهندية، وكذلك ت�سليط ال�سوء على 
الهندي.  ال�سينمائي  الت�سوير  تنوع 
تاريخ  على  ال�سوء  املعر�ض  وي�سلِّط 
ال�����س��ي��ن��م��ا ال��ه��ن��دي��ة م���ن ح��ي��ث �سرد 
ال��ق�����س�����ض وال���رق�������ض وم���رح���ل���ة ما 
الدين  بتاأثري  م���روراً  ال�سينما،  قبل 
مرحلة  اإىل  و����س���وًل  والأ�����س����اط����ري، 

�سعود كبار جنوم بوليوود.
اأم����ا ال���دك���ت���ورة ث��ري��ا جن��ي��م، مديرة 
املتحف  واأمناء  الفنية  املقتنيات  اإدارة 
اللوفر  متحف  يف  العلمي  وال��ب��ح��ث 
اأبوظبي، فعلقت قائلة: “اإن ال�سينما 
�سناعة  جم������رد  ل��ي�����س��ت  ال���ه���ن���دي���ة 
ثقافية  ظ��اه��رة  ه��ي  ب��ل  �سينمائية؛ 
اأ�سرت قلوب اجلماهري يف �سّتى اأنحاء 

لزّواره  املعر�ض  ه��ذا  وي��ق��دم  ال��ع��امل، 
ال���ت���اري���خ احلافل  ف���ري���دة ع���ن  مل��ح��ة 
وامل���ت���م���ي���ز ل���ت���ط���ور ع�����امل ب���ول���ي���وود 
ال�سوء  وي�سلط  الهندية،  وال�سينما 
للروايات  امل�����س��ت��م��ر  احل�����س��ور  ع��ل��ى 
يف  العظيمة  والأدب���ي���ة  الأ���س��ط��وري��ة 
معر�ض  ي���ع���د  ال���ه���ن���دي���ة.  ال���ث���ق���اف���ة 
ال�سينما  ع��امل  ب��ول��ي��وود:  كبار جن��وم 
يكمل  خ���ا����س���اً  م���ع���ر����س���اً  ال���ه���ن���دي���ة 
جمموعة مقتنيات املتحف ويتما�سى 
اأن  ون���اأم���ل  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي،  منهجه  م��ع 
بفر�سة  امل��ع��ر���ض  ه���ذا  زّوار  ي��ح��ظ��ى 
امل�سرتكة  وق��ي��م��ن��ا  ج����ذورن����ا  ل��ف��ه��م 
وروابطنا الثقافية على نحو اأف�سل.«

من جهته، قال اإميانويل كا�سارهريو، 
برانلي-جاك  ك��ي��ه  م��ت��ح��ف  رئ��ي�����ض 
�سرياك: “ميكن التطرق اإىل ال�سينما 
اإذ  حُت�����س��ى؛  م��ن ج��وان��ب ل  الهندية 
“كبار جنوم بوليوود:  يقدم معر�ض 
جمموعة  الهندية”  ال�سينما  ع��امل 

م���ت���ن���وع���ة م�����ن ال����ك����ن����وز ال�������س���ردي���ة 
تنوع  فيها  يتجلى  التي  والأ�سلوبية 
املحلية،  وهوياته  البلد،  ذل��ك  تاريخ 
ولغاته. كذلك فاإن هذا املعر�ض يتميز 
ب��ج��ودة واأ���س��ال��ة حم��ت��واه. وانطالقاً 
برانلي-جاك  ك��ي��ه  م��ت��ح��ف  دور  م��ن 
�سرياك كجهة ُتكّر�ض جهودها لإثراء 
الفنون والثقافات يف جميع القارات، 
متحف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  يت�سرف  ف��اإن��ه 
اللوفر اأبوظبي، تلك املوؤ�س�سة امللهمة 
ت�����س��ارك اجلميع قيم  ال��ت��ي  وامل���وؤث���رة 

اجلمال، والنفتاح، والتفاهم«.
خالل  من  ال�سوء،  املعر�ض  وي�سلط 
ي�سمل  فنياً  عماًل   80 على  يزيد  ما 
ومن�سوجات،  ف��وت��وغ��راف��ي��ة،  ����س���وراً 
من  ومقتطفات  ت�سويرية،  وف��ن��ون��اً 
تاريخ  ع��ل��ى  ف��ي��ل��م��اً،   30 م���ن  اأك�����ر 
ال�سينما الهندية الري منذ ن�ساأتها 
حتى  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  اأواخ���ر  يف 
وقتنا احلا�سر. وقد جاءت جمموعة 

الأعمال الفنية التي يقدمها املعر�ض 
من مقتنيات متحف اللوفر اأبوظبي 
�سرياك،  برانلي-جاك  كيه  ومتحف 
الوطنّي  واملتحف  احل��رب��ي،  واملتحف 
للفنون الآ�سيوّية -غيميه، وجمموعة 
فارما  رايف  راج��ا  وموؤ�س�سة  ال�سباح، 
بريا  مقتنيات  وجم��م��وع��ة  ل��ل��رتاث، 

باول.
يرافق معر�ض “كبار جنوم بوليوود: 
برنامج  الهندية”  ال�����س��ي��ن��م��ا  ع���امل 
يت�سمن  للجمهور  متاح  غني  ثقايف 
جل�سة حوارية يديرها من�سقا املعر�ض 
عن  ف�ساًل   ،2023 يناير   24 ي��وم 
عر�ض �ستة اأفالم هندية بارزة طوال 
�سهر مار�ض. ومن املقرر كذلك عودة 
ال�سهرية  ال�سرّية  الأم�سية  فعاليات 
اأو�سع  ن��ط��اق  ���س��ك��ل ج��دي��د وع��ل��ى  يف 
ال�سرية:  “الأم�سية  ع���ن���وان  حت���ت 
�سيحظى  2،” والتي  مومباي  ليايل 
خ���الل���ه���ا ال�������س���ي���وف احل����ا�����س����رون 

ال�سينما  بفر�سة لالنغما�ض يف عامل 
الهندية.

ُت��ن��ظ��م ك��ذل��ك ع��ل��ى هام�ض  و����س���وف 
الأن�سطة  املعر�ض جمموعة من  هذا 
من  ال����زوار  تنا�سب  ال��ت��ي  التعليمية 
جميع الأعمار وت�سمل جولة �سريعة 
“ا�سنع  واأن�������س���ط���ة  امل���ع���ر����ض  داخ�����ل 
للعائالت  ���س��ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي  والعب” 
من  خم��ت��ل��ف��ة  ����س���ور  اإىل  ال���ت���ع���رف 
اأ�ساليب �سرد الق�س�ض امل�ستوحاة من 
مل�سقات الأفالم الهندية؛ بالإ�سافة 
ال��ذي يتيح  ال�سباب  ال��زّوار  اإىل دليل 
لل�سباب فر�سة التعرف على ال�سينما 

