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درا�شة لنقل امل�شاعر الب�شرية اإىل الروبوت
�أتاحت  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  لكن  �ل��ت��اري��خ  ع��ر  �ل�صوتيات  علم  ت��ط��ور 
�لب�صري  �ل�صوت  نقل  يف  �صيما  ال  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  متقدمة  تطبيقات 

للحا�صب �الآيل م�صحوبا بامل�صاعر �ملميزة للأ�صو�ت.
�الآد�ب جامعة  ب��ك��ل��ي��ة  �مل�����ص��اع��د  �مل���در����س  �إب���ر�ه���ي���م  �أم��ن��ي��ة  �ل���دك���ت���ورة 
�الإ�صكندرية ح�صلت على �صهادة ماج�صتري يف حتويل ق�ص�س �الأطفال 
ل�صوت يحمل �مل�صاعر و�لتعبري�ت �خلا�صة بالق�صة، كما ح�صلت على 
�لكلم،  تكنولوجيا  يف  ب�صوي�صر�  زي��ورخ  جامعة  من  �لدكتور�ة  �صهادة 
تعلم  �صعوبات  ك�صف  يف  ت�صاعد  �لعلم  لهذ�  تطبيقات  �أ�صافت  بعدما 
�إىل �صوت مبا  �الأ�صو�ت �للغوية للأجانب، ف�صل عن حتويل �لكتابة 
يحمله من م�صاعر ب�صرية متفاوتة. تو�صح �أمنية ل�صكاي نيوز عربية 
�أن علم �ل�صوتيات يخت�س بدر��صة عملية �لكلم من �أول تكوين �لفكرة 
مرور� بتكوين جملة �صحيحة، ونطق �الأ�صو�ت بطريقة �صليمة، ومن 
ثم �إنتاج �للغة وفهمها بعد ذلك، وهو ما يطلق عليه �ل�صل�صلة �لكلمية 
�لتي يهتم علم �ل�صوتيات بدر��صتها. وت�صرح �أمنية �أهمية علم �لكلم 
على  ي�صاعدنا  جيد  ب�صكل  �لكلمية  �ل�صل�صلة  فهم  تطبيقاته:  و�أب��رز 
�لكلم  علم  وفهمها. تطبيقات  �للغة  �إنتاج  م�صكلة يف خطو�ت  �أي  حل 
و�ل�صوتيات ت�صهم يف حتويل �لكلم �ملكتوب �إىل �صوت. فهم عملية تعلم 
�الأم،  �للغة  �للغات �جلديدة غري  �للغة ونطق �الأ�صو�ت، يفيد يف تعلم 
وم�صاعدة متعلمي �للغات �جلديدة على نطق �الأ�صو�ت بطريقة �صليمة، 
بالن�صبة  �ملفخمة  �ملاألوفة مثل �حل��روف  �صيما بع�س �حل��روف غري  ال 
للأجانب د�ر�صي �للغة �لعربية كال�صاد و�لطاء. من خلل تكنولوجيا 
�لتو��صل بني  لفهم عملية  ب��اأدو�ت حديثة  در��صات  بعمل  �لكلم قمت 

�الإن�صان و�الإن�صان، وما يت�صمنه �حلو�ر من عو�مل �جتماعية.

الروبوتات تقتحم عامل املحاماة
من �ملقرر عقد �أول جل�صة ق�صائية مع �أول حمام روبوت يف �صهر فر�ير 
�لروبوتات  �أح��دث جمال تقتحمه  �أق��ل من �صهر، يف  �أي خلل  �ملقبل، 
باي"  "دونت  �صركة  تك�صف  �صتى. ومل  ت�صتخدم حاليا يف حقول  �لتي 
�ال�صطناعي  بالذكاء  يعمل  �ل��ذي  �ل��روب��وت  تطور  �لتي  �لريطانية 
مكان �ملحاكمة �أو تفا�صيلها. لكنها �أو�صحت �أنه يتم ت�صغيل "�ملحامي 
�لروبوت" بو��صطة �لهاتف �لذكي، م�صرية �إىل �أنه ي�صتمع �إىل مر�فعات 

�ملحكمة ويقدم للمدعى عليه �إجابات منا�صبة وفورية.
�لروبوت يف  �إخفاق  �ملالية يف حال  �لغر�مات  بتحمل  �ل�صركة  وتعهدت 
ق�صية ما. وقال �ملحامي �لتون�صي، عبد �حلميد بن م�صباح، ل�"�صكاي 
ما  ب��ني  وم��ن  علينا،  �الأم����ور  م��ن  �ل��ع��دي��د  "�صتفر�ُس  عربية":  ن��ي��وز 
هذ�  �لعد�لة.  �أروق��ة  �إىل  �ال�صطناعي  �لذكاء  دخ��ول  علينا،  �صيفر�س 

�أمر حمتوم بالن�صبة �إىل �جلميع".
�لدخول، وما  �أي حد �صيكون هذ�  �إىل  �ملطروح  �ل�صوؤ�ل  "بقي   وتابع: 
�صيكتفي  فهل  يدخلها،  �أن  �ال�صطناعي  للذكاء  ميكن  �ل��ت��ي  �ل��غ��رف 

باإ�صناد �مل�صتغلني على �ل�صاأن �لق�صائي فقط، �أم �أنه �صيحل حملهم".

اإقبال كبري على معر�س القد�س للأ�شغال اليدوية للن�شاء
�أقيم يف مدينة �لبرية قرب ر�م �هلل معر�س �لقد�س للأ�صغال �ليدوية 
تلك  الأول مرة عن  �لن�صاء مبنتجات تخرج  ع�صر�ت  للن�صاء مب�صاركة 
�لتقليدية. والقى �ملعر�س �إقبال كبري من �ملو�طنني �لذين �أتو� لدعم 

�لن�صاء وتوجههن يف �ال�صتقلل �ملايل و�صق طريقهن يف �صوق �لعمل.
ح��رف��ة ج��دي��دة وحت���د ك��ب��ري ط��وع��ت ف��ي��ه �ل�����ص��ي��دة ر���ص��ا ج��اب��ر، �ملعدن 
�إطار  من  خرجت  �مل��ن��ازل.  بها  لتزين  �ال�صجار  ه��ذه  لتنتج  و�ل�صخور 
�حلرف �لتقليدية �لتي طاملا �رتبطت �صناعتها بالن�صاء وقبلت �لتحدي 

.. وهذ� �لفن كان �لنتيجة.
جتوب ر�صا وزوجها رفيق كتفها باحة �ملعر�س، يدعم م�صريتها و�آخرها 

معر�س �لقد�س للأ�صغال �ليدوية هذ� و�لذي �أقيم يف مدينة �لبرية.
تروى ر�صا، ل�"�صكاي نيوز عربية" ق�صتها مع �حلرف �لتقليدية قائلة: 
به  يقوم  �لعمل ال  نف�صي الأن هذ�  بتطوير  تعلمت وح��دي وقمت  "�أنا 
�لكثري و�أدخلت �لكثري من �الأفكار �جلديدة مب�صاعدة زوجي و��صفت 
�ملطرز�ت  جانب  و�إىل  و�صخور".  كرمية  �أح��ج��ار  �الأ���ص��ج��ار  ه��ذه  �إىل 
و�الإك�ص�صو�ر�ت  �ل�صابون  و�صناعة  �ل�صعبية  و�مل��اأك��والت  �لفل�صطينية 

حرفة �أخرى الفتة .. �إنها �لر�صم على وجوه �الأطفال.
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مهوو�شة بالعطور تثري 
الإعجاب على تيك توك

ت��وك عن  تيك  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل  م��وق��ع  �ح���دى م�صتخدمات  ك�صفت 
�أنها حتتفظ مبا يزيد عن  هو�صها �لعجيب بالعطور و�لبارفانات، لدرجة 

400 عبوة، وت�صتخدم �لعطور حتى عندما تذهب للنوم.
جوزفني، �ملعروفة �أي�صا با�صم Jus De Rose، �لتي تن�صر على تيك توك 
با�صم jusderose، �صاركت نظرة �صريعة على عطورها قبل �أن ت�صرح �أن 
�ملف�صلة مع  �صاركت عطورها  لكنها  400 زجاجة عطر،  �أك��ر من  لديها 
�صتى  من  �لعطور  بعبو�ت  مليئة  خز�نة  �أم��ام  جوزفني  ووقفت  متابعيها. 
�الأنو�ع و�الأحجام، ثم �صاركت �أربعة عطور فاخرة، مع علمات جتارية مثل 
�أرماين، ولكن من �ملده�س �أن �أحد �لعطور م�صهور، وب�صعر منا�صب، بح�صب 

�صحيفة مريور �لريطانية.
�أك��ر عطر  ه��و  رمب��ا   Glossier You" �ملف�صل  ع��ن عطرها  وق��ال��ت 
�أر�س منها قبل �لذهاب  �أ�صتخدمه، لقد نفدت هذه �لزجاجة تقريباً، فاأنا 
�أي�صاً  وه��و  حقاً،  جميلة  ور�ئحته  مريح،  مهدئ،  عطر  �إن��ه  �لفر��س.  �إىل 

م�صدر �إطر�ء رئي�صي".
ويف �لتعليقات، قال �أحد �ملتابعني �إن �متلك �أكر عدد ممكن من �لعطور 

هو "هدف حياتهم".
وكتبت �إحدى �ملعلقات "لقد كان لدي Glossier You ومل يكن هناك 
�لكثري من �لنا�س ي�صاألون عن عطري". و�أ�صاد �آخر ب�عطر جوزفني �ملف�صل، 

وعلق قائًل "�أنا �أحب هذ� �لعطر وهو مي�صور �لتكلفة."

�شا�شات تعمل باللم�س 
لأجهزة كمبيوتر ماك 

م�صادر  ع��ن  نقل  نيوز  بلومرج  ذك��رت 
مطلعة �أن �صركة �أبل تعمل بن�صاط على 
الأجهزة  باللم�س  تعمل  �صا�صات  �إ�صافة 

كمبيوتر ماك �خلا�صة بها.
وقال �لتقرير �إن �أول جهاز ماك ب�صا�صة 
تعمل باللم�س ميكن �إطلقه بحلول عام 
2025 يف �إطار حتديث جهاز ماك بوك 
�لتكنولوجيا  عملق  ينتجه  �ل��ذي  ب��رو 
بعد على طلب  �أب��ل  ترد  �الأمريكي. ومل 

رويرتز للتعليق.
�ليابانية  �آ�صيا"  "نيكي  جم��ل��ة  وك��ان��ت 
�أبل  �أن  �الأول  ك��ان��ون  دي�صمر  يف  ذك��رت 
تخطط لنقل جانب من �إنتاج ماك بوك 

�إىل فيتنام الأول مرة �لعام �حلايل.
ت���و�����ص���ل جمموعة  ف��ي��م��ا  وي����اأت����ي ذل����ك 
قاعدة  تنويع  �الأم��ري��ك��ي��ة  �لتكنولوجيا 
�إنتاجها بعيد� عن �ل�صني و�صط ت�صاعد 
�ل���ت���وت���ر يف جم�����ال �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا بني 
�أبل  �أ�صهم  وت��ر�ج��ع��ت  وب��ك��ني.  و��صنطن 
خ�صائرها  بعد  �مل��ا���ص��ي  �الأ���ص��ب��وع  ب�صدة 
بقيمتها  ن��زل  مم��ا   ،2022 يف  �لكبرية 
�ل�صوقية دون تريليوين دوالر الأول مرة 

منذ يونيو حزير�ن 2021.

خم�س عادات �شحية لتجنب 
الإ�شابة بالإنفلونزا  �ص 23

نا�شا تكت�شف 
الكوكب �شبيه 

الأر�س
�ك��ت�����ص��ف ت��ل�����ص��ك��وب ج��ي��م�����س ويب 
�لف�صاء  لوكالة  �لتابع  �لف�صائي 
كوكب  �أول  "نا�صا"،  �الأم��ريك��ي��ة 
له، و�لذي �ت�صح �أن به ت�صاري�س 
�الأر�س.  كوكبنا  وي�صبه  �صخرية 
وُي�صنف �لكوكب خارج �ملجموعة 
�ملائة  يف   99 وي�صكل  �ل�صم�صية، 
من  وبالرغم  �الأر����س.  قطر  من 
�صبيهة  �أر���ص��ي��ة  ت�صاري�س  ب��ه  �أن 
باالأر�س، فاإن �لعلماء ال يعرفون 

بعد ما �إذ� كان له غلف جوي.
يف  ي�صتطيع  ال  �لفريق  �أن  ورغ��م 
الإجابة  �لو�صول  �حل��ايل  �لوقت 
وجود  ��صتبعدو�  فاإنهم  قاطعة، 
غلف جوي كثيف، ي�صيطر عليه 
غاز �مليثان، كما هو �حلال يف جو 

قمر زحل "تيتان".
وك�صف تل�صكوب جيم�س ويب، �أن 
 41 �لكوكب �لذي يقع على بعد 
مئات  بب�صع  "�أدفاأ  �صوئية،  �صنة 
�الأر�������س، ويكمل  �ل���درج���ات م���ن 

مد�ره يف يومني".
ليكت�صفه  �لكثري  هناك  ي��ز�ل  وال 
بالكوكب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �ل��ع��ل��م��اء 
 LHS 475" لذي يطلق عليه�
b"، خا�صة �أن مثل هذه �لكو�كب 
للتل�صكوبات  مرئية"  "غري 
ويب"  "جيم�س  لكن  �لف�صائية، 
�أث����ب����ت م�����رة �أخ�������رى م�����دى قوة 

تقنيته.
�لفيزياء  ق�صم  مدير  ق��ال  وعلق 
بو��صنطن،  نا�صا  مقر  يف  �لفلكية 
مارك كلمبني، يف بيان، بالقول: 
�الأوىل  �لر�صدية  �لنتائج  "هذه 
بحجم  �����ص����خ����ري  ك�����وك�����ب  م�����ن 
�أم��ام �لعديد  �الأر���س تفتح �لباب 
�مل�صتقبلية  �الح����ت����م����االت  م����ن 
لدر��صة �لغلف �جلوي للكو�كب 

�ل�صخرية، با�صتخد�م ويب".
وتابع: "جيم�س ويب يقّربنا �أكر 
للعو�مل  م��ن فهم ج��دي��د  ف��اأك��ر 
نظامنا  خ��ارج  ب��االأر���س  �ل�صبيهة 
�ل�����ص��م�����ص��ي، و�مل��ه��م��ة م���ا ز�ل����ت يف 

بد�يتها".
يف حني �أن هذ� �الكت�صاف مذهل، 
حتديد  على  �الآن  �لعلماء  يعمل 

تكوين �لغلف �جلوي للكوكب.

اأطعمة تقوي املناعة.. وتقاوم الإنفلونزا يف ال�شتاء  8

ان�سداد  م�سكالت  ال�ستاء  ف�سل  يف  تزداد 

لكن  والإنفلونزا.  الببرد  ونببزلت  الأنببف 

الببعببديببد من  هببنبباك  فببباإن  حل�سن احلبببظ، 

الطرق التي ميكن من خاللها تعزيز جهاز 

والختيارات  العادات  خالل  من  املناعة، 

اليومية مثل ممار�سة التمارين الريا�سية 

القوة  وا�ستثمار  الكايف  والنوم  بانتظام 

العالجية للطعام والتغذية.

�لكري�صيتني
ين�صح   ،Real Simple م��وق��ع  ن�����ص��ره  م��ا  بح�صب 
�خلر�ء باإدخال �لكري�صيتني، وهو مركب نباتي موجود 
يف جمموعة متنوعة من �الأطعمة �ملاألوفة �لتي �صت�صاعد 
نظام �ملناعة على �الزدهار ودرء �لرد و�الإنفلونز� وكذلك 

حت�صني �ل�صحة �لعامة.
عندما يتعلق �الأمر بتحديد ما �لذي يجعل �لطعام �صحًيا، 
)�لكربوهيدر�ت  �لكبرية  �ملغذيات  �إىل  �لكثريون  يلجاأ 
و�لدهون و�لروتينات( و�ملغذيات �لدقيقة )�لفيتامينات 
و�ملعادن(. ولكن عندما يتعلق �الأمر بالنباتات، فاإن قوتها 
�لنباتية  �ملركبات  بف�صل  بكثري  �أعمق  تذهب  �لتغذوية 
و�ملركبات  �لنباتية،  �لكيميائية  �مل���و�د  ��ا  �أي�����صً وت�صمى   -
�إن هناك  �أو �ملغذيات �لنباتية.  �لفينولية و�لبوليفينول، 
للعلماء،  نباتي معروف حالًيا  8000 مركب  �أكر من 
يتنا�صب  �الإن�����ص��ان.  ل�صحة  �لفريدة  ف��و�ئ��ده  منها  ولكل 
ك��ري���ص��ي��ت��ني م���ع ف��ئ��ة �ل��ف��لف��ون��ول �ل��ف��رع��ي��ة ملجموعة 
�لتي متت  �لفئات  �أك��ر  م��ن  و�ح���دة  وه��ي  �لفلفونويد 

در��صتها علمًيا على نطاق و��صع.

�لفو�ئد �ل�صحية
�لكري�صيتني،  فيها  مبا  �لنباتية،  �ملغذيات  جميع  تعتر 
�أنها ت�صاعد يف  من م�صاد�ت �الأك�صدة �لقوية، مما يعني 
�ل�صارة،  �اللتهاب يف �جل�صم ودرء �جلذور �حلرة  تقليل 
وهي عبارة عن ذر�ت غري م�صتقرة ميكن �أن ت�صبب �صرًر� 
�ملوت  يت�صبب يف  �أن  �ل�صليمة، مما ميكن  للخليا  كبرًي� 

�خللوي �أو �ملر�س.
ر�ئعة  ف��و�ئ��د  ل��ه  �لكري�صيتني  �أن  �الأب��ح��اث  �أظ��ه��رت  كما 
�مليكروبات  وم�����ص��اد�ت  و�ل��ف��ريو���ص��ات  للبكترييا  م�صادة 
�ملناعي  �لنظام  تعزيز  يف  ي�صاعد  مم��ا  �جل���روح،  و�ل��ت��ئ��ام 
�ل�صكري من  م��ر���س  م��ن  يقي  �أن���ه  وت��ب��ني  ك��ب��ري.  ب�صكل 

و�الأوعية  �لقلب  و�أم��ر����س  �ملفا�صل  و�ل��ت��ه��اب   2 �ل��ن��وع 
يحمل  �أن��ه  تظهر  �أخ��رى  �أدل��ة  هناك  �أن  �لدموية. حتى 
ب����دًء� من  خ�صائ�س ح��م��اي��ة �الأع�����ص��اب ط���و�ل �حل���ي���اة، 
�إىل  �الأط��ف��ال  عند  �لع�صبية  �ال�صطر�بات  من  �حلماية 

مر�س �لزهامير عند �لبالغني.

�لكمية �ملو�صى بها
تعتمد كمية �لكري�صيتني �لتي يحتاجها �جل�صم كل يوم 
عادة  تكون  ولكن  �لعو�مل،  من  متنوعة  جمموعة  على 
ما بني 250 و1000 ملليغر�م يف �ليوم �صوف ت�صاعد 
على جني كل �لفو�ئد �ل�صحية �لتي يقدمها �لكر�صيتني. 
ب�صكل  �لكري�صيتني  �لعالية من  �مل�صادر  بع�س  يلي  فيما 

خا�س:

ب�صل �أحمر  .1
يحتوي كل �لب�صل على بع�س �لكري�صيتني، لكن �لب�صل 
�الأحمر يوفر ن�صبة عالية من �ملغذيات �لنباتية بحو�يل 

45 ملغ من �لكري�صيتني يف ب�صلة �صغرية و�حدة.

تفاح  .2
للمناعة،  �ملعزز   C وفيتامني  باالألياف  مليء  �لتفاح  �إن 
باالإ�صافة �إىل �أن تفاحة و�حدة متو�صطة �حلجم حتتوي 
ع��ل��ى م��ق��د�ر 10 م��ل��غ م��ن �ل��ه��دف �ل��ي��وم��ي م��ن كمية 
عدم  مر�عاة  يجب  لكن  بتناولها.  �ملو�صى  �لكري�صيتني 

تق�صري �لتفاح الأن كر�صيتني يتو�فر يف �لق�صرة بكثافة.

