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اكت�ساف اأ�سرع جنوم قزمية بنية يف الكون
اكت�سف علماء الفلك اأ�سرع جنوم قزمية بّنية يف الكون املعروف، تدور 

مبعدل �سريع لدرجة اأنها تخاطر بتمزيق نف�سها.
البني،  القزم  النجم  اأن  واأو�سحت �سحيفة "اإندبندنت" الربيطانية 
تتمكن  ال  عندما  يت�سكل  الفا�سل"،  "النجم  با�سم  اأي�����س��ا  امل��ع��روف 
من  وال��ت��ي  ن��ووي��ة،  تفاعالت  لتحفيز  كافية  كتلة  جمع  م��ن  النجوم 

�ساأنها حتويل قلبها من الهيدروجني اإىل الهيليوم.
يف  العليا  ال��درا���س��ات  طالبة  ت��ان��وك،  ميجان  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
الفيزياء وعلم الفلك بجامعة وي�سرتن التي قادت عملية االكت�ساف، 
االأق���زام  دوران  لل�سرعة يف  اأق�����س��ى  ح��دا  واج��ه��ن��ا  اأن��ن��ا  "يبدو  ق��ال��ت: 
التي  املكثفة  البحث  عمليات  م��ن  ال��رغ��م  "على  واأ���س��اف��ت:  البنية". 
اأجراها فريقنا واآخرون، مل يتم العثور على اأقزام بنية ميكنها الدوران 
اأ�سرع. ويف الواقع، قد ت��وؤدي ال��دورات االأ�سرع اإىل متزيق قزم  ب�سكل 
بني نف�سه". واكت�سفت االأج�سام التي حطمت الرقم القيا�سي، من قبل 
علماء الفلك يف جامعة وي�سرتن يف كندا، با�ستخدام تل�سكوب �سبيتزر 
الف�سائي التابع لنا�سا. ومن اأجل قيا�س دوران االأقزام، راقب العلماء 
حتريك  يتم  حيث  دوبلر،  تاأثري  ب�سبب  املنبعث،  ال�سوء  يف  التغريات 
ال�سوء الأعلى اأو الأ�سفل يف طيف االألوان بناء على ال�سرعة، ومطابقة 

ذلك مع حركاتهم با�ستخدام منوذج الكمبيوتر.

برامج اإعالنية خبيثة يف تطبيق اأيه.بي.كيه بيور
حذر خرباء يف اأمن املعلومات من اأن تطبيق اأيه.بي.كيه بيور ال�سهري  
الذي يتيح تنزيل االإ�سدارات القدمية اأو التي مت وقف ت�سغيلها لنظام 
الت�سغيل اأندرويد  حتتوي على برامج اإعالنية خبيثة ميكن اأن تغرق 

اأجهزة ال�سحايا باالإعالنات غري املرغوبة.
وقالت �سركة اأمن املعلومات ومكافحة القر�سنة كا�سرب�سكي الب اإنها 
اأحدث  اأن  من  التطبيق  تدير  التي  بيور  اأيه.بي.كيه  �سركة  ح��ذرت  
�سفرة  على  يحتوي   18.17.3 بيور  اأي��ه.ب��ي.ك��ي��ه  وه��و   اإ���س��دارات��ه 
خبيثة تتيح �سرقة البيانات املوجودة على جهاز ال�سحية دون علمه، 
لتحقيق  اخللفية   ويف  املغلقة  اجلهاز  �سا�سة  اإىل  االإع��الن��ات  وتر�سل 

اإيرادات احتيالية ل�سالح م�سغلي برامج االإعالنات.
�سفرة خبيثة تخرتق اجلهاز دون علم امل�ستخدم.

وبح�سب موقع تك كران�س املتخ�س�س يف مو�سوعات التكنولوجيا فاإن 
اخلرباء حذروا اأي�ساً من اأن هذه ال�سفرة ميكن اأن تقوم بتنزيل برامج 
خبيثة اأخرى على اأجهزة ال�سحايا، وهو ما يعر�س امل�ستخدمني ملزيد 

من املخاطر.
اأ�سافوا هذه  يكونوا  بيور قد  اأيه.بي.كيه  اإن مطوري  وقال اخل��رباء 
ال�سفرة اخلبيثة املعروقة با�سم "اأداة تطوير برامج" اأو "اإ�س.دي.كيه" 
من اأحد امل�سادر غري املوثقة. وقد مت حذف ال�سفرة بالفعل مع اإطالق 
.19.17.3، ومت  باأرقم  بيور  اأيه.بي.كيه  اإ�سدار جديد من تطبيق 

حذف الن�سخة التي حتتوي على ال�سفرة من موقع التطبيق.

لوح �سخري يوثق اأقدم خريطة يف اأوروبا
الربونزي  الع�سر  من  �سخرياً  لوحاً  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  خل�ست 

اكُت�سف عام 1900 يف غرب فرن�سا، هو اأقدم خريطة يف اأوروبا.
اإيفان باييه وهو اأحد موؤلفي الدرا�سة الواردة يف  واأ�سار عامل االآثار، 
القطعة  اأن  اإىل  التاريخ،  قبل  ما  لدرا�سات  الفرن�سية  ن�سرة اجلمعية 
التي يبلغ عمرها اأربعة اآالف عام، واملعروفة با�سم لوح "�سان بيليك"، 
االأ���س��ود يف غرب  م��ن منطقة اجلبل  حم��ف��ورة بعالمات متثل ج���زءاً 
فرن�سا. وقال: "اإنها اليوم اأقدم خريطة ملنطقة يف اأوروبا"، م�سيفاً: 
تبدو للوهلة االأوىل غري  منحوتات  االأل��واح  على  ترى  اأن  "ميكنك 
مفهومة، يجب اأن متعن يف النظر للبدء بفهم طريقة تنظيم وهيكلة 

الزخارف وكيفية ربطها ببع�سها البع�س عرب اخلطوط".
ال��ل��وح يف مقربة قدمية  �ساتيلييه  ب��ول دو  االآث���ار  ع��امل  اكت�سف  وق��د 
مبنطقة فيني�ستري �سنة 1900 قبل تخرينه لعقود يف عقار تابع له. 
2017 النطالق الدرا�سات العلمية على  وتعني االنتظار حتى �سنة 
اللوح ال�سخري الذي يبلغ طوله 2.2 مرت وعر�سه 1.5 فيما يقرب 

وزنه من طن.
وقال الباحثون اإن الزخارف املتكررة املرتبطة بخطوط متثل منطقة 
طولها 30 كيلومرتاً وعر�سها 21 كيلومرتاً، وقد ت�سري اإىل ملكية 

االأر�س كانت تعود اإىل اأمري اأو ملك.
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�ساللة كورونا اجلنوب اأفريقية 
قادرة على اخرتاق لقاح فايزر

جنوب  يف  املكت�سفة  كورونا  فريو�س  �ساللة  اأن  اإ�سرائيل  يف  درا�سة  اأظهرت 
اإىل حد ما وذلك رغم  "اخرتاق" لقاح فايزر-بيونتك  اأفريقيا تقدر على 
الدرا�سة  اإخ�ساع  وع��دم  اإ�سرائيل  داخ��ل  ال�ساللة  انت�سار  ن�سبة  انخفا�س 

لتقييم نظراء.
وقارنت الدرا�سة، التي ُن�سرت نتائجها يوم ال�سبت، بني زهاء 400 فرد ثبتت 
اأو  اأكرث من ح�سولهم على جرعة  اأو  14 يوما  اإ�سابتهم بالفريو�س، بعد 
باللقاح.  حم�سنني  غري  اآخ��ري��ن  م�سابني  وجمموعة  اللقاح،  من  اثنتني 
بالتعاون مع كالليت وهي  اأبيب  اأجرتها جامعة تل  التي  الدرا�سة  وذكرت 
اأكرب موؤ�س�سة للرعاية ال�سحية يف اإ�سرائيل اأنها ر�سدت ال�ساللة املكت�سفة 
يف جنوب اأفريقيا يف واحد باملئة تقريبا من كل احلاالت اخلا�سعة للدرا�سة. 
واأو�سحت اأن انت�سار ال�ساللة بني املر�سى الذين ح�سلوا على جرعتني من 
اأمثال ن�سبته بني امل�سابني غري املح�سنني وذلك  اأعلى ثمانية  اللقاح كان 
بواقع 5.4 اإىل 0.7 باملئة. وقال الباحثون اإن ذلك ي�سري اإىل اأن اللقاح اأقل 
فعالية مع ال�ساللة اجلنوب اأفريقية مقارنة بال�ساللة االأ�سلية للفريو�س 

وكذلك ال�ساللة املكت�سفة يف بريطانيا.
اأعلى  اأفريقيا  جنوب  �ساللة  ن�سبة  "اكت�سفنا  �سترين  اأدي  الباحث  وق��ال 
الثانية  اجلرعة  على  ح�سلوا  الذين  امل�سابني  بني  متنا�سبة  غري  بدرجة 
من اللقاح وذلك مقارنة مبجموعة االأفراد غري املح�سنني. هذا يعني اأن 

ال�ساللة اجلنوب اأفريقية قادرة، اإىل حد ما، على اخرتاق حماية اللقاح".
ونبه الباحثون رغم ذلك اإىل اأن الدرا�سة اأجريت على جمموعة �سغرية من 

االأفراد امل�سابني بال�ساللة نظرا لندرتها يف اإ�سرائيل.

الكروم بوك.. حا�سوب 
�سريع مبوا�سفات خا�سة

 )Chrombook( ب�����وك  ال����ك����روم 
بنظام  ي���ع���م���ل  ���س��خ�����س��ي  ح���ا����س���وب  ه����و 
ال��ت�����س��غ��ي��ل ج��وج��ل ك�����روم، ول��ي�����س بنظام 
م��اك. وقد  اأب��ل  اأو  مايكرو�سوفت ويندوز 
�سممت هذه االأجهزة ال�ستخدامها اأثناء 
التطبيقات  ودع���م  ب��االإن��رتن��ت  االت�����س��ال 
من  بدال  االإنرتنت،  �سبكة  على  املوجودة 
التطبيقات التقليدية مثل مايكرو�سوفت 
اأوفي�س وفوتو�سوب املوجودة على اجلهاز 
ن��ف�����س��ه. وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ف���اإن حوا�سيب 
الكروم بوك لي�ست اأجهزة الب توب قوية 
يف حد ذاتها، ولكنها اأجهزة تتيح الو�سول 
ال�سريع اإىل الويب وخدمات جوجل على 
االإن���رتن���ت؛ ح��ي��ث ي��ت��م ك��ل ���س��يء تقريبا 
يف امل��ت�����س��ف��ح وي��ت��م ح��ف��ظ��ه ع��ل��ى جوجل 

ال�سبكة. يف   Drive
واأو�����س����ح ���س��ت��ي��ف��ان ب���ورت���ي���ك م���ن جملة 
احلا�سوب »c't« اأن جهاز كروم بوك ميتاز 
ب�سرعة البدء؛ حيث يتم ذلك يف غ�سون 
اإىل 8 ثوان، مع اإمكانية متابعة جميع   6
اأن��دروي��د ال��ذك��ي. وميكن  وظ��ائ��ف هاتف 
التقومي  وم����دخ����الت  ال�������س���ور  حت���ري���ر 

واملكاملات والر�سائل على كال اجلهازين.

ت�سعة اأطعمة يجب 
اأقل" بكميات  "تناولها  �ص 23

اللحوم امل�سنعة تزيد خطر 
الإ�سابة باخلرف

امل�سنعة  اللحوم  تناول  اأن  الربيطانية،  ليدز  جامعة  يف  اأج��ري  جديد  بحث  اأظهر 
مثل النقانق واللحم املقدد والربغر ميكن اأن يزيد ب�سكل كبري من خطر االإ�سابة 
باخلرف. ت�سري النتائج اإىل اأن تناول وجبة واحدة فقط من اللحوم امل�سنعة يومًيا 

ميكن اأن يزيد من فر�س االإ�سابة باملر�س بن�سبة قد ت�سل اإىل 44%.
الدرا�سة  اأج��روا  الذين  العلماء  ذل��ك، وجد  النقي�س من  وعلى 
امل�سنعة مب��ا يف  غ��ري  ال��ل��ح��وم  بع�س  ت��ن��اول  اأن  اأي�����س��اً 
ذلك حلم البقر وحلم العجل، ميكن اأن يقي من 

اخلرف.
تناولوا  الذين  االأ�سخا�س  كان  الدرا�سة،  يف 
ال��ل��ح��وم امل�سنعة  ي��وم��ًي��ا م��ن  ج��راًم��ا   25
ل���دي���ه���م ف���ر����س���ة اأك������رب ب��ن�����س��ب��ة 44% 
ل���الإ����س���اب���ة ب�����اخل�����رف، يف ح����ني ك���ان 
االأ�سخا�س الذين تناولوا 50 جراًما 
يومًيا من اللحوم غري امل�سنعة، اأقل 
بن�سبة  ب���اخل���رف  ل��الإ���س��اب��ة  ع��ر���س��ة 

تقريًبا.  20%
بني  املحتملة  ال�سلة  ال��ب��اح��ث��ون،  در����س  وق��د 
بيانات  با�ستخدام  باخلرف  واالإ�سابة  اللحوم  تناول 

من 500000 �سخ�س.

حماربة داء ال�شقيقة
ال�سداع  اأو  ال�سقيقة  اآالم  خف�س  يف  املغني�سيوم  ي�ساهم   
كمتمم  تناوله  ع��دم  على  احلر�س  يجب  ولكن  الن�سفي، 
الطبيب  ا�ست�سارة  بعد  اإال  ال�سالمة،  �سحة  على  غ��ذائ��ي 
وحالتك  ل�سنك  منه  املنا�سبة  اجلرعة  لتحديد  املخت�س؛ 

ال�سحية.

الوقاية من النوبات القلبية
يف  مب��ا  اجل�سم،  ع�سالت  تقوية  على  املغني�سيوم  ي�ساعد 
القلب،  �سربات  تنظيم  على  ويعمل  القلب،  ع�سلة  ذل��ك 
للوفاة؛  التعّر�س  ي�ساهم يف خف�س خطر  اأنه  ناهيِك عن 

ب�سبب االأزمات القلبية وال�سكتات الدماغية.

التقليل من اأعرا�ض ما قبل الطمث
قبل  م��ا  مل��ت��الزم��ة  ج���داً  ف���ّع���ااًل  املغني�سيوم  م��ع��دن  يعترب 
بي6  فيتامني  مع  بالتعاون  ي�ساهم  الأن��ه  وذل��ك  احلي�س، 
الطمث  قبل  م��ا  اأع��را���س  ح���ّدة  م��ن  التخفيف  يف   B6
باأحرف  اخت�ساراً  اإليها  ُي�سار  التي  ال�سهرية،  ال���دورة  اأو 

."PMS"

الوقاية من االكتئاب والقلق
باال�سطرابات  االإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  املغني�سيوم  يخف�س 
وانف�سام  وال���ت���وت���ر  وال��ق��ل��ق  االك���ت���ئ���اب  م��ث��ل  ال��ن��ف�����س��ي��ة؛ 

ال�سخ�سية، كما يقلل ال�سعور باالأرق وا�سطرابات النوم.

الوقاية من داء ال�شكري
اأثبتت الدرا�سات العلمية اأن املغني�سيوم يخف�س من فر�س 
يقلل  باجل�سم  نق�سه  اأن  م��وؤك��دًة  ال�سكري،  ب��داء  االإ�سابة 
من اإفراز البنكريا�س لالإن�سولني، لذلك عليك التنّبه من 

خطر نق�سان هذا املعدن!

العنا�شر  من  العديد  يف  املغني�شيوم  معدن  يتوفر 
الغذائية، لعل اأبرزها:

- احلم�س اجلاف.
- البازالء اجلافة.

- ال�سوفان غري املطبوخ.
- خبز القمح الكامل.

- املوز.
- ال�سوكوالتة ال�سوداء الداكنة.

- زبدة الف�ستق الطبيعية اخلالية من االإ�سافات.
- اللوز والكاجو النيئ.
- فول ال�سويا املجفف.

- الطحينة.
- بذور دوار ال�سم�س غري املحم�سة.

- بذور الكتان.
- اجلوز الربازيلي.

- نخالة القمح.
- بذور اليقطني غري املحم�سة.

 رائعة بالفعل!
"املغني�سيوم  اأن  اإىل  بداية  احل��اج  �سينتيا  الدكتورة  ت�سري 
مهم جداً؛ الأنه يلعب دوراً اأ�سا�سياً يف احلفاظ على �سحة 
املغني�سيوم  نق�س  وي��وؤدي  القلب،  الع�سالت ومنها ع�سلة 
ال��دم��وي��ة لدى  ب��اأم��را���س القلب واالأوع��ي��ة  اإىل االإ���س��اب��ة 
الن�ساء حتديداً مثل ارتفاع �سغط الدم، ت�سّلب ال�سرايني 
وعدم انتظام �سربات القلب. ي�ساعد املغني�سيوم على تنظيم 
ال�سكر يف الدم، واإنتاج الطاقة وت�سنيع الربوتني وتقوية 
العظام؛ اأما اأعرا�س نق�س املغني�سيوم فهي ت�سمل الدوخة، 
ولكن  واالإجهاد  ال�سعف  ال�سهية،  التقيوؤ، فقدان  الغثيان، 
االأ�سحاء  االأ�سخا�س  ل��دى  �سائعة  لي�ست  العوار�س  ه��ذه 
نن�سح  ال�سبب  لهذا  املغني�سيوم،  نق�س  يعانون من  الذين 
باإجراء فحو�س طبية بعد عمر معني ملعرفة حجم النق�س 
يف املغني�سيوم . واملغني�سيوم ي�ساهم يف التخفيف من القلق 
خا�سة لدى االأ�سخا�س الذين ال ي�ستطيعون النوم خالل 
اأعرا�س  فهو يخفف من  للن�ساء حتديداً  اأما  الليل،  فرتة 

الدورة ال�سهرية ب�سكل كبري لديهن.
ال�سبانخ،  م��ن��ه��ا:  م��ت��ع��ّددة  ف��ه��ي  املغني�سيوم  م�����س��ادر  اأم���ا 
ال�سمك،  االأفوكادو،  الداكنة،  ال�سوكوالتة  املوز،  املك�سرات، 

طحني ال�سوفان والبقوليات".