الهندية.
معر�ض  اأب����وظ����ب����ي  ال���ل���وف���ر  ي���ن���ّظ���م 
“كبار جنوم بوليوود: عامل ال�سينما 
جمموعة  م���ن  ب���دع���م  الھندية” 
ال�سحية  ل���ل���رع���اي���ة  ه���ي���ل���ث  ب����ي����ور 
ملعار�ض  ال��راع��ي  ال�سريك  ب�سفتھا 
اللوفر  يف  ع���ر����س���ه  ع���ق���ب  امل���و����س���م. 
“كبار  م��ع��ر���ض  ���س��ي��ف��ت��ح  اأب���وظ���ب���ي، 
ن�سخته  يف  اأب��واب��ه،  بوليوود”  جن��وم 
الثانية يف متحف كيه برانلي – جاك 
املعر�ض  �سيقدم  باري�ض.  يف  ���س��رياك 
ل�سريحة جديدة من الزوار الفر�سة 
التفاعلية،  التجربة  ل�ستك�ساف هذه 
حيث �سيعر�ض اأكر من 150 عمل 
 40 اأك���ر م��ن  ف��ن��ّي ومقتطفات م��ن 
فيلماً يف الفرتة ما بني 26 �سبتمر 

2023 و7 يناير 2024.
ُم�سجل  ل���ق���اء  ت���ق���دمي  امل����ق����رر  م����ن 
“بودكا�ست” ب�سوت ُمن�سقي املعر�ض 
ل��ت��ك��ون م��ت��اح��ة اأم����ام اجل��م��ه��ور على 
اجلّوال  وتطبيق  الإل��ك��رتوين  املوقع 
اأبوظبي.  اللوفر  مبتحف  ني  اخلا�سّ
باللغة  م���ت���وف���ر  امل���ع���ر����ض  ك���ت���ال���وج 
يف  والفرن�سية  والإجنليزية  العربية 

متجر متحف اللوفر اأبوظبي.

 متحف �للوفر �أبوظبي يفتتح �ليوم معر�صه �ملُقام حتت عنو�ن   »كبار جنوم بوليوود: عامل �ل�صينما �لهندية«

•• ال�شارقة-الفجر:

 ”2023 “اك�سبوجر  ل��ل��ت�����س��وي��ر  ال�����دويل  امل���ه���رج���ان  ي��ف��ت��ح 
الفنانني  من  الإبداعية  ال�سناعات  يف  للعاملني  ملهماً  ف�ساًء 
ع�ساق  ج��ان��ب  اإىل  ال��ف��ن��ي  امل��ح��ت��وى  �سناعة  يف  واملتخ�س�سني 
ال�سور واللوحات الفنية، حيث يخ�س�ض جمموعة من املعار�ض 
جتلياته  بكافة  الفن  م�سوري  من  لنخبة  واجلماعية  الفردية 
حمتوى  تقدمي  على  القائمة  والتقنية،  والإن�سانية  العمرانية 
والتكوينات  ال��ل��ون��ي��ة  ال��ت��ب��اي��ن��ات  ب��ت��وظ��ي��ف  م��ده�����ض  ب�����س��ري 
اإىل  واأع��م��ال��ه��م  ال��ف��ن��ون  م�����س��وري  امل��ه��رج��ان  اجلمالية.وي�سع 
ج��ان��ب جم��م��وع��ة م��ن امل��ع��ار���ض اخل��ا���س��ة مل�����س��وري الق�س�ض 
امل�سورين  واأع��م��ال  الريا�سية،  الأل��ع��اب  وم�سوري  الإن�سانية، 
بني  من  الفنون  م�سوري  كبار  م�ساركة  تاأتي  اإذ  ال�سحفيني، 
74 م�����س��وراً، يقدمون خ��الل ال��ف��رتة م��ن 9 - 15 ف��راي��ر ب� 
“مركز اإك�سبو ال�سارقة”، عدداً من احلوارات امللهمة واجلل�سات 

النقا�سية والندوات وور�ض العمل.
املعار�ض: ل حدود للخيال

“النور  معر�ض  بالفنون  اخلا�سة  املعار�ض  جمموعة  وت�سم 
اأيقونية”  “�سور  ومعر�ض  ابويا،  مايكل  للم�سور  الداخلي” 

مغلقة”  بعيون  “الإب�سار  ومعر�ض  ماكوري،  �ستيف  للم�سور 
اأعمالهم  يف  يقدمون  الذين  لوبيز،  توما�ض  خو�سيه  للم�سور 
ف��ر���س��ة ف��ه��م وج��ه��ات ن��ظ��ر ج��دي��دة ح���ول ال��ث��ق��اف��ة الإفريقية 
“الأوراق  معر�ض  يهدف  فيما  والإب����داع،  الإن�سانية  والهوية 
“التباين:  ومعر�ض  كابانيايف،  فيليب  للم�سور  املت�ساقطة” 
على  ج��دي��دة  اآف����اق  ف��ت��ح  اإىل  ع��ي��د،  داين  للم�سور  ناميبيا” 
ال�سيارات”  “ت�سوير  اجلمال الطبيعي، يف حني ميثل معر�ض 
املحارب:  “ال�سمك  وم��ع��ر���ض  اجل��ع��ف��ري،  ع��ب��داهلل  للم�سور 
فر�سة  مانيك،  ن��وف��ان��درو  للم�سور  للحقيقة”  الآخ���ر  ال��وج��ه 
خطرية.وي�سعى  ومواقف  اأح��داث  داخ��ل  والفن  اجلمال  لروؤية 
ت�سيونغ،  دانيال  للم�سور  اخليالية”  املدينة  “معامل  معر�ض 
روتر،  اإي���ان  للم�سور  وال�سوء”  بالف�سة  “الر�سم  وم��ع��ر���ض 
ل�ستعرا�ض �سبل ا�ستك�ساف الفنان لتقنيات وموا�سيع جديدة، 
“واأعمال   2023 الرنج�ض  “حتّول  معر�ض  ي�ستعر�ض  بينما 
التقنية للم�سور  اأوه، اخلرات  للم�سورة �سوي ت�سو  خمتارة” 
وقدرتها على اإنتاج اأعمال فنية، وهو متاماً ما يقدمه معر�ض 
“روؤية  ومعر�ض  كريب،  جارك  بيدرو  للم�سور  احلياة”  “لغز 
التعرف  ملهمة:  ح���وارات  ك��وب.  ج��ودي  للم�سورة  كثب”  ع��ن 
على كيفية عمل العقول الإبداعية واإىل جانب املعار�ض الفنية، 