�حلنطة �ل�صود�ء  .3
�خلالية  �للذيذة  �لكاملة  �حلبوب  من  �ل�صود�ء  �حلنطة 
من �لغلوتني ب�صكل طبيعي ومليئة بالعنا�صر �لغذ�ئية، 
�لفوليك  وحم�س  و�لنيا�صني  �لثيامني  فيتامني  مثل 

و�لريبوفلفني وB6. ويتو�فر 36 ملغ من �لكري�صيتني 
يف كوب و�حد.

�صاي �أخ�صر  .4
ن�صبة  ع��ل��ى  م��ل��ح��وظ  ب�صكل  �الأخ�����ص��ر  �ل�����ص��اي  ي��ح��ت��وي 
جاالت  �إيبيغالوكات�صني-3  �لنباتية  �ملغذيات  من  عالية 
�لغذ�ئية  �لعنا�صر  �أح���د  �إن��ه��ا  ُي��ق��ال  و�ل��ت��ي   ،EGCG
�لتاريخي  �لطبي  �ال�صتخد�م  ع��ن  �مل�صوؤولة  �لرئي�صية 
ن�صبة  على  �حلفاظ  على  ي�صاعد  مما  �الأخ�صر،  لل�صاي 

�لكولي�صرتول و�ل�صكريات يف �لدم حتت �ل�صيطرة.

كرنب  .5
يحتوي كل كوب غري مطبوخ من �لكرنب على 23 مغم 

من كر�صيتني.

توت  .6
يتميز �لتوت �أو �لعنب �لري على مركبات نباتية م�صادة 
�إذ يحتوي على ما  و�أنثو�صيانني،  لللتهابات كري�صيتني 

ي�صل �إىل 14 مغم من كري�صيتني لكل كوب.

بروكلي  .7
�إذ يحتوي  للكري�صيتني  �لروكلي م�صدًر� مثالًيا  يعتر 
على كل وعاء �صغري من �لروكلي �لنيء على 14 مغم.

ف�صتق  .8
ي�����ص��ت��ه��ر �ل��ف�����ص��ت��ق ب���اأن���ه غ��ن��ي ب�����ص��ك��ل خ��ا���س مبجموعة 
بيتا  ي�صمل  مبا  �لنباتية  �لكيميائية  �مل��و�د  من  متنوعة 
وبالطبع  و�الأنثو�صيانني،  وزياك�صانثني  ولوتني  كاروتني 
�لف�صتق  و�ح��د من  �أن يحتوي كوب  �لكري�صيتني. ميكن 

على ما ي�صل �إىل 5 ملغ من �لكري�صيتني.

تختلف �أهمية �لفيتامينات و�ملعادن من مرحلة الأخرى يف �حلمل، و�أ�صبح 
�لبحث �لطبي حديثاً �أكر وعياً بتاأثري �الأطعمة على �الأجنة.

تق�صي �ملر�أة �أ�صابيع من �لثلث �الأول من �حلمل دون �أن ت�صعر به، و�أكر ما 
يحتاجه �جلنني يف هذه �ملرحلة هو �حلديد وحم�س �لفوليك �أو فيتامني 

ب9.
وحتتاج �حلامل 400 ملغ يومياً على �الأقل يف �الأ�صهر �لثلثة �الأوىل من 

�حلمل، ملنع �لت�صوهات �خللقية يف �جلنني.
ووفقاً جلمعية �حلمل �الأمريكية، حتتاج �حلامل يف �لثلث �لثاين �إىل 300 
�صعرة حر�رية �إ�صافية يومياً. وتزيد �أهمية �لروتني و�لكال�صيوم يف هذه 

�ملرحلة، �إىل جانب �حلديد.
ويف �لثلث �الأخري من �حلمل، ي�صتمر وزن �حلامل يف �لزيادة ب�صكل ثابت 
ويظل  ي��وم��ي��اً،  �إ�صافية  ح��ر�ري��ة  �صعرة   300 �إىل  وحت��ت��اج  �ل����والدة،  حتى 

�لروتني و�لكال�صيوم و�حلديد مهما، �إىل جانب حم�س �لفوليك.
�الأ�صابيع �الأوىل قد متر دون  وُين�صح بتناول فيتامينات قبل �حلمل، الأن 

معرفة به، كما يت�صبب غثيان �ل�صباح يف تقليل �ل�صهية يف �الأ�صهر �الأوىل.

متى يكون الطعام بالغ 
الأهمية للحامل
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�ش�ؤون حملية

يف اإطار اأن�سطة وفعاليات ال�سفارة الثقافية لدولة الإمارات

نادي تراث الإمارات ينظم حلقة نقا�شية بعنوان »النقو�س الأثرية وقراءة التاريخ«

ُيعد الفريق التكتيكي الأول لل�سيدات

�شرطة دبي توؤ�ش�س اأول فريق ن�شائي تخ�ش�شي للعمليات اخلا�شة

و�سط اأجواء تراثية وفنية

�شامل بن ركا�س يفتتح فعاليات مهرجان العامرة 2023 

نظم نادي تر�ث �الإمار�ت - مركز ز�يد للدر��صات 
للإعلم،مبقر  �أنا�صي  مع  بالتعاون  و�لبحوث 
�ملركز يف �لبطني، حلقة نقا�صية بعنو�ن »�لنقو�س 
�لعربية  – �لنقو�س  �ل��ت��اري��خ  وق���ر�ءة  �الأث��ري��ة 
�لدكتور  �الأ�صتاذ  قدمها  من��وذج��اً«  �الإ�صلمية 
عاطف من�صور حممد رم�صان �أ�صتاذ �مل�صكوكات 
و�الآثار �الإ�صلمية وخبري �مل�صكوكات و�لنقو�س 
�لدويل عميد كلية �الآثار جامعة �لفيوم، مدير 
�لتاريخية  و�خلطوط  �لنقو�س  در����ص��ات  مركز 
بكلية �الآثار جامعة �لفيوم، و�أد�رها عمر �صامل 
�ل��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س ق�����ص��م م��و�ق��ع �ل��ع��ني و�لظفرة 
�لثقافية  �مل��و�ق��ع  ب���اإد�رة  و�لثقافية  �لتاريخية 

بد�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة.
�مل��ن�����ص��وري م��دي��رة م��رك��ز ز�يد  و�أل��ق��ت فاطمة 
للدر��صات و�لبحوث كلمة ��صتهللية با�صم نادي 

تر�ث �الإمار�ت ثمنت خللها �لتعاون �ملثمر يف 
بد�ية �ملو�صم �لثقايف �ل�صنوي للمركز، مع �أنا�صي 
للإعلم و�ل�صيخة �ليازية بنت نهيان �آل نهيان 
�صفرية �لثقافة �لعربية لدى منظمة �الألك�صو، 
�صميم  يف  ي�صب  �جلل�صة  م��و���ص��وع  �أن  مبينة 
�لتاريخية  �مل�����ص��ادر  ال�صيما  �ل��ن��ادي  �هتمامات 

و�ل�صو�هد �الأثرية ومن بينها �مل�صكوكات.
حديثه  من�صور  عاطف  �ل��دك��ت��ور  ��صتهل  فيما 
تاريخ  و�أهميتها يف  �لنقو�س  بالتعريف مبفهوم 
�الأثرية  �لنقو�س  �أن����و�ع  �إىل  متطرقاً  �ل��ع��امل، 
�لثابتة مثل �لنقو�س �ل�صخرية، و�ملنقولة مثل 
�لتحف �ملختلفة ونقو�س �لعملت وغريها، كما 
تاريخياً  �صجًل  بو�صفها  �لنقو�س  باأهمية  ن��وه 

حلياة �الأمم و�لع�صر �لذي خلفها.
�لع�صور  يف  �ل��ن��ق��و���س  ت��وظ��ي��ف  �إىل  �أ����ص���ار  ك��م��ا 

�لدولة  رج��ال  وكبار  �حلكام  قبل  من  �لقدمية 
م���ن �أج�����ل ن�����ص��ر �الأخ����ب����ار �خل���ا����ص���ة ب��ه��م وبث 
�لبيانات �حلكومية لرعايا �لدولة من خللها، 

مما جعلها و�صيلة �إعلمية مهمة.
�لن�صاء  نقو�س  �ملتحدث  تناول  �آخ��ر  حم��ور  ويف 
�مل�������ر�أة يف �حل�صارة  م��ك��ان��ة  ع���ن  ع����رت  �ل���ت���ي 
ببع�س  ذل��ك  على  ودل���ل  �الإ���ص��لم��ي��ة،  �لعربية 
حكم  تولني  �للتي  بالن�صاء  �خلا�صة  �لنقو�س 
�أحمد  ب��ن��ت  �أروى  �ل�����ص��ي��دة  م��ث��ل  �ل����دول  بع�س 
و�مللكة  �ليمن،  ب��لد  يف  حكمت  �لتي  �ل�صليحي 
م�صر،  يف  حكمت  �ل��ت��ي  �ل���در  �صجرة  �ل�صهرية 
ونوه �أي�صاً باملكانة �الجتماعية �لتي حظيت بها 
بع�س �لن�صاء مثل �ل�صيدة زبيدة زوجة �خلليفة 

هارون �لر�صيد.
ويف �ل�صياق ثمن �لدكتور عاطف من�صور جهود 

�إن�صاء  نهيان يف  �آل  نهيان  بنت  �ليازية  �ل�صيخة 
�لتاريخية  و�خلطوط  �لنقو�س  در����ص��ات  مركز 
�أ�ص�س  �ل�����ذي  �ل��ف��ي��وم  ب��ج��ام��ع��ة  ب��ك��ل��ي��ة �الآث������ار 
مبكرمة منها، و�فتتحه �ل�صيخ حممد بن نهيان 
�آل نهيان يف �أكتوبر �ملا�صي، ويعد �ملركز �لوحيد 
و�لعامل  �مل�����ص��ري��ة  �جل���ام���ع���ات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
�ل��ع��رب��ي و�الإ���ص��لم��ي و�ل�����ص��رق �الأو����ص���ط �لذي 

يهتم بدر��صة �لنقو�س و�خلطوط �لتاريخية.
�إن�صاء  يكت�صيها  �ل��ت��ي  �الأه��م��ي��ة  �إىل  �أ���ص��ار  كما 
�لعربية«  �لنقو�س  »ب��و�ب��ة  �الإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع 
�لثقافية  �ل�صفارة  �أه��م م�صاريع  و�ح��د من  وهو 
لدولة �الإمار�ت لدى منظمة »�الألك�صو«، و�أن�صئ 
مببادرة من �أنا�صي للإعلم وبرعاية كرمية من 
�آل نهيان وزير  �ل�صيخ نهيان بن مبارك  معايل 
عدد�ً  يوثق  متخ�ص�صاً  �صجًل  ويعد  �لت�صامح، 

على  �ملحفورة  �لعربية  �لنقو�س  �أهم  من  كبري�ً 
�ل�صخور و�الأحجار بهدف ت�صليط �ل�صوء على 
�الأهمية �لتاريخية للنقو�س، �إ�صافة �إىل تقدمي 
�لباحثون  م��ن��ه��ا  لي�صتفيد  �مل��وث��وق��ة  �مل���ر�ج���ع 
و�ملخت�صون، بجانب دوره يف ن�صر و�حلفاظ على 
�لتاريخ �لعربي �مل�صرتك بني �لدول �لعربية من 

�مل�صرق �إىل �ملغرب.
�هلل  عبد  علي  �صعادة  �لنقا�صية  �حللقة  ح�صر 
و�الإعلم  للدر��صات  �لتنفيذي  �ملدير  �لرميثي 
ت���ر�ث �الإم������ار�ت، وف��اط��م��ة �ملن�صوري  ن���ادي  يف 
وبدر  و�لبحوث،  للدر��صات  ز�ي��د  مركز  مديرة 
بن  و�صعيد  ب��امل��رك��ز،  �الإد�ري  �مل��دي��ر  �الأم����ريي 
بالنادي، ونخبة  �لرت�ثي  �مل�صت�صار  �ملناعي  علي 
من �الإعلميني و�ملفكرين و�الأكادمييني، حيث 
حظيت �حللقة �لنقا�صية مبد�خلت و�أ�صئلة من 

قر�ءة  يف  �لنقو�س  �أهمية  على  رك��زت  �حل�صور 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  و��صتخد�م  �لعامل  تاريخ 

يف حماية هذه �لنقو�س للأجيال �لقادمة.
�إطار  يف  ج���اء  �ل��ن��ق��ا���س  حلقة  تنظيم  �أن  ي��ذك��ر 
�أن�����ص��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات �ل�����ص��ف��ارة �ل��ث��ق��اف��ي��ة لدولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى �ملنظمة �لعربية 
�لتابعة  )�الألك�صو(  و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية 
�حللقة  مثلت  حيث  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل���دول  جلامعة 
مو��صلة ل�صل�صلة حلقات "موعد نقا�س" �لذي 
"�أنا�صي  �أه��د�ف  ليو��صل   2017 �أ�ص�س يف عام 
�لتو��صل  حت��ق��ي��ق  يف  وم�����ص��ريت��ه��ا،  للإعلم" 
معرفية  �أج���و�ء  خلق  يف  �مل�صاركة  عر  �لفكري 
ت����ري �ل��ع��ق��ل و�ل�������روح، مب�����ص��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 
�خل����ر�ء �مل��خ��ت�����ص��ني و�الأك���ادمي���ي���ني م��ن كافة 

�أرجاء �لوطن �لعربي.

•• دبي-الفجر: 

يف  جهودها  دبي  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  تو��صل 
�ل�صرطية  للعنا�صر  �لتخ�ص�صية  �لفرق  ت�صكيل 
تاأهيل  ل��ت��ع��ل��ن ع���ن  دب�����ي،  ���ص��رط��ة  �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة يف 
وتاأ�صي�س "�أول فريق تكتيكي تخ�ص�صي للعمليات 
قيمة  ب��ذل��ك  لي�صكلن  دب���ي،  ب�صرطة  �خلا�صة" 

و�إ�صافة مهمة ملنظومة �لعمل �ل�صرطي.
و�أك������د م���ع���ايل �ل���ف���ري���ق ع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة �مل����ري، 
�ل��ق��ائ��د �ل���ع���ام ل�����ص��رط��ة دب�����ي، ب�����اأن ���ص��رط��ة دبي 
�لطموح  �لن�صائي،  �لعن�صر  من  بكو�درها  تفخر 
و�لتخ�ص�صات  ب��امل��ج��االت  لللتحاق  و�ل�����ص��غ��وف 
ودرجت  عديدة،  حتديات  حتمل  و�لتي  �ل�صعبة، 
�لرجال،  �لتخ�ص�صات  هذه  على  يغلب  �أن  �لعادة 
وهمتهن  �لعالية،  بعزميتهن  ��صتطعن  �أنهن  �إال 
�لقوية من �إثبات كفاءتهن �لعالية يف هذه �ملهام، 
لي�صبح هذ� �لفريق �لنو�ة �الأوىل للع�صكريات يف 

جمال �لعمليات �خلا�صة " �لفرق �لتكتيكية " يف 
�صرطة دبي.

لقائه  �أثناء  �مل��ري،  عبد�هلل  �لفريق  و�أ�صاد معايل 
�لتخ�ص�صي  بالفريق  �ل�صرطة  �صباط  ن��ادي  يف 
�لعامة  �الإد�ر�ت  م���دي���ري  ب��ح�����ص��ور  ل��ل�����ص��ي��د�ت، 
�ملتقدم من  و�مل�صتوى  بالنتائج  �ل�صرطة،  ومر�كز 
للفرق  �ل�����ص��رط��ة  ب��ط��ول��ة  خ���لل  ل��ل��ف��ري��ق  �الأد�ء 
�لتخ�ص�صية رقم 6، و�لتي تنظمها وز�رة �لد�خلية 
بالتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�صرطة دبي، مبيد�ن 
بذلك  ي�صكلن  �أن���ه���ن  م�����ص��ي��ف��اً  دب����ي،  يف  �ل���روي���ة 
�ل�صرطي،  �لعمل  ملنظومة  مهمة  و�إ�صافة  قيمة 
باإبر�زهن لدور �ملر�أة يف �ملجال �ل�صرطي يف كافة 
نحو  �لن�صائية  �لكو�در  ودفع  �لوظيفية،  �ملجاالت 

�لريادة و�لتميز يف �لعمل �الأمني.
بر�مج تخ�ص�صية

�لفل�صي،  ر��صد  �لعميد  قال  �ل�صاأن،  هذ�  وح��ول 
و�ملن�صاآت  �ل��ه��ي��ئ��ات  الأم���ن  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م��دي��ر 

عدد�ً  ��صتقطبت  �الإد�رة  �إن  بالوكالة،  و�ل��ط��و�رئ 
�صرطة  يف  �ل��رت��ب  خمتلف  م��ن  �لع�صكريات  م��ن 
�ل�صرطة،  ومر�كز  �لعامة  �الإد�ر�ت  كافة  دبي من 
�لتخ�ص�صي،  �ل��ف��ري��ق  ب��ه��ذ�  ل��لل��ت��ح��اق  ت��ق��دم��ن 
�ملدربني  قبل  م��ن  متعددة  الخ��ت��ب��ار�ت  وخ�صعن 
نتائج  ُعر�صت  ثم  ومن  �الإد�رة،  و�ملتخ�ص�صني يف 
�الختبار�ت على جلنة الختيار �الأف�صل من بينهن. 
من جانبه، قال �لعميد عبيد بن يعروف �لكتبي، 
و�لطو�رئ  و�ملن�صاآت  �لهيئات  الأم��ن  مدير  نائب 
بالوكالة، رئي�س �للجنة �ملنظمة لتحدي �الإمار�ت 
�لفريق  عنا�صر  �إن   ،2023 �لتكتيكية  للفرق 
متعددة،  تخ�ص�صية  ت��دري��ب��ي��ة  ل��ر�م��ج  خ�صعن 
و�ملد�همة  و�الق��ت��ح��ام  �لتكتيكية  �ل��رم��اي��ة  منها 
كبرية  خ��رة  �أك�صبهن  م��ا  و�لتحمل،  و�لقنا�صة 
�أث����م����رت ع���ن حت��ق��ي��ق��ه��ن م�����ص��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
�الأد�ء �أثناء عملية تقييم م�صتوياتهن، و�لو�صول 
�مل��ه��ام و�مل�����ص��ارك��ة يف  ت��اأدي��ة  �ل��ت��ام��ة يف  للجاهزية 

�لبطوالت �ملحلية و�لعاملية.

رئي�س الفريق
عبد�لعزيز  لطيفة  �مل����لزم  ع���رت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
�ل�����ص��ل��م��ان، عن�صر ح��م��اي��ة ورئ��ي�����س �ل��ف��ري��ق، عن 
�لعام ل�صرطة  �لقائد  �ل�صيد�ت ملعايل  �صكر فريق 
دعمه  على  �مل���ري،  خليفة  ع��ب��د�هلل  �لفريق  دب���ي، 
�ل����لحم����دود و�إمي����ان����ه �ل��ك��ب��ري ب�����دور �مل�������ر�أة يف 
موؤكدة  �ل�صرطي،  �لعمل  منظومة  ودع��م  تطوير 
ب���اأن ق��ي��اد�ت �صرطة دب��ي يف ك��ل �ل��ق��ط��اع��ات، ويف 
�الإد�رة �لعامة الأمن �لهيئات و�ملن�صاآت و�لطو�رئ، 
على  حر�صاً  �ل���لزم  و�ل��دع��م  �لت�صهيلت  ق��دم��و� 
للعمليات  تخ�ص�صي  ن�صائي  فريق  �أول  تاأ�صي�س 
�خلا�صة، م�صيفة �أن كافة عنا�صر �لفريق ي�صعرن 
بالفخر و�العتز�ز بهذ� �الإجناز، و�أنهن على �أهب 
�أكمل  �إليهن على  �ملوكلة  �ملهام  �ال�صتعد�د لتنفيذ 

وجه، و�مل�صاركة يف �لبطوالت �ملحلية و�لعاملية.

••  العني - الفجر

�فتتح �ل�صيخ �لدكتور �صامل بن ركا�س �لعامري 
ع�صو �ملجل�س �لوطني �الحتادي �صابقاً مهرجان 
�لعامرة يف مدينة �لعني  بدورته �الأوىل 2023  
�لذي ت�صتمر فعالياته حتى نهاية �أبريل �ملقبل 
ت��ر�ث��ي��ة وف��ن��ي��ة  وترفيهية  ف��ع��ال��ي��ات  وي�����ص��م��ل 
�لت�صويقي  �مل���ع���ر����س  �إىل  �إ����ص���اف���ة  م��ت��ن��وع��ة، 

�ليدوية  �حِل��رف  وعر�س  �ل�صعبية  و�ملنتوجات 
و�لتقليدية و�مل�صابقات و�الألعاب �ملتنوعة.