اجلنة اخل�سراء 
يفتح �سفحة الزراعة 

املائية يف ليبيا 
القويعة  ب���ل���دة  داخ�����ل  م���زرع���ة  يف 
�سرق  ك��ي��ل��وم��رتا   40 ب��ع��د  ع��ل��ى 
�سابان  اأق����ام  ط��راب��ل�����س،  العا�سمة 
ليبيان م�سروع "اجلنة اخل�سراء" 
مبتكرة  خطوة  يف  املائية،  للزراعة 
يف ب���ل���د ت���ب���دو ت��ق��ن��ي��ات ال����زراع����ة 
تلبية  ع����ن  ق���ا����س���رة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

احتياجات �سكانه.
مع مطلع كل �سباح، يزور املهند�س 
يف  و�سريكه  ب�سيه  ���س��راج  ال��زراع��ي 
امل�سروع منري املن�ساأة املعدنية التي 
اخل�سراء"،  "اجلنة  فيها  اأق���ام���ا 
ح����ي����ث ي����ت����ف����ق����دان اخل���������س����روات 
املغرو�سة يف اأنابيب بي�ساء جموفة 
م��ع��ل��ق��ة، يف م��ن��ظ��ٍر غ��ري م��ع��ت��اد يف 
مرتاً   15 م�ساحة  �سمن  ال��ب��الد، 

ب�6 اأمتار.
لكنها  ن�سبياً  امل�ساحة �سغرية  هذه 
جت�����س��د م���زاي���ا ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة، اإذ 
باالإمكان زراعة حما�سيل خمتلفة 
يف حيز اأ�سيق مقارنة مع الزراعة 
اأعلى ويف مدة  التقليدية، مب��ردود 

زمنية اأق�سر.
وي����و�����س����ح امل����ه����ن����د�����س ال�����زراع�����ي 
لوكالة  ب�����س��ي��ه  ����س���راج  ال��ع�����س��ري��ن��ي 
تدريباً  "تلقينا  ب���ر����س  ف���ران�������س 
تون�س"  امل��ائ��ي��ة يف  ال���زراع���ة  ع��ل��ى 
فكرنا  عودتنا  "وبعد  عامني،  قبل 
وبا�سرنا  ل��واق��ع،  حتويله  باأهمية 
فورا يف التخطيط مل�سروع )اجلنة 
اخل�سروات  ل���زراع���ة  اخل�����س��راء( 

دون احلاجة اإىل الرتبة".
امل�����س��روع قبل ب�سعة  اأط��ل��ق��ا  وه��م��ا 
م�ساحة  ل��دي��ن��ا  و"باتت  اأ����س���ه���ر، 
الزجاجي  ال��ب��ي��ت  ه���ذا  يف  واع�����دة 
و�سنوا�سل  اأك�����رب،  ���س��ار  واحل���ل���م 

تطوير العمل بهذه التقنية".
امل���ائ���ي���ة التي  ال����زراع����ة  واأح����دث����ت 
مبجموعة  امل��ي��اه  خلط  على  ت��ق��وم 
واملغذيات  امل��ع��دن��ي��ة  االأم�����الح  م��ن 
الزراعة  االأ�سا�سية، ثورة يف جمال 
املا�سية.  القليلة  االأع�����وام  خ���الل 
ب�سورة  تتجه  ال��ع��امل  دول  وب��ات��ت 
متزايدة اىل هذه التقنية املبتكرة.

نظراً لطبيعة ليبيا ومناخها �سبه 
االأرا�سي  تتجاوز  ال  ال�سحراوي، 
القابلة للزراعة %3 من اإجمايل 
هذه  اأن  ك���م���ا  ال����ب����الد.  م�����س��اح��ة 
اأكرث  ل��ل��رتاج��ع  مر�سحة  الن�سبة 
لالأرا�سي  ال�سيق  ال��ق��ط��اع  اإن  اإذ 
الزراعية اخل�سبة يف �سمال البالد 
على �سواحل املتو�سط يدفع فاتورة 
العمراين  ال��ت��م��دد  ج����راء  ب��اه��ظ��ة 

الزاحف.

فوائد املغني�سيوم للن�ساء مهمة للغاية.. 
ا�ساأيل طبيبك عن اجلرعة املنا�سبة

املغني�شيوم هو اأحد املعادن االأ�شا�شية الأداء اخلاليا، والأداء اأجهزة اجل�شم 
عملها على النحو ال�شليم. وهذا املعدن هو رابع اأكرث املعادن وفرة يف ج�شم 

االإن�شان، والثاين االأكرث وفرة يف خاليا اجل�شم.
علمًا باأنَّ نحو %50 من املغني�شيوم يف اجل�شم، موجود يف العظم، 

فيما الفائ�ض يبقى يف خاليا اأن�شجة اجل�شم واالأع�شاء.
يعمل املغني�شيوم على احلفاظ على اأداء �شليم للع�شالت 

واالأع�شاب، كذلك احلفاظ على معدل ثابت 
يف �شربات القلب، ودعم اأداء �شليم جلهاز 
املناعة، وبناء العظام. وهو ي�شاعد اأي�شًا 
على �شبط م�شتويات ال�شكر يف الدم، ويف 

احلفاظ على م�شتوى جيد من �شغط الدم. 
مرتبط  فهو  اجل�شم  يف  املغني�شيوم  نق�ض  اأم��ا 

تنبئ  التي  القلب،  �شربات  معدل  يف  با�شطرابات 
ا�شاأيل  لذلك  القلب،  ع�شلة  ان�شداد  نتيجة  بالوفاة، 
املعدن  هذا  من  لك  املنا�شبة  اجلرعة  حول  طبيبك 

الثمني لل�شحة.
فيما يلي تعدد اخت�شا�شية التغذية عبري اأبو رجيلي، 

فوائد  من  املزيد   ،Diet of the Townعيادة من 
املغني�شيوم للج�شم:
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�ش�ؤون حملية
الرئي�ض االأعلى للجامعة...اإجنازات اأبنائنا وبناتنا فخر للوطن

اأول رائدة ف�ساء اإماراتية حا�سلة على البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة الإمارات 

نادي تراث الإمارات يختتم م�ساركته يف اأيام ال�سارقة

الن�شخة ال�شابعة من فنون العامل دبي توؤكد �شغف املجتمع االإماراتي بالفنون 

فنانون من املنطقة ومن دول حول العامل يحققون مبيعات �سخمة خالل الأيام الأربعة للمعر�س 
املعر�ض اأقيم يف ظل اإجراءات �شحية م�شّددة، وحقق النجاح على مدى اأيامه االأربعة، مما يعك�ض مدى تطور امل�شهد الفّني يف االإمارة

•• العني- الفجر

املتحدة  العربية  االإم��ارات  جامعة  اأعلنت 
اإح�����دى طالباتها  ب��اخ��ت��ي��ار  ف��خ��ره��ا  ع���ن 
امل��ط��رو���س��ي احلا�سلة  ن���ورا  اخل��ري��ج��ات، 
الهند�سة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ���س��ه��ادة  على 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة م���ن ج��ام��ع��ة االإم�������ارات عام 

كاأول رائدة ف�ساء اإماراتية.  ،2015
ب��ه��ذه املُ��ن��ا���س��ب��ة ت��ق��ّدم م��ع��ايل زك���ي اأن���ور 
ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة، 
جلامعة  االأعلى  الرئي�س  الدولة-  رئي�س 
�ساحب  اإىل  والتقدير  بال�سكر  االإم���ارات 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، على ثقته الغالية 
ب��ق��درات واإم��ك��ان��ي��ات اأب��ن��اء وب��ن��ات الوطن 
لفتح وا�ست�سكاف اآفاق جديدة يف جماالت 
حتقيقاً  واالب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا  العلوم 

لطموحات االإمارات يف قطاع الف�ساء.
"ُي�سعدنا  ن�سيبة:  اأن��ور  زكي  وق��ال معايل 
جامعة  خريجات  اإح���دى  اختيار  يتّم  اأن 
ف�ساء  رائ�������دة  اأول  ل���ت���ك���ون  االإم�����������ارات 
ُي����ربز ح��ر���س جامعة  اإم���ارات���ي���ة. وه����ذا 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ع��ل��ى دعم 
البحثية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����ق����درات  وت��و���س��ع��ة 
ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا وط���ال���ب���ات���ه���ا، وو���س��ع��ه��م على 

الطريق ال�سحيح يف م�سريتهم التعليمية 
التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  خ�����الل  م����ن 
الرائدة املُواكبة الأرقى املعايري العاملية يف 

هذا املجال".
اليوم  "نفخر   : ق���ائ���اًل  م��ع��ال��ي��ه  واأردف 
ب��اأب��ن��اء وب��ن��ات االإم������ارات مل��ا ق���ّدم���وه من 
الغايل  وطننا  طموحات  حُتّقق  اإجن���ازات 
يف ا�ست�سراف امل�ستقبل واملُ�ساهمة يف و�سع 
الكوادر  ري��ادة  واإب���راز  و�سناعته،  خططه 
واخلربة،  املعرفة  متتلك  التي  الوطنية 
وُتلهم االأجيال القادمة من ال�سباب لرفع 
�سقف الطموح والتحّدي والتمّيز يف كافة 

املجاالت".

ت�سريحه  ن�سيبة  زك���ي  م��ع��ايل  واخ��ت��ت��م 
االإم������ارات  ج��ام��ع��ة  يف  "نوؤكد  ب���ال���ق���ول: 
ج��ام��ع��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل - ���س��ع��ي��ن��ا اجل���اد   –
املناهج  اأرق��ى  توفري  اأج��ل  واملتوا�سل من 
مُتّكن  والتي  املُتكاملة  البحثية  العلمية 
ط��ل��ب��ت��ن��ا وط��ال��ب��ات��ن��ا م���ن ت���ق���دمي اإجن����از 
العلمية  م�����س��ريت��ه��م  يف  ُم��ت��م��ّي��ز  ج���دي���د 
الدولة  طموحات  يواكب  ومبا  والعملية، 
وروؤيتها اال�سرتاتيجية يف بناء دولة قوية 
واملُ�ساهمة  وامل��ع��رف��ة،  ب��ال��ع��ل��م  ُمت�سّلحة 
الواعدة  العلمية  املُ�ستقبل  اأجيال  اإع��داد 
ال��ق��ادرة على دع��م م�سرية االإم���ارات نحو 

التطوير والتنمية املُ�ستدامة".

•• ال�شارقة-الفجر

اختتم نادي تراث االإمارات م�ساركته يف الدورة الثامنة 
اأيام ال�سارقة الرتاثية، التي نظمها معهد  ع�سرة من 

ال�سارقة للرتاث منذ 20 مار�س املا�سي.
وق���دم ج��ن��اح ال��ن��ادي خ���الل ف���رتة امل��ه��رج��ان عرو�ساً 
يومية حية، من الور�س الرتاثية املتنوعة التي حازت 
البحرية وور�س  الور�س  وال�سياح، مثل  ال��زوار  اهتمام 
للدرا�سات  زاي��د  اأث��رى مركز  فيما  الن�سائية،  احل��رف 
معر�سه  �ساحبت  اأن�سطة  بعدة  م�ساركته  والبحوث 
الثقايف،  امل��ق��ه��ى  م��ث��ل  ال���ن���ادي  امل�����س��غ��ر الإ������س�����دارات 
للمهرجان  امل�ساحب  الثقايف  الربنامج  يف  وامل�ساركة 
و�سائل  مع  املختلفة  واللقاءات  ال��رتاث��ي،  املقهى  عرب 
االإع�����الم، وذل���ك ات�����س��اق��اً م��ع اأه����داف وروؤي����ة النادي، 
وحتقيقاً ل�سعار دورة االأيام الرتاثية "الرتاث الثقايف 
والبحوث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  و���س��ارك  يجمعنا". 
ال��ع��ن��اوي��ن الرتاثية  ك��ب��رية م���ن  ب��ع��ر���س جم��م��وع��ة 
ودواوين ال�سعر النبطي واأعداد جملة "تراث"، وذلك 
يف اإطار منهج توثيق ون�سر الرتاث الثقايف االإماراتي، 
هذا باالإ�سافة اإىل جتربة املقهى الثقايف جلناح النادي 
ال�سخ�سيات،  من  العديد  ا�ستقطاب  يف  جنحت  التي 
م��ن ال��ب��اح��ث��ني واالأك���ادمي���ي���ني وامل��ه��ت��م��ني م��ن طالب 
الدرا�سات العليا، حيث حظيت التجربة باهتمام كبري 

وح�سور مميز.
وا�ست�ساف املقهى خالل اأيام املهرجان �سخ�سيات ذات 
اإ�سهام يف جماالت الرتاث والثقافة واالإعالم لتقدمي 
حما�سرات تتناول جوانب خمتلفة من تراث وتاريخ 
ال�سعبي  ال�سعر  "دور  حما�سرة  اآخ��ره��ا  ك��ان  ال��دول��ة، 
اأحمد  را�سد  الدكتور  تقدمي  االأمكنة" من  توثيق  يف 
املزروعي الباحث يف الرتاث واالأدب ال�سعبي االإماراتي. 

ال�سخ�سيات  من  ع��دداً  اأي�ساً  ا�ست�ساف  املقهى  وك��ان 
منها الفنان الت�سكيلي والباحث يف الرتاث واالأكادميي 
حممد  الدكتور  ال�سارقة  جامعة  يف  الفنون  كلية  يف 
يو�سف ال���ذي حت��دث ع��ن اأه��م��ي��ة ت��دري�����س ال���رتاث يف 
كليه الفنون، وامل�سور االإماراتي علي ال�سريف، الذي 
�ساملني،  "عكو�س  كتابه  اإع���داد  يف  جتربته  عن  حت��دث 
اخلليج  ���س��وؤون  يف  الباحث  القا�سمي  خالد  والدكتور 

"اإمارات  كتابه  ع��ن  ال��ذي حت��دث  العربية  واجل��زي��رة 
الدولة  اإىل  الربيطانية  العربي من احلماية  اخلليج 
مرمي  ال�ساعرة  اأي�ساً  املقهى  وا�ست�ساف  االحتادية". 
ال��ن�����س��ائ��ي يف  "ال�سعر  ب��ع��ن��وان  ال��ن��ق��ب��ي يف حم��ا���س��رة 
علي  ح�سني  واالأ���س��ت��اذ  االماراتي"،  االأدب����ي  ال����رتاث 
املناعي رئي�س املركز العربي لالإعالم ال�سياحي الذي 
حتدث عن املركز العربي واأدواره، وال�سياحة الرتاثية 
يف دولة االإم��ارات، كما ا�ست�ساف مدير حترير جملة 
"تراث" وليد عالء الدين يف حما�سرة مبنا�سبة �سهر 

القراءة با�سم "�سناعة العقل القارئ".
م��ن جهة ث��ان��ي��ة، ���س��ارك ج��ن��اح ن���ادي ت���راث االإم����ارات 
"املقهى  للمهرجان  امل�ساحب  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  يف 
الباحث  الفاحت  حممد  الدكتور  ق��دم  حيث  الثقايف"، 
حما�سرة  وال���ب���ح���وث،  ل���ل���درا����س���ات  زاي�����د  م���رك���ز  يف 
املعماري  ال��رتاث  �سواهد من  الطني:  "ذاكرة  بعنوان 
فاطمة  ���س��ارك��ت  كما  العني"،  مدينة  يف  والع�سكري 
امل��ن�����س��وي م��دي��رة م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���س��ات والبحوث 
لطيفة النعيمي م�سوؤولة الن�ساط الثقايف يف املركز يف 
ندوة "اجلهود املوؤ�س�سية حلفظ الرتاث"، وا�ست�سيف 
مدير حترير جملة تراث وليد عالء الدين يف جل�سة 
الثقافية  ال�سحافة  ال��رتاث يف  حوارية حول جتليات 
فاطمة  االإماراتية  الكاتبة  رفقة  ال�سردية،  والكتابات 

املزروعي.

•• دبي-الفجر

اختتم معر�س فنون العامل دبي، املعر�س الرائد على 
م�ستوى منطقة ال�سرق االأو�سط بتقدمي اإبداعاٍت فنية 
باأ�سعار مقبولة، ن�سخته ال�سابعة يوم ال�سبت 10 اأبريل 
يف مركز دبي التجاري العاملي، بعد النجاح الكبري الذي 
�سهده على �سعيد املبيعات ون�سب امل�ساركة خالل اأيامه 

االأربعة.
ف��ن��ان��اً و�سالة   250 اأك���رث م��ن  امل��ع��ر���س  وا���س��ت��ق��ط��ب 
عر�س من 27 دولة ال�ستعرا�س اأكرث من األفي قطعة 
فّنية من خمتلف الو�سائط، مثل القما�س واملنحوتات 
فنون  وجمع  وغريها.  الرقمي  والفن  ال�سارع  وفنون 
العامل دبي فنانني مبدعني وزّواراً من املنطقة والعامل 
�سعار  حتت  وال�سغف،  واخل��ربة  الفنية  املعارف  لتبادل 

جديدة". نظر  وجهات  "اكت�ساف 
جناحاً  �سي  جيهان  للفنانة  الفّنية  العرو�س  والق��ت 
االأيام  خ��الل  فّنية  30 قطعة  ببيع  ق��ام  ب��اه��راً، حيث 
هذا  على  تعليقها  ويف  امل��ع��ر���س.  م��ن  االأوىل  الثالثة 
االإجناز، قالت جيهان: "�ساركت يف ن�سخة العام املا�سي 
حد  على  الن�سختني  يف  النجاح  وحققت  املعر�س،  من 
�سواء. واأهم ما مييز معر�س فنون العامل بنظري هي 
اأعمالهم  ال�ستعرا�س  للفنانني  يقدمها  التي  الفر�سة 
اأمام جمهور بهذه االأهمية، اإىل جانب النجاح يف حتقيق 
متنوعة  ت�سكيلة  ببيع  جنحُت  يل،  وبالن�سبة  املبيعات. 
من القطع الفّنية مثل فوا�سل الكتب، واملنحوتات التي 
تو�سع على الطاوالت، و�سواًل اإىل اللوحات اجلدارية 
الكبرية. وب�سكل عام، جنحت حتى نهاية اليوم الثالث 
من املعر�س ببيع ما ي�سل اإىل 30 قطعة وعماًل فّنياً. 
وي�سعدين اإعجاب الزوار باأعمايل حيث و�سفوها باأنها 
النا�س  اهتمام  وا�ستقطبت  وفاخرة،  وح�سرية  فريدة 

من �ستى اأنحاء العامل.
اأهمية  تاأكيده على  املعر�س هو  اأه��م ما يف  اأن  واأعتقد 
احلفاظ على التاريخ والفن املعماري، ليتمّكن النا�س 
كونه  ع��ن  وف�ساًل  الثقافات.  وتقريب  التوا�سل  م��ن 
الوجهة االأمثل للعثور على القطعة الفنية املميزة التي 
ة  حتّفز االإلهام، يعترب معر�س فنون العامل دبي من�سّ
ال  بينهم،  العالقات  وتعزيز  الفنانني  اللتقاء  مثالية 

�سيما بعد فرتة من تقييد احلركة والتنّقل".
وح��ر���س امل��ع��ر���س ع��ل��ى االل���ت���زام ب����اإج����راءات �سارمة 
ال���زّوار  جميع  حلماية  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  جم��ال  يف 
ال���ذي حققته  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ج��اح  ويعك�س  وال��ع��ار���س��ني. 
فعاليات هذا العام مدى تطور امل�سهد الفني يف االإمارة، 

ما يوفر من�سة رئي�سة الزدهار املجتمع الفني فيها. 