احل���وارات  م��ن  �سل�سلة  ال��ف��ن��ون  مل�����س��وري  “اك�سبوجر”  ينظم 
بعنوان  ح��وار  يف  دوبلر  دوغال�ض  امل�سور  ي�سارك  حيث  امللهمة 
“ملحمة ت�سويرية طالت خم�سني عاماً” ويقدم رحلته كم�سور 
الأزياء،  وت�سوير  ال��ت��ج��اري،  الت�سوير  يف  وجتربته  حم��رتف، 
ويكبولد يف  يناق�ض غابرييل  فيما  واملكياج،  التجميل  وت�سوير 
الت�سوير  ا�ستخدام  ات�سال”  “على  الذي يحمل عنوان  حواره 
التوا�سل  واأث��ر من�سات  املعا�سرة  تعقيدات احلياة  يف مناق�سة  
الجتماعي عليها، يف حني يركز حوار “كيف تعزز املعرفة اخليال 
وتدعم الإبداع” للم�سور فيليب كابانيايف على اأهمية املعرفة 
الإبداعية. ملكاتنا  وتعزيز  للعامل  ت�سوراتنا  مالمح  ر�سم  يف 
ويتحدث امل�سور جول غراميز يف حوار “الفنان الذي بداخلك” 
عن بهجة التعبري عن الذات واإمكانيات الفن التي ل تنتهي، اأما 
حوار “دوائر” للم�سورة بارا برا�سيلوفا فيقدم نظرة متعمقة 
والأفكار  املو�سوعات  ويناق�ض  ال�سريايل،  الت�سوير  فن  ح��ول 
اأعمالها.وميكن للح�سور امل�ساركني طرح الأ�سئلة  األهمت  التي 
اأ�سئلة  ف��ق��رات  خ��الل  امل�سورين  ه���وؤلء  خ��رات  على  والتعرف 
املهرجان  يحر�ض  حيث  وح���وار،  جل�سة  كل  نهاية  يف  اجلمهور 
للتعرف  واملحرتفني  ال��ه��واة  من  ل��ل��زوار  الفر�سة  تقدمي  على 
دور  وا�ستك�ساف  لتطوير مهاراتهم  وتقنيات جديدة  اآف��اق  على 

الأف�سل.ويوفر  اإىل  العامل  تغيري  يف  الفوتوغرايف  الت�سوير 
املهرجان للزوار جمموعة من الفر�ض لتو�سيع اآفاقهم والتعمق 
متكاملة  الإبداعية من خالل جتربة  قدراتهم  تعزيز  �سبل  يف 

حتت  ال��ع��امل  يف  امل�سورين  اأف�سل  اأع��م��ال  على  فيها  يتعرفون 
“مركز  ب�  املقبل  15 فراير   -  9 الفرتة من  �سقف واح��د، يف 

اإك�سبو ال�سارقة«.

ال�صارقة« اإك�صبو  »مركز  ب�  فرباير  خلل الفرتة من 9 - 15 

»�ك�صبوجر 2023« يدعو �لعاملني يف �لقطاعات �لإبد�عية حلو�ر مفتوح مع نخبة من م�صوري �لفنون يف �لعامل

وّقعت ال�سيخة اليازية بنت نهيان اآل نهيان ال�سفرية 
العربية  املنظمة  العربية لدى  للثقافة  العادة  فوق 
ووزارة   ، “الألك�سو”  وال��ع��ل��وم  والثقافة  للرتبية 
اتفاقية  “الألك�سو”،  ومنظمة  وال�سباب،  الثقافة 
يف  الكتابية  النقو�ض  مكت�سفات  اأه��م  جلمع  تعاون 
الوطن العربي بهدف اإثراء وتو�سيع م�سروع موقع 

“بوابة النقو�ض العربية”.
افرتا�سياً،  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مت  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة،  ت���اأت���ي 
22 م��ن م��وؤمت��ر الوزراء  ال���  ال���دورة  ل��ق��رار  تنفيذاً 
امل�سوؤولني عن ال�سوؤون الثقافية يف الوطن العربي 
الذي ا�ست�سافته الدولة واخلا�ض بامل�سروع الثقايف 
مب�سروع  املتعلق  اجلزء  وحتديداً  امل�سرتك  العربي 
اإثراء بوابة النقو�ض العربية التي اأ�س�ستها ال�سيخة 
اليازية بنت نهيان اآل نهيان ، ود�سنها معايل ال�سيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ض 

يف اأبريل 2021.
ونظرا لأهمية هذا امل�سروع يف توثيق اأحد مكونات 
ال����رتاث ال��ث��ق��ايف ب��ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة واإت��اح��ت��ه لكل 
من  ال�سنف  بهذا  واملهتمني  والباحثني  الدار�سني 
اإثراء البوابة من  الرتاث املكتوب، مت التفاق على 
قبل جميع الدول العربية ممثلة يف وزارات الثقافة 

وال�سياحة التابعة لها.
العربية  املنظمة  ب��ني  بالتعاون  التفاقية  وت�سعى 
الوطنية  وال��ل��ج��ن��ة  وال���ع���ل���وم  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل��رتب��ي��ة 

الإماراتية للرتبية والثقافة والعلوم لدعم واإثراء 
www.aip. العربية”  التقو�ض  “بوابة  موقع 
ال���ذي ي��ع��ّد اأح���د اأه���م امل��واق��ع الإل��ك��رتون��ي��ة يف   ae
املنطقة العربية املعني يف احلفاظ على اأبرز وجوه 
والكتابات  النقو�ض  وه��ي  العربي  الثقايف  ال���رتاث 
ال��ع��رب��ي��ة، ودعوة  ال��ب��الد  م��ن خمتلف  ال�����س��خ��ري��ة 
خراء من الدول العربية لإثراء املوقع باملزيد من 

املعلومات ذات ال�سلة.
وقال الدكتور حممد ولد اأعمر مدير عام املنظمة 
 - “الألك�سو”  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 
خالل توقيع التفاقية موجها خاللها دعوة لدول 
لتوجيه  الفر�سة  “اأغتنم هذه   :  - العربي  الوطن 
الدعوة اإىل كل البلدان العربية للتعاون مع الفريق 
التنفيذي لهذه التفاقية ملا لها من اأهمية يف توثيق 
اأح���د م��ك��ون��ات ال����رتاث ال��ث��ق��ايف ب��ال��ب��ل��دان العربية 
بهذا  واملهتمني  والباحثني  الدار�سني  لكل  واإتاحته 

النوع من الرتاث املكتوب”.
و اأ�ساف: “ اأتقّدم بجزيل ال�سكر اإىل دولة الإمارات 
مُمّثلًة يف وزارة الثقافة وال�سباب وال�سيخة اليازية 
العادة  ف��وق  الألك�سو  �سفرية  نهيان  اآل  نهيان  بنت 
للمنّظمة  املتوا�سل  دعمهم  على  العربية  للثقافة 
اإن توقيع هذه التفاقية خري دليل على  وق��ال   .”
التفاعل  وعلى   ، التعاون وجناعته  ا�ستمرارية هذا 
الإيجابي والبناء وما مت توفريه من دعٍم ، وهو ما 

من �ساأنه اأن يدّعم العمل العربي امل�سرتك وي�ساعد 
العربية  ال��دول  كل  اإزاء  ر�سالتها  اأداء  على  املنّظمة 
اخلا�سة  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ا���س��ت��ث��ن��اء..  دون 
بتطوير واإثراء بوابة النقو�ض العربية جاءت �سمن 
تنفيذ قرارات الدورة 22 ملوؤمتر الوزراء امل�سوؤولني 
عن ال�سوؤون الثقافية يف الوطن العربي ،وموا�سلة 
اأن�سطة �سفرية الألك�سو فوق العادة للثقافة  تنفيذ 