ميا  ب��ن  �صيف  �ملتعر�س  �الإف��ت��ت��اح  حفل  ح�صر   
�لعفاري، و غريب ر��صد �لوح�صي معرف قبيلة 
�لوحا�صا، و �صامل �ملن�صوري مدير جمموعة " �أر 
�أ�س 3 لتنظيم �ملعار�س"، وعدد من �ل�صخ�صيات 
�إ�صافة �إىل ح�صور �أع�صاء �للجنة �ملنظمة وجمع 

كبري من �ملو�طنني و�أبناء �جلاليات.

بعد ق�س �صريط �فتتاح �ملهرجان قام �حل�صور 
�أقيم  ثم  �ملهرجان  فعاليات  �أق�صام  على  باملرور 
�حتفال ت�صمن فقر�ت فنية وتر�ثية وغنائية.   
وقال �ل�صيخ د. �صامل بن ركا�س يف كلمته خلل 
تن�صيط  �إىل  يهدف  �ملهرجان  ه��ذ�  �إن  �الإفتتاح 
وتوفري  �لرت�ثية  و�الأن�صطة  �لفعاليات  حركة 
م�صاحة خا�صة بالعائلت و�الطفال يف منطقة 

�لعامرة و�جلو�ر. 

�لعني  بلدية  قبل  م��ن  �ملبذولة  �جل��ه��ود  مثمناً 
�ملهرجان  ل��ه��ذ�  �ل��د�ع��م��ة  �حلكومية  و�جل��ه��ات 
�ل��ذي يعتر  �الإم���ار�ت  �ل��ذي يتز�من مع �صتاء 
وبالتايل  �ل��ف��ع��ال��ي��ات،  ل��ك��اف��ة  حقيقية  ف��ر���ص��ة 
خلل  �ل��دول��ة  و���ص��ي��وف  �ل��ز�ئ��ري��ن  ��صتقطاب 
�ل��ع��ني  لديها  �أن مدينة  م��وك��د�ً  �مل��و���ص��م.  ه��ذ� 
�لبيئية و�ل�صحر�وية  �الإمكانات و�ملقومات  من 
و�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل�����ص��ي��اح��ي��ة ال���ص��ت��ق��ط��اب حركة 

باأجمل  �ل��زو�ر لل�صتمتاع  �ل�ُصياح و�لعديد من 
�لعرو�س و�لفعاليات �ملتنوعة.

�لعامرة  �ملن�صوري مدير مهرجان  و�أكد �صامل   
�أن �لفعاليات �لتي تقام يف �ملهرجان  بجو�ر نادي 
�لعني �لريا�صي متتد على م�صاحة و��صعة ت�صل 
4000 مرت مربع، ومتتاز بتنظيم  كبري  �إىل 
من قبل �ملتطوعني و�للجنة �ملنظمة ال�صتقطاب 
و�مل����رح على  �لبهجة  و�ل�����ص��ع��ي الإدخ����ال  �ل����زو�ر 

مهرجاناً  ب��اع��ت��ب��اره  �ل��ع��ائ��لت  خمتلف  نفو�س 
ينا�صب  �مل���رح  م��ن  ر�ق  عائلي  ج��و  يف  ترفيهياً  
�ملن�صوري  من�صور  ���ص��دد  جهته  م��ن  �جل��م��ي��ع. 
مدير �الإعلم ملهرجان �لعامرة على �أهمية دور 
�ملهرجان  فعاليات  تغطية  يف  �الإع���لم  و�صائل 
�جلمهور  م��ن  ممكنة  �صريحة  الأك��ر  للو�صول 
�لدولة  مناطق  كافة  ومن  �لعني  مدينة  و�أبناء 

من �أجل تن�صيط �ل�صياحة �لد�خلية.
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اجلببهبباز  ي�سيب  مببعببد  مببر�ببس  الإنببفببلببونببزا 
الرئتني.  واأحيانا  واحللق،  الأنف  التنف�سي، 
وبينما يعاين البع�س من اأ�سكال خفيفة من 
حادة،  اأعرا�سا  اآخببرون  �سيواجه  املر�س، 

توؤدي اأحيانا اإىل الوفاة.

وعلى غر�ر نزالت �لرد، ت�صبح �الإنفلونز� �أكر �نت�صار� 
�أن �الأ�صخا�س  �إىل  �ل�صتاء. ويرجع ذلك جزئيا  �أ�صهر  يف 
للفريو�س  ي�صمح  م��ا  �ل��د�خ��ل،  يف  �أط���ول  وق��ت��ا  يق�صون 
�أن  �أن �لهو�ء �لبارد ميكن  باالنت�صار، و�أي�صا �إىل حقيقة 

ي�صعف �ملقاومة.
ورغم �أن �أف�صل حماية �صد �الإنفلونز� هي �لتطعيم، �إال 
ميكنك  �حلياة  منط  يف  ب�صيطة  ع��اد�ت  خم�س  هناك  �أن 

�تباعها لتقليل خطر �الإ�صابة باالأنفلونز� هذ� �ل�صتاء.
منها  و�لوقاية  �الأم��ر����س  على  �ل�صيطرة  مر�كز  تو�صح 

)CDC( �الآتي:
باالإنفلونز�  �الإ�صابة  خطر  لتقليل  طريقة  �أف�صل  "�إن   
تلقي  ه��ي  �ملحتملة  �خل��ط��رية  وم�صاعفاتها  �ملو�صمية 
مثل  �جليدة  �ل�صحية  �ل��ع��اد�ت  ولكن  ع��ام،  كل  �لتطعيم 
كثري�  �ليدين  وغ�صل  �ل�صعال  وتغطية  �ملر�صى  جتنب 
ميكن �أن ت�صاعد يف وقف �نت�صار �جلر�ثيم و�لوقاية من 
�أمر��س �جلهاز �لتنف�صي، مثل �الإنفلونز�. وهناك �أي�صا 
لعلج  ��صتخد�مها  ميكن  للفريو�صات  م�صادة  عقاقري 

�الإنفلونز� و�لوقاية منها".
وحتدثت مر�كز �ل�صيطرة على �الأمر��س و�لوقاية منها 
لتقليل  �إج��ر�وؤه��ا  ميكن  �لتي  �لب�صيطة  �لتغيري�ت  ع��ن 
كنت  �إذ�  عما  �لنظر  بغ�س  باالإنفلونز�،  �الإ�صابة  خطر 

تلقيت �لتطعيم �أم ال:
- جتنب �الت�صال �لوثيق

- تغطية فمك و�أنفك
- تنظيف يديك

- جتنب مل�س عينيك و�أنفك وفمك
- �لتم�صك بالعاد�ت �ل�صحية 

�جليدة �الأخرى
- جتنب �الت�صال �لوثيق

وت�������ق�������ول م�����ر�ك�����ز 
على  �ل�����ص��ي��ط��رة 

�الأم������ر��������س: 
جتنب  "

�الت�������ص���ال 
�لوثيق مع 
�مل����ر�����ص����ى. 
وع�����ن�����دم�����ا 

تكون مري�صا، حافظ على م�صافة بينك وبني �الآخرين 
حلمايتهم من �ملر�س �أي�صا"

و�أ�صافت �ملوؤ�ص�صة �ل�صحية: "غطِّ فمك و�أنفك مبنديل 
ورقي عند �ل�صعال �أو �لعط�س، 

م��ا ق��د مينع عمن ه��م ح��ول��ك �الإ���ص��اب��ة ب��امل��ر���س، حيث 
طريق  ع��ن  رئي�صي  ب�صكل  �الإنفلونز�  فريو�صات  تنت�صر 
�لتحدث  �أو  �ل��ع��ط�����س  �أو  �ل�����ص��ع��ال  ع���ن  �ل���ن���اجت  �ل������رذ�ذ 

للأ�صخا�س �مل�صابني باالإنفلونز�".
���ص��ي�����ص��اع��د يف  "غ�صل ي��دي��ك ك��ث��ري�  وت��اب��ع��ت: 
ح��م��اي��ت��ك م��ن �جل��ر�ث��ي��م. ويف ح��ال��ة عدم 
��صتخدم  و�ل�صابون،  �ملاء  توفر 
يحتوي  �ل��ذي  �ليدين  منظف 

على �لكحول".
�ل�صيطرة  م����ر�ك����ز  وت���ع���ل���ق 
�أن  "ميكن  �الأم��ر����س:  على 
عندما  �جل��ر�ث��ي��م  تنت�صر 
�صيئا  �ل�����ص��خ�����س  ي��ل��م�����س 
م���ل���وث���ا ب���اجل���ر�ث���ي���م ثم 
�أو  �أنفه  �أو  عينيه  يلم�س 

فمه".
�إىل  �ملر�كز  وتخل�س 
�أنه يجب "تنظيف 
وتعقيم �الأ�صطح 
�ل��������ت��������ي ي���ت���م 
مل�صها ب�صكل 
متكرر يف 

�أو �ملدر�صة، خا�صة عندما يكون �صخ�س  �أو �لعمل  �ملنزل 
وكن  �ل��ن��وم،  م��ن  ك��اف  ق�صط  على  و�ح�صل  مري�صا.  م��ا 
من  �لكثري  و����ص��رب  �إج��ه��ادك،  يف  وحتكم  بدنيا،  ن�صيطا 

�ل�صو�ئل، وتناول طعاما مغذيا".
عندما  �ملنزل  يف  بالبقاء  �أي�صا  �ل�صحية  �لهيئة  وتن�صح 

تكون مري�صا ملنع �نت�صار �الإنفلونز� �إىل �الآخرين.
وت�صمل  ب�صرعة،  �الإن��ف��ل��ون��ز�  �أع��ر����س  تظهر  �أن  وميكن 

�الآتي:
- �رتفاع مفاجئ يف درجة �حلر�رة

- ج�صد موؤمل
- �ل�صعور بالتعب �أو �الإرهاق

- �صعال جاف
- �لتهاب �حللق

- �صد�ع
- �صعوبة �لنوم

- فقد�ن �ل�صهية
- �الإ�صهال �أو �آالم �لبطن

- �ل�صعور بالتوعك

ت�سبح اأكرث انت�سارا يف اأ�سهر ال�ستاء

خم�س عادات �شحية لتجنب الإ�شابة بالإنفلونزا 

مواد غذائية حتفز عمل الدماغ
اأعلنت الدكتورة كري�ستينا بلوتنيكوفا، خبرية التغذية الرو�سية، اأن دماغ الإن�سان يتحمل يوميا عبئا كبريا، خا�سة عند تعامله مع املعلومات. لذلك ميكن 

ب�سبب اجلهد الزائد اأن يح�سل "عطل" يف عمله. واملواد الغذائية التي حتفز عمل الدماغ هي:
الروكلي   1-

 ت�صري �خلبرية، �إىل �أن هذه �ملادة �لغذ�ئية �صرورية 
�مللفوف  �أن�����و�ع  ج��م��ي��ع  الأن  ل��ل��دم��اغ. 
حت���ت���وي ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
و�لروتينات  �لفيتامينات 
�ل�����ن�����ب�����ات�����ي�����ة �ل�������ص���ه���ل���ة 
�الم��ت�����ص��ا���س. ع���لوة 
يحتوي  ذل������ك  ع���ل���ى 
على  �ل������روك������ل������ي 
�ل��������������روم �ل�������ذي 
عمل  ي����ح���������ص����ن 
�أنه  كما  �ل��دم��اغ. 
على  ي�����ح�����ت�����وي 
 C ف������ي������ت������ام������ني
�الأوعية  ي��ق��وي  �ل���ذي 
لذلك  �ل����دم����وي����ة. 
ما  ب��ت��ن��اول  ين�صح 
 70 �إىل  ي�������ص���ل 

غر�ما منه يوميا.

اجلوز   2-
 وتقول: "�جلوز يحفز عمل �لدماغ �أي�صا. باالإ�صافة �إىل ذلك، جميع �أنو�ع 

�ملك�صر�ت لها قيمة غذ�ئية وفو�ئد �صحية.
 ولكن �جلوز ي�صاعد على حت�صني �لذ�كرة، الأنه يحتوي على مادة �للي�صيثني، 
3-4 حبات  �لتي تن�صط عمليات �لذ�كرة يف �لدماغ. لذلك ين�صح بتناول 

متو�صطة �حلجم منه يوميا".

ال�سلمون �سمك   3-
 توؤثر جميع �الأ�صماك �لدهنية �إيجابيا يف �جل�صم. ولكن �صمك �ل�صلمون 

ت�صاعد  �لتي  �مل�صبعة،  غري  �لدهنية   3 �أوميغا  �أحما�س  على  يحتوي 
توؤثر يف جميع  �لدماغ. وعمليا  ��صتقر�ر �الت�صال بني خليا  على 

�لعمليات �جلارية يف �لدماغ.

اأو الأحرا�س، هذه الثمار ت�ساعد  4 - العنبية الآ�سية 
على حل العديد من م�سكالت الروؤية.

هذه  حت��ت��وي  و�لتعلم.  �ل��ذ�ك��رة  �لثمار  ه��ذه  "حت�صن  وت��ق��ول: 
تدفق  على  ت�صاعد  عنا�صر   - �لفلفونويد  مركبات  على  �لثمار 

�ملعلومات بني  نقل  تب�صيط  ت�صاعد على  �أنها  كما  �لدماغ.  �إىل  �ل��دم 
خليا �لدماغ".

على  ت�صاعد  جممدة،  �أو  طازجة  �الآ�صية  �لعنبية  ثمار  تناول  لها،  ووفقا 
حت�صني عمل �لدماغ و�لذ�كرة.

�لدماغ  عمل  حت�صني  على  �ملجففة  و�لثمار  �لفو�كه  ت�صاعد  كما  وت�صيف، 
و�لذ�كرة: �مل�صم�س و�لرقوق �الأ�صود و�لزبيب. وهذه �ملو�د 

��صتقر�ر  على  �أي�����ص��ا  ت�صاعد 
عمليات �لتمثيل �لغذ�ئي يف 
�جل�صم و��صتعادة �لوظائف 
�مل����ع����رف����ي����ة. ول���ك���ن���ه���ا يف 
ن��ف�����س �ل��وق��ت حت���ذر من 
�الإف���ر�ط يف ت��ن��اول هذه 
الأنها  �مل��ج��ف��ف��ة  �مل�������و�د 
�صعر�ت  ع��ل��ى  حت���ت���وي 

حر�رية عالية.
�إىل  وت�صري �خلبرية، 

�أنه 
يجب �صرب �ملاء. الأن �ملاء يلعب دور� �أ�صا�صيا يف حت�صني �لذ�كرة، باالإ�صافة 

�إىل �أنه ينظف �جل�صم وي�صاعد على ��صتقر�ر �لعمليات �جلارية فيه.
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�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدع�ى رقم 292/2021/250 بيع عقار مره�ن 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

مو�صوع �لدعوى : طلب حجز وبيع عقار مرهون باملز�د �لعلني مبوجب �لقانون رقم )14( ل�صنة 2008 ب�صاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي.
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �س م ع  - عنو�نه : �الإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - ��صبكت تاور - �لطابق �لر�بع - مكتب 

وميثله : نا�صر حمد �صليمان جابر �ل�صام�صي    -   404
�ملطلوب �إعلنه : بخيت حممد يعقوب ن�صيب مري - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - �لطو�ر �لثالثة - دبي - فيل رقم )57( 04 - 0506542547 - 

AAA@YAHOO.COM  -  040000000
مو�صوع �الإعلن : �أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2023/2/1 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثلث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة 
 )http://www.emiratesauction.ae �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين  �أدناه لدى �جلهة �لتي  �أو�صافه 
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا 
يرره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
و�مل�صاريف خلل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خلل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط 

�أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
 : �لتقييم  175.22 مرت مربع   : �مل�صاحة   117-411  : �لبلدية  581 - رق��م  �مل��رر - رق��م �الر���س   : �ملنطقة  بناء -  �ر���س وم��ا عليه من   : �لعقار  ن��وع 
6000000 درهم - نوع �لعقار : �ر�س وما عليه من بناء - �ملنطقة : �ملرر - رقم �الر�س 447 - رقم �لبلدية : 272-117 �مل�صاحة : 161.09 مرت 
مربع �لتقييم : 5500000 درهم  - نوع �لعقار : �ر�س وما عليه من بناء - �ملنطقة : �لق�صي�س �لثانية - رقم �الر�س 55 - رقم �لبلدية : 233-668 
557 - رقم  1697.06 مرت مربع �لتقييم : 70000000 دره��م - نوع �لعقار : �ر���س وما عليه من بناء - �ملنطقة : �مل��رر - رقم �الر���س  �مل�صاحة : 

�لبلدية : 295-117 �مل�صاحة : 158.86 مرت مربع �لتقييم : 5500000 درهم - ملحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70496

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
 �إخطار عديل بال�فاء 

MOJAU_2022- 0109198 رقم �ملعاملة
�خطار بالوفاء ب�صد�د مبلغ وقدره 53،500 درهم �مار�تي

�لبحرين و�حمل جو�ز �صفر رقم )3281679( ب�صفتي وكيل   : �ملخطر / عبد�لهادي عي�صى حممد تقي حممد جناحي �جلن�صية 
SH20200901D44246 لل�صيد / �لوليد خالد �حمد بن خادم  �لنعيمي - �مار�تى �جلن�صية ، مبوجب وكالة رقم

�لعنو�ن / �ل�صارقة - مويلح - خلف �صارع �ملليحة - حمل رقم 1 - بناية رقم 5171 هاتف رقم )0557555262(
�ملخطر �ليه / بابر يعقوب حممد يعقوب - باك�صتاين �جلن�صية - يحمل هوية رقم )784197404090439(

وعنو�نه / �ل�صارقة - �ملويلح - �لهاتف : 0557635180 - 0504652298
�ملو�صوع : �خطار بالوفاء ب�صد�د مبلغ وقدره 53،500 درهم �مار�تي

�ملخطر �إليه حرر عدد 4 �صيكات للمخطر مببلغ 53،500 درهم �مار�تي فقط مبوجب عقد �يجار بني �لطرفني ،
حيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيكات توجه �ملخطر ل�صرفها �إال �أنه �رتد دون �صرف ب�صبب �حل�صاب مغلق ، وبيانات �ل�صيكات كالتايل :
NOOR ISLAMIC BANK صيك رقم 100022 مببلغ 16.000 در هم بتاريخ ��صتحقاق 2019/5/10 و�مل�صحوب على�

 NOOR ISLAMIC BANK صيك رقم 100032 مببلغ 10.000 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2019/10/22 و�مل�صحوب على�
NOOR ISLAMIC BANK صيك رقم 100033 مببلغ 6.000 در هم بتاريخ ��صتحقاق 2019/11/4 و�مل�صحوب على�

NOOR ISLAMIC BANK صيك رقم 100034 مببلغ 21.500 در هم بتاريخ ��صتحقاق 2019/10/22 و�مل�صحوب على�
حيث �ن �ملخطر �ليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و �ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� لكن دون جدوى،  لذلك فاأننا 

نخطر كم ب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملذكور �عله خلل خم�صة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ال �صن�صطر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية،
و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �الإخطار للعلم مبا جاء به. 

�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
 �إخطار عديل بال�فاء 

MOJAU_2022- 0105402 رقم �ملعاملة
�إخطار عديل

 ،759016 بالرقم  �ل�صارقة  يف  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �صادرة  رخ�صة  �الطار�ت،  لتجارة  �لقا�صمية  د�ر   : �ملخطر 
وميثلها �ل�صيد / كونهى كنان باالكونيل ويتيل ، �جلن�صية : �لهند، وميثله بالتوقيع �ل�صيد / جريي�س باند�ر� فيتيل، �جلن�صية 
بالرقم  �لعدل  �لكاتب  �ل�صيد  لدى  وكالة م�صدقة  784198257325930 مبوجب  رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �لهند،   :
�لقا�صمية - خلف �صارع �لذيد -   - �ل�صارقة   : �لعنو�ن   -  2022/11/29 بتاريخ   MOJAU_2022_0104175

�ر�س م�صورة رقم 1 - هاتف رقم : 971506969167
�ملخطر �إليه : ري�صام �صينغ ديلباجه �صينغ ، �جلن�صية : �لهند - �لعنو�ن: �ل�صارقة - هاتف رقم : 0563520341

مو�صوع �الإخطار : �ملطالبة مببلغ وقدره 6745 )�صتة �الف و�صبعمائة وخم�صة و�ربعون درهما فقط ال غري(
�جمالية  وبقيمة  للمخطر،  �صيك  بتحرير  �ليه  �ملخطر  قام  �ليه،  �ملخطر  و  �ملخطر  بني  �لتجاري  �لتعامل  -نتيجة   : �لوقائع 
)25000( درهم و�ملبينة بالو�صف �لتايل : 1 �ل�صيك رقم )000010( و�مل�صحوب على بنك �المار�ت دبي �لوطني �لوطني 
�نه �عيد دون �صرفه الن �حل�صاب مغلق  ، �ال  �لبنك �ملذكور  �ل�صيكات على  2022/05/13  مت تقدمي على �ملخطر  بتاريخ 
مرفق �صورة من �ل�صيك / حاول �ملخطر �الت�صال باملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وبعد ذلك قام �ملخطر �ليه ب�صد�د جزء من �ملبلغ 
و�ملتبقي مبلغ وقدره 6745 درهما حاول �ملخطر �الت�صال باملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ل�صد�د �ملبلغ �ملتبقي لكن دون جدوى، 
�أيام من تاريخة و�ال�صت�صطر   5 لذلك - تخطر �ملخطرة �ملخطر )�ليه ب�صرورة �صد�د �ملبلغ وقدره 6745 درهم وذلك خلل 

�أ�صفًة �إىل �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لتي تكفل �حل�صول على حقوقها بكل حتفظ و�إحرت�م.
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
 �إخطار عديل بال�فاء 

MOJAU_2022- 0106246 رقم �ملعاملة
�خطار عديل للوفاء

�ملخطر / �أمل حممد ر��صد عبد�هلل �ل�صعدي - �جلن�صية �المار�ت حتمل هوية رقم 784197763621436
0508070760  : هاتف  رقم  �لعنو�ن / �ل�صارقة - �لرحمانية 8 

�ملخطر �إليه / نوح كمال حممد كمال �آل علي - �جلن�صية �المار�ت ، �لعنو�ن �ل�صارقة - �ملجاز 1 بناية بالر�صيد 1 �لطابق 
�لع�صرون مكتب 2002 - هاتف رقم / 0508306806 - 0524969519

�ملو�صوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 600،000 درهم
�مار�تي درهما(  �لف  )�صتمائة   600،000 مببلغ  للمخطر  �صيك  �ملخطر �إليه حرر عدد 2 

بدون  �ل�صيك  يف  تعديل  ب�صبب  �صرف  دون  �رتد  �أنه  �إال  ل�صرفها  �ملخطر  توجه  �ل�صيكات  ��صتحقاق  بتاريخ  �نه  حيث 
��صتحقاق  بتاريخ  درهم   200،000 مببلغ   000017 رقم  �صيك   -1  : كالتايل  �ل�صيك  وبيانات  عليه  �صليم  توقيع 
400.000 درهم  000019 مببلغ  �صيك رقم   -  2  ، �ال�صلمي  �المار�ت  بنك  من  و�مل�صحوب   2022/07/22
بتاريخ ��صتحقاق 2022/10/01 و�مل�صحوب من بنك �المار�ت �ال�صلمي - حيث �ن �ملخطر �ليه قد تخلف بالوفاء 
باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و �ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� لكن دون جدوى. لذلك فاأننا نخطر كم ب�صرورة 
�صد�د �ملبلغ �ملذكور خلل خم�صة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ال �صت�صطر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية ، و�طلب من �ل�صيد 

�لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �الإخطار للعلم مبا جاء به.
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�إعلن مدعى عليه بالن�سر 

لدى  حمكمة خ�رفكان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
يف  �لدع�ى رقم KHCFICIPOR2022 /0000310  جتاري )جزئي(

�إىل : حممد رحيم ح�صني نور �لنبي - جمهول حمل �الإقامة �لعنو�ن : �لفجريه �صناعية �لبديه �صارع 
طريق �رمك�س رقم �لبيت 3005 هاتف : 0588247186

�لعنو�ن  �حمد  �ل�صيد  يو�صف  ملالكها حممد  �لبناء  لتاجري معد�ت  �لقدره   / )ة(  �ملدعي  ب��اأن  نعلمكم 
رقم  �لوهاب �حلمادي هاتف  زي��اد حمل ملك عبد  بن  �صارع  : خورفكان  �لعنو�ن   - �الإق��ام��ة  / حمل 
�لت�صريح بالدعوى   : �أواًل   : ب����  للمطالبة  �أعله  �ملذكورة  �لدعوى  �أقام  قد   -  0506262470
يدفع  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  : �حلكم  ثانياً   ، به  عليه  �ملدعى  و�ع��لن  لنظرها  �ق��ر موعد  وحتديد 
ثالثا  �صبعة �الف و�صبعمائة و�صتة و�صبعون درهما.  7776 درهم  به وقدره  �ملطالب  �ملبلغ  للمدعيه 
: �لز�م �ملدعى عليه بالر�صوم و�مل�صاريف. لذ� يتوجب عليكم �حل�صور �أمام �لد�ئرة خورفكان �لد�ئرة 
�ل�صاعة   2023/01/19 �ملو�فق  يوم  �الإحتادية �صباح  �لثانية حمكمة خورفكان  و�لعمالية  �ملدنية 
لديكم من دفاع و م�صتند�ت ، ويف حالة عدم ح�صوركم �أو �إر�صال وكيل معتمد  ما  لتقدمي   09:00

ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �صتبا�صر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70021 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2023/192(

�ملنذر : �صركة مدينة �العمال �لكويتية �لعقارية فرع دبي
�ملنذر �ليه : �لفتح ملقاوالت �لبناء �س ذ م م 

�ملو�صوع :
وي��ن��ب��ه �مل��ن��ذر ع��ل��ى �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ص��رورة جت��دي��د ع��ق��د �الي��ج��ار للغرفة رق���م 214-

�يجار  بو�قع   05/07/2022 من  �مل�صتحق  �اليجار  بدل  و�صد�د   2016/214
43200 درهم و�الخلء �لتام و�صد�د بدل �اليجار حتى تاريخ �الخلء وفقاً  �صنوي 
تاريخ هذ�  من  يوماً  �ل�صابق وذلك خلل ثلثون  �لعقد  �ملبينة يف  �اليجارية  للقيمة 
�الإنذ�ر و�ال �صي�صطر �ملنذر ��صف �ىل �تخاذ �الإج��ر�ء�ت �لقانونية و�لق�صائية الخلء 
تاريخ  حتى  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �اليجار  ببدل  �لز�مها  مع  �مل��اأج��ور  من  �ليها  �ملنذر 

�الخلء �لتام مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
مذكرة �إعلن حكم بالن�سر

�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية، �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه
يف �لدع�ى رقم SHCFICIPOR2022/0008555 ، جتاري )جزئي(

�إىل : �ملحكوم عليه / �صيف خلدمات �لغاز -)م.م.ج(،  �لعنو�ن : 9673123 
قا�صم نعمان قا�صم �الغا �الغا - �لعنو�ن : 9714103

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2023/01/10 
قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعله

ل�صالح ي�صري لتاأجري �ل�صيار�ت، بالتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري
خلدمات �لغاز.  �صيف  عليها  �ملدعى  جتاه  �لدعوى  برف�س   -1

يوؤدي للمدعية مبلغا قدره )ثلثة  باأن  �الأغا  قا�صم  نعمان  قا�صم  �ملدخل  �خل�صم  باإلز�م   -2
ع�صر �ألف ومائة وثلثة وثلثون درهما وثلثة وع�صرون فل�س( مع �لفائدة بو�قع  5% من 
�إلز�مه بالر�صوم و�مل�صاريف و خم�صمائة درهم  تاريخ �ملطالبة �لق�صائية و حتى �ل�صد�د �لتام و 

مقابل �أتعاب �ملحاماة.
حكما قابًل لل�صتئناف خلل �ملدة �لقانونية.

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

حمكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية �لإحتادية
ق�سم �حلج�ز�ت و�لبي�ع

�علن بال�سد�د حتت طائلة بيع �لعقار باملز�د �لعلني )ن�سر�( 
يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2578 ل�سنة 2022

�ملنفذ �صدهم / ورثة �صلطان ح�صني �حمد �حلمادي وهم : 1- ح�صني �صلطان ح�صني �حمد �حلمادي،  2- مرمي �صلطان ح�صني 
�حمد �حلمادي، 3- عبد�هلل �صلطان ح�صني �حمد �حلمادي،  4- �صالح �صلطان ح�صني �حمد �حلمادي،  5- �مينة �صلطان ح�صني 
�حمد �حلمادي، 6- ماجد �صلطان ح�صني �حمد �حلمادي،  7- حممد �صلطان ح�صني �حمد �حلمادي، 8- ورثة فاطمة �بر�هيم 
11- خديجة �صلطان ح�صني �حمد  10- هبة �صلطان ح�صني �حمد �حلمادي،   9- هند �صلطان ح�صني �حمد �حلمادي،   حمد، 
�حلمادي، ل�صالح �ملنفذ له / �حمد حممد حممد عبده �ل�صريف - حيث تقدم طالب �لتنفيذ بطلب بيع �لعقار�ت �ملبينة �أدناه عن 
طريق �ملز�د �لعلني - قطعة رقم 3 ملك مبنطقة ك�صي�صة 2 باإمارة �ل�صارقة  - قطعة رقم 78 ملك مبنطقة ك�صي�صة 3 باإمارة 
�ل�صارقة  قطعة رقم 839 ملك مبنطقة �ل�صبخة باإمارة �ل�صارقة. لذ� قررت �ملحكمة )د�ئرة �لتنفيذ( �خطاركم بوجوب �صد�د 
�لدين �ملرتتب يف ذمتكم يف �لق�صية �لتنفيذية �أعله مبلغ وقدره 2،334،827 درهم ، ب�صندوق �ملحكمة وذلك خلل 15 يوما 
من تاريخ تبليغك بخطابنا هذ�، و�ال فاإن �ملحكمة �صتتخذ �لقر�ر �ملنا�صب ب�صان طرح �لعقار�ت �ملذكورة �أعله للبيع وفق �الأ�صول 
ل�صنة  رقم )11(  للقانون �الحتادي   2018 ل�صنة  �لتنفيذية )57(  �للئحة  �ملادة )152( فقرة )2( من  لن�س  وذلك عمل 

ب�صان قانون �الجر�ء�ت �ملدنية ...  يقت�صي عليكم تنفيذ �لقر�ر خلل �ملهلة �مل�صود عنها �عله ...  1992
رئي�س ق�سم �حلج�ز�ت و�لبي�ع 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

��صم �ل�صركة : ا�ستديو بيم - ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 402-19 ملك �ل�صيخة مرمي بنت ر��صد بن �صعيد �ل مكتوم - 
�لرقة - ديرة - �ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�صة : 776066 
�الإقت�صاد  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   1270016  : �ل��ت��ج��اري  بال�صجل  �ل��ق��ي��د  رق���م 
�ل�صركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �لتاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�صياحة 
و�ملوثق لدى   2019/3/5 بتاريخ  ق��ر�ر حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  �أع��له  �ملذكورة 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/5 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة 
رقم  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات  لتدقيق  دوكيوبيليتي  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم 
1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف : 4421762-04 فاك�س 
خلل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً   04-4421764  :

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة
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�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات 
1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة -  �لعنو�ن : مكتب رقم 
هاتف : 4421762-04 فاك�س : 4421764-04 مبوجب هذ� تعلن 
�الإقت�صاد و�ل�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعله لت�صفية 
ا�ستديو بيم - ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/3/5 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/5 وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة
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�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - علي حممد �حمد �ملقرو�س
�ملرجتعة   �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004302/ 

�إىل �ملحكوم عليه : علي حممد �حمد �ملقرو�س 
�ب  �لو�ت�س  برنامج  طريق  عن  �علنه  يرجى   503031112 مكاين   2 �لنعيمية  عجمان   : �لعنو�ن 

و�لر�صايل �لن�صية على هاتف : 0509440425  
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ليها  �مل�صار  �لق�صية  - يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  - �جلن�صية  �لنعيمي  ز�يد  بن  �ملنفذ حميد علي غامن 
�أعله.  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صامل �لر�صوم و�مل�صاريف : 36238.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ �إعلنك 
/ �إعلنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�صاعة   -

�لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إخطار عديل بالن�سر

رقم )2023/188(
�ملنذرة : هافيلي لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي

�ملُْخَطر �إليها �الأوىل : مزرعة �يرو فري�س - �س.ذ.م.م
�ملخطر �إليه �لثاين : يو�صفي �حمد علي �صاالو�ال - هندي �جلن�صية - )جمهول حمل �القامة(

ذمتهما  يف  د  �صِ �ملرَُتَ �ملبلغ  �صد�د  وب�صرورة  بالَوَفاِء  ُتَكلُِّفها  و  �إليهما  �ملُْخَطر  ُتْخِطَر  �ملُْخِطرة  فاإن 
بو�قع  �لقانونية  و�لفو�ئد  درهم  �ألف  وخم�صون  �أربعمائة  درهم   450،000.00 وقدره  و�لبالغ 
12 من تاريخ �الإمتناع عن �ل�صد�د وحتى متام �ل�صد�د و�لثابت مبوجب �ل�صيكني رقمر 00217، 
�صرف وفق �لبيانات  دون  �رتدو�  و�لذين  �لوطني  �خليمة  ر�أ�س  بنك  على  و�مل�صحوبني   00219
�صابقة �لتبيان وذلك خلل مدة �أق�صاها �صبعة �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �الإخطار �لعديل و�إال �صوف 
َطُر �أ�صفني �إىل ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء ب�صد�د �ملبلغ �ملذكور ل�صالح �ملخطرة و�ملطالبة بالتعوي�س عن  ن�صُ

�إمتناعكم عن �ل�صد�د وحب�س م�صتحقات �ملخطرة دون م�صوغ قانوين ُيبيح ذلك. 
مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �الأخرى ، 

�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�علن م�عد �جتماع خربه بالن�سر

يف �لأمر على عري�سه 07/00126/2023 
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

طالب �المر : ر��صد دروي�س �حمد �صيف �لكتبي و �صركة دروي�س بن �حمد و�والده ذ.م.م  و ر��صد دروي�س 
�لكتبي للتطوير �لعقاري - �ملطلوب �المر �صده / �صركة ذ� ب�صت و�ي خلدمات �الإ�صر�ف �الإد�ري للعقار�ت 

ذ.م.م  و �يرون وول للو�صاطة �لتجارية “ م�صتاأجر “ - )جمهول حمل �الإقامة( 
�صيغة �الإعلن بالن�صر

رقم  عري�صه  على  �الأمر  فى  �اليجاريه  �ملنازعات  ف�س  مركز  من  �ل�صادر  �لقر�ر  مبوجب   ، عليه  بناء 
2023/00126/07 �مل�صجل �صدكم و�لذى قررت �للجنه ندب �خلره �لهند�صية �إىل �لعني مو�صوع 
�المر ملعاينتها على �لطبيعه تو�صل لتحديد ما �إذ� كانت توجد بها ��صر�ر وماهيتها و�صببها و�مل�صئول 
�م ل�صوء �ال�صتعمال وماهيه �عمال �ال�صلح �للزمه  �إذ� كانت نا�صئه عن �ال�صتعمال �لعادى  عنها وما 
ومده وقيمه �ال�صلح �م ال توجد بها ثمه ��صر�ر . وحيث قررت �خلره �ملوقره بعقد �جتماع ومعاينة 
للماجور يوم �ل�صبت بتاريخ 14/1/2023 �ل�صاعه 13:00 بعد �لظهر بناء عليه نخطركم بانعقاد 
�الجتماع و�ملعاينة مبقر �ملاجور مبنى دروي�س بن �حمد و�والده بلوك بي منطقة جممع دبي لل�صتثمار 

�الول �ر�س رقم 588.

�إعلن �إجتماع خربة 
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�علن دع�ة �جتماع خربة بالن�سر

�أنا / وليد خمي�س بن �صويد�ن خبري�ً ح�صابياً مكلفاً من قبل حمكمة  ب�صفتى 
فاإننا  جزئي.  جتاري   )2022/2521( رقم  �لدعوي  يف  �خلرة  باإجر�ء  دبي 
 & �لو�حد �س .ذ.م.م  �ل�صخ�س  قد قررنا دعوة / بازل فارما�صيوتيكالز �صركة 
بازل فارما�صيوتيكالز �س ذ.م.م ) فرع(  من �أجل ح�صورها �أو من ميثلها قانوناً 
�أعله.  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوي  يف  و�لثانية  �الأويل  عليهما  �ملدعي  ب�صفتها 
و�ملقامة من قبل �ملدعية : ويلفارما للمحاليل �لطبية ذ.م.م - وذلك للح�صور 
�إىل مقر مكتبنا �لكائن يف بناية مركز �الأعمال �لذهبي - �صارع بور�صعيد - خلف 
وكالة ني�صان مكتب رقم 604 - ت : 2208803-04 - ف : 2208804-

�ل�صاعة  متام  يف   19/01/2023 �ملو�فق  �لقادم  �خلمي�س  يوم  وذلك   04
.)AM 11:00( ًحلادية ع�صر �صباحا�

خبري ح�سابي / وليد خمي�س بن �س�يد�ن - قيد رقم: 141

�إعلن �إجتماع خربة 
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�إعلن بالن�سر 

للح�س�ر �أمام �خلربة يف �لجتماع �ملحدد
دبي جتاري  تنفيذ   4496 بالدع�ى رقم 2022/ 

�ملنفذ �صده �الأول / جي ��س بي لتجاره �ملو�د �لغذ�ئيه �س ذ م م 
�ملنفذ �صده �لثاين / حممد عبد �لرحمن عبد �لرحيم مقيم �هلى

 / �لتنفيذ  طالب  من  �صدكم  و�ملرفوعة  �أعله  بالق�صية  ح�صابي  خبري  �نتد�بنا  مت  �نه  علما  نحيطكم 
�صونيل بر�كا�س برمي بر�كا�س  وعليه فانتم مكلفون �و من ميثلكم قانونا بح�صور �جتماع �خلرة عن 
بعد و�ملقرر يوم �خلمي�س �ملو�فق 2023/1/19 يف متام �ل�صاعة 11.00 �صباحا وذلك عر برنامج “ 

مايكرو �صوفت تيمز"  و�ن ر�بط �الجتماع هو: 
https://teams.live.com/meet/9479605958836

يرجى �حل�صور باملوعد �ملحدد وتقدمي �مل�صتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم 
عن �حل�صور فاإن �خلرة �صتبا�صر �أعمالها وفقا لل�صلحيات �ملخولة لها قانونا.  لل�صتف�صار �الت�صال 

بالرقم : 050-6498498 
marwanalraeesi@hotmail.com :لريد �اللكرتوين�

�خلبري �حل�سابي / مرو�ن �أحمد �لرئي�سي

�إعلن �إجتماع خربة 
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�علن بالن�سر        

 6483/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملتنازع �صده : 1- �نوج كومار �صيام �صينغ  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :�أوتو�صرت�د �نرتنا�صيونال لتاأجري �ملركبات �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �وال:�لت�صريح بالدعوى وحتديد �قرب جل�صة لنظرها و�علن �ملدعي 
عليهما ب�صورة منها - ثانيا:�حلكم بالز�م �ملدعي عليهما على �صبيل �لت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره )85.035.59( درهم خم�صة وثمانون �لف وخم�صة وثلثون درهما وت�صعة وخم�صون فل�صا - مع 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 6% �صنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د - ثالثا:�حلكم بالز�م �ملدعي 
مت�صامنني برد وت�صليم �ل�صيارة رقم 57636/18 تويوتا كوروال موديل 2022 �ىل �ملدعية - ر�بعا:�حلكم بالز�م 
�ملدعي عليهما بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )2000( درهم �لفان درهم كتعوي�س عن حب�س م�صتحقات 
�ملدعية لديهما وعدم �النتفاع بها من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى تاريخ قيد �لدعوى - خام�صا �لز�م �ملدعي 
 2023/1/25 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  و�مل�صاريف  �لر�صوم  عليهما 
�ل�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�لت�س�يات  �ل�دية
70392