التجريد  ف��ن��ان��ة  امل���ن�������س���وري،  م�����وزة  اأع����م����ال  والق�����ت 
هذا  ن�سخة  يف  كبرياً  جناحاً  اأبوظبي،  من  االإماراتية 
العام من املعر�س. ويف حديثها يف اليوم االأخري، و�سفت 
ال�ستعرا�س  االأم��ث��ل  املن�سة  ب��اأن��ه  املعر�س  املن�سوري 
وقالت:  بنف�سه؛  الفنان  ثقة  وتعزيز  الفنية  االأع��م��ال 
يف الن�سخة ال�سابعة من فنون العامل  م�ساركتي  "كانت 
دبي ناجحة جداً �سواء من ناحية املبيعات اأو من ناحية 
تعريف اجلمهور باأعمايل وتعزيز ثقتي الفنية. كما اأنها 
و�سيلة متميزة للتفاعل مع فنانني اآخرين، واالطالع 
اإعجاب  اأعمالنا  الرائعة. القت  الفنية  اإبداعاتهم  على 
خالل  فنياً  وعماًل  قطعة   15 ببيع  وجنحنا  ال���زّوار؛ 

االأيام الثالثة االأوىل، وهو اأمر رائع. 
اأع��م��ال��ن��ا ال��ف��ن��ي��ة ���س��غ��رية احل��ج��م، م��ا ي��ج��ع��ل ال����زوار 
اأمامهم  فتتك�ّسف  اأك��رث،  منها  ل��الق��رتاب  م�سطرين 
مزيد من التفا�سيل الفنية املعقدة يف اللوحات؛ وهو 

اأمر رائع". 
للمعر�س  وامل��ت��ج��ددة  اجل��دي��دة  االأن�سطة  اأثبتت  وق��د 
القت  ح��ي��ث  ال�������زوار،  اأو�����س����اط  يف  ال��ك��ب��رية  �سعبيتها 
م�����س��ت��وي��ات اإق���ب���ال م��ت��م��ي��زة. وي��ع��ت��رب م��ع��ر���س الفن 
احل�سري دبي واحداً من اأبرز الفعاليات، وهو منطقة 
�سة لفن اجلرافيتي وفنون ال�سارع، والتي حظيت  خم�سّ
وت�سّمنت  كبري  باإهتمام  الفنية  واأعمالها  م�سابقاتها 
املطبوعات والر�سم على القما�س وغريها. واحت�سنت 
من  راي���ت  لوي�س  تن�سيقها  ت��وىل  ال��ت��ي  املنطقة،  ه��ذه 
على  ب��االإ���س��راف  املتخ�س�س  اآرت  فاندالي�ست  معر�س 
 3000 اأعمال كلٍّ من ال�سطوة  فنون ال�سارع يف دبي، 

وجورج رولو وماجد اأحمد و غريهم الكثري.
يف  ج��ال��ريي،  اآرت  فنون  موؤ�س�سة  خ��ان،  �سيبا  و�ساركت 
ح�سور  وو�ّسعت  2016؛  ع��ام  منذ  دب��ي  العامل  فنون 
ة واحدة اإىل اأربعة يف عام 2021.  معر�سها من من�سّ
جالريي  اآرت  فنون  "يحقق  خ��ان:  قالت  تعليقها،  ويف 
املزيد من النمّو عاماً بعد اآخر يف معر�س فنون العامل 
دبي. وي�سعر جميع فنانينا ب�سعادة بالغة، حيث اأتيحت 
لهم الفر�سة ال�ستعرا�س و بيع  جمموعة وا�سعة من 
القطع الفنية التي يقدمها املعر�س. واأعتقد اأن فنون 
فر�سة  الفنانني  متنح  ا�ستثنائية  ة  من�سّ دب��ي  العامل 
اأمام  باأنف�سهم  والتعريف  اأعمالهم،  ال�ستعرا�س  رائعة 

املجتمعني املحلي والدويل".
�سمولينكوفا،  جوليا  ب��اع��ت  ال��راب��ع��ة،  م�ساركتها  ويف 
 15 جوائز،  على  احلائزة  املعا�سرة  الرو�سية  الفنانة 
االأوىل من  الثالثة  االأي���ام  خ��الل  فنياً  وع��م��اًل  قطعة 
"اأحب  �سمولينكوفا:  قالت  املنا�سبة،  وبهذه  املعر�س؛ 
ي�سكل فر�سة متميزة يجتمع  دب��ي. فهو  العامل  فنون 
فيها الفنانون مع ع�ساق االأعمال الفنّية وهواة جمعها. 
ببيع  واأنا م�سرورة  املعر�س،  الرابعة يف  اإنها م�ساركتي 
ال��ث��الث��ة االأوىل من  خ���الل االأي�����ام  ف��ن��ي��اً  ع��م��اًل   15
يبذلها  التي  باجلهود  االإ�سادة  واأود  العام.  هذا  ن�سخة 
فريق فنون العامل دبي لبناء جمتمع فني عاملي رائع 

واإيجابي للغاية.
ة فنية  العامل دبي من�سّ اأن معر�س فنون  املوؤكد  ومن 
هامة يف امل�سهد الفني لدولة االإمارات العربية املتحدة. 
�سراء  وه��واة جمعها  الفنية  االأعمال  وي�ستطيع ع�ساق 

اإبداعات ال�سباب الذين ما زالوا يف بداية  العديد من 
م�سوارهم الفني. كما اأنه ا�ستثمار كبري مينح الفنانني 

فر�سة لتقدمي فّنهم اأمام جمهور دويل كبري".
العرو�س املبا�سرة وور�س العمل

ا�ستمتع زّوار معر�س فنون العامل دبي على مدى اأيامه 
االأربعة مبجموعة من العرو�س الفنية املبا�سرة، منها 
مالمح  ر�سم  يعيد  وه��و  جوبيناثان  �سيجني  ع��رو���س 
ك���وب���ر؛ وع���ر����س الراجنويل  ����س���ي���ارات م��ي��ن��ي  اإح�����دى 
الهندي للفنانة برات�سي �سارما؛ والر�سم احلّي بالرذاذ 
من  بالقهوة  فني  عمل  واإع���داد  �سعدي؛  دينا  للفنانة 
راحة كويف اآرت؛ مع عرو�س مو�سيقية حّية من معهد 

ميلوديكا للمو�سيقى والرق�س بدبي. 
ب���دوره���ا، ق��ال��ت ب��رات�����س��ي ���س��ارم��ا، ف��ن��ان��ة الراجنويل 
العامل  ف��ن��ون  يف  االأوىل  م�����س��ارك��ت��ي  "اإنها  ال��ه��ن��دي: 
اأبدى  املبا�سر ممتازاً؛ حيث  الفني  وكان عر�سي  دبي، 
اجلمهور اإعجابه باأعمايل ومل ي�سّدق باأنها م�سنوعة 
م��ن ال��راجن��ويل. واأع��ت��رب ه��ذا املعر�س جت��رب��ًة رائعة 

حقاً".
من  والهواة  للمحرتفني  الفنية  الور�سات  قّدمت  كما 
االأعمار فر�سة هامة لتطوير مهاراتهم، كانت  جميع 
من  الطبيعية  املناظر  �سور  التقاط  جل�سات  اأب��رزه��ا 
الرو�سية  الفنانة  مع  الزهور  تيجان  و�سناعة  نيكون، 
فالنتينا اليك�سيفنا، ودرو�س الر�سم لالأطفال مع لينا 

كيوالين. 
ليقّدم  حا�سراً  �سفوت  حممود  امل�سري  الفنان  وك��ان 

ر�سوماً كاريكاتريية جمانية للزوار يف 10 دقائق. 
منطقته  اإىل  ال���زوار  م��ن  م��زي��داً  املعر�س  وا�ستقطب 
ثياتر  م�����س��رح  ع��ر���س  م��ع  ال��رق��م��ي،  للفن  املخ�س�سة 
اوف ديجيتال ارت الذي ا�سطحب امل�ساهدين يف رحلة 
رقمية مذهلة متتزج فيها التقنيات املتطورة مع الفن 
الكال�سيكي واملوؤثرات الب�سرية، وعر�س اإنكوبيا الذي 
ن�سخ  لتقدمي  االف��رتا���س��ي  ال��واق��ع  تقنيات  ي�ستخدم 
عر�س  اإىل  اإ�سافة  املرغوبة،  ال�سور  من  مغناطي�سية 

فنون رقمية مذهلة من �سام�سوجن. 
انطالقته  ال��ن��ج��اح يف  ن����ورن  اآي  اإي����ه  م�����س��روع  وح��ق��ق 
ال���روب���وت على  اع��ت��م��د ف��ن  االإق��ل��ي��م��ي��ة االأوىل، ح��ي��ث 
الذكاء اال�سطناعي لتحليل واإعادة ت�سكيل ال�سور وفق 

لوحات مذهلة.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن معر�س فنون العامل دبي، املعر�س 
بتقدمي  االأو�سط  ال�سرق  الرائد على م�ستوى منطقة 
اإبداعات فنية باأ�سعار مقبولة، اأقيم بني 7-10 اأبريل 
هذا العام، ومن املتوقع عودته بن�سخة خا�سة يف �سهر 

نوفمرب من هذا العام.

�سرطة اأبوظبي تبث 30 حلقة تلفزيونية 
لتعزيز الوعي املجتمعي خالل رم�سان

•• اأبوظبي-الفجر

تبث �سرطة اأبوظبي ثالثني حلقة تلفزيونية، على مدار اأيام �سهر رم�سان 
املبارك، عرب من�سات التوا�سل االجتماعي، والقنوات املحلية، لتعزيز وعي 
الواجبة،  االحرتازية  واالإج��راءات  االإيجابية،  ال�سلوكيات  باأبرز  اجلمهور، 

للحفاظ على اأمن و�سالمة اأفراد املجتمع.
بقطاع  االأمني،  االإع��الم  اإدارة  املهريي، مدير  العميد حممد علي  واأو�سح 
خالل  يومًيا،  �ستبث  التي  احللقات  اأن  اأبوظبي،  ب�سرطة  القيادة،  ���س��وؤون 

من�سات  ع�����رب  امل�������ب�������ارك،  ال�������س���ه���ر 
وبع�س  االج����ت����م����اع����ي،  ال����ت����وا�����س����ل 
القنوات التلفزيونية املحلية، تتناول 
جمتمعية،  وق�����س��اي��ا  م���و����س���وع���ات، 
البيانات،  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  اخ��ت��ي��اره��ا  مت 
املتوفرة  االإح�����س��ائ��ي��ة،  وامل���وؤ����س���رات 
وذل������ك يهدف  اأب����وظ����ب����ي،  ل�����س��رط��ة 
اأبرز ال�سلوكيات  ت�سليط ال�سوء على 
و�سالمة  اأم���ن  مت�س  ال��ت��ي  اليومية، 

كافة اأفراد املجتمع.
واأ�سار اإىل اأن االإج��راءات االحرتازية 

"كورونا"  ف��ريو���س  انت�سار  م��ن  للحد 
اأب����رز امل��و���س��وع��ات، ال��ت��ي تتناولها  خ���الل �سهر رم�����س��ان، ت��اأت��ي ع��ل��ى ق��م��ة 
على  يجب  التي  الرم�سانية،  وال�سلوكيات  ب��ال��ع��ادات  للتوعية  احل��ل��ق��ات، 
للجهود  دعًما  اجلميع،  �سحة  على  للحفاظ  جتنبها،  والعائالت،  االأف��راد، 
احلكومية الرائدة، التي و�سعت االإمارات يف مقدمة الدول االأكرث جناًحا، 

يف جمابهة اجلائحة عاملًيا.
ا ظواهر جمتمعية بارزة،  واأ�ساف املهريي : اإن احللقات اليومية تتناول اأي�سً
مثل ال�سلوكيات املرورية، االأكرث تاأثرًيا، يف �سالمة م�ستخدمي الطرق، اإىل 
اأفراد  الكفيلة بحماية  الوقائية،  املهمة، والتدابري  الن�سائح  جانب تقدمي 

املجتمع، من ظاهرة اجلرائم االلكرتونية املتنامية بكافة اأ�سكالها.
وتاأتي احللقات التلفزيونية �سمن حملة اإعالمية توعوية �ساملة، ل�سرطة 
اأبوظبي، حتت �سعار "�سهُرنا..طاعة والتزام"، عرب خمتلف و�سائل االإعالم، 
باملمار�سات  املجتمع  وع���ي  زي����ادة  ب��ه��دف  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  وم��واق��ع 
املجتمع، يف  اأف����راد  و���س��الم��ة  خ��ط��ورة، على �سحة  ُت�سكل  ال��ت��ي  وال���ع���ادات، 
ملجابهة  احلكومية،  للجهود  دعًما  وذل��ك  الراهنة،  ال�سحية  الظروف  ظل 

اجلائحة وتعزيز �سالمة كافة فئات املجتمع.  

�سرطة اأبوظبي وموؤ�س�سة اأمنية  
ت�سعدان طفاًل اإماراتيًا

•• اأبوظبي-الفجر

اأ�سعدت اإدارة املرا�سم والعالقات العامة ب�سرطة اأبوظبي الطفل االإماراتي 
حممد الهرمودي البالغ من العمر 4 �سنوات والذي يعاين من حالة �سحية 

خا�سة باقتناء �سيارة كهربائية، بالتن�سيق مع موؤ�س�سة حتقيق اأمنية.
 و�سهد الطفل حممد يوماً من ال�سعادة مع و�سول فرق من �سرطة اأبوظبي 
ب�سياراتهم الفارهة ودورية ال�سعادة اإ�سافة اإىل فريق عمل موؤ�س�سة "حتقيق 
اأمنيته  وحتقيق  بتحيته  قاموا  حيث  عائلته،  مع  منزله  ب��اب  اإىل  اأمنية" 
�سة  ومن ثّم مرافقته يف جولة ق�سرية يف املنطقة ب�سيارة ال�سرطة املُخ�سّ
باإجراءات  ال�سعادة مع االلتزام  املرور ودورية  لالأطفال ومبرافقة دوريات 
اأمنيته  بتحقيق  �سعادته  عن  حممد  الطفل  وع��رّب  االجتماعي.   التباعد 
االإن�سانية  املبادرات  بتنفيذ  اهتمامها  على  اأبوظبي  �سرطة  اأ�سرته  و�سكرت 

واملجتمعية وتعزيز ال�سعادة واالإيجابية.

م�ست�سفى توام ي�سهم يف اإنقاذ حياة مري�س �ساب م�ساب بورم  نادر يف الأمعاء الدقيقة
•• العني - الفجر

ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  من�ساآت  اأح���د  ت���وام  م�ست�سفى  �ساهم 
اإنقاذ حياة  دولة االإم��ارات، يف  يف  ال�سحية  للرعاية  �سبكة  اأكرب  "�سحة"، 
�ساب يبلغ من العمر 39 �سنة اأ�سيب بنزيف حاد يف امل�ستقيم وهو يف منزله، 
ومت اإح�ساره اإىل ق�سم الطوارئ يف م�ست�سفى توام، حيث اأظهرت الفحو�سات 
وجود انخفا�س �سديد يف  �سغط دمه، وتطلبت حالته عملية نقل دم عاجلة 

لوحدة دم غري متطابقة.
ع��ل��وي و���س��ف��ل��ي طارئ  اإج�����راء تنظري داخ��ل��ي  ال��ن��زي��ف، مت  ومل��ع��رف��ة �سبب 
بالدم والتجلطات، مما جعل  القولون  للمري�س، تبني من خالله امتالء 
املري�س  خ�سع  بعد،  فيما  ال�سعوبة.  بالغ  اأم��راً  الوا�سحة  الروؤية  اإمكانية 
خالله  م��ن  ظ��ه��ر  ال��ب��ط��ن،  ملنطقة  املقطعية  ب��االأ���س��ع��ة  االأوع���ي���ة  لت�سوير 
ال��ب��ط��ن. وب��ع��د ذل���ك، مت��ت ج��دول��ة عملية جراحية  اأ���س��ف��ل  وج���ود كتلة يف 
اأجرى اجلراحون يف م�ست�سفى توام عملية جراحية  طارئة للمري�س. ثم 

ا�ستك�سافية للمري�س يف البطن اأظهرت وجود كتلة كبرية احلجم يف اجلزء 
القريب من الق�سم اللفائفي كانت متالأ جتويف االأمعاء الدقيقة، يف حني 
الورم  ا�ستئ�سال  على  العملية  وا�ستملت  ب��ال��دم.  االأم��ع��اء  جتويف  ميتلئ 
االأمعاء  ت�سكيل حلقات  اإع��ادة  اإىل  باالإ�سافة  به  املت�سل  املعي  مع جزء من 

االأخرى، باإجراء مفاغرة جانبية ل�سمان ا�ستمرارية االأمعاء.

وبعد العملية اجلراحية، ا�ستقرت حالة املري�س لفرتة، ومت تخريجه اإىل 
املنزل بعد ثالثة اأيام. وهو يتعايف االآن ب�سورة جيدة، ويوا�سل تلقي العالج 

امل�ساعد لتاليف خطر تكرار االإ�سابة.
اإذ قال:  قام باإجراء العملية الدكتور �سليمان �سنطور ا�ست�ساري اجلراحة، 
"هذا النوع من االأورام غري �سائع، وهو ورم اللحمة املعدية املعوية، وميثل 
ن�سبة اأقل من %1 بني جميع اأورام اجلهاز اله�سمي، اإذ ي�سيب ما يقارب 
من  ج��زء  اأي  يف  يظهر  وق��د  �سخ�س،  مليون  ك��ل  م��ن  �سخ�ساً   20-10

اجلهاز اله�سمي ولكنه اأكرث �سيوعاً يف املعدة ثم االأمعاء الدقيقة".
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يرتبط ارتفاع �شغط الدم، مب�شاكل القلب اخلطرية، لذا من املهم خف�شه، وقد يكون 
مفتاح خف�ض القراءة املرتفعة ل�شغط الدم هو التقليل من تناول اأطعمة معينة.

القلب  فاإن  وبالتايل  ثابت  ب�شكل  مرتفع  الدم  �شغط  اأن  الدم،  �شغط  ارتفاع  ويعني 
يجب اأن يعمل بجهد اأكرب ل�شخ الدم يف جميع اأنحاء اجل�شم.

الدموية اخلطرية  الدورة  باأمرا�ض  االإ�شابة  االآلية من خطر  اأن تزيد هذه  وميكن 
مبرور الوقت، لذا من ال�شروري تقليل قراءة �شغط الدم املرتفع.

"كليفالند كلينك"، يجب على من  ووفقا لهيئة ال�سحة 
التالية  االأطعمة  ت��ن��اول  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  م��ن  يعانون 

ب�سكل قليل للغاية:
- الزبدة واملارغرين

- تتبيالت ال�سلطة العادية
- اللحوم الدهنية

- منتجات االألبان كاملة الد�سم
- االأطعمة املقلية

اخلفيفة  ال����وج����ب����ات   -
اململحة

- ال�سوربات املعلبة
- االأطعمة ال�سريعة

- اللحوم الباردة
وحت����ت����وي ال���ع���دي���د من 

اأعاله  امل���ذك���ورة  ال��ع��ن��ا���س��ر 
ما  امللح،  من  عالية  ن�سبة  على 

اإىل ارتفاع م�ستويات �سغط  يوؤدي 
الدم.

كيف يرفع امللح �شغط الدم؟
ال�سوديوم  ت���وازن  يعطل  بامللح  الغني  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام 
 Action on الطبيعي يف اجل�سم. كما تو�سح منظمة
Salt، وهي هيئة بحثية مقرها جامعة كوين ماري بلندن، 
اأن هذا يت�سبب يف احتبا�س ال�سوائل ما يزيد من ال�سغط 

الذي ميار�سه الدم على جدران االأوعية الدموية.
تقول هيئة البحث: "اإن تقليل امللح هو اأحد اأ�سرع الطرق 
من  بالفعل  تعاين  كنت  اإذا  خا�سة  ال��دم،  �سغط  خلف�س 

ارتفاع �سغط الدم".
والكمية اليومية املو�سى بها يف اململكة املتحدة ال تزيد عن 

�ستة غرامات يف اليوم.
غرامات  ثمانية  نحو  احل��ايل  امللح  تناول  متو�سط  ويبلغ 

من امللح يوميا،
اأك��رث من  ياأكلون  النا�س  الكثري من  اأن  الرغم من  على   

ذلك.
امللح هي التحقق من حمتوى  والن�سيحة املفيدة لتقليل 

امللح على مل�سقات الطعام.
الربيطانية  الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  وتو�سح 
)NHS(: "ابحث عن حمتوى امللح يف االأطعمة اليومية 

التي ت�سرتيها، واخرت اخليارات قليلة امللح".

ما االأطعمة التي تخّف�س �سغط الدم املرتفع؟
ارتفاع  لوقف  الغذائية  الُنهج  ات��ب��اع  ي�ساعدك  اأن  ميكن 
�سغط الدم )DASH( يف احلفاظ على ارتفاع �سغط 

الدم بعيدا.
 DASH "نظام  "مايو كلينيك":  وتو�سح موؤ�س�سة 

ال���غ���ذائ���ي هو 
نهج 

وهو  ال�سحي،  الطعام  لتناول  احل��ي��اة  م��دى 
م�سمم للم�ساعدة يف عالج ارتفاع �سغط الدم 

اأو الوقاية منه".
 DASH نظام  فاإن  ال�سحية،  للموؤ�س�سة  ووفقا 
وتناول  ال�سوديوم  تقليل  على  ي�سجع  الغذائي 
جمموعة متنوعة من االأطعمة الغنية بالعنا�سر 
الدم،  �سغط  خف�س  على  ت�ساعد  التي  الغذائية 

مثل البوتا�سيوم والكال�سيوم واملغني�سيوم.
نظام  "باتباع  ف��اإن��ه  املوؤ�س�سة  تقرير  يف  ج��اء  وبح�سبما 

الدم  �سغط  خف�س  من  تتمكن  قد  الغذائي،   DASH
بب�سع نقاط يف اأ�سبوعني فقط".