العربية.
وزارة  وكيل  الناخي،  مبارك  �سعادة  قال  جهته  من 
“ ميتلك  ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ب��اب - ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة - 
الفريدة  العنا�سر  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ع��رب��ي  ت��اري��خ��ن��ا 
من  كبري  مبخزون  م�سبعة  فح�سارتنا  والعريقة، 
الهتمام  يجب  التي  الفكر  وكنوز  والعلوم  املعارف 
ب��ه��ا و���س��ون��ه��ا وب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود م��ن اأجل 
التي  الأه����م  ال����روة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  عليها  امل��ح��اف��ظ��ة 

منلكها”.
بنكاً  ك���ون���ه  امل���وق���ع يف  اأه���م���ي���ة  “ ت��ك��م��ن   : وت���اب���ع 
فر�سة  وال��ب��اح��ث��ني  ل��ل��دار���س��ني  ي��ق��ّدم  للمعلومات 
من  متكاملة  بيانات  قاعدة  على  لالطالع  مثالية 
النقو�ض ال�سخرية ذات الأهمية الكبرية يف جمال 
مت��ك��ني ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ل��غ��ات ال��ق��دمي��ة، فهذه 
النقو�ض تاأتي مبثابة ال�سّجل التاريخي والتوثيقي 
اخلالد لهويتنا وانتمائنا العربي، ومرجعاً تاريخياً 

للغتنا العربية”.

الوزارة  �سعي  التفاقية  ه��ذه  “ ترتجم   : واأ���س��اف 
حل���ث ج��م��ي��ع الأط������راف امل��ع��ن��ي��ة ل��ب��ذل امل���زي���د من 
العربي  امل��ح��ت��وى  رقمنة  تعزيز  اأج���ل  م��ن  اجل��ه��ود 
من�سات  ع��ر  ال�سخم  الإرث  ه��ذا  على  واحل��ف��اظ 
والت�ستت  ال�����س��ي��اع  م��ن  عليها  وحت��اف��ظ  ت�سونها 
وت�سهم يف رفع امل�ستوى املعريف بها �سواء للجمهور 
ثمن  ناحيته  �سواء”.من  ح��ّد  على  ال��دار���س��ني  اأو 
العربي  املجل�ض  رئي�ض  الكحالوي  حممد  الدكتور 
لالحتاد العام لالآثاريني العرب هذا امل�سروع الكبري 
لالأمة  يحفظ  ال���ذي  العربية”  النقو�ض  “بوابة 
يحفظ   ، وم�ستقبلها  وحا�سرها  ما�سيها  العربية 
 ، الب�سري  والعامل  التعرية  ع��وام��ل  م��ن  ما�سيها 
الأمة  حلا�سر  اأهمية  النقو�ض  لهذه  اأن��ه  م�سيفا 
العربية فهي دللة مادية وا�سحة على وحدة الأمة 
بل  النقو�ض فقط  بجمع  يتعلق  ل  فالأمر  العربية 
بالتحليل اأي�سا ، اأما امل�ستقبل فيق�سد به احلفاظ 

على الهوية العربية.
واأك����د اأن م�����س��روع ب��واب��ة ال��ن��ق��و���ض ال��ع��رب��ي��ة الذي 
ان��ط��ل��ق��ت ب���ه ���س��ف��رية ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ن��ال��ت به 
ق�����س��ب ال�����س��ب��ق و اأ���س��ب��ح ال��ي��وم ل��ه واق����ع ملمو�ض 
الباحثني  واأم��ام  العربي  امل�ستوى  على  مكانته  وله 
اجلوائز  ���س��وء  يف  وي��ت�����س��اب��ق��وا  ليتناف�سوا  ال��ع��رب 
ا�سمها  وحملت  املوقع  تاأ�سي�ض  منذ  اأطلقتها  التي 
ال��ع��رب على  الآث���اري���ني  ���س��ب��اب  لتحفيز  ور����س���دت 

بع�ض  “هناك   : املفقود.واأ�ساف  الرتاث  جمع هذا 
التو�سيات عند بداية العمل وهو ا�ستبعاد النقو�ض 
من  النقو�ض  جمع  على  والعمل  ن�سرها  �سبق  التي 
�سراعات  ت�سهد  وال��ت��ي  باخلطر  امل��ه��ددة  ال��ب��ل��دان 
م�سلحة وال��ع��م��ل ع��ل��ى درا���س��ة ك��اف��ة ال��ن��ق��و���ض من 
ال��ن��اح��ي��ة حت��ل��ي��ل��ي��ة وم��ع��رف��ة م���ا ب��ه��ا م���ن دللت 
الكثري  وت�سوب  العديد  �ستك�سف  لأنها  وم�سامني 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة واحل�����س��اري��ة وتك�سف 
يف  العربية  احل�سارة  عليها  كانت  التي  املكانة  عن 

اأقطارها املختلفة” .
العربية”  ال��ن��ق��و���ض  “بوابة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
ومكتبة  للمعلومات  بنكاً  تعد   www.aip.ae
اأكر  اإلكرتونياً موِثّقا ومتخ�س�سا ي�سم  و متحفاً 
من 300 نق�ض من اأهم واأبرز املكت�سفات التاريخية 
حمفورة  وج��دت  التي  الكتابية  بالنقو�ض  اخلا�سة 
اكت�سافها  على  واأ���س��رف  وال�سخور  الأح��ج��ار  على 
نخبة من العلماء والباحثني من الإمارات ومعظم 
يتيح فر�سة  ب���دوره  وال���ذي   ، العربي  ال��وط��ن  دول 
يعك�ض  ال��ذي  ال�سخم  الثقايف  الإرث  على  التعّرف 

الهوية احل�سارية العربية.
للزوار  افرتا�سية  تفاعلية  جت��رب��ة  امل��وق��ع  وي��ق��دم 
معر�ض  يف  التجول  بفر�سة  املت�سفح  يحظى  حيث 
للزائرم�ساهدة  ي��ت��ي��ح  الأب���ع���اد  ث��الث��ي  اف��رتا���س��ي 
نقو�ض  األ��ب��وم  م��ن  املنتقاة  النقو�ض  م��ن  جمموعة 

تقنيات  با�ستخدام  تفاعلي  باأ�سلوب  وذل��ك  امل��وق��ع، 
الواقع الفرتا�سي املعزز.

وامل��وق��ع ي��ع��د م��ك��ان��اً واح����داً م��ت��م��ي��زاً ل��ك��ل املهتمني 
ال�سخرية  والنقو�ض  الكتابات  علم  يف  والباحثني 
ال��ع��رب��ي��ة، و���س��ي��م��ك��ن��ه��م م���ن الط������الع ع��ل��ى �سور 
والكتابات(،  )املناظر  النقو�ض  لأهم  اجل��ودة  عالية 
عملية  لت�سهيل  اخل��ط��ي  ال��ر���س��م  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بطريقة  وذل��ك  النقو�ض  لتلك  وال��ق��راءة  الط���الع 
على  لالطالع  فر�سة  يتيح  وتفاعلية.كماع  �سهلة 
معلومات عن طبيعة الأماكن التي عر فيها على 
ه���ذه ال��ن��ق��و���ض. وق���د مت رف���د ال��ب��واب��ة مبجموعة 
الفائزين  للباحثني  العربية  النقو�ض  من  جديدة 
لالآثاريني  العام  لالحتاد  العربي  املجل�ض  بجوائز 
على  العربية  والكتابات  النقو�ض  جم��ال  يف  العرب 
اليازية بنت نهيان  ال�سخور،واملقدمة من ال�سيخة 
العربي  للمجل�ض  امل��وؤمت��رال��دويل  خ��الل  نهيان  اآل 
اأول جائزة  م��ت��ت��ال��ي��ن، وه���ي  م����دار دورت����ني  ع��ل��ى 
باملجل�ض وعلى م�ستوى الدول العربية يف تخ�س�ض 
النقو�ض والكتابات العربية على ال�سخور والأحجار، 
على  الباحثني  ت�سجيع  اإىل  اجل��وائ��ز  ه��ذه  وتهدف 
اأعمال امل�سح امليدانى ملواقع النقو�ض ال�سخرية فى 
اأى مكان يف بلدان العامل العربى، ور�سد وجمع اأهم 
العربية  والكتابات  بالنقو�ض  اخلا�سة  الإكت�سافات 

على ال�سخور والأحجار.