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )174/2023(

�ملنذر : �ل�صويب للعقار�ت - ذ م م
�ملنذر �إليه : دوالر لتجارة �خل�صار و�لفو�كه - �س ذ م م

�لغري مدفوعة  �الي��ج��اري��ة  �مل��ت��اأخ��ر�ت  قيمة  ب�صد�د  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
بح�صب عقد �اليجار �ملحرر بيننا لوجود فرتة بدون �صد�د �لقيمة �اليجارية 
ت��ل��ق��اء نف�صه  2022/11/19 وجت����دده م��ن  ب��ت��اري��خ  �ل��ع��ق��د  �ن��ت��ه��اء  ح��ي��ث 
تبد�أ يف  و�لتي  �ملطلوبه  �اليجارية  �لقيمة  �صد�د  بدون  �يجاريه جديده  ملده 
2022/11/20 وتنتهي يف 2023/11/19 و مبهلة مدتها )30 يوما( 
�مل��اأج��ور وذل��ك ح�صب  تاريخ ن�صر ه��ذ� �الع��لن و�ال �الخ��لء وت�صليمنا  من 

�الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2023/171(

�ملن����ذرة : دوم �دفان�صد للعمال �لكهروميكانيكية �س ذ م م
بوكالة �ملحاميني/ عبد�لعزيز �لهنائي وجو�هر حممد �لغيث

�ملنذر �إليها : ميغامك للمقاوالت �مليكانيكية و�لكهربائية - �س ذ م م
درهم   546،492.59 مبلغ  �إج��م��ايل  ���ص��د�د  ب�صرعة  �إل��ي��ه��ا  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذرة  ت��ن��ذر 
)خم�صمائة و�صتة و�أربعون �ألفاً و�أربعمائة و�ثنان وت�صعون درهماً وت�صعة وخم�صون 
5% م��ن تاريخ  ب��و�ق��ع  ق��ان��ون��ي��ة  ف��ائ��دة  �إىل م��ا ي�صتجد م��ن  ب��االإ���ص��اف��ة  ف��ل�����ص��اً( 
من  يوماً  ثلثون  �أق�صاه  موعد  يف  وذلك  �لتام،  �ل�صد�د  وحتى   17/5/2021
تاريخ تبلغكم بالتكليف �ملاثل عن طريق �لن�صر ، و�إال �صوف ت�صطر �ملنذرة �آ�صفة يف 

�تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية قبلكم.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2023/176(

�ملنذر : �ل�صويب للعقار�ت ذ م م
�ملنذر �إليه : منى �صهاب �أحمد - مالكة �ملوؤ�صة �لفردية )م�صغل �البره للخياطة 

و�لتطريز(
�إليه ب�صد�د قيمة �ملتاأخر�ت �اليجارية �لغري مدفوعة بح�صب  ينذر �ملنذر �ملنذر 
عقد �اليجار �ملحرر بيننا لوجود فرتة بدون �صد�د �لقيمة �اليجارية حيث �صيك 
�اليجار �ملرجتع من �لبنك بدون �صد�د بتاريخ 2022/9/30 بقيمه 7550 
 - �اليجار  بعقد  عليه  �ملتفق  - ح�صب  يوما(  ع�صر  دره��م مبهلة مدتها )خم�صة 
وذلك من تاريخ ن�صر هذ� �العلن و�ال �الخلء وت�صليمنا �ملاأجور و ذلك ح�صب 

�الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )175/2023(

�ملنذر : �ل�صويب للعقار�ت - ذ م م
�ملنذر �إليه : �م ��س �يه خلدمات تو�صيل �لطلبات �س ذ م م

�إليه ب�صد�د قيمة �ملتاأخر�ت �اليجارية �لغري مدفوعة بح�صب  ينذر �ملنذر �ملنذر 
عقد �اليجار �ملحرر بيننا لوجود فرتة بدون �صد�د �لقيمة �اليجارية حيث �صيك 
�اليجار �ملرجتع من �لبنك بدون �صد�د بتاريخ 2022/11/15  بقيمه 5625 
 - �اليجار  بعقد  عليه  �ملتفق  - ح�صب  يوما(  ع�صر  دره��م مبهلة مدتها )خم�صة 
وذلك من تاريخ ن�صر هذ� �العلن و�ال �الخلء وت�صليمنا �ملاأجور و ذلك ح�صب 

�الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�إعلن بالن�سر

يف �لإنذ�ر �لعديل رقم )2023/178(
�ملنذرة : �الوج لتجارة مو�د �لبناء - �س.ذ.م.م

 AL QASEES BUILDING( �لبناء  ملقاوالت  �لق�صي�س  موؤ�ص�صة   -1  : �إليهم  �ملنذر 
�إمارة ر�أ�س �خليمة من  �صادرة   )27156( رقم  رخ�صه   )CONTG

�إمار�تى �جلن�صية )جمهول حمل �الإقامة (  - �ل�صحي  دربول  على  �حمد  �لرحمن  عبد   -2
م�صرى �جلن�صية )جمهول حمل �الإقامة(  - حممد  �صيد  �صعبان  حممد   -3

�ملو�صوع / �إعلن بالن�صر يف �إنذ�ر عديل رقم )2022/1/292381(
�ن �ملنذرة تنذر / �ملنذر �صدهم باأن يوؤديا لها بالت�صامن و�لتكافل مبلغ وقدره )58،118 درهم( 
)ثمانية وخم�صون �لف ومائة وثمانيه ع�صر درهم( وذلك خلل خم�صة �أيام من تاريخ �علن هذ� 
�د�ء  �مر  ��صت�صد�ر  �ملنا�صبة مبا فيها  �لقانونية  �الإج��ر�ء�ت  باتخاذ كافة  ، و�ال �صوف نقوم  �الإن��ذ�ر 

�صدكم و�إلز�مكم بالر�صوم و�مل�صاريف و�لفائدة �لقانونيه و�لتعوي�س �ملنا�صب.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2023/139(

�ملنذر : �حمد حممد عبد �هلل على �جلا�صم
بوكالة : ماجد �حمد حممد عبد�هلل �جلا�صم

�صد / �ملنذر �ليه : حميد عبد �لرحيم �صعبان حممد �أهلي
بهذ� ن�صدر لكم هذ� �الإنذ�ر ل�صد�د �ملبلغ �ملرت�صد على ذمتك و قدره 
2022/12/1 �ىل  ت��اري��خ  )6،667( دره��م ع��ن ف��رتة �ي��ج��ار م��ن 
�الإنذ�ر  هذ�  ن�صر  تاريخ  �أي��ام من   7 2022/12/30 خلل  تاريخ 
�أمام  �لقانونية  �الإج�����ر�ء�ت  �إت��خ��اذ  �صيتم  و�إال  و�حل�����ص��ور،  �مل�صتحق 

�ملحاكم يف �لدولة. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�إعلن بالن�سر 

�إعلن يف �لق�سية رقم 2022/4163 م�ستعجل عجمان
�إىل �ملدعى عليهما /1- جود العمال �الملنيوم و�لزجاج )ذ.م.م(

كركوكلي  �ح�صان  معتز   -2
مبا �أن �ملدعية/ �لوطنية لل�صيار�ت

قد �أقامت �صدكما �لق�صية �مل�صار �إليها �أعله، وحكمت حمكمة عجمان �ملوقرة بتعيني �خلبري �حل�صابي �صاحب 
�لدور للنظر يف �لدعوى �أعله وحيث �أنكم مل حت�صرو� جل�صة �لنطق باحلكم �لتمهيدي. لذ� فاإنه ُيرجى �لعلم 
كموعد   )12:00  pm( ظهر�ً  ع�صرة  �لثانية  �ل�صاعة   24/01/2023 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  حتدد  قد  �أن��ه 
جلل�صة �خلرة عن بعد عر تطبيق زووم يف �لدعوى �أعله، ويتعني عليكم �لتو��صل معنا مبوعد �صابق وتزويدنا 
بو�صيلة �لتو��صل �لرقمية )�الإلكرتونية( �خلا�صة بكم حتى نتمكن من تزويدكم بر�بط �الجتماع ، كما يتعني 

عليكم تقدمي كافة �لوثائق و�مل�صتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى.
�خلبري �حل�صابي / �أحمد �إبر�هيم حممد �ل�صيد

طريق  ع��ن  �إل��ي��ن��ا  و�إع���ادت���ه  �لن�صر  على  ومبو�فقتكم  ب��اال���ص��ت��لم  �إ���ص��ع��ار�ً  �الإخ��ط��ار  ه��ذ�  على  �لتوقيع  ر�ج���ني 
�الل��ك��رتوين ب��ري��دن��ا  و�أن   ،  050-2240791 �ل��ن��ق��ال  ه��ات��ف��ن��ا  رق���م  �أن  �ل��ع��ل��م  م��ع  �الل���ك���رتوين،  �ل���ري���د  

yahoo.com@ahmedased88
اخلبري احل�سابى وال�سريبي
اأحمد اإبراهيم حمبمد ال�سيد

�إعلن �إجتماع خربة 

70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�إعلن بالق�سية �لتنفيذية بالن�سر

�إىل : �ملحكوم عليه)1( : الك�صمانري ماها ديفاير الك�صمانري :
�لعنو�ن : عجمان �لرو�صه 2 �صارع �ل�صيخ عمار جنب �صروق مول

نعلمكم باأن د�ئرة �لتنفيذ يف حمكمة عجمان �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
قد قررت يف �لتاريخ �ملذكور �إعلنكم باأن طالب)ة( �لتنفيذ : �حمد علي جابر علي 
 AJCEXCIBOUNCE2022/0004966 حلمادي - يف �لق�صية رقم�

- �ل�صيكات �ملرجتعة - قد تقدم �إليها ب�صاأن �لق�صية �مل�صار �إليها.
للمطالبة مببلغ وقدره )18،924( درهم.

لذلك: �نت مكلف بتنفيذ ماجاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعلم خلل 15 
يوما من تاريخ �علنك �علنكم بهذ� �الخطار. ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونيا.

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

70608
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�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�إعلن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
  253/2022/13773 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل �الإعلن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1- ر�مون جو�صي �دفين�صوال رومولو  -   جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )13938( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�إعلن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
  253/2022/13762 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل �الإعلن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1- عبد�هلل عبد�لهادي ح�صن  -   جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )208493( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

�إعلن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
  253/2022/13545 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل �الإعلن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1- بابى ماالكار موكول �صاندر� ماالكار  -   جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �أبوظبي �لتجاري
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )73448( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:6151/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�صر رقم 763

مو�صوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )300.000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 

بل كفالة   . 
�ملتنازع:�زهري �صلمة عبد�لوهاب ع�صريه

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديره - دبي - �صارع �لقرهود - مبنى �ركيديا - �صقة 306 - مكتب 
�لثالث  �لطابق  �ركيديا -  بناية  �لقرهود -  �لقانونية - �مارة دبي -  �ل�صويدي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت  عيد 

- مكتب رقم 306 
�ملطلوب �إعلنه :  1- �جمد عبد�لكرمي ب�صري �جلندى  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع �الإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )300.000( 
درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د 
�مل���و�ف���ق:2023/1/19  �خلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   - كفالة  ب��ل  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�صمول  �ل��ت��ام 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�  بعد  �لتقا�صي عن  بقاعة  �ل�صاعة:09:00 �صباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

�لت�س�يات   �ل�دية    
70608

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:6414/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �لثانية ع�صر رقم 761

�لر�صوم  دره��م مع  �لف  �ربعمائة  دره��م   )400.000( وق��دره  �ملالية مببلغ  �ملطالبة   : �ملنازعة  مو�صوع 
و�مل�صاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام   . 

�ملتنازع:بيجور�ج ر�جيندر�ن ر�جيندر�
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بني يا�س - مبنى �ل�صاملية - �صقة 1303 

�ملطلوب �إعلنهما :  1- �صركة فلورم �صوفت للتجارة �لعامة ذ.م.م 2- �صامودر�جيت جوهني بيجوى 
جوهني  -  �صفتهما : متنازع �صدهما 

مو�صوع �الإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة �ملالية مببلغ وقدره )400.000( درهم 
�ربعمائة �لف درهم مع �لر�صوم و�مل�صاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى 
بقاعة  �صباحا  �ل�صاعة:09:00  �مل��و�ف��ق:2023/1/25  �الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   - �لتام  �ل�صد�د 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن  �لتقا�صي 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

�لت�س�يات   �ل�دية    
70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدع�ى رقم:1135/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �البتد�ئية �ملدنية �لثامنة رقم 20

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة ب�صحة �حلجز رقم 35/2022 حجز حتفظي مدين �ل�صادر بتاريخ:2022/7/1 وببطلن عقد بيع 
�صيارة �ملوؤرخ 2022/2/22 لبطلن �صببه و�نعد�م ركنه وللتغرير و�لغ�س و�لتدلي�س و�نعد�م ركن �لثمن وبطلن ما تله من 
عقود بيع مبتنيه عليه لبطلن حملها مبا يرتتب على ذلك جمعية من �ثار و�لز�م �ملدعي عليهما �لثانية و�لثالث باعادة 
نقل حيازة وملكية �ل�صيارة مو�صوع �لتعاقد �ىل �ملدعية وفقا للجر�ء�ت �ملتعبة يف ذلك و�لر�صوم و�مل�صروفات �لق�صائية 

ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:دينا و�صيم عدلوين

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �صارع عود ميثاء - مبنى �بر�ج �خلليج )جلف تاور( �صقة بي 1 
601 - مقابل مدينة دبي �لطبية - وميثله:عماد جمعة ح�صني علي �هلي

�ملطلوب �إعلنه :  1- و�ئل عبد�الإله علي ريا�س �بر�هيم  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع �الإعلن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2022/10/24 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�صالح 
�ملدعية/دينا و�صيم عدلوين بحكمت �ملحكمة ح�صوريا للمدعي عليهما �لثاين و�لثالث ومبثابة �حل�صوري للمدعي عليه 
�الول و�خل�صم �ملدخل بالز�م �ملدعي عليهم جميعا و�خل�صم �ملدخل بالز�م �ملدعي عليهم جميعا و�خل�صم �ملدخل برد �ل�صيارة 
�لتحفظي رقم 35/2022 حجز  با�صمها وب�صحة �حلجز  و�ع��ادة ت�صجيلها  �ليها  �ملدعية وبنقل ملكيتها  �لدعوى �ىل  حمل 
، حكما مبثابة  �ملحاماة   �تعاب  درهم مقابل  بامل�صاريف وخم�صمائة  و�لزمتهم  ب��ت��اري��خ:2022/7/1  �ل�صادر  حتفظي مدين 
�حل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العلن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن بالن�سر        

                  يف  �لدع�ى رقم:2391/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثالثة رقم 402

مو�صوع �لدعوى : �حالة �لنز�ع رقم 2022/5871 نز�ع حمدد �لقيمة �ىل �ملحكمة �ملخت�صة و�ملطالبة بالز�م �ملدعي 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )26760( وق��دره  مببلغ  عليه 

�ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة . 
�ملدعي:خان مر�د خان

عنو�نه:�المار�ت دبي - �لورقاء - بناء عبد�هلل ح�صن �حلميدي - �صقة رقم 606
�ملطلوب �إعلنه :  1- حممد �صاهد خان حبيب  -  �صفته : مدعي عليه 

�لقيمة �ىل  ن��ز�ع حم��دد  رق��م 2022/5871  �لنز�ع  �حالة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �الإع��لن  مو�صوع 
�ملحكمة �ملخت�صة و�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )26760( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة  - وحددت لها جل�صة يوم 
�خلمي�س  �ملو�فق  2023/1/19  �ل�صاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن بالن�سر        

                  يف  �لدع�ى رقم:1104/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �خلام�صة رقم 404

مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )198.312.10( �لف درهم مائة وثمانية وت�صعون 
�ال�صتحقاق 2022/11/7 وحتى متام  تاريخ  �لقانونية من  و�لفو�ئد  فلو�س  و 10  درهم  و�ثنا ع�صر  �لفا وثلثمائة 

�ل�صد�د بن�صبة 5% �صنويا . 
�ملدعي:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بنك دبي �لتجاري - �صقة بناية بنك دبي �لتجاري 
- بجو�ر ديره �صيتي �صنرت

�ملطلوب �إعلنه :  1- مع�صوما فر�ز باتيل  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع �الإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )198.312.10( 
تاريخ  من  �لقانونية  و�لفو�ئد  فلو�س   10 و  دره��م  ع�صر  و�ثنا  وثلثمائة  �لفا  وت�صعون  وثمانية  مائة  دره��م  �ل��ف 
�ال�صتحقاق 2022/11/7 وحتى متام �ل�صد�د بن�صبة 5% �صنويا - وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2023/1/18  
�ل�صاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  14475/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم )100001( و�ل�صادر عن بنك دبي �ال�صلمي بقيمة 
. )42391.92(

طالب �لتنفيذ : �آفاق �ال�صلمية للتمويل م�صاهمة خا�صة
ب��رج �ل�صلم - �صقة 2604 -  ع��ن��و�ن��ه:�الم��ار�ت - �م��ارة دب��ي - بردبي - دب��ي - �صارع �ل�صيخ ز�ي��د - مبنى 

�صري�تون جر�ند
�ملطلوب �إعلنه : 1- حممود �صري حممد عبد�حلميد - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)43669.92( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  12002/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم )000013( و�ل�صادر عن بنك �مل�صرق بقيمة )58800( 
درهم .

طالب �لتنفيذ : �آفاق �ال�صلمية للتمويل م�صاهمة خا�صة
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى برج �ل�صلم  - �صري�تون جر�ند

�ملطلوب �إعلنه : 1- طارق عبد�هلل عبد�لعزيز - �صفته: منفذ �صده
مو�صوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)58800( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ ر�صوم خلزينة �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  113/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

وع�صرون  وخم�صة  مائة  دره��م   )125000000( مبلغ  ب�صد�د  �صده  �ملنفذ  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�صوع 
مليون درهم و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام مع �لز�م �ملنفذ �صده بالر�صوم 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة .
طالب �لتنفيذ : ح�صني مر�د �بر�هيم �لبلو�صي

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى جروزفيرن - �صقة 1207 - قبل كر�ون 
بلز� - وميثله:حممد عبيد خلفان �لر�صة �ل�صويدي

�س �حمد - �صفته: منفذ �صده �ملطلوب �إعلنه : 1- �حمد �ياز ريا 
مو�صوع �الإعلن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن �الر�س رقم 952 �لكائنة يف 
منطقة �لثنيه �خلام�صه ��صم �ملبنى �ت�س دي ��س تاور - رقم �ملبنى 1 - رقم �لوحدة 3703 - م�صاحة �لوحدة 

106.19 مرت مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به )125000000( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70021

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن بالن�سر        

 1144/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملتنازع �صده : 1- �حمد عبد�هلل �حمد مفتاح �لنا�صري  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :دكة نهر �ل�صود�ن للعلف

وميثله : حممد �حمد علي �حمد �للنجاوي 
قررنا مبثابة �حل�صوري �لز�م �ملتنازع �صده بان يوؤدي للمتنازعة مبلغ )�ثنان وخم�صون 
تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(  وثمانون  وثمانية  وخم�صمائة  �ل��ف 
�ال�صتحقاق �حلا�صل يف 2021/8/25 وحتى متام �ل�صد�د وبالز�مه بامل�صروفات ومببلغ 

�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

�لت�س�يات  �ل�دية
70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5724/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم:040098 و�ل�صادر عن بنك �ت�س �ي بي �صي 
�ل�صرق �الو�صط �ملحدود بقيمة 237600 

طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �صي �ل�صرق �الو�صط �ملحدود فرع دبي
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - و�صط مدينة دبي - دبي 

�ملطلوب �إعلنه : 1- �صيلجانو�صكي �لك�صاندر - �صفته: منفذ �صده
مو�صوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر  به وقدره )241252( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70330

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  14015/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم:688468 و�ل�صادر عن بنك �بوظبي �الول 
بقيمة )6900( درهم .