ويركز نظام DASH الغذائي على الكثري من احلبوب 
قليلة  االأل��ب��ان  ومنتجات  واخل�سروات  والفواكه  الكاملة 

الد�سم.
ك���م���ا اأن�������ه ي�����س��م��ل ب���ع�������س االأ�����س����م����اك 

وي�سجع  وال��ب��ق��ول��ي��ات،  وال���دواج���ن 
من  �سغرية  كمية  ت��ن��اول  على 

املك�سرات والبذور عدة مرات 
يف االأ�سبوع.

خلف�ض خماطر ارتفاع �شغط الدم

ت�سعة اأطعمة يجب "تناولها بكميات اأقل"

حمية غذائية يقّلل تناولها اأثناء احلمل من خطر اإ�سابة الأطفال بال�سمنة

 The وت�سري درا�سة ن�سرت يف جملة
 American Journal of
Clinical Nutrition اإىل اأنه 
ميكن اأن يكون له تاأثري طويل املدى 

على معارك وزن االأطفال.
واالأط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن زيادة 
اأعلى  كتلة اجل�سم  موؤ�سر  ال��وزن، مع 

من 24.9،
لالإ�سابة  م��ت��زاي��دة  خم��اط��ر  لديهم   
ب��ال��رب��و وال�����س��ك��ري م��ن ال��ن��وع الثاين 

وا�سطرابات العظام.
 1459 من  بيانات  الباحثون  وحلل 
م��ن االأم��ه��ات واالأط��ف��ال، وال��ت��ي وقع 
ج��م��ع��ه��ا م����ن ق���ب���ل م��ع��ه��د ه����ارف����ارد 
قبل  من  ال�سحية،  للرعاية  بيلغرمي 

الباحثني.
الدكتورة  الرئي�سية  امل��وؤل��ف��ة  وق��ال��ت 
جامعة  يف  دري�������ز  م���ون���ت���ي  ك����ارم����ن 
اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  "ت�سري  ه����ارف����ارد: 
ق��د يكون  اأث���ن���اء احل��م��ل  االأم  ت��غ��ذي��ة 
امل��دى على م�سارات  تاأثري طويل  لها 
واأن هناك فرتات منو  االأطفال،  وزن 
اأثناء  التغذية  ت��وؤث��ر  عندما  حم���ددة 

احلمل على منو الن�سل".
واأو�سحت: "على �سبيل املثال، وجدنا 

يحتوي  ل��ل��ح��م��ل  غ��ذائ��ي��ا  ن��ظ��ام��ا  اأن 
كان  لاللتهابات  عالية  اإمكانات  على 
ملوؤ�سر  اأ���س��رع  مرتبطا مب��ع��دالت من��و 
الذين  االأط���ف���ال  ل���دى  اجل�����س��م  كتلة 
ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني ث���الث وع�سر 

�سنوات. 
ووجدنا اأي�سا اأن التقيد االأقل بالنظام 
كان  احلمل  اأثناء  املتو�سطي  الغذائي 
كتلة  ملوؤ�سر  اأعلى  مب�سارات  مرتبطا 

اجل�سم خالل فرتة املراهقة".
وي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون اإن���ه ي��ج��ب توعية 
ال��ن�����س��اء مب����دى اأه��م��ي��ة ات���ب���اع نظام 

غذائي �سحي خالل فرتة احلمل.
"من  واأ�سارت الدكتورة مونتي دريز: 
املهم ن�سح الن�ساء احلوامل اأو اللواتي 
نظام  اتباع  باأهمية  للحمل  يخططن 

غذائي �سحي اأثناء احلمل. 
وع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س، ي��ج��ب على 
قد  ال����الت����ي  اأو  احل����وام����ل  ال���ن�������س���اء 

يخططن للحمل، 
ال���ت���ف���ك���ري يف ات�����ب�����اع ن����ظ����ام غ���ذائ���ي 
يفيد  ال  ق�����د  وال���������ذي  م���ت���و����س���ط���ي، 
ي�ساعد  ق���د  ب���ل  ف��ح�����س��ب،  ���س��ح��ت��ه��ن 
اأي�سا يف احلفاظ على وزن  اأطفالهن 

�سحي".

اأن  االأب�����ح�����اث  "اأظهرت  وت���اب���ع���ت: 
احلمل  اأثناء  نتناولها  التي  االأطعمة 
قد توؤثر على عملية التمثيل الغذائي 
وكذلك  ال��ن��م��و  م��رح��ل��ة  يف  ل��ل��ط��ف��ل 
الطعام.  وتف�سيالت  االأكل  �سلوكيات 

وباالإ�سافة اإىل ذلك،
اخل����ي����ارات  ت���ك���ون  اأن  امل����رج����ح  م����ن   
اأثناء  امل����راأة  تتخذها  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الغذائية  ل��ل��خ��ي��ارات  مماثلة  احل��م��ل 

التي تقدمها الأطفالها.
اأن تغذية   ولذلك، من املمكن ت�سور 
مرتبطة  تكون  قد  احلمل  اأثناء  االأم 
الطويل  املدى  ال��وزن على  مب�سكالت 

يف الن�سل".
اإىل  حاجة  هناك  "لذلك  ووا���س��ل��ت: 
العالقة بني  البحث لفهم  مزيد من 
ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ل���الأم اأث��ن��اء احلمل 
زيادة  واأمن���اط  اجل�سم  كتلة  وموؤ�سر 

الوزن ب�سكل اأف�سل".
وال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي على ط��راز البحر 
باخل�سروات  غني  املتو�سط  االأبي�س 
واملك�سرات  وال��ب��ق��ول��ي��ات  وال���ف���واك���ه 
والزيوت  ال��زئ��ب��ق  قليلة  واالأ���س��م��اك 
الزيتون  زي����ت  م��ث��ل  اجل�����ودة  ع��ال��ي��ة 

البكر املمتاز.

ت�شري بيانات جديدة اإىل اأن تناول نظام غذائي متو�شطي اأثناء احلمل ميكن اأن يقلل من خطر اإ�شابة الطفل بال�شمنة.
ويعتقد علماء اأمريكيون اأن زيادة الوزن لدى ال�شغار قد تكون ب�شبب ما اأكلته اأمهاتهم اأثناء منوهم يف الرحم.وميكن 

اأن ي�شاعد تناول املزيد من الفاكهة واخل�شروات والزيوت يف كبح اأي معارك �شائنة لهم يف امل�شتقبل.
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�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
يف  �لدعوى رقم SHCFICIDPMONEY2021 /0000546 عر�ض و�إيد�ع  

اإىل املدعي عليه : ورثة امنة حممد احلديدي ال�سام�س - 1 حممد ابراهيم حممد الناخي ال علي 
جمهول حمل االإقامة : دراري �سارع ام �سلمه - 34 

واملدعي عليه : �سلطان حميد عبداهلل دملوك ، واملدعي عليه : عائ�سة حميد عبداهلل دملوك 
واملدعي عليه : عبداهلل حميد عبداهلل دملوك ، واملدعي عليه : عمر حميد عبداهلل دملوك 

واملدعي عليه : فاطمة حميد عبداهلل دملوك ، واملدعي عليه : مرمي حميد عبداهلل دملوك 
واملدعي عليه : مها حميد عبداهلل دملوك

واملدعي عليه : ورثة امنة حممد احلديدي ال�سام�س - 1. امل ابراهيم حممد الناخي ال علي 
واملدعي عليه : ورثة امنة حممد احلديدي ال�سام�س - 1. �سيخة ابراهيم حممد الناخي ال علي 

واملدعي عليه : ورثة امنة حممد احلديدي ال�سام�س - 1. لبنى ابراهيم حممد الناخي ال علي 
واملدعي عليه : ورثة حميد عبداهلل دملوك وميثلهم ال�سيد/ حممد حميد عبداهلل دملوك 

اعالن بالن�سر باللغة العربية امام مكتب اإدارة الدعوى.  رفع املدعي حامد عطا اهلل ح�سني برتوي �سد املدعي عليهم املذكورين اأعاله. 
تطالب فيها بالتايل : احلكم ب�سحة ونفاذ عقد البيع املربم بني مورث املدعيني ومورث املدعي عليهم يف 1987/10/1 واملت�سمن بيع 
املدعي عليه ملورث املدعيني املزرعة الكائنة باإمارة ال�سارقة - منطقة الذيد - واقعة يف القطتعني رقمي 1092 ، 1093 بثمن قدره 
باحل�سور  انت مكلف  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  بامل�سروفات  عليه  املدعي  الزام  امل�سرتي.  لورثة  البائع  ورثة  تعر�س  درهم   125000
بجل�سة 2021/4/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 4( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة 

ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2021/4/8 
مكتب �خلدمات �لق�سائية /حمدة حممد ح�سن علي �آل علي 

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
 AJ20210216A02710 - إعالن بالن�سر�

املخطر : اأفاق ال�سرق ملقاوالت البناء ذ م م بوكالة مكتب / يو�سف املازمي للمحاماة واالإ�ست�سارات القانونية - اجلن�سية : االإمارات  
�سد املخطر اليهما / 1- علي �سعيد حمد �سعيد ال�سام�سي - اجلن�سية : االإمارات  2- علي ح�سن �سعيد الر�سيدي 

اإخطار عديل بالوفاء 
ملا كانت املخطرة قد ابرمت عقد مقاولة مع املخطر اليه االأول الإن�ساء واإجناز فيال مكونة من طابق ار�سي + اأول + �سور على قطعة 
االر�س رقم 0476 منطقة احلليو 2 اإمارة عجمان ، وحيث تر�سد للمخطرة يف ذمة املخطر اليه االأول  ما جمموعة 73.800 
درهم )ثالثة و�سبعون الفا وثمامنائة درهم( حيث حرر املخطر اليه االأول اقرار مببلغ 10000 درهم وحرر الثاين عدد خم�سة 

�سيكات م�سحوبة على بنك االإمارات اال�سالمي لغر�س �سدادها للمخطرة وذلك على النحو التايل : 
درهم  12،760 مبلغ   2019/4/1 بتاريخ   000021 رقم  �سيك   -1

درهم    12،760 مبلغ   2019/5/1 بتاريخ   000022 رقم  �سيك   -2
درهم    12،760 مبلغ   2019/6/1 بتاريخ   000023 رقم  �سيك   -3
درهم    12،760 مبلغ   2019/7/1 بتاريخ   000024 رقم  �سيك   -4
درهم    12،760 مبلغ   2019/8/1 بتاريخ   000025 رقم  �سيك   -5

اإجمايل مبلغ 63800 درهم 
حيث اأنه وبتقدمي هذه ال�سيكات لل�سرف فاإنها عادت جميعا عند تقدميها لل�سرف لعدم كفاية الر�سيد.  بناء عليه ، فاإننا نخطركم 
12% من تاريخ املطالبة  اأيام من تاريخه ، مع الفائدة القانونية بواقع  ب�سرورة �سداد املديونية املذكورة بعالية خالل خم�سة 
الر�سوم  بتح�سيل حقوق موكلنا مع حتميلكم  الكفيلة  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  فاإننا  واإال   ، التام  ال�سداد  وحتى 

وامل�ساريف وبدل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل �لعام بعجمان           

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة خورفكان - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - عبد�ل�سالم عبد�هلل علي �ملتربى   
جتاري   KHCEXCICOMS2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000129/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدال�سالم عبداهلل على املتربى  - اإمارة ال�سارقة - خورفكان منطقة الزيارة �سارع �سيف عي�سى 
منزل رقم 27 بالقرب من جمعية ال�سارقة التعاونية �س ب 10388 ال�سارقة 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ 1/ م�سرف ال�سارقة اال�سالمي اجلن�سية : االإمارات   - 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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 36575.0  

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم اخلمي�س - املوافق 
2021/4/29 - ال�ساعة 12.00 - اأمام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك  فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
�لقا�سي /�سليمان ر��سد �سليمان علي �لعابد �لكعبي 
حمكمة خورفكان
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0001993 �أمر �أد�ء  
اإىل املدعي عليه : يو�سف حممد حممد بويكار - هندي اجلن�سية 

نعلمكم باأن املدعي حماد حممد فهد عبدالرحمن الدحيم االإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0

احلكم 
انه بتاريخ 2021/3/9 
بعد االطالع على االوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ : ثالثون الف درهم والزمته بامل�سروفات 
حرر بتاريخ 2021/4/7 

حرر بوا�سطة املوظف 
مركز �سعادة املتعاملني 

�لقا�سي / د. حمكمة �سليمان حممد عبد�للرحمن 
حمكمة �ل�سارقة / حمكمة �لتنفيذ �ملدنية

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001118 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خلود عبدال�سالم عبدالغني ن�سر  
جمهول حمل االإقامة : العنوان : اإمارة عجمان - النعيمية - �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد ، بناية 

موؤ�س�سة النعيمي لل�سيارات - �سقة رقم 405 مكاين 4206509355  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/4/11 م.   
مكتب �خلدمات �لق�سائية      
خلود �سامل �ل�سويدي 

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 408
 - الرحمن  رفيق  حممد  �ساهني  ح�سني  �سهادت  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، اجلن�سية  بنغالدي�س 
ال�سيد/ بديع عامل طفيل احمد - بنغالدي�س اجلن�سية بالرخ�سة امل�سماة )مطعم كرنافويل( 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )514564( ال�سادرة من دائرة التنيمة االإقت�سادية 

بال�سارقة. تعديالت اخرى : اليوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

 �لكاتب �لعدل
ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان   

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

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

)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000871 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �سركة حمي الدين لالعمال اخل�سبية )ذ م م(  

جمهول حمل االإقامة : اإمارة عجمان املنطقة ال�سناعية اجلديدة �سارع 56 مبنى حمي الدين 
لالعمال اخل�سبية بالقرب من غاز االإمارات  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/3/31   
مدير �خلدمات �لق�سائية      
مرمي �بر�هيم �لبلو�سي 

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 4060/2020/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- ا�س �سى ايه للمقاوالت �س ذ م م )�سابقا( ا�س �سى ايه العمال تنفيذ الت�سميم 
الداخلي �س ذ م م )حاليا(  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م 
بتاريخ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم   - احل��م��ادي  ع��ل��ي  حم��م��د  خ��ال��د   : ومي��ث��ل��ه 
2020/12/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  بالزام 
وواحد  واربعمائة  الف  ثمانية وخم�سون  دره��م   58431.40 وق��دره  مبلغ  لها  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي 
وثالثون درهم واربعون فل�س والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق قيد الدعوى رقم 
2020/1184 نزاع جتاري احلا�سل يف 202/6/4 وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر 

 7479/2020/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  امبك�س التجارية - �س م ح - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  
وميثله / خالد حممد علي احلمادي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)484384.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن بالن�سر 
 1982/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

ات�س فيجن للت�سميم الداخلي - �س ذ م م جمهول حمل  ا�س  ام  املنفذ �سده/1-  اىل 
االقامة - مبا ان الطالب التنفيذ/ �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م وميثله 

/ خالد حممد علي احلمادي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)119699.16( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

 �إنذ�ر بو��سطة كاتب �لعدل  
برقم �ملحرر 2021/9345

املنذر: حممد اأ�سرف الهادى حممد - ليبي اجلن�سية رقم اجلواز 322157
عنوانه ، ال�سارقة، التعاون - الهاتف 0526934848

املنذر اإليه االأول : قي�س ملهم - �سوري اجلن�سية  - العنوان : دبى - �سناعية اخلور
الهاتف : 0508718765 / 0504128817 / 043329966

املو�سوع : اإنذار بدفع املبلغ املرت�سد بذمتكم مببلغ 40،000 درهم )خم�سة واأربعون األف درهم(، عن اإي�سال 
اإ�ستالم نقدا بنف�س القيمة بتاريخ 2021/01/28.

اأنذركم مبا يلي: حيث اأنه بتاريخ 2021/01/28 قام املنذر بت�سليم املنذر اإليه االأول مبلغ 40،000 درهم 
 .2021/01/29 اإليها الثانية بت�سليمها بحد اأق�ساه يوم  اإلتزمت املنذر  اأدوية  نقدا كدفعة مقدمة عن ثمن 
وحيث اأن املنذر اإليه االأول قد اإ�ستلم بنف�سه مبلغ 40،000 درهم و قام بت�سليم املنذر اإي�سال اإ�ستالم �سادر من 
اإليهما االأول والثانية العديد من املرات بت�سليم  اأنه على الرغم من مطالبة املنذر  الثانية. وحيث  اإليها  املنذر 
اأن املنذر ينذركما بالتكافل والت�سامن فيما  اإىل تاريخه. وحيث  اأنكما ف�سلتما يف ذلك  اإال  االأدوية املتفق عليها 
�سي�سطر  واإال  االنذار،  بهذا  تو�سلكم  تاريخ  من  اأيام   7 اأق�ساه  اأجل  يف  درهم،   40،000 مبلغ  ب�سداد  بينكما 

لت�سجيل اأمر اأداء يف مواجهتكما طبق قانون االإجراءات. 
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
 �إخطار عديل 

برقم �ملحرر 2021/09420
 784  196602169581 اإماراتية رقم  االإمارات احمل هوية   : ابراهيم مراد ح�سن - اجلن�سية  املخطر: عائ�سة 

ب�سفتي ال�سخ�سية - العنوان : دبي املزهر االوىل -  ت : 0507653773
املخطر اإليه : منجرة برفيز اكرب - اجلن�سية : االإمارات  - العنوان : ال�سارقة

ت : 0503034936 / 0528107955 
مو�سوع االإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ 14500 درهم

الوقائع : 
بتاريخ  غري  ال  فقط   )9500( بقيمة   0041 رقم  فاتورة  املخطرة  ل�سالح  حرر  قد  اإليه  املخطر  اأن  حيث   -
5000 درهم ومل يكمل العمل الذي وكل به  اخذ مبلغ بقيمة  ذلك  بعد  املنزل  يف  عمل  ل�سالح    2020/06/23

يوجد اعمال بقيمة 2000  درهم مل يكملهم .
بتاريخ  غري  ال  فقط   )5000( بقيمة   0006 رقم  فاتورة  املخطر  ل�سالح  حرر  قد  اإليه  املخطر  اأن  حيث   -

بعد ذلك اخذ مبلغ بقيمة 5000 درهم و مل ينجز العمل. املنزل  يف  عمل  ل�سالح   2020/03/19
- حاول املخطر حت�سيل قيمة الفاتورة من املخطر اإليه بالطرق الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى.

- بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اإليه ب�سرورة دفع قيمة الفواتري يف فرتة اق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ اإ�ستالمه 
االإخطار واال �سوف يقوم باإتخاذ االإجراءات القانونية لذلك. 

- وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا.
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
 �إخطار عديل 

برقم �ملحرر 2021/06252
املخطر/ امل�سربية للخياطة ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برقم 518411  وميثلها �ساه 

بران عبدالغفران/ اجلن�سية البنغالدي�سي واحمل هوية اماراتية رقم 784198076468143
العنوان / ال�سارقة - مي�سلون هاتف رقم / 0558563526

املخطر اإليه / جمعه عبداهلل جمعه �سعيد الظاهري - اجلن�سية / اإماراتي
العنوان عجمان - منطقة احلميدية هاتف رقم / 0503417575

املو�سوع / اإخطار بعزل وكيل خدمات
1- نخطركم باحل�سور لتخلي�س بع�س املعامالت ب�سفتك خدمات بالرخ�سة امل�سماه )امل�سربية للخياطة( 

وال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برقم )518411(
2- عليه يرغب املخطر باإخطار املخطر اليه من تاريخ ا�ستالم االإخطار خالل ا�سبوع من ا�ستالم االعالن 
واال �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة. وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل يف ال�سارقة 

خطاركم بهذا ر�سميا.   
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر 

207 / 2021 / 828 تنفيذ جتاري
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر
اإىل املنفذ �سده / �ستاد باك انرتنا�سيونال للتجارة العامة �س ذ م م 

جمهول حمل االإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/فارميك�س اكرولوجي �س.ذ.م.م 

وميثله/ غازي ابراهيم اأحمد بن �سيفان
قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )11626317( درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة
االلتزام  التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن بالن�سر 
2020/8591 تنفيذ جتاري

تفا�سيل االإعالن بالن�سر
كاظم  حممد  ك��زال   _2 االن�ساري،  ر�سا  حممد  ماجد  �سدهما/1_  املنفذ  اإىل 

ان�ساري - جمهويل حمل االإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/م�سرف االمارات اال�سالمى م�ساهمة عامة 

و ميثله /عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي
قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )38327( درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة
االلتزام  التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�سركة/   �سالون بيرت للرجال ، �سركة منطقة حرة ، )رخ�سة رقم : 93568 ( والكائنة 
، واملرخ�سة لدى  املتحدة   العربية  االإم��ارات  دول��ة   ، العاملية  االأكادميية  مدينة دبي 
�سلطة دبي للتطويد ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي 
مت اإتخاذه بوا�سطة جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2020/06/02 ب�ساأن 
اإغالق وحل ال�سركة. وفقاً لذلك ،تهيب ال�سركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى 
مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا 

االإعالن عن طريق الربيد امل�سجل اأو االإت�سال ب� :
ال�سادة/ �سالون بيرت للرجال

دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 529542060 971+

 legal@arabianme.com  :الربيد االإلكرتوين
 لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�سعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

�إ�سعار ت�سفية

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 1950/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )017.75-463( احلكم بالزام 

املدعي عليه باداء التعوي�س املنا�سب للمدعي اجلابر لالأ�سرار التي حلقت به عما فاته من ك�سب وما حلقه من 
خ�سارة والذي يقدره املدعي مببلغ )20.000.00( -الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

طالب االإعالن :  م�سرف ابوظبي اال�سالمي �س.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- حمد حممد �سامل ال بخيت الفال�سي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/2/11 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/م�سرف ابوظبي اال�سالمي �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ )463.017.75( درهم 
مديونية مببلغ )10.000( درهم ع�سرة الف درهما تعوي�سا والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لدعوى رقم  2307/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 592 ل�سنة 2021  جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 7759.14 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : �سركة نزيه التجارية ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- �سيدلية اال�سرفية 1 )فرع من ا�س جي اي لال�ستثمار يف امل�سروعات 
�س.ذ.م.م( 2- اال�سرفية لال�ستثمارات �س.ذ.م.م  - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما 

جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )7759.14( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  282/2021/208 تنفيذ مدين 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1598/2020 مدين جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 102723 درهم( والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )500( درهم اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن : مطعم بينكيل �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:بدر عبدالرحمن حممد عبدالرحيم اجل�سمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- دونالد توين البطل  - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )102723( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن بالن�سر 
 2103/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  البري اأبيال للتموين باملواد الغذائية �س.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/الوطنية املتقدمة للتجارة العامة ذ.م.م 
وميثله / �سيخه حممد �سيف علي املحرزي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)452650.33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم 

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر        

يف �لدعوى رقم 5511/2020/60 �مر �أد�ء
مو�سوع الدعوى:  املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )1.206.950.19( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق حتى تاريخ ال�سداد التام والتعوي�س مببلغ 

)100000( درهم عن ال�سرر املادي واالأدبي و�سمول االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب االعالن:  تران�سجارد جروب �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- كريديت لينك لالدارة الت�سويقية - موؤ�س�سة فردية - ممثلة يف �سخ�س مالكها ال�سيد/
عبداهلل مراد ح�سن ، هندي اجلن�سية -  �سفته بالق�سية:  مدعى عليه

مو�سوع االإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/2/11 اوال:بانفاذ 
توؤدي للمدعيه مبلغ )مليون ومئتان  بان  املدعي عليها  ثانيا:بالزام   - الطرفني  املربم بني  التجاري  العقد 
تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  ع�سر  وت�سعه  درهما  وخم�سون  وت�سعمائة  الف  و�ستة 
اال�ستحقاق يف:2018/6/5 وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست طلب النفاذ املعجل. ولكم احلق 

يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االإعالن.
رئي�ض �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر        

 275/2021/100 �حو�ل نف�ض م�سلمني 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سابرين معني عطا بالطه  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :عماد فتحي حممد حواري  -  وميثله : را�سد عبداهلل علي بن عرب 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اوال:احلكم بروؤية الطفل �سلطان البالغ من العمر 4 �سنوات 
وذلك  للمبيت  املدعي  ملنزل  وا�ست�سحابه  روؤي��ت��ه  من  ومتكينه  باح�ساره  عليها  املدعي  وال���زام 
خالل االجازة اال�سبوعيه على ان تقوم املدعي عليها باح�ساره يف متام ال�ساعه اخلام�سه ع�سر 
الر�سمية  العطالت  مع  ال�سبت  يوم  م�ساء  ال�سابعه  ال�ساعة  وحتى  ا�سبوع  كل  من  اخلمي�س  يوم 
امل�سروفات  املدعي عليها  ثانيا:الزام   - واال�سحى  الفطر  العيدين  وايام  واملنا�سبات  واالج��ازات 
 09:30 ال�ساعة   2021/4/27 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   ، املحاماة  اتعاب  ومقابل 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
 �عالن بالن�سر

539/2021/300 ��ستئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- اأكرب ح�سني �سوال جان - جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف / �سركة ميثاق للتاأمني التكافلي �س.م.ع فرع دبي - قد ا�ستاأنف 
ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2021/64 م��دين ج��زئ��ي، وحددت 
بقاعة  10.00 �سباحا  ال�ساعة  املوافق 2021/5/18  الثالثاء  يوم  لها جل�سه 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

 �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 305/2021/409 ��ستئناف جتاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1760/2019 جتاري 
كلي والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  

بالق�سية :  ������س.ذ.م.م  - �سفته  ال��ع��ام��ة  اي��ج��ل للتجاره  اي���رون   : االإع����الن  ط��ال��ب 
م�ستاأنف

املطلوب اإعالنهم : 1- �سيها جفري �سينغ كوهلي اماربال �سينغ كوهلي  - �سفته 
بالق�سية : م�ستاأنف �سده. جمهول حمل االإقامة 

ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم /   وحددت  مو�سوع االإع��الن : قد 
التقا�سي  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة  املوافق 2021/4/25   لها جل�سه يوم االحد 
عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
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�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر
 555/2021/60 �أمر �أد�ء 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه / 1- عبدالقادر بختيار  

الواحد  ال�سخ�س  �سركة  الوطنية  ال�سكوك  �سركة  ملالكها  كورت�س  �سكاي   / املدعي  ان  مبا 
م�ساهمة خا�سة �سركة ال�سخ�س الواحد )�س.ذ.م.م(  

وميثله / اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  
للمدعي  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  بتاريخ 2021/1/28  االبتدائية  دبي  قررت حمكمة 
مبلغ 90.000 ت�سعون الف درهم اإماراتي قيمة ال�سيكات ارقام 288834 - 288835 - 288836 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   323302  -  323301  -  323300  -  323299  -  288837  -
تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات وحتى متام ال�سداد والزامه بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا االعالن.
رئي�ض �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر
 425/2021/60  �أمر �أد�ء 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه / 1- حممد عدنان جافيد  

مبا ان املدعي / �سكاي كورت�س ملالكها �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�س الواحد 
م�ساهمة خا�سة �سركة ال�سخ�س الواحد )�س.ذ.م.م(  

وميثله / اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  
يوؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  ب��ت��اري��خ 2021/1/27  االب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة 
ال�سيكات  قيمة  دره��م  وخم�سمائة  الفا  و�ستون  اث��ن��ان  دره��م   62.500 مبلغ  للمدعية 
000137 - 000138 - 000140 - 000141 - 000142 والزامه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ض �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر
 76/2021/60  �أمر �أد�ء 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه / 1- فيجني�س فيجايا كومار  

مبا ان املدعي / �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�س الواحد م�ساهمة خا�سة 
وميثله / اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  

قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/1/10 بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )521.162 درهم( خم�سمائة وواحد وع�سرون الف ومائة 
املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م  و�ستون  واثنان 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�سروفات  بالر�سوم  ال��زام��ه  مع  التام  ال�سداد  وحتى 
اليوم  ي��وم من  االأم��ر خ��الل 15  اإ�ستئناف  املحاماة. ولكم احل��ق يف  اتعاب  مقابل 

التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ض �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 1118/2021/60 �مر �د�ء    
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليها بان توؤدي لطالبة االأمر مبلغ وقدره 

الفائدة  مع  فل�سا(  ع�سر  و�ستة  درهم  و�ستة  وثالثمائة  الف  وت�سعون  واحد  )اربعمائة  درهم   491.306.16
القانونية بواقع 9% اإبتداء من تاريخ اآخر فاتورة يف 2020/4/30 وحتى متام ال�سداد والزام املقدم �سدها 

الطلب بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب االإعالن : بريكلي للخدمات االإمارات العربية املتحدة )�س ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- لينكولن لال�ستثمار - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول  حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/2/25 اأوال : انفاذ 
العقد التجاري املربم بني الطرفني. ثانيا : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  491.306.16 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  ع�سر  و�ستة  دره��م  و�ستة  وثالثمائة  الف  وت�سعون  واح��د  )اربعمائة  دره��م 
من تاريخ 2020/4/30 وحتى متام ال�سداد ، مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف ، ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 

املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ض �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن بالن�سر 
 يف �لتنفيذ رقم 207/2020/8252 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 191/2020 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )13،435،751.11 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : البنك العربي املتحد - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
�سفتهما   - الطرابي�سي  ع��ادل  2-حممد  الطرابي�سي   ع��ادل  منار   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

بالق�سية : منفذ �سدهما 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )13435751.11( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن بالن�سر        
 1126/2021/16 جتاري جزئي  

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- جون ديزل  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(  
وميثله : خالد خليفة حممد �سيف حثبور  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤدي للمدعي بالت�سامن 
املحاماة  واتعاب  والر�سوم وامل�ساريف  والتكافل مبلغ وقدره )1،396.749.23 درهم(  والت�سامم 

والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/4/27 ال�ساعة 8.30 �سباحا 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 االأقل. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

 �عالن بالن�سر
للم�ستاأنف �سده للح�سور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 

يف �لإ�ستئناف رقم 2020/67 مدين 

بناء علي طلب امل�ستاأنف : بيج كرين للنقل العام )�س ذ م م(
اىل امل�ستاأنف �سده : الطاهر لتجارة احلديد وااللومينيوم - �س 
ذ م م - انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )2( 
بوا�سطة وكيل معتمد  او  ال�سارقة - �سخ�سيا  ا�ستئناف  مبحكمة 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك يف يوم االأحد املوافق 2021/4/18 يف املذكورة رقمها اأعاله 

- بو�سفك م�ستاأنف �سده.

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ل�ستئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : كين�شني جلوبال لل�شحن - �ض ذ م م  
ال�سكل   - دي��رة   - الرفاعة   - العوي�س  عبداهلل  علي  ميثاء  ملك   105 مكتب   : العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم   833010  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1410800 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2021/4/8 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
ايه  اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2021/4/8 وعلى من لديه 
106 ملك علي خليفة عبداهلل  بي �شقر لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 
 : فاك�س   04-2511585  : هاتف   - دي��رة   - الثانية  ال�سناعية  الق�سي�س   - �سيف 
2511586-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ايه بي �شقر لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 106 ملك علي خليفة عبداهلل �سيف - الق�سي�س ال�سناعية 
الثانية - ديرة - هاتف : 2511585-04 فاك�س : 2511586-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية  كين�شني جلوبال لل�شحن - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2021/4/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/8 
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000046/ 

اإىل املحكوم عليه : 1( �سامل عبداهلل جمعه املطوع   2( �سركة بان ا�سيا انرتنا�سونال - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبداهلل �سعيد را�سد �سليمان لقيو�س ال�سحي  
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 كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 107006 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
�لقا�سي /و�ئل �حمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�سارقة 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 13/2020/12307 عمايل جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  )253200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 

  )MB207729852AE( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب االإعالن :  نور خالد عكرمه  - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- تريوميد فارما للتجارة العامة - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

اأعاله  املذكورة  الدعوى  2021/2/25 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ نور خالد عكرمه بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 214035 
مائتان واربعة ع�سر الفا وخم�سة وثالثون درهما وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد عدا 
ما ق�سى به من تعوي�س فمن تاريخ �سريورة هذا احلكم نهائيا وبتذكرة عودة ملوطنها عينا او قيمتها نقدا ما تلتحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من امل�ساريف واملدعية ن�سيبها فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر 

 929/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة انرتمرين ال�سارقة املحدودة )فرع 1(

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/انرت او�سن لت�سليح ال�سفن )�س ذ م م(  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4113488( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
�أم �لقيوين - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - جا�سم حممد جا�سم علي �لدربي   

�إخطار دفع يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2021/36
اإىل املنفذ �سده : جا�سم حممد جا�سم على الدربي 

اإمارة اأم القيوين املنطقة ال�سناعية القدمية وكالة �سركة الني�سان لل�سيارات 
حيث انه بتاريخ قد �سدر حكم �سدكم ل�سالح املنفذ له / بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( 

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املنفذ له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم ، ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 204016.5 درهم +  باالإ�سافة 
اىل الر�سوم وامل�ساريف. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  االإخطار.   بهذا   / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15(

اجلربي املقررة قانونا.  
�لقا�سي / �سامل �سعيد �لدرعي 
حمكمة �لقيوين 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر 

 894/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  بلو ايز لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/غنتوت لل�سناعات البال�ستكية  
وميثله / اإبراهيم ح�سن اإبراهيم املال  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)453425( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
�سادرة من حمكمة �لفجرية ،  �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية

)جزئي(  جتاري   FUCFICIPOR2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001078/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 -  دلتا ملقاوالت البناء 

 2 - الورن�س هريالد برييرت - جمهول حمل االإقامة
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/3/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم  
مبثابة  املحكمة  حكمت   : بالتايل  دبي  فرع   - )�س.م.ع(  املتحدة  فيدلتى  التاأمني  �سركة  ل�سالح  اأعاله 
احل�سوري : بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 37451.65 درهم 
)�سبعة وثالثون الف واربعمائة وواحد وخم�سون درهم وخم�سة و�ستون فل�سا( وفائدة تاأخريية %6 من 
تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ مائتان درهم مقابل اتعاب املحاماة. 

حكما قابال لالإ�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم لن�سره.
�لقا�سي /  حمجوب عبد�هلل عثمان 
حمكمة �لفجرية
 �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية

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

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر

رقم )2021/3253(
املنذر : �سعيد �سالح جالل عبداهلل 

امل��ن��ذر ال��ي��ه / 1( ���س��رك��ة ب��ي��ت ال��ف��رات مل��ق��اوالت ت��رك��ي��ب البيوت 
اجلاهزة  2( عبدالرحيم عما�س العجاج - ب�سفته مدير ال�سركة 
ب�سداد  ويكلفه  اليه  املنذر  وينذر  ينبه  املنذر  االوىل.   اليها  املنذر 
الف  وت�سعون  )ت�سعة  دره��م   99،600.00 - مبلغ  وق��دره  مبلغ 
و�ستمائة درهم( وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ الن�سر لهذا االإنذار 

والعمل مبا جاء به قانونا.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر

رقم )2021/3259(
املنذر : مكتب فهد عبداهلل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

املنذر اليه : اوالو تيجاين رابيو - )نيجريي اجلن�سية( 
مبلغ   - وق��دره  مبلغ  ب�سداد  ويكلفه  اليه  املنذر  وينذر  ينبه  املنذر 
و�ستمائة  الفا  وارب��ع��ون  وواح��د  )مائة  دره��م   141،662.30
واثنان و�ستون درهما وثالثون فل�سا( - قيمة ما تر�سد بذمته مع 
قيمة ال�سريبة امل�سافة بواقع 5%  وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ 

الن�سر لهذا االإنذار والعمل مبا جاء به قانونا.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن بالن�سر

رقم )2021/3256(
املنذر : ماجد �سالح جالل عبداهلل 

املنذر اليه / 1( �سركة بيت الفرات ملقاوالت تركيب البيوت اجلاهزة  
2( عبدالرحيم عما�س العجاج - ب�سفته مدير ال�سركة املنذر اليها 
االوىل.  املنذر ينبه وينذر املنذر اليه ويكلفه ب�سداد مبلغ وقدره - 
مبلغ 77،900.00 درهم )�سبعة و�سبعون الف وت�سعمائة درهم( 
وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ الن�سر لهذا االإنذار والعمل مبا جاء 

به قانونا.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 2478/2020/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- ماركة )م�ساهمة عامة( - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : فا�ست لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م 

وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�سى  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/3/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ فا�ست 
لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م -1- بالزام املدعي عليها االوىل والثاين بالت�سامن بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ 
370.038.57 درهم )ثالثمائة و�سبعون الفا وثمانية وثالثون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا( وبالفائدة بواقع 
9% من تاريخ املطالبة يف 2020/6/28 وحتى متام ال�سداد. 2- بالزام املدعي عليهما االوىل والثاين بالت�سامن 
تاريخ �سريورة احلكم  القانونية 9% من  املدعية مبلغ 10.000 ع�سرة االف درهم وبالفائدة  يوؤديا اىل  بان 
املحاماة.     اتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى  نهائيا 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى 18/2020/182 عقاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- كليم اهلل عرفاين عبدالغني �سديق  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2020/8/26 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مببلغ وقدره 
)445.742 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام 
امل�ساريف  الزمته  التام كما  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  والفائدة بواقع 9% �سنويا من 
وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى 18/2020/565 عقاري جزئي  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليهما / 1- كرمي �سع�سع  2- نادية الربكاين  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/10/15 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
ومقداره  مبلغ   للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  اال�ستثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�س�سة 
)659.988 درهم( )�ستمائة ت�سعة وخم�سون الف وت�سعمائة  ثمانية وثمانون درهما( والفائدة بواقع 
9% �سنويا من تاريخ يف 2020/7/17 وحتى ال�سداد التام كما الزمتهما الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن بالن�سر 
 268/2021/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  را�سد �سيف حمرعني
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/را�سد يو�سف را�سد بور�سلي 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )75005090( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 

�عالن بالن�سر        
 1961/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- عالء الدين �سهاب العبد اجلدوع   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :احمد خ�سري حممد احمد

وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد 
طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/3/29 بالزام 
وامل�ساريف ومبلغ  وبالر�سوم  درهم  للمدعي مبلغ )333.750(  يوؤدي  بان  املدعي عليه 

خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13213 بتاريخ 2021/4/12 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
مدين   SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000412/ 

اإىل املحكوم عليه : �سلطان �سبت مبارك �سيف مبارك 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد هالل الدين عبداحلق - اجلن�سية : بنجالدي�سى  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

الر�سم املحدد لذلك  املذكور ودفع  املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  اأن املحكوم له  ومبا 
، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 9520 
درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
�لقا�سي / وليد خمي�ض عبد�هلل �خلدمي 
حمكمة �ل�سارقة
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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•• ال�شارقة-الفجر