�تفاقية تعاون بني �صفرية �لثقافة �لعربية و وز�رة �لثقافة و�لألك�صو لإثر�ء بو�بة �لنقو�ض �لعربية

الثالثاء   24  يناير    2023  م   -    العـدد   13756  
Tuesday   24    January    2023   -  Issue No 13756



�شــــيـــــاحـــة

27
حمميات �لإمار�ت �لطبيعية.. بو�صلة ع�صاق �ل�صياحة �لبيئية حول �لعامل

•• دبي-وام:

وتكويناتها  البيولوجي  بتنوعها  الغنية  الطبيعية  املحميات  من  جمموعة  ت�صمل  فريدة  بيئية  مبواقع  االإم��ارات  دولة  حتظى 
اجليولوجية املذهلة، وحيواناتها ونباتاتها النادرة، اإ�صافة اإىل ال�صعاب املرجانية الزاخرة بالكائنات البحرية الفريدة من نوعها، 
ما جعلها مبثابة البو�صلة التي توجه خيارات ع�صاق املواقع ال�صياحية حول العامل، مبا يف ذلك زوارها من داخل الدولة، ال �صيما يف 
ظل االأجواء الربيعية التي يتميز بها �صتاء االإمارات، والربامج والفعاليات اال�صتثنائية التي ت�صهدها حملة اأجمل �صتاء يف العامل.

عاملي  موؤ�صر  وهو  البيئية"،  اال�صتدامة  "موؤ�صر  البحرية" يف  الطبيعية  "املحميات  معيار  يف  االأوىل  املرتبة  االإمارات  دولة  وحتتل 
يقي�ص تقدم الدول يف هذا املجال، علوة على النجاحات املهمة التي حققتها يف جمال املحافظة على االأنواع املهددة باالنقرا�ص 
واإكثارها واإطلقها يف بيئاتها الطبيعية، لرت�صخ االإمارات مكانتها يف جمال االهتمام باملحميات الطبيعية وتنميتها، ودورها يف تعزيز 

ال�صياحة البيئية.

ومتتد املحميات الطبيعية يف الإم��ارات على م�ساحة تزيد على 15.5 يف 
املائة من اإجمايل م�ساحة الدولة، لت�سكل اأحد اأهم املقا�سد للماليني من 
الزائرين املحليني وال�سياح من خارج الدولة، على مدار العام وخ�سو�ساً 
لال�ستمتاع  العامل"،  يف  �ستاء  "اأجمل  حملة  من  الثالثة  الن�سخة  خ��الل 
باملناظر الطبيعية اخلالبة واحلياة الرية، وممار�سة العديد من الأن�سطة 

املمتعة.

-اأبوظبي.. وجهة رئي�صية ملحبي احلياة الفطرية
تزخر الإمارات مبحميات طبيعية تتميز بتنوع بيولوجي كبري، ففي اإمارة 
اأبوظبي هناك العديد من املحميات الرية وهي حمميات الوثبة، واملزموم 
والطوي،  والبدعة،  ال�سراب،  وق�سر  العربي،  واملها  واحلبارى،  "الغ�سا"، 
وجبل  والدلفاوية،  الدب�سة،  وب��و  والرملة،  ال�سقور،  وبرقا  ه��زاع،  وب��دع 

حفيت.
يف  الرية  املحميات  اأ�سهر  من  الرطبة  لالأرا�سي  الوثبة  حممية  وتعتر 
اإمارة اأبوظبي، حيث تتيح لهواة مراقبة الطيور وحمبي احلياة الفطرية 
املهددة  الأن���واع  م��ن  العديد  ذل��ك  يف  مب��ا  البيولوجي  بالتنوع  ال�ستمتاع 
به  لها حتتمي  م��وئ��اًل  لي�سبح  امل��ك��ان  ه��ذا  اإىل  وال��ت��ي جل��اأت  بالنقرا�ض، 

وتعتمد عليه لتغذيتها وتكاثرها.
وت�ستهر هذه املحمية بوجود عدد كبري من طيور النحام الكبري املعروف 
ب�"الفنتري"، والذي يعرف اأي�ساً بالفالمنجو الكبري، حيث يعي�ض  حملياً 
يف هذه املحمية اآلف الطيور خالل ف�سلي اخلريف والربيع، وجمموعة 

وا�سعة من احليوانات املائية.
اأب��وظ��ب��ي حم��م��ي��ات ب��ح��ري��ة وه���ي ال�����س��ع��دي��ات، وراأ�����ض غنا�سة،  ك��م��ا ت�سم 
وبوال�سياييف، والقرم ال�سرقي، واليا�سات، اإ�سافة اإىل حممية مروح التي 
تعد اأول حممية حميط حيوي يف الإمارات، وهي موطن لأكر من 60% 
من اأبقار البحر »الأطوم« يف مياه الدولة، كما اأنها موقع جيد ل�ستك�ساف 

الدلفني قارورية الأنف واحلدباء والطيور البحرية.

حمميات برية وبحرية فريدة يف دبي
- ويف اإمارة دبي توجد حمميات برية فريدة ت�سمل حمميات حتا، وجبل 
بنزوى،  وال��غ��اف  ال�سحراوية،  وامل��رم��وم  ال�سحراوية،  والوحو�ض  ن��زوى، 
ودبي ال�سحراوية، اإ�سافة اإىل حمميتني بحريتني هما حممية جبل علي 

الطبيعية، وحممية راأ�ض اخلور للحياة الفطرية.
من  اإق��ب��اًل مم��ي��زاً  دب��ي  الفطرية يف  للحياة  راأ����ض اخل��ور  وت�سهد حممية 
هجرة  مو�سم  مع  تتزامن  التي  ال�ستاء  ف��رتة  خ��الل  خ�سو�ساً  اجلمهور، 
الطيور بالعامل، حيث حتت�سن املحمية قرابة 450 نوعاً من احليوانات 

و47 نوعاً تقريباً من النباتات.
وت��ع��م��ل اأج�����واء امل��ح��م��ي��ة ع��ل��ى اإث�����راء ف�����س��ول حم��ب��ي ال���س��ت��ك�����س��اف كونها 
الطيور  اأن��واع  خمتلف  يجمع  بيولوجياً  وتنوعاً  خمتلفاً  اأ�سلوباً  حتت�سن 

والالفقاريات والكائنات احلية التي ت�ستمل على الق�سريات والأ�سماك 

والثدييات ال�سغرية.