طالب �لتنفيذ : �صبيد بوينت لتاأجري �لدر�جات �لنارية
عنو�نه:�لعنو�ن �المار�ت - �مارة دبي - منطقة �م �لرمول - م�صتودع رقم 11 - بالقرب من �البر�ج 

كر�ج �لرقم �ملكاين:3505391073 
�ملطلوب �إعلنه : 1- �صاه زيب حممد بارويز - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )7615( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ �لر�صوم خلزينة 
�ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدع�ى رقم:2728/2022/60 �مر �د�ء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

و�لفائدة  درهم   )25.828.89( مبلغ  ب�صد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �المر  با�صد�ر  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
�لقانونية 5% و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 

�ملدعي:�صركة �لدوري لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - مبنى �بر�ج �ل�صلم - �صقة 2604

  - وميثله:ع�صام عبد �لرحمن ح�صن علي �لزرعوين
�ملطلوب �إعلنه :  1- ��صماك ز�يد �المور  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع �الإعلن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2022/12/8 - بالز�م 
وثمانية  وثمامنائة  �ل��ف  وع�صرون  خم�صة   )25.828.89( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي 
وع�صرون درهم وت�صعة وثمانون فل�س - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام 
ولكم   ، �ملعجل  �لنفاذ  طلب  ورف�صت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  وخم�صمائة  ومبلغ  و�مل�صاريف  وبالر�صوم 
�حلق يف �لتظلم �المر �و ��صتئنافه بح�صب �الحو�ل وفق �الحكام �لو�ردة يف �ملادة 66 من �للئحة �لتنظيمية 

لقانون �الجر�ء�ت �ملدنية  .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

�علن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدع�ى رقم:2597/2022/60 �مر �د�ء 

�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �المر بالز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ )15750( درهم و�لفائدة �لتاأخريية 

5% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�فاق �ال�صلميه للتمويل م�صاهمة خا�صة

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى برج �ل�صلم - �صري�تون جر�ند
  - وميثله:ع�صام عبد�لرحمن ح�صن علي �لزرعوين

�ملطلوب �إعلنه :  1- حار�س كالوفات�صاثار�يل �بوبكر  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع �الإعلن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2022/11/23 - بالز�م 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )15750( درهم خم�صة ع�صر �لف درهم و�صبعمائة وخم�صون 
ومبلغ  و�مل�صاريف  وبالر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م 
خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت طلب �لنفاذ �ملعجل ، ولكم �حلق يف �لتظلم �المر �و ��صتئنافه 

بح�صب �الحو�ل وفق �الحكام �لو�ردة يف �ملادة 66 من �للئحة �لتنظيمية لقانون �الجر�ء�ت �ملدنية  .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  201/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/355 عقاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)10515674.45( درهم �صامل للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : بنك �إت�س �إ�س بي �صي �ل�صرق �الو�صط �ملحدود - فرع دبي
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - د�ون تاون - برج �ت�س ��س بي �صي - دبي

�ملطلوب �إعلنهم : 1- كوندوت بويلي بادمانابن ناير ب�صفته �حد ورثة �ملتويف )�جيت تايل بوتان فيتيل( 2- 
لك�صمي �جيت �جيت ثاييل - ب�صفتها �حد ورثة �ملتويف )�جيت تايل بوتان فيتيل( 3- بيندو نار�يانان 4- تايل 
بوتان فيتيل - ب�صفتها �حد ورثة �ملتويف )�جيت تايل بوتان فيتيل( 5- �أجيت تايل بوتان فتيل 6- �مري �جيت 

ناير �جيت ثاييل ب�صفته �حد ورثة �ملتويف )�جيت تايل بوتان فيتيل(- �صفتهم : منفذ �صدهم
يف  �ل�صادر  �حلكم  بتنفيذ  و�لز�مكم  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   : �الإع���لن  مو�صوع 
�لدعوى رقم 2019/355 عقاري كلي ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10515517.45( درهم ، وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70448 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

�إعلن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
  253/2022/13331 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل �الإعلن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صيد فيز�ن علي �صيد حمفوظ علي  -   جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �أبوظبي �لتجاري
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )59077( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

�علن بالن�سر        
 1846/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد عبد�هلل حممد ��صميك - �أردين �جلن�صية  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي :فا�صت لتاأجري �ل�صيار�ت �س.ذ.م.م 
يوؤديا �ىل  بان  بينهما  �ملدعي عليهما مت�صامنني فيما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  قد 
�ملدعية مبلغ وقدره )123.110.94( درهم مائة ثلثة وع�صرون �لف ومائة وع�صرة در�هم و�ربعة وت�صعون 
بالز�م  �ل�صد�د �حلكم  �لدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  �صنويا من  �لقانونية بو�قع %12  �لفائدة  فل�صا - مع 
�الف  خم�صة  دره��م   )5.000( وق��دره  مبلغ  �ملدعية  �ىل  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�صامن  عليهما  �ملدعي 
درهم تعوي�س عن حب�س م�صتحقات �ملدعية لديهما وعدم �النتفاع بها من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى تاريخ 

�ال�صتحقاق وحتى تاريخ قيد �لدعوى �لز�م �ملدعي عليهما �لر�صوم و�مل�صاريف مقابل �تعاب �ملحاماة 
وحددت لها جل�صة يوم �الثنني �ملو�فق 2023/1/23 �ل�صاعة 12:00 م�صاء� يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

�جلل�صة بثلثة �أيام على �الأقل. )علما بان مت جتديد �لدعوى من �ل�صطب(
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
مذكرة �علن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:952/2022/305 ��ستئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�صتئناف �لتجارية �لر�بعة رقم 201

مو�صوع �ال�صتئناف : �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رق��م:960/2021 جتاري م�صارف 
جزئي و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب. 

�مل�صتاأنف:خيماين �صوري�س ر�دهاكي�صني - و�خرون - عنو�نه : �المار�ت - �مارة دبي - �ل�صفا 
�الوىل - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �ل�صفا 1 - �صارع A22 - بناية SMJ1 - �لطابق R - مكتب 

رقم 301 - 302 - �صندوق بريد 554531 - هاتف رقم:043443388 - 05478051210
�ملطلوب �إعلنه : 1- ريكي جامي�س �أدفانو  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

جتاري  رق����م:2021/960  بالدعوى  �ل�صادر  �لقر�ر/�حلكم  �أ�صتاأنف  قد   : �الإع��لن  مو�صوع 
�ل�صاعة 10.00 �س  �ملو�فق  2023/1/30   م�صارف جزئي. وح��ددت لها جل�صة يوم �الثنني  
بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
70197 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

�علن �سحيفة طعن بالن�سر    
                  يف  �لطعن رقم:1683/2022/445 طعن جتاري 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لتجارية �الوىل - متييز رقم 546
مو�صوع �لطعن : قبول �لطعن �صكل ومو�صوعا ونق�س �حلكم �ملطعون فيه �حالته �ىل حمكمة 
�ال�صتئناف ال�صد�ر حكمها على �صوء ما تقرره حمكمة �لنق�س و�لز�م �ملطعون �صده بالر�صوم 

و�مل�صاريف و�التعاب . 
�لطاعن:بنك �بوظبي �الأول

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �صارع خالد بن �لوليد - مبنى بالقرب من مرتو 
�بوبكر �ل�صديق - وميثله:حبيب حممد �صريف عبد�هلل �ملل

�ملطلوب �إعلنه:  1- �صاتي�س فالوبارمبان �صد�ناند�ن فالوبار�مبان  -  مطعون �صده 
يف  �حل��ق  ولكم  �لطاعن  من  �ملقدمة  �لطعن  �صحيفة  من  بن�صخة  نبلغكم    : �الإع��لن  مو�صوع 

تقدمي مذكرة بالدفاع خلل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ تبليغكم للعلن .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70353 �لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

�علن بالن�سر        
                  يف  �ملنازعة رقم:6070/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 

�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �لثالثة ع�صر رقم 762
مو�صوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �صده بان يدفع للمتنازع مبلغ وقدره )89500( درهم مع �لفائدة 
كافة  �صده  �ملتنازع  وت�صمني  �لتام  �ل�صد�د  �ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  ت�صري من  �صنويا   %5 بو�قع  �لقانونية 

�لر�صوم و�مل�صاريف   . 
�ملتنازع:عبد�هلل رم�صان عبد�لكرمي عبد�لفتاح

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - �لنهدة �الوىل - �صارع عمان - بناية �صيف بن خليفة - �لطابق 13 - �صقة 
1306 - بالقرب من �صحارى �صنرت - مكاين:3521597662 

�ملطلوب �إعلنه :  1- عمرو بهاء �لدين حممد �ل�صيد رم�صان  -  �صفته : متنازع �صده 
مو�صوع �الإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �صده بان يدفع للمتنازع مبلغ 
�ل�صد�د  تاريخ �ال�صتحقاق وحتى  �لقانونية بو�قع 5% �صنويا ت�صري من  �لفائدة  وقدره )89500( درهم مع 
�لتام وت�صمني �ملتنازع �صده كافة �لر�صوم و�مل�صاريف - وحددت لها جل�صة يوم �لثلثاء �ملو�فق:2023/1/17 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�  بعد  �لتقا�صي عن  بقاعة  �ل�صاعة:09:00 �صباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

�لت�س�يات   �ل�دية    
70642

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

 �مل��س�ع: �لأ�سماء
ب��ان �مل��دع��وة/ جميلة �صبيت  تعلن د�ئ��رة حماكم ر����س �خليمة 
م�صعود ، تقدمت بطلب ��صافة �ملقطع �لر�بع )�صعيد( و�لقبيلة 
)�ملحرزي( ، ليكون ��صمها بعد �ال�صافة/جميلة �صبيت م�صعود 
�صعيد �ملحرزي.  و�ن من له م�صلحة يف �العرت��س �ن يتقدم 
خلل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ �العلن �مام ق�صم �ال�صهاد�ت 

و�لتوثيقات يف حمكمة ر��س �خليمة �البتد�ئية.
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حك�مة  ر��س �خليمة      
�إد�رة �خلدمات �ملجتمعية

�لعدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�علن بالن�سر  )تظلم(

يف �لدع�ى رقم 457/2022/72 تظلم جتاري  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتظلمات و�مل�صتعجل رقم 190

�ملتظلم منه  �لقر�ر  �ملو�صوع بتعديل  �ل�صكلية. ثانياً: يف  ملتطلباته  �ملاثل �صكًل لتقدميه م�صتوفياً  �لتظلم  مو�صوع �لدعوى : قبول 
�الأر��صي  د�ئ��رة  خماطبة   -1  : يلي  مبا  و�الأم��ر  �ملاثل  �لتظلم  مو�صوع  �لعري�صة  على  �الأم��ر  يف  �ملتظلم  بطلبات  جم��دد�ً  و�لق�صاء 
و�الملك يف �مارة دبي الإيقاع �حلجز �لتحفظي على حق �ملنفعة لقطعتي �الأر�س رقم 193  )رقم �لبلدية 299-597( وقطعة 
�الأر�س رقم 319 )رقم �لبلدية 599-597( و�لو�قعتني يف جممع دبي لل�صتثمار 2.    2- �إ�صد�ر �المر �ىل هيئة منطقة �بو 
ظبي �حلرة - �بوظبي - لو�صع �إ�صارة �حلجز �لتحفظي على �لرخ�صة �ل�صناعية رقم )50003( �لعائدة للمطلوب �صدها �لر�بعة. 
�إ�صد�ر �المر �ىل هيئة �ملنطقة �حلرة جلبل علي - لو�صع �إ�صارة �حلجز �لتحفظي على �لرخ�صة �لتجارية رقم )133946(   -3
�لقانوين  بالتعوي�س عن رف�صه غري  باملطالبة  ب��رود�  �لبنك مبطالبة بنك  : حفظ حق  ثالثاً  �لعائدة للمطلوب �صدها �خلام�صة. 
لتنفيذ �أمر �ملحكمة و�لت�صبب يف �صياع حقوق و�صمانات �لبنك �ملتظلم.  ثالثاً : �إلز�م �ملتظلم �صدهم �لر�صوم �مل�صاريف ومقابل �تعاب 

�ملحاماة عن كافة درجات �لتقا�صي.
�ملتظلم : بنك �لفجرية �لوطنى - فرع دبي - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بر دبي - دبي - �صارع �صارع خالد بن �لوليد - مبنى بناء 

بنك �لفجرية �لوطني - وميثله : علي ��صماعيل �بر�هيم �جلرمن
�ملطلوب �إعلنهم : 1- �نتغر�يتد توبوالرز & �أويلفيلد �صبليز �س م ح - �صفته: متظلم �صده ، 2- �صركة ميجا �صتار �لتجارية .. 
�يليجانت لل�صناعات )�س ذ م   -4  ، �صده  متظلم  �صفته   - ليمتد  �ند�صرتيز  باكجينغ  تكنوفا  ذ. .م. م - �صفته متظلم �صده ، 3- 

م( - �صفته متظلم �صده ، 5- تيكنوفا �ند�صرتيز �س ذ م م - �صفته متظلم �صده
مو�صوع �الإعلن : قد �أقام �لتظلم �ملذكور �أعله ومو�صوعه قبول �لتظلم �ملاثل �صكًل لتقدميه م�صتوفياً ملتطلباته �ل�صكلية. ثانياً: 
يف �ملو�صوع بتعديل �لقر�ر �ملتظلم منه و�لق�صاء جمدد�ً بطلبات �ملتظلم يف �الأمر على �لعري�صة مو�صوع �لتظلم �ملاثل و�الأمر مبا يلي 
: 1- خماطبة د�ئرة �الأر��صي و�الملك يف �مارة دبي الإيقاع �حلجز �لتحفظي على حق �ملنفعة لقطعتي �الأر�س رقم 193  )رقم 
�لبلدية 299-597( وقطعة �الأر�س رقم 319 )رقم �لبلدية 599-597( و�لو�قعتني يف جممع دبي لل�صتثمار 2.    2- �إ�صد�ر 
�المر �ىل هيئة منطقة �بو ظبي �حلرة - �بوظبي - لو�صع �إ�صارة �حلجز �لتحفظي على �لرخ�صة �ل�صناعية رقم )50003( �لعائدة 
�لرخ�صة  على  �لتحفظي  �إ�صارة �حلجز  لو�صع   - علي  �حل��رة جلبل  �ملنطقة  هيئة  �ىل  �الم��ر  �إ�صد�ر   -3 �لر�بعة.  �صدها  للمطلوب 
�لتجارية رقم )133946( �لعائدة للمطلوب �صدها �خلام�صة. ثالثاً : حفظ حق �لبنك مبطالبة بنك برود� باملطالبة بالتعوي�س 
عن رف�صه غري �لقانوين لتنفيذ �أمر �ملحكمة و�لت�صبب يف �صياع حقوق و�صمانات �لبنك �ملتظلم.  ثالثاً : �إلز�م �ملتظلم �صدهم �لر�صوم 
�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة عن كافة درجات �لتقا�صي.  وحددت لها جل�صة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2023/2/14 �ل�صاعة 9.30 
�صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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تنظمه  �ل��ذي  �ل�صعر�ء”  “�أمري  برنامج  و����ص��ل 
�لثقافية  و�ل����ر�م����ج  �مل���ه���رج���ان���ات  �إد�رة  جل��ن��ة 
و�لرت�ثية باأبوظبي، حلقات �لبث �ملبا�صر للمو�صم 
�لعا�صر للم�صابقة �لتلفزيونية �الأ�صخم يف �ل�صعر 

�لف�صيح على م�صتوى �لوطن �لعربي.
�لرنامج  م��ن  �لثانية  �ملبا�صرة  �حللقة  وح�صر 
�لر�حة  ���ص��اط��ئ  م�����ص��رح  ع��ل��ى  �الأول  �أم�����س  م�����ص��اء 
باأبوظبي، ح�صد �صخم جمع �لعديد من �ل�صعر�ء 
�ل�صعر  و�ملثقفني، وحمبي  و�الأدب��اء  و�الإعلميني 

�لف�صيح ومتذوقيه.
وبد�أت �حللقة برتحيب �الإعلمية جلني عمر�ن 
�ل��دك��ت��ور علي  �ل��رن��ام��ج  ب��اأع�����ص��اء جلنة حتكيم 
�لعربية،  للغة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  رئي�س  مت��ي��م،  ب��ن 
و�ل��دك��ت��ورة �أم����اين ف����وؤ�د، �أ���ص��ت��اذة �ل��ن��ق��د �الأدب���ي 
و�لدكتور  بالقاهرة،  �لفنون  باأكادميية  �حلديث 
حممد حجو، �أ�صتاذ �ل�صيميائيات وحتليل �خلطاب 
بكلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�صانية يف جامعة حممد 

�خلام�س بالرباط.
�لكعبي  �الإم���ار�ت���ي عي�صى  �الإع��لم��ي  ل��ق��اء  ت��له 
�أ�صماء  �ملا�صية  �حللقة  ب�صعر�ء  �لكو�لي�س،  خلف 
ج����لل ود�ن������ا حم���م���ود و����ص���ي���دي حم��م��د حممد 

�ملهدي موثقاً م�صاعر �ل�صعر�ء و�نتظارهم لنتيجة 
ت�صويت �جلمهور �لتي �أتت ل�صالح �ل�صاعر �صيدي 
حممد حممد �ملهدي من موريتانيا حيث نال 81 

�ل�صاعرة  تاأهلت بت�صويت �جلمهور  �ملائة، كما  يف 
د�نا حممود من �صوريا بن�صبة 52 يف �ملائة.

�إلقاء  �ل��ث��ان��ي��ة يف  �ل�����ص��ع��ر�ء يف �حل��ل��ق��ة  وت��ن��اف�����س 

�لتحكيم  جلنة  �أع�صاء  �أم��ام  �ل�صعرية  ق�صائدهم 
تاأهل  �ل��ل��ج��ن��ة  ق�����ررت  �خل���ت���ام  ويف  و�حل�������ص���ور، 
�ل�صاعرة �صريهان �لطّيب من �ل�صود�ن �لتي نالت 

ب���روك من  �ل��و�ح��د  ن���ال ع��ب��د  48، بينما  درج���ة 
عتيق  �ل�صاعرة جن��اة  ون��ال��ت   ،44 درج���ة  �مل��غ��رب 
�لظاهري من �الإم���ار�ت درج��ة 44، ون��ال حممد 

يعود  حيث   ،43 درج���ة  �لبحرين  م��ن  �ليو�صف 
�جلمهور  ت�صويت  �إىل  �آخ��ري��ن  �صاعرين  �ختيار 

من �صمن �ل�صعر�ء �لثلثة �ملتبقني.

برنامج اأمري ال�شعراء يوا�شل حلقاته املبا�شرة يف مو�شمه العا�شر

 تنظم موؤ�ص�صة �ل�صارقة للفنون �لن�صخة �خلام�صة ع�صرة من 
بينايل �ل�صارقة �لذي ينعقد حتت �صعار )�لتاريخ حا�صر�ً( 
يف �لفرتة بني 7 فر�ير و11 يونيو �ملقبلني و�لذي تقّيمه 
جت�صيد�ً  للفنون،  �ل�صارقة  موؤ�ص�صة  رئي�س  �لقا�صمي،  حور 
لروؤية �لباحث و�لناقد �لر�حل �أوكوي �إينوزور، وما �أحدثته 
�أثٍر هائل على �لفن �ملعا�صر، و�لتي  �أفكاره وت�صّور�ته من 
�أف�صت �إىل �صياغة م�صروع فكري طموح ر�َصَم معامل تطور 

�لكثري من �ملوؤ�ص�صات و�لبيناليهات حول �لعامل.
طرحه  مل��ا  وف��ق��اً  )�ل��ت��اري��خ(  م��ف��ه��وم  �لقا�صمي  وت�صتدعي 
�إىل  منها  م�صعى  يف  ج��دي��د،  م��ن  �صياغته  وتعيد  �إي��ن��وزور 
تبّني  �ملعا�صرة، من خلل  �للحظة  �صياق  �ملا�صي يف  و�صع 
مع  جنب  �إىل  جنباً  �لبديهي  م��ن  تعلي  عملية  منهجية 
 11 للن�صخة  �إي��ن��وزور  تقييم  �أث��ر  على  و�لتدليل  �مل��ع��ريف، 
�لفني،  للتقييم  من ديكيومنتا على مفاهيمها ومقارباتها 
بينايل  مع  �ملديدة  �لقا�صمي  لعلقة  تثمينه  مع  بالتو�زي 
ملوؤ�ص�صة  رئي�صة  �أو  قيمة  �أو  فنانة  �أو  كز�ئرة  �صو�ء  �ل�صارقة 

�نبثقت عن هذ� �لبينايل.
�لن�صخة �حلادية ع�صرة من  �صكّلت  �لقا�صمي:  وقالت حور 
معر�س ديكيومنتا، �لتي قّيمها �أوكوي �إينوزور قبل عقدين 
�لزمن، وق��دم فيها مفهومه �جل��ذري حول مو�صوعة  من 
ما بعد �ال�صتعمار، حمطة رئي�صية غرّيت منظوري �خلا�س 
–�لتفكري  �ملتمثلة يف  روؤيته  �لفني، وخا�صة  �لتقييم  حول 
�ملفاهيمي لهذه  �الإطار  تاريخياً يف �حلا�صر- و�لتي كونت 
ما�صي  ت��اأم��ل  ع��ر  وذل���ك  �ل�����ص��ارق��ة،  بينايل  م��ن  �لن�صخة 
�ملوؤ�ص�صة وحا�صرها وم�صتقبلها مع مرور ثلثني عاماً على 

�نطلقة �لبينايل.
و�أ�صافت: نتطلع قدماً ال�صت�صافة جمهورنا �ملحلي و�لزو�ر 
على  و�لتعرف  �لبينايل  مل�صاهدة  �لعامل،  �أنحاء  جميع  من 
جانب  �إىل  و�ل��ف��ك��ري��ة،  �لفنية  وروؤ�ه����م  و�أع��م��ال��ه��م  فنانيه 

�أد�ئية ومو�صيقية وفيلمية  �لر�مج �مل�صاحبة من عرو�س 
فريدة.