بعد 22 يوماً حتولت فيها �ساحة الرتاث يف قلب ال�سارقة 
واأجنبياً،  عربياً  ب��ل��داً   29 ب��رتاث  لالحتفاء  كرنفال  اإىل 
فعاليات  على  ال�ستار  الرتاثية”  ال�سارقة  “اأيام  اأ�سدلت 
اإمارة  18، ف��احت��ة ب��ذل��ك ال��ب��اب على م�����س��روع  دورت��ه��ا ال��� 
منه  واالن��ط��الق  وتوثيقه  ال���رتاث  حماية  جت��اه  ال�سارقة 
ك��م�����س��اح��ة ت���وؤك���د ح��ج��م امل�����س��رتك االإن�������س���اين ب���ني �سعوب 

وح�سارات العامل.
ونقل احلدث الذي حمل هذا العام �سعار “الرتاث الثقايف 
ال�����س��ارق��ة، حيث  ق��ل��ب  اإىل  ك��ام��ل��ة  ب��ل��دان  يجمعنا” ذاك����رة 
متكامل  تراثي  برنامج  على  زائ��راً   127،600 ا�ست�ساف 
من اجلبل االأ�سود، وكازاخ�ستان، ومقدونيا، وطاجك�ستان، 
واإ���س��ب��ان��ي��ا، وب��رك��و���س�����س��ت��ان وال��ه��ن��د ورو�سيا  وب��الرو���س��ي��ا، 
وبلغاريا؛ ففي الوقت الذي كانت الفرق ال�سعبية االإماراتية 
ال�سيادين، ويعلو من  واأهازيج  اأه��ايل اجلبال  اأغ��اين  تردد 
اإيقاع طبل الرا�س، و�سوت اجلربة، كانت ت�سدح من  جهة 
والكواري،  والكلكوبيز،  ال��دوم��ربا،  اإي��ق��اع��ات  اأخ���رى  جهة 
اآ�سيا  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ال�سعبّية  املو�سيقى  اآالت  م��ن  وغ��ريه��ا 

و�سرق اأوروبا.
قال   ،”18 الرتاثية  ال�سارقة  “اأيام  اختتام فعاليات  حول 
للرتاث،  ال�سارقة  معهد  رئي�س  امل�سلم،  العزيز  عبد  �سعادة 
“دورة  الرتاثية:  ال�سارقة  الأيام  التنظيمية  اللجنة  رئي�س 
االأيام لهذا العام مل تكن ا�ستكمااًل ملا قدمته خالل ال� 18 
يِف  مف�سلي  لتاريِخ  ت�سجياًل  كانت  ما  بقدر  املا�سية  عاماً 
ال�سارقة الرتاثية، حيث حملت روؤي��ة �ساحب  اأي��ام  م�سرية 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
تراث  �سون  �سرورة  جتاه  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س 
ال�سعوب لبناء م�ستقبلها، ونقلت ر�سالة ال�سارقة حول قدرة 
ال���رتاث على جمعنا رغ��م م��ا مي��ر ب��ه ال��ع��امل م��ن ظروف 

وحتديات«.

 واأ�ساف: “جناح الدورة ال� 18 من اأيام ال�سارقة الرتاثية 
واللجان  ل��ل��رتاث  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ه��د  ج��ه��د  نتيجة  ي��ك��ن  مل 
امل�ساركات  م�ستوى  نتيجة  ج��اء  واإمن��ا  وح�سب،  التنظيمية 
النوعية للفرق امل�ساركة من خمتلف البلدان، ونتيجة وعي 
اتخذتها  وا�سحاً مب��ا  ال��ت��زام��اً  اأب���دا  ال��ذي  جمهور احل��دث 
االأيام من اإج��راءات احرتازية للوقاية من )كوفيد19-(، 
واملراكز  والهيئات  املوؤ�س�سات  من  العديد  لتعاون  كان  كما 
واجل��م��ع��ي��ات يف ال���دول���ة وف���رق امل��ت��ط��وع��ني االأث����ر املبا�سر 

والكبري يف اإغناء فعاليات االأيام واإثراء جتربة زّوارها«.
 

 29 اأمام  باأ�شالتها  االإم��ارات.. حياة حتتفي  ذاكرة 
بلدًا

نقلت  حيث  االإم���ارات���ي  ال���رتاث  عمق  الفعاليات  وج�سدت 
ذاكرة حياة االأولني يف خمتلف بيئات االإمارات اإىل العامل، 
يف  ال�����س��ف��ارات  خمتلف  م��ن  ر�سمية  وف���ود  زي���ارة  �سهدت  اإذ 
للبيئة  اأرك���ان خم�س�سة  زّوار احل��دث يف  ال��دول��ة، وجت��ول 
ركن  كل  فكان  والزراعية،  والبدوية،  والبحرية،  اجلبلية، 
اإىل مئة عام ما�سية، حيث طقو�س  الزمن  بعودة يف  اأ�سبه 
اإع���داد ال��ق��ه��وة، وري امل��زروع��ات ب��ال��دواب، وال��رتح��ال على 
ظهر اجلمال، واحلرف تتوزع بني �سناعة احلبال وال�سفن 

واالأواين وال�سيوف وغريها.
االأ�سود  اجل��ب��ل  بجمهورية  احتفت  ال��ت��ي  االأي����ام  و���س��ارك��ت 
مميزاً،  �سيفاً  وكازاخ�ستان  �سرف،  �سيف  )مونتينيغرو( 
تراث املو�سيقى والغناء االإماراتي مع ال�سيوف املتوافدين 
م��ن خم��ت��ل��ف ب��ل��دان ال���ع���امل، ح��ي��ث ���س��ه��دت اأروق�����ة �ساحة 
والليوا،  ال��ه��ب��ان،  ل��ف��ن  �سعبية  ع��رو���س��اً  وب��ي��وت��ه��ا  ال����رتاث 

والدان واالأندميا والنوبان، وغريها من الفنون.
ال�سعبية وذاكرة  الفنون  االأي��ام بعر�س  ومل تكتِف فعاليات 
واإمن��ا فتحت م�ساحات خا�سة  االإم��ارات��ي،  الغناء والرق�س 
)قرية  ع��رب  التقليدية  ال�����س��ن��اع��ات  ذاك����رة  ع��ل��ى  للتعرف 
للتعرف ع��ن ق��رب على  ال��ت��ي ك��ان��ت ف�ساًء ح��ي��اً  احل���رف(، 

املراأة االإماراتية قدمياً، وعمل  اأبرز احلرف التي مار�ستها 
اأ�سرته، فمن �سناعة الكحل )االإثمد(،  فيها الرجل ليعيل 
اإىل  ال���ن���وال، و���س��واًل  ع��ل��ى  بالن�سج  م����روراً  ال�����س��ف��اف��ة،  اإىل 
�سناعة الب�ست، و�سبوق الطري، و�سناعة الدخون، وال�سدو، 
وحت�سري و�سفات من الطب ال�سعبي، وغريها من احلرف 

وال�سناعات.
 

بلدان  من  �شيفان  وكازاخ�شتان..  االأ���ش��ود  اجلبل 
اأقرب مما تبدو

الرابعة  ال�ساعة  بعد  يومياً  احل��دث  فعاليات  ب��داي��ة  وم��ع 
العامل  ب��ل��دان  خمتلف  م��ن  فنية  ف��رق  تخرج  كانت  م�ساًء، 
من اأجنحة بلدانها امل�ساركة لتحتفي مع اجلمهور بذاكرة 
 - ال�سرف  �سيف  ج��ن��اح  فمن  ال�سعبية؛  وفنونها  غنائها، 
تعر�س  حيث  ال���رتاث  �ساحة  يتو�سط  ال���ذي  مونتينيغرو 
اأ�سناف من الع�سل واجلنب املونتينيغري، كانت تطل طوال 
االأيام جمموعة من الفتيات والفتيان باأثوابهم التقليدية 
برتاث  م�ساهديها  تعرف  �ساحرة،  عرو�ساً  ليوؤدوا  املطرزة 
االأنهر  �سفاف  على  �سريته  وبنى  اجلبال  ا�ستوطن  �سعب 

والبحريات.
ومن كازاخ�ستان حيث يرّو�س الرجال اخليل يف الرباري، 
تعاىل  واملزخرف،  املطرز  بالقما�س  البيوت  الن�ساء  وتزين 
�سوت اإيقاع الطبول والدفوف واالآالت الوترية التقليدية 
ليجمع الزّوار على مو�سيقى ورق�سات تك�سف طقو�س الفرح 
ومنا�سبات الزفاف الكازاخي، وجت�سد اأمام م�ساهديها كيف 
مالب�س  ف�����س��ارت  ب���الده  بطبيعة  ال��ك��ازاخ��ي  ال�سعب  تعلق 

ن�سائه بلون الورد.
 

ومذاقات  البهارات  رائحة  العامل..  مطبخ  ذاك��رة 
ت�شبه االأغاين

بالرائحة  لل�سفر  احل����دث  اأروق�����ة  يف  امل����رور  ي��ك��ف��ي  وك����ان 
واجلباب  اللقيمات  رائحة  فمن  بعيدة،  وب��ل��دان  م��دن  اإىل 
ال��ي��م��ن مع  اإىل  ال��زائ��ر ي�سافر  ك���ان  وال��رثي��د االإم���ارات���ي، 
اإعداد  اأج����واء  على  االأردن  اإىل  وينتقل  ال��زرب��ي��ان،  رائ��ح��ة 
املتو�سط  البحر  االأخ��رى من  ال�سفة  املن�سف، ويبحر نحو 
مع حلوى التوت الكازاخي، ويعود اإىل فل�سطني حيث تفوح 
رائحة الزيت من طبق امل�سخن، ليقف من بعدها اأمام طيبة 
مالمح احللواين العماين وهو يقلب مزيج احللوى بقدر 

كبري تفوح منه رائحة الهيل والزعفران.
 

�شناعات وحرف.. فنون جتمع �شعوب العامل
تاريخاً  ذاكرتها  لبلدان حتمل  ال�سعبي  املطبخ  ذاك��رة  ومن 
طوياًل من فن التعاي�س والتكيف مع البيئة وابتكار الفن، 
�سكلت “اأيام ال�سارقة الرتاثية” فر�سة اأمام زّوارها للتعرف 
على تفا�سيل مت�سابهة بني �سعوب املنطقة والعامل، جتلت 
يف ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ن��اع��ات واحل����رف، ف��ف��ي ال��وق��ت الذي 
االإماراتية يعر�سون كيف كانوا ي�سنعون  اأهايل �َسمل  كان 
االأواين منذ مئات ال�سنني بالطني، كان يجل�س حريّف من 

املالديف يعد اجلرار واالأواين من خ�سب �سجر الكاجو.
من  االإم��ارات��ي��ة  املو�سيقية  واالآالت  الطبول  �سناعة  وم��ن 
واملحافظ  احلقائب  �سّناع  املقابل  يف  يظهر  امل��اع��ز،  جلود 

ال�سودانيني من اجللود، يف الوقت الذي ي�ستخدم امل�سريون 
اجل���ل���ود ذات���ه���ا ل��ت��ج��ل��ي��د ال��ك��ت��ب وح��ف��ظ��ه��ا ب��ع��د زخرفتها 
وتذهيبها، لتتكامل من قلب االأيام �سورة الرتاث امل�سرتك 

بني �سعوب املنطقة والعامل.
 

من  واإي��ق��اع��ات  متوا�شل  غناء  اجل��ال��ي��ات..  م�شرح 
اجلبال وال�شهول

ليايل  االأي���ام  فعاليات  �سمن  اجلاليات”  “م�سرح  و�سهد 
من  �سعبية  فنية  ف��رق  اأحيتها  وال��غ��ن��اء  للفرح  متوا�سلة 
ذاكرة  على  اجلمهور  تعرف  حيث  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  خمتلف 
وم�سر  واليمن  وال��ع��راق  �سوريا  م��ن  لكل  وال��ع��زف  الغناء 
واملغرب وفل�سطني ولبنان، والهند وباك�ستان، وغريها من 

البلدان.
ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  اأم���ام  فر�سة  االأي���ام  واأت��اح��ت   
لتقدمي  م�ساحة  ال���رتاث  م��ن  ات��خ��ذوا  ال��ذي��ن  واملتو�سطة 
ع�سرات  احل��دث  ا�ست�ساف  اإذ  وج��دي��دة،  مبتكرة  منتجات 
امل��ن�����س��ات ل�����س��ن��اع امل��الب�����س ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وحم����الت العطور 
وامل��ن��زل��ي��ة، ومن  التقليدية  امل��ط��اع��م  واأ���س��ح��اب  وال��ب��خ��ور، 
التذكارات،  و�سناعة  وال��ن��ق�����س،  للتطريز  ور���س��اً  ميلكون 

وغريها من الفنون واحلرف.
اأما االأطفال فكان ن�سيبهم من فعاليات االأيام كبرياً، حيث 
خ�س�ست برناجماً متكاماًل �سمل مئات الفعاليات والور�س 
اإعداد  على  توزعت  لالأطفال،  املمتعة  والثقافية  التفاعلية 
املاأكوالت يف )مطبخ يدو(، واال�ستماع للحكايات والق�س�س 
ال�سعبية يف )جمل�س العائلة(، و)احلكواتي(، باالإ�سافة اإىل 
مناف�سات واألعاب يف م�سابقات متنوعة على م�سرح االأيام مع 

غزالة، وركن االألعاب ال�سعبية.
 

واإ���ش��دارات  وك��ت��اب  باحثون  اأك���ادمي���ي..  برنامج 
جديدة

وا���س��ت�����س��اف��ت )االأي������ام( ع����دداً م��ن االأك���ادمي���ي���ني والكتاب 

والباحثني االإماراتيني والعرب يف �سل�سلة جل�سات حوارية 
الرتاث  واإح��ي��اء  توثيق  يف  الق�سايا  اأب���رز  ح��ول  ونقا�سية 
االأكادميية  االإدارة  برنامج  على  ت��وزع��ت  عليه،  واحل��ف��اظ 
الثقايف،  املقهى  وفعاليات  للرتاث،  ال�سارقة  ملعهد  التابعة 
وبيت الرتاث العربي، كما نظمت �سل�سلة حفالت الإطالق 
اأكرث من 24 اإ�سداراً جديداً خمت�ساً بالرتاث قدمها معهد 
ال�سارقة للرتاث واحتفى بتجارب موؤلفيها وما اأ�سافوه من 

موؤلفات ملكتبة الرتاث العربي والعاملي. 
ملعهد  التابعة  االأك��ادمي��ي��ة  االإدارة  ق��ادت  ذل��ك،  جانب  واإىل 
ال�سارقة للرتاث زّوار احلدث للتعرف على تقنيات وفنون 
من  تزيينها  فنون  جانب  اإىل  املخطوطات  وحفظ  ترميم 
الآليات  ح��ي  ع��ر���س  اأم����ام  ف��ك��ان��وا  االإيربو”،  “فن  خ���الل 

طباعة االألوان وت�سكيلها على �سطح املاء.
 

معار�ض.. مالمح م�شيئة من تاريخ االإمارات والعامل 
العربي

واأخذت االأيام زّوارها يف جولة اإىل مالمح م�سيئة من تاريخ 
متخ�س�سة،  معار�س  �سبعة  فنظمت  واملنطقة،  االإم����ارات 
قدمت خاللها �سوراً للم�سور االإماراتي �ساملني ال�سويدي، 
حتت عنوان “عكو�س �ساملني”، وعر�ست مقتنيات القا�سي 
ع��ل��ي ب��ن اإب��راه��ي��م اجل��وي��ع��د ال����ذي ك���ان واح�����داً م��ن كبار 
ب���داي���ات القرن  ال���ف���رتة يف  ال��ف��ق��ه��اء وال��ق�����س��اة يف خ���الل 
الع�سرين يف ال�سارقة، كما ا�ست�سافت  معر�ساً ملخطوطات 
عدة  من  �سفحات  عن  خاللها  ك�سفت  مقدونيا  يف  عربية 
موؤلفات تاريخية، باالإ�سافة ملعر�س “حرف من ال�سارقة”، 
و”الفنون ال�سعبية”، و”ال�سناعات الفخارية يف االإمارات”، 

و”حداثة الرتاث«.
خالل  عقدت  الرتاثية”  ال�سارقة  “اأيام  فعاليات  وك��ان��ت 
االأثرية  املنطقة  يف  اأبريل  الفرتة من 27 مار�س حتى 3 
خالل  كلباء  مدينة  يف  فعالياتها  اأقيمت  فيما  بخورفكان، 

الفرتة من 9 وحتى 11 اأبريل اجلاري.

اأ�شدلت ال�شتار على اأكرث من 500 فعالية وعر�ض فني

»اأيام ال�سارقة الرتاثية 18«.. 22 يومًا اأ�ساءت قلب 
ال�سارقة بحكايات من 29 بلدًا عربيًا واأجنبيًا

والنقو�س  ال��ك��ت��اب��ات  ال��ب��اح��ث��ني يف  م���ن  ع���دد  اأك����د 
 “ العربية  النقو�س  ب��واب��ة   “ موقع  اأن  ال�سخرية 
العربية  االأم����ة  ث����راث  اب����راز  م��ه��م��ا يف  دورا  ي��ل��ع��ب 
الع�سور  ال��ع��ري��ق��ة ع��رب  وت��ق��ال��ي��ده��ا  وح�����س��ارات��ه��ا 

لتعريف اأجيال امل�ستقبل بتاريخ اأمتهم العريق.
اأنباء  ل��وك��ال��ة  خ��ا���س  ت�سريح  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
النقو�س  “بوابة  م���وق���ع  ..اإن  “وام”  االإم��������ارات 
 .. ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  ت���راث  اأه��م��ي��ة  العربية” ي���ربز 
نوعها  م��ن  االأوىل  تعد  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  مثمنني 
اليازية  ال�سيخة  “ برئا�سة  ل��الإع��الم  “ اأن��ا���س��ي  ل��� 
يف  ت�سهم  وال��ت��ي  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  بنت 
توحيد اجلهد العربي امل�سرتك يف جمع تراث االأمة 
العلمية  االأ�ساليب  عرب  ون�سره  وحتقيقه  وتوثيقه 

والتقنية.
وقال الدكتور �سلمان املحاري دكتوراه يف علم االآثار 
النقو�س  ب��واب��ة  م��وق��ع  اإن  ال��ب��ح��ري��ن..  مملكة  م��ن 
اأي����ام من  ق��ب��ل ع���دة  ال���ذي مت تد�سينه  ال�����س��خ��ري��ة 
ق��ب��ل م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل نهيان 
املواقع  واح��دا من  يعترب  والتعاي�س  الت�سامح  وزير 
االإلكرتونيه املهمة جدا يف الوطن العربي والهادفة 
ال��ث��ق��ايف يف الوطن  ال���رتاث  اأوج���ه  اأح���د  اىل توثيق 
من  ال�سخرية  وال��ك��ت��اب��ات  النقو�س  وه��ي  ال��ع��رب��ي 

خمتلف بلداننا العربي.
واأ�ساف اإن موقع “ بوابة النقو�س العربية “ يعترب 
الكرتوين  ومتحف  ومكتبة  معلومات  بنك  مبثابة 
بامكان املخت�سني والباحثني العرب الولوج له بكل 
�سهولة وي�سر للح�سول على كافة املعلومات املتعلقة 

ب���ل���دان الوطن  ال�����س��خ��ري��ه يف خم��ت��ل��ف  ب��ال��ن��ق��و���س 
جتربة  باحل�سول  للمهتمني  فر�سة  وه��ي  العربي 
حمتوياتها  بني  والتجول  املوقع  بت�سفح  تفاعلية 