- تنوع بيولوجي يف ال�صارقة..
املميز، نتيجة لتنوع  البيولوجي  بالغنى يف تنوعها  ال�سارقة  اإم��ارة  وتت�سم 
الرطبة،  الأرا���س��ي  اإىل  اإ�سافة  فيها،  واجلبلية  والرية  البحرية  املوائل 
حيث ت�سم الإمارة عدة حمميات برية منها حمميات الردي، والظليمة، 
والفاية، وحزام غابات املنتر، ومليحة، ووا�سط الطبيعية، وجبل بحي�ض، 
حمميتني  ج��ان��ب  اإىل  احل��ل��و،  ووادي  ق��رح��ة،  ووادي  و���س��ن��وف،  وم�����س��ن��د، 
�سري  ج��زي��رة  وحممية  واحل��ف��ي��ة،  ال��ق��رم  اأ���س��ج��ار  حممية  هما  بحريتني 

بونعري.
معامل  اكت�ساف  فر�سة  بتقدمي  بونعري  �سري  ج��زي��رة  حممية  وت�ستهر 
من  متنوعة  ملجموعة  اآمًنا  م��الذاً  وتعد  البحر،  ويف  الياب�سة  على  فريدة 

وال�سالحف  ال�سقر،  منقار  �سالحف  مثل  ب��الن��ق��را���ض،  امل��ه��ددة  الأن����واع 
البحرية اخل�سراء النادرة التي تاأتي اإىل �سواطئ اجلزيرة لو�سع البي�ض 

بني �سهري مار�ض ويونيو من كل عام.
وبالن�سبة للغوا�سني، ت�سم مياه البحر حول جزيرة �سري بونعري اأكر من 

املرجانية. ال�سعاب  من  نوعاً  و40  املرجانية  الأ�سماك  من  نوعاً   76
اجلزيرة  يف  الأحمر  املعطف  �سمك  وج��ود  اكت�ساف  لالهتمام،  املثري  ومن 

الذي مل ي�سبق اكت�سافه يف مياه اخلليج من قبل.

- طبيعة �صاحرة يف عجمان
الن�سخة  اإط��الق  �سهدت  الزوراء" التي  "حممية  ت��رز  اإم��ارة عجمان  ويف 
"اأجمل �ستاء يف العامل"، وتتميز املحمية بغابات �سجر  الثالثة من حملة 
وتقطنها  مربع  مرت  مليون  م�ساحة  على  ال�ساحرة  الطبيعة  ذات  القرم 
العديد من الف�سائل الرية والبحرية، وت�سّكل موطنا لأكر من 100 
نوع من الطيور املحلية واملهاجرة، مبا يف ذلك طيور 

بالإ�سافة  ال�سنة  مدار  على  م�ساهدتها  التي ميكن  الوردية  الفالمينجو 
اإىل مالك احلزين اأو البل�سون.

وتوفر هذه املحمية الطبيعية بيئة مثالية ملمار�سة العديد من الأن�سطة 
ال�سيقة مثل ريا�سة التجديف بالقوارب ال�سغرية )الكاياك( بني  املائية 

اخللجان واملمرات ال�سيقة املحاطة باأ�سجار القرم.
الوطنية  احلملة  تفعيل  يف  امل�ساهمة  املنطقة  ل���زوار  الفر�سة  تتاح  كما 
لزراعة 100 مليون �سجرة قرم يف دولة الإمارات بحلول العام 2030، 
بزراعة  اخل�سراء  الرقعة  زي���ادة  يف  امل�ساركة  املنطقة  ل���زوار  ميكن  حيث 

�ستالت �سجر القرم فيها.

- تكوينات جيولوجية مده�صة يف الفجرية
و�سمن �سل�سلة جبال حجر اخلالبة يف اإمارة الفجرية، تقع حممية وادي 
بيولوجي  بتنوع  وتزخر  ال�ساحر،  بجمالها  تتميز  التي  الوطنية  الوريعة 
والأنهار  ال�سخرية  املنحدرات  من  مده�سة،  جيولوجية  وتكوينات  فريد 

والت�سكيالت ال�سخرية الرائعة.
وت�سم املحمية تنوعاً طبيعياً مذهاًل ي�سمل مئات الأنواع من احليوانات 
حممية  اأول  اأن��ه��ا  كما  املحلية،  الأورك��ي��د  زه��رة  فيها  وت��وج��د  والنباتات، 
والقنفذ  العربي  ال��ري  وال��ق��ط  ب��الن��دف��ورد  لثعلب  موطن  وه��ي  جبلية 

والو�سق وغريها.
عدة  الفجرية  اإم��ارة  ت�سم  الوطنية،  الوريعة  وادي  حممية  جانب  واإىل 

حمميات منها العقة، و�سدنا، والبدية، وجزيرة الطيور.

-اأم القيوين.. مق�صد لع�صاق الهدوء
�سياحية  ووجهة  القيوين حممية طبيعية  اأم  يف  ال�سينية  وتعتر جزيرة 
باأنواع عديدة من  تزخر  اإذ  الطبيعة،  اأح�سان  الهدوء يف  لع�ساق  منا�سبة 
والأ�سجار  الطبيعية  والنباتات  واحليوانات  الفالمينجو  كطيور  الطيور 

ومن اأ�سهرها اأ�سجار القرم املختلفة.
الأثرية  املواقع  اأهم  من  ال�سينية عدداً  التاريخية جلزيرة  البيئة  وت�سم 
وال�سياحية يف الإم��ارة، وموؤخًرا مت الإعالن عن الدير امل�سحي والكني�سة 
بجزيرة ال�سينية والتي تعد مبثابة �سجل حي ملختلف املجتمعات املتعددة 

الثقافات التي ا�ستقرت يف اجلزيرة على مدى القرون املا�سية.

-راأ�ص اخليمة.. موئل النحام ون�صر ال�صمك
وتعد حممية خور املزاحمي البحرية يف اإمارة راأ�ض اخليمة موئاًل للعديد 
من الأنواع ذات الأهمية البيئية العالية منها طائر النحام "الفالمينجو"، 
ون�سر ال�سمك، بجانب كون املحمية من مناطق تع�سي�ض وتغذية ال�سالحف 

اخل�سراء املهددة.
الأ�سماك  من  للعديد  حا�سنة  بيئة  باأنها  املزاحمي  خ��ور  حممية  ومتتاز 
التجارية التي حتتمي يف بيئة املحمية، قبل اأن تنتقل اإىل املخزون ال�سمكي، 
م�سروع  ا�ستكمال  على  طبيعية،  كمحمية  املزاحمي  خ��ور  اإط��الق  و�ساعد 

ترقيم ال�سالحف اخل�سراء املهددة بالنقرا�ض.
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عاملة �أحياء تتحدث عن فو�ئد �ملّلي�صة
حتدثت، اإيرينا مالت�سيفا، عاملة الأحياء والأع�ساب والأخ�سائية يف الطب 
 )mélisse ،melissa الليمون  )بل�سم  املّلي�سة  نبات  عن  الوظائفي 