عاماً  ثلثني  م��رور  �لبينايل  من  �لن�صخة  ه��ذه  وت�صادف 

�إرثه  لتاأمل  ف��ري��دة  فر�صة  وت�صّكل  �الأوىل،  ن�صخته  على 
�لثقايف وتاأثريه �لتاريخي، و�الإمكانيات �لفنية �لتي �أتاحها، 
�لفكرية  �خلطابات  خارطة  على  �ل�صارقة  و�صع  يف  ودوره 

و�لفنية �ل��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود م��ن ج��ه��ة، وك��ون��ه مي��ّث��ل حلظة 
وفقاً  �ملوؤ�ص�صي  م�صارها  ت��اأم��ل  للموؤ�ص�صة  تتيح  مف�صلية 
�لد�ئم  �لتز�مها  ومو��صلة  �لفريد،  �جليو�صيا�صي  ملوقعها 

جتاه �جلمهور �ملحلي يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من جهة 
�ملتنوعة  و�لر�مج  �لتعليمية  �الأن�صطة  �أخ��رى، وذلك عر 

�لتي تت�صمن عرو�صاً �أد�ئية ومو�صيقية و�صينمائية.

بينايل ال�شارقة 15 ينطلق 7 فرباير املقبل

��صرت�تيجية  تفعيل  للثقافة”  “دبي  دبي  يف  و�لثقافة  �لفنون  هيئة  ب��د�أت   
فني  �إىل معر�س  �الإم��ارة  �إىل حتويل  �لهادفة  �لعامة”  �الأماكن  “�لفن يف 
عاملي مفتوح ومتاح للجميع مبا تقدمه من جتارب فنية ��صتثنائية ومتفردة 
تعزز �لثقافة �لب�صرية وروح �البتكار وت�صهم يف �إثر�ء �مل�صهد �لثقايف و�لفني 

يف �ملنطقة وتدعم �قت�صاد دبي �الإبد�عي.
�آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  روؤي��ة  مع  �ن�صجاماً  ذل��ك  وياأتي 
�هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
للثقافة  رئي�صاً  م��رك��ز�ً  مكانتها  وتعزيز  �ل��ع��امل  م��دن  �أف�صل  دب��ي  جعل  يف 

و�القت�صاد �الإبد�عي.
وكان �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
“دبي  �ملجل�س �لتنفيذي قد �عتمد يف وقت �صابق �ال�صرت�تيجية �لتي تقود 
مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  بنت  لطيفة  �ل�صيخة  �صمو  برئا�صة  للثقافة” 
�لثقافية”  “روؤية دبي  �أه��د�ف  ُملِهما يعزز  �إبد�عياً  فنياً  من خللها حر�كاً 
للإبد�ع  وحا�صنًة  للثقافة  عاملياً  م��رك��ز�ً  دب��ي  مكانة  تر�صيخ  �إىل  �ل�صاعية 

وملتقًى للمو�هب.
متكني  على  دب��ي  يف  و�ل��ف��ن��ون  �لثقافة  هيئة  حر�س  �خل��ط��وة  ه��ذه  وتعك�س 
�ملبدعني و�أ�صحاب �ملو�هب و�لتن�صيق مع �ملوؤ�ص�صات �ملختلفة و�جلهات �لفاعلة 
يف قطاع �لفنون لتحويل �صو�رع دبي و�أحيائها و�صاحاتها وميادينها �لعامة 
�إىل وجهات �صياحية وثقافية مبا حتت�صنه من �أعمال فنية وتركيبية ولوحات 
وجد�ريات وجم�صمات فنية تعك�س �لهوية �الإبد�عية للإمارة وتخلق ف�صاًء 
ح�صارياً تفاعلياً بني �لفنانني و�جلمهور من خمتلف �جلن�صيات و�لثقافات 
�إبد�عية  �الإم��ارة ما يوؤ�ص�س لبيئة  �لثقافية يف  وي�صاهم يف تن�صيط �ل�صياحة 
 )D33( ”م�صتد�مة وهو ما ين�صجم مع �أهد�ف “�أجندة دبي �القت�صادية
الإمارة  �ملحلي  �لناجت  يف  �الإبد�عي  �لقطاع  م�صاهمة  م�صاعفة  �إىل  �ل�صاعية 

دبي خلل �ل�صنو�ت �ملقبلة.

ويف هذ� �ل�صياق �أكدت هالة بدري مدير عام هيئة 
�أهد�ف  ترجمة  �أهمية  دب��ي  يف  و�لفنون  �لثقافة 
��صرت�تيجية “�لفن يف �الأماكن �لعامة” وحتويلها 
دبي  م�صهد  تطوير  يف  ي�صاهم  ملمو�س  و�ق��ع  �إىل 

�لفني ورفده بتجارب متميزة وملِهمة.
يف  �ال�صرت�تيجية  ه��ذه  �أه��م��ي��ة  “تكمن  وق��ال��ت: 
متفردة  وفنية  ثقافية  بيئة  تنمية  على  قدرتها 
بني جنبات دبي تعك�س من خللها ملمح هويتها 
بيئة  تاأ�صي�س  يف  وت�صاهم  �لفني  م�صهدها  وث��ر�ء 

�إبد�عية م�صتد�مة”.
و�أ�صافت: “تو�صيع د�ئرة �لفن يف �الأماكن �لعامة 
حا�صنة  تكون  �أن  يف  �لطموحة  دب��ي  روؤى  يعك�س 
ل��ل��م��و�ه��ب �الإب���د�ع���ي���ة م���ن ك��اف��ة �أن���ح���اء �لعامل، 
وتكري�س م�صاهمتها يف تعزيز روح �البتكار �لثقايف، 
�إىل جانب رفع م�صتوى �لذ�ئقة �لفنية و�لب�صرية 

يف �ملدينة”.
“�لفن  �أن تفعيل ��صرت�تيجية  و�أ�صارت بدري �إىل 

يف �الأماكن �لعامة” ميثل دعماً غري حمدود للموهوبني وملوؤ�ص�صات �لقطاع 
�الإبد�ع  ثقافة  لن�صر  �ال�صرت�تيجية  ه��ذه  عر  “ن�صعى  ..وق��ال��ت:  �خلا�س 
�لقطاع  �ل�صر�كة مع  وتعزيز  �الإب��د�ع��ي  دبي  �قت�صاد  ودع��م  �الأعمال  وري��ادة 
�خلا�س ومد ج�صور �لتعاون مع �لعديد من �ملوؤ�ص�صات و�جلهات �لفاعلة على 
�ل�صاحة �لفنية ومتكني �ملبدعني و�لفنانني وتعزيز ح�صورهم على �ل�صاحة 

�لفنية ما يجعل من دبي �أيقونة عاملية ومنوذجاً متفرد�ً ملدن �مل�صتقبل”.
وعر تفعيل “�لفن يف �الأماكن �لعامة” ت�صعى “دبي للثقافة” �إىل متكني 
جمتمع �لقطاع �الإبد�عي يف �الإمارة من خلل تعاونها مع “�آرت دبي” ومركز 

“ت�صكيل” و”�ل�صركال” و”فن جميل” ومركز 
�صتتوىل  و�ل���ت���ي  �لب�صرية”  ل��ل��ف��ن��ون  “عكا�س 
لكافة  �ملفتوحة  �ل��دع��و�ت  �إط��لق  مهمة  بدورها 
خمتلفة  من���اذج  ت��ق��دمي  يف  للم�صاركة  �ل��ف��ن��ان��ني 
للأعمال �لفنية �لرتكيبية �ل�صخمة �لتي �صيتم 

توزيعها يف كافة �أرجاء دبي.
�نتهائها من  �لهيئة عن  �أعلنت  �الإط��ار  ه��ذ�  ويف 
حتديد خريطة توزيع �الأعمال �لفنية �لرتكيبية 
�إىل  باالإ�صافة  �الإم���ارة  �أرج��اء  كافة  �ل�صخمة يف 
�إطلقها بالتعاون مع “�آرت دبي” دعوة مفتوحة 
موجهة �إىل كافة �لفنانني و�مل�صممني و�ملهند�صني 
�ملعماريني �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لدولة 
وت�صاميمهم  و�أف��ك��اره��م  ب��اق��رت�ح��ات��ه��م  �ل��ت��ق��دم 
بقيمة  �صخم  تركيبي  ف��ن��ي  ع��م��ل  الأول  �لفنية 
مليوين درهم �صيتم �إن�صاوؤه يف منطقة �حل�صيبة 
م��ق��اب��ل م��ت��ح��ف �الحت�����اد و���ص��ي��ك�����ص��ف ع��ن��ه �أم����ام 

�جلمهور يف �أو�خر عام 2023.
�لتنفيذي لقطاع  �ملدير  �لدكتور �صعيد مبارك بن خربا�س،  �أكد  من جانبه 
�لفنون و�الآد�ب يف “دبي للثقافة” �أهمية دور ��صرت�تيجية “�لفن يف �الأماكن 
�لعامة” يف تطوير م�صهد دبي �لفني ورفده بتجارب جديدة ومبتكرة ت�صاهم 

يف دعم �ل�صياحة �لثقافية.
�الإبد�عي  للقت�صاد  دب��ي  ��صرت�تيجية  م��ع  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  “تتناغم  وق���ال: 
�أنحاء  �صتى  للمبدعني من  �إىل وجهة مف�صلة  �الإم��ارة  �إىل حتويل  �لهادفة 
�لعامل وتعمل على زيادة م�صاهمة �ل�صناعات �لثقافية و�الإبد�عية يف �لناجت 
�أن �ملبادرة  �إىل  %5”..م�صري�ً  2026 �إىل  �ملحلي �الإجمايل لت�صل بحلول 

تعك�س �لتز�م “دبي للثقافة” بدعم �أ�صحاب �ملو�هب �الإبد�عية.
يف �إطلق �لدعوة  “�آرت دبي”  وعر �بن خربا�س عن �صعادته بالتعاون مع 
�ملفتوحة الختيار �أول عمل فني تركيبي �صخم ..وقال: “يعتر “�آرت دبي” 
�آ�صيا  وجنوب  و�أفريقيا  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  يف  �ل��ر�ئ��د  �ل��دويل  �لفني  �ملعر�س 
من  ميتلكه  ملا  نظر�ً  �لعامة”  �الأماكن  يف  “�لفن  مبادرة  يف  �أ�صا�صياً  �صريكاً 
خرة طويلة يف هذ� �ملجال متتد الأكر من 15 عاماً �صهدنا خللها تقدمي 

�لعديد من �الأعمال �لفنية و�لتجارب �لناجحة”.
�مل�صت�صار  ري��زو  ك��ارل��و  م��ن  ك��ل  ت�صم  �لتي  �الأوىل  �الختيار  جلنة  و�صتتوىل 
م�صاريع يف قطاع  وم��رمي حممد مظفر مدير  �لعامة  دبي  لفنون  �خلا�س 
“�آرت دبي”  ل�  �لتنفيذي  �ملدير  وبينديتا غيون  “دبي للثقافة”  �ملتاحف يف 
عملية ��صتلم طلبات �مل�صاركة علماً باأن �آخر موعد ال�صتلم �لطلبات �الأولية 
�صيكون 13 فر�ير 2023 حيث �صتبا�صر �للجنة بعدها �أعمال �لفرز متهيد�ً 
الختيار �لعمل �لفائز فيما �صيتم �الإعلن عن �لقائمة �لق�صرية للم�صاركني 
�أثناء �لن�صخة �ل� 16 ملعر�س “�آرت دبي” �لتي �صتقام خلل �لفرتة من 1 
حتى 5 مار�س 2023. و�صيح�صل كافة �لفنانني �لذين ي�صلون �إىل �لقائمة 
�إعد�د  تكاليف  لتغطية  دوالر   5000 بقيمة  مالية  منحة  على  �لق�صرية 
�لعر�س �ملف�صل و�ملاكيت )�لنموذج �الأويل( للعمل �لفني �لرتكيبي �ل�صخم.
�ملفتوحة  بالدعوة  �لتفا�صيل �خلا�صة  كافة  على  �الط��لع  للفنانني  ومُيكن 
“�آرت  وكذلك موقع  �الإل��ك��رتوين  للثقافة”  “دبي  زي��ارة موقع  خ��لل  من 
�لر�صمية  دبي”  و”�آرت  �لهيئة  ح�صابات  �إىل  باالإ�صافة  �الإل��ك��رتوين،  دبي” 

على من�صات �لتو��صل �الجتماعي.
وتتكامل غايات ��صرت�تيجية “�لفن يف �الأماكن �لعامة” مع �أهد�ف “خطة 
ب��ج��ودة �حل��ي��اة وتعزيز  �إىل �الرت���ق���اء  �ل��ر�م��ي��ة   ”2040 دب���ي �حل�����ص��ري��ة 
مكانتها  وتاأكيد  �ملقبلة  عاماً  �لع�صرين  خ��لل  ل��لإم��ارة  �لعاملية  �لتناف�صية 

كاأف�صل مدن �لعامل للعي�س و�لعمل و�لزيارة.

دبي ُترثي هويتها الب�شرية با�شرتاتيجية »الفن يف الأماكن العامة«
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وت��ع��د ه���ذه �الأن�����ص��ط��ة م��ث��ال��ي��ة ل��لأط��ف��ال خل��و���س جتارب 
�ملتعة و�لفائدة  �أوق��ات جتمع بني  متنوعة تتيح لهم ق�صاء 
وتطوير �ملهار�ت، حيث يتنقلون ما بني �لر�مج �لتعليمية 
و�لعرو�س  و�ل���ك���رن���ف���االت  و�مل��و���ص��ي��ق��ى  و�ال���ص��ت��ع��ر����ص��ات 
��صتثمار  �جلهات  خمتلف  حتاول  �إذ  و�لرت�ثية،  �لفلكلورية 
�ل��ع��ائ��لت م��ن خ��لل توفري  �مل��م��ي��زة، ال�صتقطاب  �الأج����و�ء 

جمموعة و��صعة من �خليار�ت و�لفعاليات �ال�صتثنائية.
�أب��وظ��ب��ي وجهة  ي��ا���س يف  ب��ج��زي��رة  ي��ا���س ك���ارت زون  وتعتر 
توفر  �إذ  �ل�صيار�ت،  �صباقات  وحما�س  متعة  الختبار  مثالية 
قيادة  تتيح جتربة  �ل�"كارتينج" �لتي  �صيار�ت  �أ�صطواًل من 
�صنة،  و12   8 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين  لل�صغار  �آمنة 

و�صيار�ت للكبار من عمر 13 عاماً فما فوق.
وجهة  �أبوظبي"،  "كلمي  �أي�����ص��اً  ي��ا���س  ج��زي��رة  وحتت�صن 
ع�صاق مغامر�ت �لقفز �حلّر وت�صّلق �جلدر�ن، حيث يختر 
�الأبطال �ل�صغار مهار�تهم يف ت�صلق �جلدر�ن و�لقفز �حلر. 
للقفز  د�خلي  هو�ئي  نفق  �أو�صع  �أبوظبي"  "كلمي  وت�صم 
�حلر و�أطول جد�ر ت�صلق د�خلي يف �لعامل حتت �صقف و�حد، 
ويقّدم مدّربو �لقفز �حلّر فيها جتربًة ممتعة و�آمنة ملحّبي 

�ملغامرة، �صو�ء �لهو�ة �أو �خلر�ء، ومن كافة �الأعمار.
�أول مدينة ترفيهية  �أبوظبي"،  "عامل و�رنر بر�ذرز  وتاأخذ 
مغطاة حتمل علمة "و�رنر بر�ذرز" يف �لعامل و�إحدى �أكر 
�ملدن �لرتفيهية �ملغطاة، زو�رها �إىل �أر�س �خليال و�ملغامرة 
برفقة �صخ�صيات �لق�ص�س �مل�صورة �الأكر �صهرة يف �لعامل، 
مثل �صوبرمان وبامتان ووندر وومان وباغز باين و�صكوبي 
ومرفقاً  لعبة   29 �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  فلين�صتون،  وف��ري��د  دو 
�لعرو�س �لرتفيهية  عائلياً وجمموعة كبرية من  ترفيهياً 

�لتفاعلية �حلية �ال�صتثنائية.
ويحظى زو�ر "عامل فري�ري �أبوظبي"، �أول مدينة ترفيهية 
مغطاة حتمل علمة فري�ري يف �لعامل، مبا يزيد عن 40 
تقّدم  ومطاعم  للت�صوق  ومتاجر  ترفيهياً  ومرفقاً  جولة 
�ال�صتمتاع  ل��ل��زو�ر  ومي��ك��ن  �ل�صهية.  �الإي��ط��ال��ي��ة  �مل���اأك���والت 
�لعامل  �الأ���ص��رع يف  �الأف��ع��و�ن��ي��ة  �ل��ف��ورم��وال رو���ص��ا،  بتجربة 
يف  �ل�����ص��اع��ة  يف  ك��ي��ل��وم��رت�ً   240 �إىل  �صرعتها  ت�صل  �ل��ت��ي 
وت�صكل  م��رت�ً.   52 حتى  ترتفع  فيما  ث���و�ٍن،   4.9 غ�صون 
�لعائلة  رفقة  �الأوق��ات  �أروع  لتم�صية  مثالية  وجهة  �ملدينة 
�لتجارب  م��ن  متنوعة  باقة  يكت�صفون  بينما  و�الأ���ص��دق��اء، 
بر�عتهم  �إظهار  ي�صتطيعون  و�ملغامرة، حيث  باملرح  �ملفعمة 
1ب�صرعة  ف��ورم��وال  ���ص��ي��ارة  �إط�����ار�ت  تغيري  وم��ه��ار�ت��ه��م يف 
منطقة  �أي�صاً  �ملدينة  وت�صم  �ل�صيانة.  فريق  مثل  فائقة 
للرتفيه �لعائلي منا�صبة للجميع و�أجهزة حماكاة جمّهزة 
باأحدث �لتقنيات، وعربات �لكارتينج �لكهربائية و�لعرو�س 
�حلية ف�صًل عن جمموعة متنوعة من �لتذكار�ت �خلا�صة 

بال�صباقات.
�أبوظبي،  يف  ل��ل��ح��ي��و�ن��ات  �الإم�������ار�ت  ح��دي��ق��ة  وت�����ص��ت��ق��ط��ب 
�لرتفيه  بني  متزج  �لتي  �لر�مج  من  مبجموعة  �الأطفال 
و�لتعليم، حيث حتت�صن �أنو�عاً عديدة من �حليو�نات منها 
يف  �ل��ن��ادرة  �لنمور  لف�صيلة  ينتمي  �ل��ذي  �الأب��ي�����س،  �لنمر 
على  و�ملدربة  �ل�صخمة  و�لفيلة  �ل�صيبريي  و�ل��دب  �لعامل، 

تقدمي �لعرو�س و�لعديد من �الأ�صود و�لزر�فات.
وتقع حديقة حيو�نات �الإمار�ت مبنطقة �لباهية على ُبعد 

وجهة  وهي  �أبوظبي،  �لعا�صمة  قلب  من  مرت�ً  كيلو   35
على مد�ر  ج��م��اه��ريي  ب��اإق��ب��ال  للعائلت. وحت��ظ��ى  مم��ي��زة 

�لعام يزد�د خلل فرتة �ل�صتاء.
للأطفال  �لتعليمية  �ل��ر�م��ج  م��ن  ب��اق��ة  �حل��دي��ق��ة  وُت��ق��دم 
و�لعائلة، منها برنامج حول حياة �لنحل، ي�صتمر ما يقرب 
�الأ�صجار  �أن��و�ع  �لز�ئر على  40 دقيقة، يتعرف خلله  من 
�لتي ُتنتج �لع�صل يف دولة �الإمار�ت كال�صمر و�ل�صدر و�لغاف، 
باالإ�صافة �إىل مر�قبة �إطار�ت �لع�صل و�الأدو�ر �ملختلفة �لتي 

يقوم بها �لنحل يف �خللية.
��صتو�ئية ممّيزة يف قلب  "ذ� جرين بلنيت" غابة  وُتعتر 
�لنباتات  م��ن  خمتلفة  �أن���و�ع  بها  يوجد  حيث  دب��ي،  مدينة 
و�حل����ي����و�ن����ات، وه����ي ُت���ع���ّد حم��م��ي��ة خ�������ص���ر�ء ل��ل��ك��ث��ري من 

�حليو�نات و�لنباتات �ملمّيزة.
�لذي  �ل���دور  على  ج��ري��ن بلنيت" �الأط��ف��ال  "ذ�  ف  وُت��ع��رِّ
رفع  بهدف  كوكبنا،  م�صتقبل  يف  �ال�صتو�ئية  �لغابة  ت��وؤدي��ه 
�ملكان  ه��ذ�  ��صتقدم  حيث  �لبيئة،  جت��اه  و�لتز�مهم  وعيهم 
وبعناية �صديدة �أنو�عاً خمتلفة من �حليو�نات �لتي تتو�جد 

يف �لغابات �ال�صتو�ئية.
4 ط��و�ب��ق ه��ي: �لقبة و�لطابق  �ل��غ��اب��ة م��ن  وت��ت��األ��ف ه��ذه 
�ملتو�ّصط وطابق �لغابة وطابق �لغابة �ملمطرة، ويج�ّصد كل 

طابق دور كل جزء من �لغابة و�أهميته.
و�لزو�حف  �لطيور  مئات  على  بلنيت  جرين  ذ�  وحتتوي 
جاءت  حيو�نات  وهي  و�للفقاريات  و�لثدييات  و�الأ�صماك 

من م�صادر م�صوؤولة ومر�فق مرموقة للعناية باحليو�نات 
حول �لعامل.