ب�سكل افرتا�سي.
واأ�سار اإىل اأن انطالق هذه املبادرة من دول االإمارات 
حفظ  يف  الكبرية  جلهودها  ا�ستمرارا  اإال  هو  لي�س 
ت��راث يف الوطن العربي فال زلنا نرى جهودها يف 
الثقايف  ال���رتاث  حلفظ  االقليمي  امل��رك��ز  تاأ�سي�س 
يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ب���اإم���ارة ال�����س��ارق��ة “ اإي���ك���روم - 
ال�سارقة” الهادف اىل ن�سر املعرفة بني املخت�سني يف 
الوطن العربي فقد مت اإن�سائه عام 2004 حلماية 
الرتاث الثقايف يف الوطن العربي ولتو�سيع جماالت 

التعّرف على تاريخه الرثي وفهمه وتقديره.
من جانبه قال عي�سى يو�سف مدير ادارة االآث��ار يف 
الرتاث  ملف  جلنة  رئي�س  ل��الآث��ار  ال�سارقة  هيئة 
اإن  الو�سطى..  للمنطقى  الثقايف  للم�سهد  العاملي 
تعترب م�سدرا مهما من م�سادر  الكتابية  النقو�س 
م��ا مت  وب��واب��ة للما�سي م��ن خ��الل  ال��ت��اري��خ  كتابة 
توثيق  اأو  دينية  م���اأث���ورات  او  اح���داث  م��ن  توثيقه 
املناطق  او حلوا يف  الذين رحلوا  االأ�سخا�س  اأ�سماء 
ال��ت��ي ه��ي ط��رق��ا ل��ل��ت��ج��ارة وق���د و���س��ف اب���ن جبري 
رحلته  خ��الل  بها  مر  التي  النقو�س  من  جمموعة 

اإىل مكة لتاأدية فري�سة احلج.
واأ�ساف اإن مبادرة “ بوابة النقو�س العربية “ تاأتي 
العربي  الوطن  يف  كتابي  نق�س  لكل  رقمية  كبوابة 
للباحثني  وعلمية  بحثية  كمادة  ويقدمها  يوثقها 
يف الوطن العربي وخارج الوطن العربي كما يعترب 

اأنواع  كل  يقدم  اكرب موقع  االفرتا�سي  املوقع  هذا 
ال��ك��ت��اب��ات ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي والتي 

عرفت بدايات الكتابة يف العامل.
وثمن جهود “ انا�سي لالإعالم “ حيث قدمت عمال 
الوطن  يف  الكتابية  النقو�س  من  ملجموعة  توثيقيا 
العربي وبالتي �سوف تخلق املزيد من الدرا�سات يف 
الرتاث  قيمة  تعزز  التي  الكتابية  النقو�س  جم��ال 
ايجابيا  دورا  يلعب  كما  العربي  الوطن  يف  الثقايف 
اجيال  لتعريف  وح�سارتها  ال��دول��ة  هوية  اب��راز  يف 
امل�ستقبل مبوروثهم الثقايف وتاريخهم املجيد فهذه 
البوابة هي طريق لتوثيق ما مت كتابته عرب الع�سور 

وجمعه يف بوابة تطل على الوطن العربي.
النقو�س  باحث يف  الفا�سل  من جانبه قال مم��دوح 
الثمودية من اململكة العربية ال�سعودية.. اإن موقع 
ب��واب��ة “ ال��ن��ق��و���س ال��ع��رب��ي��ة “ ل��ه اه��م��ي��ة ك��ب��رية يف 
اكرب  توفري  خ��الل  م��ن  الرقمية  الثقافة  توظيف 
وا�ستقطاب  االل��ك��رتوين  املعريف  املحتوى  من  ق��در 
واملهتمني  الباحثني  من  ج��دا  كبرية  �سريحة  اك��رب 
وامل��وؤرخ��ني م��ن ان��ح��اء ال��وط��ن العربي الإث���راء هذا 
القطاع والعمل معا من اجل م�ستقبل رقمي اف�سل 

وم�ستدام يف ال�سناعات الثقافية واالبداعية.
ال�سخرية  وال��ن��ق��و���س  ال��ك��ت��اب��ات  “ تعترب  واأ���س��اف 
ال��ع��رب��ي��ة ب��اأن��واع��ه��ا ���س��واء ل��ه��ا ث���روة ت��اري��خ��ي��ة ذات 
ا�ستقى  التي  الرئي�سية  امل�سادر  وم��ن  عالية  قيمة 
منها امل��وؤروخ��ون كل م��ادون وي��دون تاريخ اجلزيرة 
اململكة  اأن  اىل  م�����س��ريا  وح�سارتها”..  ال��ع��رب��ي��ة 
والكتابات  للنقو�س  امل��واق��ع  ب���اآالف  تزخر  العربية 

ال�سخرية املنت�سرة يف خمتلف مناطق اململكة �سواء 
النقو�س الثمودية او النبطية او االرامية او اخلط 

اال�سالمي املبكر وغريها.
وثمن ممدوح الفا�سل جهود �سركة اأنا�سي على هذه 
املبادرة التي حر�ست على اأن تركز فكرتها على ابراز 
وتراث  ب�سكل خا�س  العريق  االم���ارات  دول��ة  ت��راث 

االأمة العربية ب�سكل عام باأ�سلوب تقني مميز.
ب��اح��ث��ة يف النقو�س  ال�����س��م��ري  ���س��ع��ود  وق��ال��ت م��ن��ى 
االإ�سالمية من اململكة العربية ال�سعودية.. اإن مبادرة 
“ تعمل على توفري بيئه  “ بوابة النقو�س العربية 
منا�سبة للباحثني واملهتمني والعلماء والهواة حيث 
العربي  ال��وط��ن  خمتلف  م��ن  النقو�س  لهم  جتمع 
الكبري يف بوابة رقمية واحد كل بح�سب تخ�س�سه .. 
م�سرية اإىل انها كمتخ�س�سة يف النقو�س االإ�سالمية 
املبكرة وجدت الفر�سة املنا�سبة مع اأنا�سي لالعالم 

لن�سر النقو�س االإ�سالمية املبكرة.
وثمنت كل اجلهود القائمة يف دول��ة االإم��ارات على 
والعلماء  واملهتمني  للباحثني  حا�سنة  بيئة  اإيجاد 
ال��ع��الق��ة /وزارة  ذات  اجل��ه��ات  وال���ه���واة مم��ث��ل��ة يف 
الثقافة وال�سباب ومركز اأبوظبي للغة العربية/ يف 
االإمارات واأنا�سي لالأنتاج االإعالمي و�ست�سبح هذه 

البوابة ِقبلًة ملحّبي التاريخ وال�سغوفني فيه.
وقدمت منى ال�سمري ال�سكر اجلزيل ملعايل ال�سيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س 
تقدمت  كذلك  االألكرتونية  للبوابة  تد�سينه  على 
اآل نهيان �ساحبة  بال�سكر اجلزيل لل�سيخة اليازية 
هذه الفكرة التي اتاحت لنا الفر�سة من خالل هذه 

وال�سكر  االأخ��رى  احل�سارات  مع  التوا�سل  البوابة 
املبادرة  القائمني على هذه  مو�سول جلميع جهود 

يف تطوير احلركة االبداعية الثقافية الرقمية.
وات��ف��ق ال��دك��ت��ور م��ع��اوي��ة اإب��راه��ي��م وال��دك��ت��ور رافع 
حراح�سة خبريان يف النقو�س العربية القدمية على 
البحثية  امل�ساريع  م��ن  العربية  النقو�س  ب��واب��ة  اأن 
مع  احل�����س��ارة  �سنع  يف  للن�ساط  وجم��اال  الوطنية 
ان  اىل  م�سريان  العربي...  الوطن  ارج��اء  خمتلف 
والكتابات  ال�سخرية  وال��ر���س��وم��ات  النقو�س  ه��ذه 
العربية  ال��ك��ت��اب��ات  ذل���ك  يف  ان��واع��ه��ا مب��ا  مبختلف 
النبطية  والكتابات  الغربية  وال�سمالية  اجلنوبية 

وال�سفوية والثمودية وغريها من كتابات البادية.
باللهجات  ال��دارج��ة  العربية  ال��ك��ت��اب��ات  ت�سم  كما 
�سواهد  “او  القربية  الكتابات  اىل  ا�سافة  املحلية 
امل�ساجد واال�سرحة  الكتابات يف  القبور” وخمتلف 

والبيوت التقليدية وغريها.
الأماكن  مرجعا  ال��ب��واب��ة  ه��ذه  تعترب  كما  واأ���س��اف 
فيما  وال��ع��الق��ات  املختلفة  العربية  القبائل  وج��ود 
بينها وحتركاتها ، ا�سافة اىل العالقات بينها وبني 
املواقع احل�سرية عرب الع�سور وهناك كتابات ت�سري 
اليومية الهل  واملمار�سات  البدوية  الت�سريعات  اىل 
الر�سومات  البادية كما توجد جمموعة كبرية من 
ال�����س��خ��ري��ة م��ن��ذ ع�����س��ور م���ا ق��ب��ل ال��ت��اري��خ وحتى 
والعادات  واحل���رف  امل��ه��ن  ت��دل على  قريبة  ف���رتات 
واجب  ال��رتاث  هذا  توثيق  ان  موؤكدا  والتقاليد... 
وطني قبل ان ت�سلها احلركة العمرانية وامل�ساريع 
ال��ت��ي تقوم  ال���ك���وادر  اع����داد  ي��ت��وج��ب  ك��م��ا  املختلفة 

بتوثيقها ودرا�ساتها واعداده للن�سر وتوعية اجيال 
امل�ستقبل باهميتها.

مكتبة  مب��ث��اب��ة  العربية”  ال��ن��ق��و���س  “بوابة  وت��ع��د 
على  يزيد  ما  اإلكرتونية موثقة متخ�س�سة جتمع 
150 نق�ساً من اأهم االكت�سافات اخلا�سة بالنقو�س 
الكتابية العربية املحفورة على ال�سخور واالأحجار 
واملنتقاة من قبل نخبة من العلماء والباحثني من 
دولة االإمارات العربية املتحدة واأكرث من �سبع دول 

يف الوطن العربي .
وي���ه���دف ه���ذا امل���وق���ع اخل���دم���ي غ���ري ال��رب��ح��ي اإىل 
الثقايف  االإرث  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
العربي،  وال��ت��اري��خ  ال��ه��وي��ة  يعك�س  ال���ذي  ال�سخم 
واملهتمني،  والباحثني  املخت�سني  اإف��ادة  اإىل  اإ�سافة 
العربي،  املجتمع  واأف��راد  الدار�سني والهواة  وجميع 
باأف�سل  واملطروحة  املوثقة  املراجع  بتقدمي  وذل��ك 
التاريخ  على  واحلفاظ  ن�سر  اإىل  اإ�سافة  االأ�ساليب 
امل�سرق  م��ن  العربية  ال���دول  ب��ني  امل�سرتك  العربي 
املزيد  وخ��ل��ق  بينهم  ال��رواب��ط  واإي��ج��اد  امل��غ��رب  اإىل 
مبو�سوعات  تتعلق  ال��ت��ي  العلمية  ال��درا���س��ات  م��ن 
و�سعوبة  احلالية  االأو���س��اع  مع  النقو�س.ومتا�سياً 
زي�����ارة امل���واق���ع االأث���ري���ة يف ال���وق���ت ال���راه���ن يقدم 
تفاعلية  جتربة  العربية”  النقو�س  “بوابة  موقع 
بفر�سة  املت�سفح  يحظى  حيث  ل��ل��زوار  افرتا�سية 
يتيح  االأبعاد  ثالثي  افرتا�سي  معر�س  يف  التجول 
للزائر م�ساهدة جمموعة من النقو�س املنتقاة من 
األبوم نقو�س املوقع وذلك باأ�سلوب تفاعلي با�ستخدام 

تقنيات الواقع االفرتا�سي املعزز.

باحثون : بوابة النقو�س العربية ت�سهم يف جمع تراث الأمة

العزيز  ع��ب��د   •
دورة  امل�����ش��ل��م: 
�شجلت  العام  هذا 
مف�شليًا  تاريخًا 
يف م�شرية احلدث 
ون��ق��ل��ت ر���ش��ال��ة 
اإىل  ال�������ش���ارق���ة 
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نوال الزغبي تطلق اأغنية 
م�سرية بطابع مق�سوم

تتعاون املطربة نوال الزغبي الأول مرة مع املوزع عمرو اخل�سري يف اأغنية 
جديدة، حتمل طابعا مق�سوما راق�سا باللهجة امل�سرية، من كلمات حممود 
عليم، واأحل���ان عمرو ال�����س��اذيل، وم��ن امل��ق��رر ط��رح االأغ��ن��ي��ة خ��الل الفرتة 

املقبلة على يوتيوب.
نوال موؤخرا فيديو كليب »عقلي وقف«، على يوتيوب، واالأغنية  وطرحت 
من كلمات اأحمد ح�سن راوؤول، واأحلان اأحمد زعيم، وتوزيع و�سام عبداملنعم، 

وغيتار م�سطفى ن�سر واإخراج فادي حداد.

نيللى  الك�سر" للنجمة  "�سد  م�سل�سل  خان" من  "اللى  بو�سرت  �سماحة  ك��ارول  النجمة  طرحت 
اأن يعر�س  اأغنية ترت العمل، التى انتهت من ت�سجيلها االأي��ام املا�سية، املقرر  كرمي، وهى 

فى �سهر رم�سان املقبل، 
من كلمات مدحت العدل، 

اإلهامي دهيمة واأحمد ح�سام، واالأغنية تتما�سى  واأحلان اأحمد العدل، وتوزيع 
مع اأحداث امل�سل�سل فى اإطار درامى م�سوق.

وجت�سد نيللى دور �سلمى وهى من م�ساهري التيك توك وت�سعى اإىل ال�سهرة 
�سعبية حتى  ح��ارة  وتعي�س فى  يوتيوبر،  وتعمل  االأم��وال  على  لتح�سل 

تتغري حياتها.
م�سل�سل "�سد الك�سر"، تاأليف عمرو الدايل واإخراج اأحمد خالد وي�سارك 
لوؤي  تارا عماد،  ف��راج، لقاء اخلمي�سي،  نيللي كرمي، حممد  يف بطولته 

عمران، �سينتيا خليفة،
 نهري اأمني، م�سطفى دروي�س، نور اإيهاب، وعدد 

كبري من النجوم، والعمل اإنتاج م�سرتك بني 
والعدل  االإع���الم���ي���ة  ل��ل��خ��دم��ات  امل��ت��ح��دة 

جروب للمنتج جمال العدل.
رم�سان  درام����ا  يف  ���س��ارك��ت  ك���رمي  نيللي 
املا�سي من خالل م�سل�سل ب� 100 و�س، 
مع اآ�سر يا�سني واإ�سالم اإبراهيم، �سريف 
الد�سوقي، دنيا ماهر، م�سطفى دروي�س، 
عال ر�سدي، حنان يو�سف، �سلوى حممد 

عمران،  ول���وؤي  التون�سي،  ���س��ارة  علي، 
وائل  واأح��م��د  ال��دايل  عمرو  وتاأليف 

واإخراج كاملة اأبو ذكرى.

ي�����س��ور ال��ن��ج��م ي��ا���س��ر ج�����الل، ع�����ددا م���ن م�ساهد 
"�سل  امل��ق��ب��ل  ال��رم�����س��ان��ى  م�سل�سله  ف���ى  االأك�����س��ن 
الذى  االأح������د،  ال���ي���وم  احل��ط��اب��ة  راجل" مب��ن��ط��ق��ة 
�سهر رم�سان على قناة  اأيام  يعر�س ح�سرًيا طوال 
احلياة، حيث انتهى جالل واأ�سرة العمل من ت�سوير 
الت�سوير  ي��وا���س��ل  ح��ي��ث  االأح������داث،  م��ن   85%
الديكورات  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ى  ومكثف  ي��وم��ى  ب�سكل 
فى اأماكن متفرقة ب�سوارع القاهرة ومدينة االإنتاج 

االإعالمى.
اإنه  تليفزيونية  ت�سريحات  فى  ج��الل  يا�سر  وق��ال 
ونحث  امل�سرى  للرجل  منوذجا  يقدم  امل�سل�سل  فى 
الرجال التى تق�سر فى حق بيتها ب�سرورة احتواء 
اأن  الب��د  ال����دواء  مثل  ال��ف��ن  ف��ى  فالر�سالة  بيوتهم 
واأخى  �سديقى  �سعد  اأح��م��د  وت��اب��ع:  ب�سكر،  تغلف 
وهو يغنى ترت امل�سل�سل وعندما عر�ست عليه فكرة 
وهى  ال��روع��ة  منتهى  ف��ى  اأغ��ن��ي��ة  لنا  ق��دم  امل�سل�سل 

اإيه".  فيا  "عملتى 
الفتاح  ع��ب��د  اأح��م��د  ت��األ��ي��ف  راجل"  "�سل  م�سل�سل 
وم���ن اإخ����راج اأح��م��د ���س��ال��ح، وي�����س��ارك ف��ى بطولته 
عبداملغني،  وحممود  ن��ور،  ج��الل،  يا�سر  جانب  اإىل 
ال��ف��ق��ي، ورن����ا رئ��ي�����س، واأم�����رية العايدى،  ون��رم��ني 
واأح���م���د ح����الوة، واإن���ع���ام ���س��ال��و���س��ة، واأح���م���د منري، 
ورب��اب ممتاز، وملى  ي�سرى،  ال�سقا، وحممد  وع�سام 
اأعمال  اآخ��ر  الفنانني.وكان  م��ن  اآخ��ر  وع��دد  كتكت، 
رم�سان  �سهر  ف��ى  "الفتوة"  م�سل�سل  ج��الل  يا�سر 
املا�سى، و�سارك فى بطولته مي عمر، واأحمد �سالح 
ح�سني، وجنالء بدر، وريا�س اخلوىل وليلى احمد 

�سادق  وعهدى  ن�سار  ومها  حافظ  وحممود  زاه��ر 
واأحمد جمال �سعيد و�سياء عبد اخلالق وعدد كبري 

من النجوم، و�سيناريو وحوار هاين �سرحان، واإخراج 
ح�سني املنباوي، واإنتاج �سيرنجى.