واأعادت اإىل الأذهان بع�ض فوائدها.
ويقول  اله�سم.  عمليات  على  جيد  تاأثري  له  النبات  هذا  تناول  اإن  وقالت 
يف  ت�ساعد  التي  امل��واد  من  العديد  على  اأي�سا  حتتوي  امللي�سة  اأن  اخل��راء 
فزيته  ال��ع��الج.  يف  طويل  تاريخ  له  نبات  هي  امللي�سة  ال�سيخوخة.  تاأخري 
والتوتر،  ال�سداع،  وتخفيف  اله�سمي،  اجلهاز  ا�سطرابات  لعالج  منا�سب 
اأي�سا  تت�سمن  امللي�سة  اأن  الطبيبة  واأ�سافت  القولون.  تقل�سات  وتخفيف 
لالأك�سدة  م�سادة  خ�سائ�ض  لها  التي  الليمون(،  )بل�سم  الليمونني  م��ادة 
القلب  لنظام  وق��ائ��ي  ت��اأث��ري  مبثابة  تعمل  اأن��ه��ا  كما  لل�سرطان،  وم�����س��ادة 
والأوعية الدموية. واأعادت الطبيبة الرو�سية اإىل الأذهان اأن �ساي امللي�سة 
امل�سروب  فاإن هذا  اإىل ذلك،  اأن يهّدئك يف وقت ق�سري. وبالإ�سافة  ميكن 
يح�ّسن نوعية النوم. اأما ال�ساي بالبابوجن فرييح الع�سالت ومينع الإن�سان 

من الإ�سابة بحالت القلق والذعر.

حيلة طعام ب�صيطة لنوم �أ�صرع
قد ل يكون النوم عملية حيوية �سهلة على اجلميع، حيث يكافح الكثريون 

حول العامل من اأجل احل�سول على نوم كاف كل ليلة.
اأج��ل مكافحة احل��رم��ان م��ن ال��ن��وم، يوجد ط��رق ع��دي��دة وخمتلفة،  وم��ن 

اأحدها عن طريق النظام الغذائي.
 American 2007 يف جم��ل��ة  ع���ام  ُن�����س��رت يف  درا����س���ة  وج����دت  ف��ق��د 
الكربوهيدرات  تناول  اأن   ،  Journal of Clinical Nutrition
اأ�سرع وال�ستمتاع بنوم  باأربع �ساعات �سمح للنا�ض بالنوم ب�سكل  النوم  قبل 
اأف�سل. وخل�ست الدرا�سة اإىل نتائج اأظهرت اأن "الوجبة التي حتتوي على 
اإىل تق�سري كبري يف وقت ال�ستجابة  اأدت  ن�سبة عالية من الكربوهيدرات 
اأن يح�سلوا على  للنوم اأي حلول النعا�ض لدى الأ�سخا�ض الذين يريدون 
نوم �سحي، مقارنة مع الوجبة ذات املوؤ�سر الغالي�سيمي املنخف�ض، وكانت 
النوم. ويجب حتديد  وق��ت  �ساعات من   4 قبل  تناولها  فاعلية عند  اأك��ر 
يف  النوم  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين  لالأ�سخا�ض  النتائج  ه��ذه  اأهمية 

التجارب امل�ستقبلية".
واملعكرونة  الأب��ي�����ض  واخل��ب��ز  الأب��ي�����ض  الأرز  ال��ك��رب��وه��ي��درات،  اأمثلة  وم��ن 
والبطاط�ض. ومع ذلك، هذا ل يعني اأنه يجب على املرء اأن ينغم�ض يف هذه 
اأن تكون ج��زءا من نظام  الأطعمة يف جميع الأوق��ات قبل النوم، بل يجب 

غذائي متوازن.
الكربوهيدرات،  اأن��واع  تناول جميع  الدرا�سات فوائد يف  ولكن مل جتد كل 
فقط  الأرز  ف��وائ��د   ،2014 ع��ام  يف  ُن�سرت  يابانية،  درا���س��ة  لحظت  حيث 

ولي�ض اخلبز اأو املعكرونة.
 The food( ال���غ���ذائ���ي  ال��غ��الي�����س��ي��م��ي  "املوؤ�سر  اأن:  اإىل  وخ��ل�����س��ت 
glycemic index( املرتفع وال�ستهالك املرتفع لالأرز يرتبط بهما 
ب�سكل كبري النوم اجليد لدى الرجال والن�ساء اليابانيني، يف حني اأن تناول 
اخلبز ل ترتبط به نوعية النوم وترتبط با�ستهالك املعكرونة قلة النوم".

تناول  مفتاح  ف��اإن   ،Amerisleep اأو�سمون من مدونة  ل��روزي  ووفقا 
الكربوهيدرات والنوم "هو احلفاظ على وجبات ع�ساء ب�سيطة ومعتدلة يف 

جزء منها، حتى ل نت�سايق من ع�سر اله�سم لحقا".

؟  ال�صمكة  قلب  يف  بطني  • كم 
- بطني واحد

؟ االآن  املتداولة  النقود  اأقدم  • ما 
- اجلنيه الإ�سرتليني

الطيور؟ لدى  ال�صم  حا�صة  توجد  • اأين 
-  ل وجود لها

؟  االأبقار  حمل  مدة  • ما 
- 9اأ�سهر 

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�ساروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�ساروا اإىل تفتيت احل�سى يف املثانة هم الأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوانات ثالثة : البوم و اخلفا�ض و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�سمى با�سم )فاأر بك�سا�ض( يقتل الزواحف ال�سامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ض عام 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيها ال�سليبيون القد�ض هي 88 �سنة.
-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �سلة املهمالت �سنوياً من الفرن�سيني هو 400 األف طن.

-هل تعلم الكلب ي�ستطيع اأن ي�سمع دقات ال�ساعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�سى العنا�سر على وجه الأر�ض هو الأملا�ض.

-هل تعلم اأن النملة ت�ستطيع اأن حتمل 50 �سعف وزنها.
-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.

-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�ساء يتفوقن على الرجال يف حا�سة ال�سم.
-هل تعلم اأن اأ�سخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�سرتاليا والرازيل.
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فوائد اخليار 
فوائد اخليار عديدة 
اخليار  يعتر  ح��ي��ث 
نوعا من اخل�سروات 
ول  للجميع  املحببة 
ال�ستغناء  مي����ك����ن 
ع��ن��ه ح��ي��ث اأن����ه لبد 
من وج��وده يف اأغلب 
ال�سلطات  اأن������������واع 

واملخلالت.
باأنه  اخل���ي���ار  ي��ت��م��ي��ز 
ال��ه�����س��م حلو  ���س��ه��ل 
رط�����ب يرد  امل��������ذاق 

اجل�سم وينع�سه يقلل ال�سعور بالعط�ض، غالبا ما يتواجد دائما على مائدة 
الإفطار والع�ساء.

يحتوي على األياف ومعادن وحديد وكال�سيوم وفيتامينات وبوتا�سيوم وكل 
هذا مهم و�سروي ل�سحة الإن�سان.

والإم�ساك  اجلفاف  من  اجل�سم  يقي   . املعدة  حمو�سة  تعديل  على  يعمل 
ويزيل  الأع�ساب  يهدئ  الأل��ي��اف.  على  لحتوائه  اله�سم  عملية  .يح�سن 
التوتر . يحتوي على ن�سبة عالية من املاء فيعتر مدر قوي للبول . يقي 
ال�سعور  يعطي   .c بفيتامني  لأن���ه غني  والأن��ف��ل��ون��زا  وال��ر���س��ح  ال���رد  م��ن 
لحتوائه  للب�سرة  مفيد  والدايت.  الريجيم  لإ�سحاب  مفيد  فهو  بال�سبع 
التجاعيد.  ظ��ه��ور  وت��اأخ��ري  تقليل  على  يعمل   . الأك�����س��دة  م�����س��ادات  على 
ي�ستخدم  ال�سيف.  اأي��ام  بالعط�ض خا�سة يف  ال�سعور  ويقلل  يرطب اجل�سم 
ق�سر  ال�سباب.  حب  عالج  يف  ي�ستخدم   . الدهنية  للب�سرة  امل�سكات  عمل  يف 
اخليار له دور فعال يف مقاومة مر�ض ال�سرطان .يقلل من اإلتهاب املفا�سل 

والنقر�ض.

كان علي يدعي املعرفة بكل �سيء، فلو راأى فتاة جميلة مت�سي يف الطريق يدعي انه يعرفها ولو ملح �سيارة انيقة 
قريبا  او  له  زال �سديقا  ما  انه  فيقول  فنان حديث  ا�ستهر  اذا  اما  ا�سدقائه..  انها لحد  يدعي  بجوار عمله 
لعائلته .. هو دائما هكذا يحب ان يلفت النظر اليه ويدعي امتالك ما لي�ض له والكذب يف كل �سغرية وكبرية.

دخل ذات يوم اإىل النادي بعد غياب طويل فوجد نفرا من ا�سحابه وقد جتمعوا يتحدثون عن حادثة �سيارة 
ت�سببت يف هدم جزء من �سور النادي وقتيل وعربة قد انقلبت فالقى عليهم التحية وهو مقطب اجلبني ف�ساأله 

احدهم اين كنت يا علي؟ مل نرك منذ فرتة طويلة؟.
 فقال ب�سرعة وبدون تفكري .. كنت يف حالة حزن �سديد وانا يف حالة غ�سب منكم مل يكلف احدكم نف�سه بان 
ي�ساأل عني او يعزيني .. فا�ستعجب اجلميع و�سكتوا .. لكنه اكمل حديثه وكاأنه يخاف ان ين�سى منه �سيئا وقال: 
داخلها مطحونا  امل�سكني  ب�سيارته وقلبتها وه�سمتها ومات  �سنيعة ا�سطدمت  �سيارة  ابن عمي يف حادثة  مات 

وكاأنه قطعة حلم يف �سندوي�ض.. امل�سكني كان يف عز �سبابه وعلى و�سك امتام زواجه .. كنا ن�ستعد لعر�سه..
 فتاأ�سف جميع من �سمع بذلك وقال احد ال�سدقاء: كيف لنا ان نعرف كل ذلك ونحن مل نرك ال الن؟ فقال 
علي: لقد كانت احلادثة هنا منذ ايام وقد ت�سبب احلادث يف هدم جزء من �سور النادي راأيته الن وتذكرت ابن 

عمي فحزنت جدا.
اإىل بع�سهم ثم انطلقوا يف �سحكات ه�ستريية �سديدة دمعت لها عيونهم وهو يقف   فاخذ اجلميع ينظرون 
و�سطهم ل يعلم ملاذا ي�سحكون.. لكن احدهم قال �ساخرا: ل داعي لل�سحك يا جماعة فكل واحد ادرى بعائلته! 
و�سج اجلميع من ال�سحك مرة اخ��رى. فنهرهم وق��ال: انتم ت�سحكون وانا يف ح��زن.. فاخرتق احل�سد احد 
الواقفني ليقول احلادثة كانت بني �سيارة نقل كبرية ا�سطدمت بعربة كان يجرها حمار �سرد بها من �ساحبه 
ابن عمك  النادي... وبذلك يكون احلمار هو  النقل حائط  ال�سيارة  فانقلبت )الكارو( ومات احلمار وه�سمت 

الذي مات يف عز �سبابه قبل ان يتزوج!!.

اكت�سف علماء كنديون �ستة جينات ميكن من خاللها ا�ستعادة 
حا�سة ال�سم املفقودة نتيجة الإ�سابة مبر�ض "كوفيد19-".

فقدان  ملكافحة  ط��رق  الآن  توجد حتى  ل  م��ع��روف،  هو  وكما 
حا�سة ال�سم، التي اأ�سبحت اأحد الأعرا�ض الرئي�سية لت�سخي�ض 

الإ�سابة بعدوى الفريو�ض التاجي امل�ستجد.
وم���ن اج���ل اإج�����راء ت��ع��دي��ل ع��ل��ى ك��ل ج��ني م��ن ه���ذه اجلينات 
ال�ستة هناك اأدوية، ما ي�سمح ب�سرعة ابتكار دواء جديد يعتمد 

عليها.
لعالج  جديدة  طرق  اكت�ساف  يتطلب  "قد  الباحثون،  ويقول 
فقدان حا�سة ال�سم واإدخالها يف املمار�سة ال�سريرية عقودا. يف 
يعتمد على  دواء  بابتكار  الف����رتة  ه������ذه  تقلي�����ض  حني ميكن 

الأدوية املوجود فعال ".

طب  اأخ�����س��ائ��ي��ة  تول�ستينوفا،  األ��ك�����س��ن��درا  ال��دك��ت��ورة  وت�����س��ري 
الأع�ساب، اإىل اأن طرق عالج فقدان حا�سة ال�سم بعد "كوفيد-
ال�سم"  "بتدريب  العالج  لأن  للطب.  بالن�سبة  مهمة   "19

والفيتامينات، قد ل يكون كافيا.
ال�����س��م، م���ن الأع����را�����ض امل�ساحبة  وت�����س��ي��ف، ف���ق���دان ح��ا���س��ة 
نتيجة  اأي�سا  واخل��رف، وحت�سل  والزهامير  باركن�سون  ملر�ض 
املقرتحة  الطريقة  فاإن  لذلك  الر�سية.  الدماغية  الإ�سابات 

تفتح جمال وا�سعا واإمكانيات جديدة يف عالج هذه احلالت.
ومن جانبه ي�سري الباحث ميخائيل بولكوف، من معهد علم 
املناعة وعلم وظائف الأع�ساء بفرع الأورال التابع لأكادميية 
العلوم الرو�سية، اإىل اأنه ميكن ا�ستخدام اجلينات امل�ستهدفة يف 

عالج اأمرا�ض اأخرى مثل �سرطان املثانة.

�كت�صاف طريقة ل�صتعادة حا�صة �ل�صم بعد كوفيد- 19

ن�صاء من اأقلية مياو العرقية يعدون الطعام قبل حلول ال�صنة القمرية اجلديدة للأرنب يف مقاطعة 
قويت�صو بجنوب غرب ال�صني.   ا ف ب