اأحب اأن اأعطي كل عمل حقه وقيمته يف ال�شمع

رحمة ريا�س: اأحب اأن اأغني للواقع، 
واأختار الأغنية التي اأح�س بها

اأرقام  باأنها متكنْت من حتقيق  اأعمالك االأخرية  يََّزْت  • مَتَ
كبرية على م�ستوى امل�ساهدة. هل تعتربين اأن النا�س باتوا 

اليوم ينتظرون اأعمالك كما كبار النجوم؟
- احلمد هلل، كان هديف عندما دخلُت املجال الفني اأن ينتظر النا�س 

ب�سكل  اأغنيات  اأط��رح  وال  اأعمايل،  يف  ُمِقّلة  اأنني  جديدي، خ�سو�ساً 
اأق��ل من  اأو خالل  اأ�سهر   6 اأو   5 كل  اأو �سهري، بل تقريباً  اأ�سبوعي 
عام ميكن اأن اأطرح اأغنية، الأنني اأتريث جداً واآخذ الوقت الالزم يف 
اختيار الكالم واللحن، اإذ ال يهّمني اأن ُت�سمع االأغنية خالل الفرتة 
التي ُتطرح فيها وح�سب، بل بعد عام اأو عامني ولفرتة طويلة. وهذا 
االأخرية،  الفرتة  التي طرحُتها يف  االأغنيات  االأم��ر ينطبق على كل 
يحّملني  االأم���ر  وه��ذا  ال��ق��دمي��ة،  اأع��م��ايل  ي�سمعون  النا�س  اأن  حتى 
م�سوؤولية كبرية، الأن النا�س ينتظرون جديدي، وهذه امل�ساألة �سعبة 

وحلوة يف اآن معاً.
اكت�سبِت منه  • ن�ساأِت يف بيت فني ووالدك فنان معروف جداً. هل 
فريقاً  ه��ن��اك  اأن  اأم  ال��ع��ايل  امل�ستوى  ذات  االأغ��ن��ي��ات  اخ��ت��ي��ار  كيفية 

ي�ساعدك يف اختيارها، الأنها ت�سيب دائما؟
داخلي.  يف  ما  �سيئاً  حت��رك  والتي  بها  اأح�س  التي  االأغنية  اأخ��ت��ار   -
اأحب اأن اأغني للواقع، واأنا من مواليد برج اجلدي وهو برج واقعي، 
وال���واق���ع ي��ف��ر���س نف�سه يف ح��ي��ات��ي. وح��ت��ى يف اأغ��ن��ي��ات��ي اأب��ح��ث عن 
اأهلي، وحتى  اكت�سبُت اخلربة من  اأنني  �سك  الواقعية. ال  الق�س�س 
ُمِقاّلً يف طْرح االأغنيات واأنا مثله، كي تت�سلط االأ�سواء  والدي كان 

على االأغنية وتنال الوقت الكايف من النجاح الذي ت�ستحقه.
االأغنيات يف العامل العربي ال ي�ستمر جناحها، بل هو وقتّي، ب�سبب 
ال��ك��ّم ال��ه��ائ��ل م��ن االأع���م���ال ال��ت��ي ُت��ط��رح، واأن����ا اأح���ب اأن اأع��ط��ي كل 
اكت�سبُتها  التي  اخل��ربة  جانب  واإىل  ال�سمع.  يف  وقيمته  حقه  عمل 
واأ�سدقائي  احلياة،  من  اكت�سبُتها  التي  اخل��ربة  هناك  وال��دي،  من 
ال��ف��ن��ان��ون ك��رث ج����داً، واأع����رف ك��ي��ف ي��خ��ت��ارون وي��ع��م��ل��ون ويفّكرون 

ويطرحون اأعمالهم.
اأغنيات جيلك وجيل نا�سيف زيتون و�سعد ملجرد هي  اأن  • الالفت 
فهل  االأول.  ال�سف  جن��وم  اأغ��ن��ي��ات  ولي�س  م�����س��اه��دات،  حتقق  ال��ت��ي 

هذا يعني اأنكم اأكرث ذكاء؟
- مع احرتامي لكل الفنانني الذين تعّلمنا من خرباتهم واأعمالهم 
خالل االأعوام الطويلة التي اأم�سوها يف الفن، ولكن يوجد بني اأبناء 
اأي�ساً كي  اأول، وال�سحافة ال ت�ساعد هي  جيلنا َمن هم جنوم �سف 
نكون نحن اأي�ساً بني جنوم ال�سفوف االأوىل، ويجب اأن نعطى حقنا. 
يحبوننا،  وال��ن��ا���س  جميلة  اأع��م��ااًل  ون��ط��رح  جيد  ب�سكل  نعمل  نحن 
طموح  ولدينا  ي�سمعوا،  اأن  النا�س  يريد  م��اذا  ويعرف  ذك��ي  وجيلنا 

كبري ن�سعى اإىل حتقيقه.
املقيا�س؟ هي  احلفالت  • األي�ست 

 -
ن������������ع������������م، 

ولكن احلفالت 
وامل�����ه�����رج�����ان�����ات حم�������س���ورة 

باأ�سماء معينة.
اأن  مي��ك��ن  ال  احل��ف��الت  متعهدو  جت���اري���اً،   •
جمهور  ل��دي��ه��م  ف��ن��ان��ني  م���ع  اإال  ي���ت���ع���اق���دوا 

عري�س يح�سر حفالتهم؟
عري�س.  جمهور  اأي�ساً  لدينا  ونحن  طبعاً،   -
اأنا قمُت بجولة يف اأمريكا وكانت كل حفالتي 

نا�سيف  العدد، وكذلك يف دبي. ومثلي  مكتملة 
ُيْقِبل على  اأن اجلمهور  زيتون وغرينا، وهذا يعني 

حفالتنا وي�سرتي البطاقات.
حُماَربون؟ اأنتم  • هل 

- اأبداً. بوجود )ال�سو�سيال ميديا( مل َيُعْد ظهور 
لديه  فنان  كل  بل  معينة،  بقناة  مرتبطاً  الفنان 
قناته اخلا�سة، ي�ستطيع اأن يطرح عربها اأغنيًة 
له وحتتل املرتبة االأوىل. كل ما نحتاج اإليه هو اأن 

يوؤمن اجلمهور باأننا جنوم �سف اأول.
انتقدوا جتربتك كع�سو  َمن  • كيف تردين على 

جلنة حتكيم يف اأحد برامج الهواة؟
انق�سم  امل��و���س��وع،  ع��ن  االإع�����الن  اأن مت  - مب��ج��رد 
النا�س بني موؤّيد وُمعاِر�س. البع�س يظّن اأن برامج 

الهواة يجب اأن يكون اأع�ساوؤها اأ�ساتذة مو�سيقى، اأو 
وهذا  ع��ام��اً،   50 منذ  امل��ج��ال  يف  حا�سرين  فنانني 

خربة  اأن  يف  �سك  وال  فنانة،  مغنية  اأن��ا  �سرطاً.  لي�س 
ف��ن��ان ي��ع��م��ل يف امل��ج��ال م��ن��ذ 50 ع��ام��اً ه��ي اأك����رب من 

اأملك اخلربة  خربتي يف احلياة ورمبا يف الفن، ولكنني 
ذاتها كوين ولدت يف بيت فني ون�ساأُت و�سط عائلة فنية.

ال �سك اأن اخلربة �سرورية،
 والفنان يكت�سبها مبجرد اأن يبداأ العمل يف املهنة، واأنا اأريد 

كاأع�ساء يف جلان  ���س��ارك��وا  ال��ذي��ن  الفنانني  ك��ل  ه��ل  اأ���س��األ  اأن 
املو�سيقى؟ هم ميلكون موهبة من اهلل وجنحوا  در�سوا  حتكيم 

مع  اخل��ربة  واكت�سبوا  الغناء  جم��ال  دخ��ل��وا  عندما  جتربتهم  يف 
الوقت. رمبا يعتقد البع�س اأننا �سغار يف ال�سن، ولكنني يف ال� 34 

من عمري.

العربي،  العامل  يف  اأوىل  كنجمة  نف�شها  تثبت  اأن  ريا�ض  رحمة  العراقية  الفنانة  ا�شتطاعْت 
وخا�شت اأخريًا جتربة جلان التحكيم يف اأحد برامج الهواة الفنية.

الذين  الفنانني  كل  )هل  مت�شائلة  اللجنة،  يف  وجودها  انتقدوا  من  على  ردت  ريا�ض 
�شاركوا كاأع�شاء يف جلان حتكيم در�شوا املو�شيقى؟(، مقدمة االإجابة )هم ميلكون 

واكت�شبوا  الغناء  جمال  دخلوا  عندما  جتربتهم  يف  وجنحوا  اهلل  من  موهبة 
اخلربة مع الوقت(.

وتطرقت ريا�ض خالل هذا احلوار اإىل اأن 
باأ�شماء  حم�شورة  واملهرجانات  احلفالت 
اأي�شًا  لديهم  جيلها  واأبناء  واأنها  معينة، 

عن  حتدثت  كما  عري�ض.  جمهور 
اأمور عدة، يف ما ياأتي ن�شها:

كارول �سماحة تطرح بو�سرت اأغنية 
"اللي خان" من م�سل�سل "�سد الك�سر"

يا�سر جالل ي�سور م�ساهد الأك�سن 
مب�سل�سله "�سل راجل" يف احلطابة
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مكّمل غذائي يثبت 
فعاليته يف تقليل 

اأعرا�س التهاب املفا�سل
التهاب املفا�سل هو حالة �سائعة ميكن اأن ت�سيب االأ�سخا�س من جميع 
اأن  وميكن  واالأمل  بالثبات  ت�سعر  الع�سالت  جتعل  حالة  وه��ي  االأع��م��ار. 

توؤثر �سلبا على حياة املرء.
ي�سيد  احل��ال��ة،  ت�سببها  ال��ت��ي  امل��وؤمل��ة  االأع��را���س  تخفيف  يف  وللم�ساعدة 
اإن��ه ي�ساعد يف تقليل  اخل��رباء مبكمل واح��د على وجه اخل�سو�س يقال 

كمية االلتهاب يف اجل�سم.
الكركم.  يف  الرئي�سية  احليوية  الكيميائية  املادة  باأنه  الكركمني  ويعرف 
مبا  علميا  املثبتة  ال�سحية  الفوائد  من  العديد  على  الكركم  ويحتوي 
يف ذلك القدرة على منع بع�س االأمرا�س، وهو م�ساد قوي لاللتهابات 

وم�ساد لالأك�سدة وي�ساعد يف حت�سني اأعرا�س التهاب املفا�سل.
املرتبط  والت�سلب  وااللتهاب  االأمل  يقلل  الكركمني  اأن  ويدعي اخلرباء 

بالتهاب املفا�سل الروماتويدي.
وُين�سح بتناول 500 ملغ مرتني يوميا اأو ميكن تناوله ك�ساي عن طريق 
الكركمني ون�سف  املاء مع ملعقة �سغرية من م�سحوق  غلي كوبني من 
 15 اإىل   10 مل��دة  ين�سج  وات��رك��ه  االأ���س��ود.  الفلفل  م��ن  �سغرية  ملعقة 

دقيقة، وميكنك اإ�سافة الليمون اأو الع�سل اأو احلليب.
اآالم التهاب املفا�سل.  اأف�سل املكمالت الغذائية لعالج  اأحد  واأطلق عليه 
املادة  الكركمني  من  ملركباته  باالإ�سافة  االلتهاب،  يثبط  نف�سه  والكركم 

الكيميائية الفعالة يف الكركم.
االإنزميات  بع�س  م��ن��ع  ع��ل��ى  ال��ك��رك��م��ي��ن��ات  ق���درة  اإىل  االأب���ح���اث  وت�����س��ري 

وال�سيتوكينات التي توؤدي اإىل االلتهاب.
مكمل  ك��ع��الج  الكركمني  ا�ستخدام  اإمكانية  على  ال�سوء  ي�سلط  وه���ذا 

اللتهاب املفا�سل.
ويف اإحدى الدرا�سات، مت و�سف مكمالت الكركمني ل� 45 �سخ�سا م�سابا 
بالتهاب املفا�سل مع تلقي املجموعتني االأخريني لعقار م�ساد لاللتهاب 
غري �ستريويدي )NSAID( ي�سمى ديكلوفيناك، اأو مزيج من االثنني 

معا.
500 ملغ من الكركمني فقط حت�سنا  واأظهرت املجموعة التي تناولت 
اأكرب. والحظ الباحثون اأن الكركم يف �سكله الطبيعي يعترب اآمنا، وميكن 

اأن يكون هذا املكمل اإ�سافة جيدة للنظام الغذائي.
والكركمني له فوائد لالأمرا�س االلتهابية واالكتئاب وال�سرطان. وهذه 

احلاالت �سائعة لالأ�سخا�س امل�سابني بالتهاب املفا�سل الروماتويدي.

النطاقني؟ ذات  هي  • من 
- اأ�سماء بنت اأبي بكر

اخلّطاب؟ بن  عمر  طعن  الذي  هو  • من 
- اأبو لوؤلوؤة املجو�سي.

اهلل؟ اأمر  يف  االأمة  هذه  اأ�شد  هو  • من 
- عمر بن اخلّطاب

؟ الكرمي  القراآن  نزول  مدة  • ما 
- 23 �سنة

1954م. عام  يف  ميامي  فلوريدا  يف  افتتاحه  مت  كينج  برجر  مطعم  • اأول 
اأرجل.  6 لها  احل�سرات  • جميع 

النم�سا. يف  اخرتع  الكروا�سون  اأن  تعلم  • هل 
كلمة.  200 من  اأكرث  ينطق  اأن  ميكنه  االأفريقي  الرمادي  • الببغاء 

اإن�س.  21 حوايل  طوله  يبلغ  الذي  ل�سانها  باإ�ستعمال  اأذنها  تنظيف  ميكنها  الزرافة  اأن  تعلم  • هل 
�ساعة.  24 كل  يف  �ساعات   5 اإىل   4 من  ينام  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

تريد  عندما  �ستعاين  ولكن  �سهولة،  بكل  االأعلى  اإىل  ال��درج  عرب  البقر  تقود  اأن  ميكنك  اأن  تعلم  هل   •
اإنزالها اإىل اأ�سفل الدرج.

البحوث  م�ساريع  وكالة  )�سبكة  تعني  و  )اأْرباِنت(  ظهوره  بداية  يف  ي�سمى  كان  االإنرتنت  اأن  تعلم  • هل 
املتطورة( والتي �سممتها وزارة الدفاع االأمريكية.

املنازل. يف  املياه  اإ�ستخدام  من   35% ت�ستهلك  املياه  دورات  اأن  تعلم  • هل 
االأمريكية. املتحدة  بالواليات  فران�سي�سكو  �سان  يف  اخرتاعها  مت  احلظ  كعكة  اأن  تعلم  • هل 

اليوم. يف  �ساعة   18 حوايل  ينام  الكواال  اأن  تعلم  • هل 

العجوز والعطار 
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الرمان
يقلل ت��ن��اول ب��ذور ال��رم��ان من 
م�سدر  الأنها  املفا�سل؛  التهاب 
اأك�����س��دة ت�سمى  مل�����س��ادات  ج��ي��د 
تعمل  وال�����ت�����ي  ف����الف����ون����ول����ز، 
كعوامل م�سادة لاللتهابات يف 

اجل�سم.
اأن���ه���ا ت��ع��زز ���س��ح��ة القلب  ك��م��ا 
م�سادات  على  احتوائها  ب�سبب 

اأك�سدة قوية تزيد من ن�ساط الكولي�سرتول اجليد وتعطل الدهون املوؤك�سدة 
ال�سارة، وبالتايل تقلل من خطر ت�سلب ال�سرايني.

وحتد بذور الرمان من خطر االإ�سابة ب�سرطان الربو�ستاتا؛ حيث حتتوي 
على بع�س املكونات التي متنع انت�سار اخلاليا ال�سرطانية وحتفز موتها.

اأحما�س  على  احتوائها  ب�سبب  ال�سكري  ملر�سى  مفيدة  اأن��ه��ا  اإىل  اإ�سافة 
داء  من  الوقاية  يف  ت�ساعد  اأك�سدة  م�سادات  بها  اأن  كما  لل�سكري.  م�سادة 

ال�سكري من النوع الثاين.
وت�ساعد يف مكافحة االلتهابات واالأ�سرار التاأك�سدية الناجمة عن اجلذور 
احلرة. كما تعمل ب�سكل رائع على تعزيز اللثة وربط االأ�سنان الف�سفا�سة. 
بها خ�سائ�س  الفم؛ الأن  املوجودة يف  البكرتيا  اأنها فعالة يف مكافحة  كما 

م�سادة للميكروبات.
ا- �سحة اجلهاز اله�سمي؛ الأن بها فيتامينات B املركبة،  وهي تعزز- اأي�سً
اإىل  والكربوهيدرات  الدهون والربوتني  ت�ساعد اجل�سم على حتويل  التي 

طاقة. كما اأنها حتتوي على األياف �سرورية لعملية اله�سم.
الدهون  خ�سارة  وحتفيز  ال���وزن  اإنقا�س  يف  ال��رم��ان  ب��ذور  ت��ن��اول  وي�ساعد 

ب�سبب احتوائها على االألياف.
كما تلعب دوًرا كبرًيا يف تعزيز جهاز املناعة ب�سبب احتوائها على م�سادات 

اأك�سدة تكافح البكرتيا والفريو�سيات املختلفة التي ت�سبب االأمرا�س

ذهبت امراأة عجوز اإىل احد العطارين وطلبت منه مت�سنعة الدالل ان ياأتيها مبا يرد عليها �سبابها، 
ما  الدهر كثريا  لكن  فقالت:  الدهر..  اف�سده  ما  ي�سلح  العطار ال  ان  وق��ال:  العطار  اليها  فنظر 
يخطئ.. فقال: ان اخطاأ فرمبا يكون قد ترك وراءه ما يدل على ا�سل ال�سيء من مبعثه، وكان 
يق�سد بذلك انها لو كانت يف االأ�سل جميلة ف�سيبقي اثرا من جمال لكنها عجوز �سمطاء دميمة.. 
اأف�سده الدهر.. فقال: وهل مينحك الدهر وقتا  امل��راأة: ان دراهمي ت�ستطيع ان ت�سلح ما  فقالت 
لتدفعي.. فقالت: نعم انا اعلم ذلك، فالقلب خاليا ال يحمل هما، والعقل فارغا ولي�س به ما ي�سغله، 
واجل�سد ي�سلح ليحارب الدنيا ان راأى منها خريا.. فاقرتب العطار اخلبيث وقال: ح�سنا لو كان يل 
ان اجتمع انا وانت برباط الزوجيه واأ�سلح ما اأف�سده الدهر ما تاأخرت ولكني فارغ اجليب وخايل 
الوفا�س لكن قلبي مازال �سابا وقد �سرق الدهر ايامي.. فقالت: ح�سنا �ساأدفع ثمن ما �سرقه الدهر 

منك وثمن ما ف�سده عندي.
تزوج العطار املراأة العجوز وكان يدللها كثريا متعمدا ومن فرط ال�سعادة تعب قلبها ومل مير من 
الوقت الكثري حتى اف�سد الدهر حيلتها وهد حيلها وخطف دقات قلبها ففارقت الدنيا ومل تفرح 

بعطارها كثريا لكنه فرح مبالها وتزوج بعرو�س �سغرية مل يف�سد الدهر لديها �سيئا. 

ك��ب��رية خرباء  ���س��ت��ارودوب��وف��ا،  اأنتونينا  ال��دك��ت��ورة  اأع��ل��ن��ت 
قيود  ت��وج��د  ال  اأن���ه  مبو�سكو،  ال�سحة  وزارة  يف  التغذية 
اليوم،  تناولها يف  التي ميكن  القهوة  �سارمة حتدد كمية 

ومع ذلك يجب تناولها بحذر.
�سارمة،  قيود  توجد  ال  عامة،  "كقاعدة  اخلبرية،  وتقول 
اأو ك��وب��ني م��ن القهوة يوميا.  ت��ن��اول ك��وب واح���د  ومي��ك��ن 
ولكن بع�س اخلرباء يقرتحون احلد من تناول الكافيني، 
كيلوغرام  لكل  ملليغرامات   3 عن  كميته  تزيد  ال  بحيث 
 70 ال�سخ�س  اإذا كان وزن  من وزن اجل�سم. وه��ذا يعني، 

اأي  الكافيني،  م��ن  ملليغرام   210 ت��ن��اول  فيمكنه  كلغم، 
من  فناجني  ثالثة  اأو  االأ�سود،  ال�ساي  من  اأك��واب   6-5

القهوة يف اليوم".
الذين لديهم اال�ستعداد لالإ�سابة  االأ�سخا�س  ووفقا لها، 
واالأوعية  القلب  واأم��را���س  ال��دم  �سغط  م�ستوى  بارتفاع 
م�سروب  تناول  عند  حذرين  يكونوا  اأن  عليهم  الدموية، 
القهوة. كما ال ين�سح بتناول القهوة عند وجود م�سكالت 
الأن  امل��ع��دة،  وال��ت��ه��اب  القرحة  مثل  اله�سمي،  اجل��ه��از  يف 

للقهوة بع�س التاأثري املهّيج.

ما معدل تناول القهوة ال�سحي يف اليوم؟

 Songs My Brothers Taught Me املخرجة االأمريكية-ال�شينية كلوي ت�شاو خالل ترويج لفيلم
خالل مهرجان دوفيل ال�شينمائي االأمريكي احلادي واالأربعني غرب فرن�شا. ا ف ب