�مل���وط���ن �الأ�صلي  ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���ص��ب��ة حت��اك��ي  وت���وف���ر �مل��ن�����ص��اأة 
ب�صكل  م�صمم  للغاية  ف��ري��د  مبنى  يف  تقع  �إذ  للحيو�نات، 
بيئة  �مل��ط��رية يف  �ل��غ��اب��ات  نباتات وح��ي��و�ن��ات  خ��ا���س لي�صم 
�لغابة  �رت��ف��اع  ت�صميم  ج��رى  حيث  �الأ�صلية،  بيئتها  ت�صبه 
�لقابل  �ل��زج��اج  وح��ت��ى  بالرطوبة  للتحكم  �الآيل  و�ل��ن��ظ��ام 
م�صتفي�صة  در��صة  بعد  �لبنف�صجية  فوق  �الأ�صعة  الخ��رت�ق 

لتوفري �لظروف �لبيئية �ملثالية للنباتات و�حليو�نات.
ويعتر جممع دبي دولفيناريوم، �إحدى �لوجهات �لتي تلقى 
�إقبااًل كبري�ً من �الأطفال �لر�غبني يف �ال�صتمتاع بيوم مع 
هذه  م�صاهدة  ميكنهم  حيث  �ملده�صة،  و�لفقمات  �لدالفني 
�لكائنات عن قرب وهي ترق�س وتغني وتلعب �لكرة وتقفز 

عر �الأطو�ق وحتى تر�صم.
ويقدم دبي دولفيناريوم، �لذي تعتر وجهة ترفيهية مغلقة، 
�الإب��ه��ار و�ال�صتمتاع،  ب��ني  ف��ري��دة جتمع  ع��رو���ص��اً  ل��زو�ره��ا 
يف  �صعبية  �الأك���ر  �لبحرية  �لثدييات  ع��رو���س  ع��ر  وذل��ك 
مائي  حو�س  �أول  وه��ي  �لوجهة،  تلك  تقدم  حيث  �ل��ع��امل، 
�ل�صرق  منطقة  يف  بالكامل  ومكيف  مغلق 
ت�صتعر�س  ��صتثنائية  ع��رو���ص��اً  �الأو����ص���ط، 
خ��لل��ه��ا �ل����دالف����ني ر���ص��اق��ت��ه��ا وذك����اءه����ا، 
�لتي  �الأن�صطة،  وذل��ك عر جمموعة من 
توؤديها مثل �للعب بالكرة وتقدمي حركات 

بهلو�نية و�لقفز من خلل �الأطو�ق.

�لتي تعد من  ويقع دبي دولفيناريوم يف حديقة خور دبي، 
�أكر �حلد�ئق �لكرى �صعبية يف دبي و�الإم��ار�ت، ما يجعل 
�لو�صول �إليه �صهًل للجميع، وميتد على م�صاحة 54 �ألف 

قدم مربعة، وقد مت �فتتاحه يف عام 2008.
وتقدم حديقة دبي �صفاري بارك جتربة فريدة و��صتثنائية 
و�ملتعة  باملغامرة  مليئة  رح��ل��ة  ع��ن  تبحث  �ل��ت��ي  للعائلت 

و�الإثارة يف �أح�صان �حلياة �لرية، و�لطبيعة �خللبة.
وجهة  بو�صفها  مكانتها  تعزيز  يف  دب��ي«  »�صفاري  وجنحت 

مف�صلة للعائلت و�ملقيمني و�ل�صياح.
يف  و�لت�صويق  �الإث���ارة  عن  للباحثني  ترفيهية  وجهة  وتعد 
يف  يتميز  �ل���ذي  �ل�صتاء  ف�صل  خ��لل  خ�صو�صاً  �لطبيعة، 
�لعائلت يف رحلت  ، وخ��روج  �لربيعية  باأجو�ئه  �الإم���ار�ت 

خارجية.
�ل��زو�ر من  ب��ارك جتربة تنقل خللها  دب��ي �صفاري  وتقدم 
جميع �لفئات �لعمرية �إىل قلب �حلياة �لرية، �صمن �أجو�ء 
ترفيهية ��صتك�صافية م�صوقة، يقوم عليها فريق متخ�ص�س 
�لرعاية  �أ�صحاب �خل��رة يف جمال  و�لفنيني  من �خل��ر�ء 
و�حلفاظ على �حلياة �لفطرية، و�إكثارها، و�ل�صعي لتوفري 
كل �لعنا�صر �لتي جتعل من �لزيارة م�صدر�ً لبهجة �لزو�ر 
و�إمد�دهم مبعلومات مهمة حول �لعديد من �لف�صائل �لتي 

ندر �أن جتتمع حتت �صقف و�حد يف هذ� �جلزء من �لعامل.
وتقّدم وجهة "كيدز�نيا" يف دبي للأطفال من جميع �الأعمار 
مدينة  عن  مطابقة  ن�صخة  يف  وترفيهية  تثقيفية  �أن�صطة 
�الأ�صا�صية  �مل��ه��ار�ت  �كت�صاب  م��ن  يتمّكنون  حيث  حقيقية، 

ومت�صية �أوقات ممتعة يف بيئة �آمنة د�خل دبي مول.
ويتعّرف �الأطفال عن كثب �إىل خمتلف �ملهن ويتعّلمون كيف 
يك�صبون �ملال ثّم يخترون جتارب �لت�صوق �أو ي�صتمتعون يف 

�ملنتجع �ل�صحي �أو �ملر�فق �لرتفيهية.
ومينح مركز �ل�صارقة لل�صتك�صاف �الأطفال من عمر 3 �إىل 
12 عاماً جتربة ��صتثنائية، متزج بني �ملتعة و�ملرح مع �لعلم 
و�ملعرفة، حيث يتيح �ملركز �لرتفيهي للتعلم و�ال�صتك�صاف 
و�لتقنيات  �لعلوم  و�لتعرف على  للتعلم  �لفر�صة  للأطفال 
و�صط  �ليومية  حياتهم  خ��لل  ي�صادفونها  �لتي  �ملختلفة 

�أجو�ء مفعمة باملتعة و�للعب و�ملرح.
ويتيح �ملركز للأطفال مت�صية �أجمل �الأوقات يف �ال�صتك�صاف 
باالألو�ن  مفعم  ولكنه  �لكبار  ع��امل  ي�صبه  ع��امل  يف  و�لتعلم 
على  �حلفاظ  مع  للأطفال  �ملحببة  و�لت�صميمات  �ملبهجة 
نعت جميع �ملعرو�صات من مو�د حتافظ  �صلمتهم، حيث �صُ
على �صلمة �الأطفال ومتنحهم م�صاحة للنطلق ب�صحبة 

عائلتهم يف بيئة �آمنة و�صيقة يف �لوقت نف�صه.
جماالت  ع��ن  ت��ع��ر  رئي�صية  م��ن��اط��ق  �إىل  �مل��رك��ز  وينق�صم 
و�ملطار،  �ملائية،  �الألعاب  منطقة  ومنها  متنوعة،  ترفيهية 
وعامل  �لقيادة،  ومدينة  �لبناء،  ومدينة  �الإن�����ص��ان،  وج�صم 

�لريا�صة و��صتديو �لتلفزيون.
وي�صعر �لطفل منذ �للحظات �الأوىل لدخول �ملركز باأجو�ء 
حما�صية تدفعه للتعلم و�ال�صتك�صاف، ففي منطقة �لقيادة 
يتعرف �الأطفال على قو�نني �ملرور و�إر�صاد�ت �ل�صلمة على 
�لطريق، ويف منطقة �لبناء يقوم �لطفل ببناء بيته بنف�صه 
منطقة  يف  �أم��ا  �مللونة،  �لبناء  وقطع  �لر�فعات  با�صتخد�م 
مر�حل  على  فيتعرف  �ملطار 
�ل�����������������ص��������ف��������ر 

وزن  و�إج����ر�ء�ت  و�الأم��ت��ع��ة  �حلقائب  فح�س  مثل  �ملختلفة 
�حلقائب ومتطلبات �ال�صتعد�د لركوب �لطائرة.

وميتد مركز �حلفية ل�صون �لبيئة �جلبلية يف مدينة كلباء 
موطن  وهو  مربعاً،  كيلومرت�ً   12 م�صاحة  على  بال�صارقة 

الأنو�ع عدة من حيو�نات �جلبال و�ل�صحر�ء.
وي�صم �ملركز م�صاحات د�خلية حتوي جمموعة من �لثعابني 
و��صعة  مناطق  عن  ف�صًل  و�لعقارب،  و�لقنافذ  و�ل�صحايل 
�لعربي  �ل��ن��م��ر  فيها  يعي�س  �ل��ت��ي  �لطبيعية  �مل��ن��اظ��ر  م��ن 

و�لذئب و�لطهر و�لكر�كال "�لو�صق �ل�صحر�وي".
وميتلك �ملركز عربات "غولف" تتيح للزو�ر �لتجول حوله 
ب�صهولة ويتوفر فيها �أي�صاً مر�صدون مدربون للإجابة عن 
�أ�صئلة �لزو�ر حول �حلياة �لرية �لعربية. كما يقدم �ملركز 
معر�صاً ليلياً ي�صاهد عره �لزو�ر �ل�صغار �الأن�صطة �لليلية 

للمخلوقات �ل�صحر�وية.
وحتفل �إمارة عجمان بتنورع �لوجهات �لرتفيهية و�ملر�فق 
�أفر�د  كافة  ت�صتقطب  مميزة  �صياحية  خ��ي��ار�ت  تقدم  �لتي 
�الأ�صرة ومن �صمنها "حديقة �حليو�نات �لقزمة" و"ماجيك 
بلنيت" وبلي الند" و"في�صتفال الند" �لتي تنا�صب كافة 

�الأعمار وتوفر جتارب خمتلفة مليئة باملرح.
�لزو�ر ال �صيما من  �لقرية �لرت�ثية بالفجرية  وت�صتقطب 
�الأطفال، حيث تقدم لهم �أن�صطة تعرفهم �إىل تر�ث وتقاليد 
�ل�صعوب �لتي عا�صت يف �ملنطقة، وتروي �لقرية �لتاريخ من 
خلل ما ت�صمه من �أركان تر�ثية متعددة، ومناذج �لبيوت 
و�أمن���اط  �مل��ا���ص��ي  على  ت�صهد  �أث��ري��ة  ومقتنيات  �ل��ق��دمي��ة، 
�حلياة �لتقليدية، وتروي ق�صة �الأجد�د من خلل فعاليات 

تر�ثية بالقرية يتم تنظيمها ب�صكل م�صتمر.
و�ل�صباب  �الأط����ف����ال  ت���ع���رف  ب��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���ق���ري���ة  وحت���ف���ل 
حياة  من��ط  على  ق��رب  ع��ن  وتطلعهم  �لقدمية  ب��امل��وروث��ات 
ل��زو�ره��ا من �ل�صغار �لرت�ث  �الآب��اء و�الأج���د�د، حيث تنقل 
بطريقة جذ�بة وممتعة، وي�صتطيع �أن يتنف�س �لز�ئر يف كل 

ركن من �أركانها وبيوتها �لقدمية عبق �ملا�صي.
بر�مج  �الأط��ف��ال  ت�صتقطب  بوجهات  �لقيوين  �أم  وت��زخ��ر 
تعتر  �لتي  الند"  "درمي  حديقة  منها  وتفاعلية  منوعة 
�أكر حديقة مائية يف �الإم��ار�ت، مب�صاحة ربع مليون مرت 
مربع وتت�صع ملا يقرب من 10 �آالف ز�ئر وت�صم �لعديد من 

�الألعاب �ملائية ومناطق للتخييم.
ويتيح  �لقيوين  �أم  مدينة  و�صط  يف  �لقيوين  �أم  مول  ويقع 
�أوق��ات ترفيهية يف  ل��زو�ره جتربة ت�صوق ممتعة مع ق�صاء 

.orange hub مركز �الألعاب �لرتفيهي �أورجن هب
وت���زخ���ر ح��دي��ق��ة ح��ي��و�ن��ات ر�أ������س �خل��ي��م��ة مب��ج��م��وع��ة من 
للزو�ر  تتيح  حيث  باالنقر��س،  و�ملهددة  �لنادرة  �حليو�نات 
كبرية  درج���ة  �إىل  ت�صبه  م��و�ق��ع  يف  �حل��ي��و�ن��ات  ��صتك�صاف 
موطنها �لطبيعي، كما ت�صم نادي تدريب للفرو�صية خا�صاً 
�إىل  �إ�صافة  للأطفال،  �ألعاب، وم�صرحاً  بال�صيد�ت، ومدينة 

�خلدمات و�ملطاعم.
قرب،  ع��ن  �حل��ي��و�ن��ات  مب�صاهدة  للز�ئر  �حلديقة  وت�صمح 
�ملختلفة  �لبيئات  ت��ر�ع��ي  كما  �حل��دي��ق��ة،  ح��ر����س  بح�صور 
و�صباحة  �أقفا�س وبرك مياه  ت�صييد  للحيو�نات من خلل 
متاثل تلك �ملوجودة يف بيئتها �لطبيعية، ف�صًل عن تزويد 

�ملكان بنظام تريد خا�س باحليو�نات.

•• اأبوظبي-وام:

تواكب وجهات ترفيهية يف دولة الإمارات حملة اأجمل �ستاء يف العامل، باإطالق جمموعة من الأن�سطة التي ت�ستهدف 
متنوعة  لهم خو�س جتارب  تتيح  التي  الأن�سطة  من  لهم حزمة  العمرية، حيث تقدم  املراحل  الأطفال من خمتلف 
ت�ستثمر اأوقات فراغهم وتعزز قدراتهم وت�ستثري خيالهم، موفرة بيئة حمفزة على الإبداع عر جمموعة متنوعة من 

الرامج التفاعلية التي ت�ستهدف تطوير وتنمية مواهبهم واإك�سابهم مهارات جديدة.
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ع�شري الفاكهة ميكن اأن يزيد ا�شتهلكه 
املفرط من خطر العمى الدائم!

�أن  ميكن  �لفاكهة  ع�صري  من  كبرية  كميات  تناول  �أن  �إىل  �الأبحاث  ت�صري 
يجعلنا "�أكر عر�صة" للإ�صابة مب�صاكل يف �لب�صر.

من �ملعروف �أن �لتقدم يف �لعمر يوؤدي �إىل تدهور �لقدرة �لب�صرية للفرد، 
ولكن �ل�صن لي�س �ل�صبب �لوحيد لفقد�ن �لب�صر. ومن �ملثري للقلق �أن ما 

تاأكله �أو ت�صربه ميكن �أن ي�صر بب�صرك �أي�صا.
فتحذر �الأبحاث من �أن �ال�صتمتاع بع�صري فاكهة معني ميكن �أن يوؤدي �إىل 
 AMD-Age-related( لتنك�س �لبقعي �ملرتبط بالتقدم يف �لعمر�

ويزيد من خطر �الإ�صابة بالعمى.  )macular degeneration
 OCL يف  �لعيون  ج��ر�ح��ة  ��صت�صارية  ب��ورك��ي��ز�،  ربيعة  �ل��دك��ت��ورة  وت��ق��ول 
Vision: "�إن حتديد وفهم �لرو�بط بني ما ن�صعه يف �أج�صامنا و�صحتنا 
 Frontiers in هو بحث د�ئم للباحثني". وقد تو�صلت در��صة ُن�صرت يف
Nutrition �إىل نتيجة مفاجئة ب�صاأن �رتباط �لب�صر بالنظام �لغذ�ئي، 
حيث تقول �إن ع�صري �لفاكهة قد يزيد من خطر �الإ�صابة بال�صمور �لبقعي 
ت�صو�س  �أن  �لتي ميكن  �لعيون  �أمر��س  �أح��د  وهو  �ملتقدم،  بالعمر  �ملرتبط 

�لروؤية �ملركزية لديك وتوؤدي �إىل "�لعمى �لذي ال رجعة فيه".
لل�صمور  �لدقيق  �ل�صبب  ي��ز�ل  ما  �حل��ايل،  �لوقت  "يف  بوركيز�:  و�صرحت 
�لبقعي �ملرتبط بالعمر غري معروف، ويعمل �لعلماء يف جميع �أنحاء �لعامل 

على فهم �حلالة ب�صكل �أف�صل".
يزيد  �لفاكهة  بع�صري  �ال�صتمتاع  كان  �إذ�  ما  للتحقيق يف  �لبحث  ب��د�أ  وقد 
من خطر �الإ�صابة بال�صمور �لبقعي �ملتقدم �ملرتبط بالعمر، و�إيجاد طرق 

لتقليل خطر �الإ�صابة بحالة �لعني هذه.
 2005 من  للجمهور  �ملتاحة  و�لبيانات  �لطعام  ��صتبيانات  وبا�صتخد�م 
�أو�ئ���ل  يف  ب����د�أت  و�ل��ت��ي   ،)NHANES ب��ي��ان��ات  )ق���اع���دة   2006 �إىل 
�ل�صتينيات لتقدمي معلومات حول �صحة �الأمريكيني وحاالتهم �لتغذوية، 

�كت�صف �لبحث هذه �لنتيجة �ملثرية للجدل.
م�صافة  مو�د  )دون   100% �أن ع�صري �لفاكهة بن�صبة  �لنتائج  و�أظهرت 
�ملرتبط  �ملبكر  �لبقعي  "�ل�صمور  على  يوؤثر  مل  وملونات(  حافظة  وم��و�د 
بالعمر، �أو �أي مرحلة منه"، لكن �أولئك �لذين ي�صتهلكون �مل�صروب ب�صكل 

مفرط، كانو� �أكر عر�صة للإ�صابة بتنك�س بقعي متقدم مرتبط بالعمر.
�إال  �ال�صتطلع مثرية للهتمام،  نتائج هذ�  �أن  "يف حني  بوركيز�:  وقالت 
و�لتحليل  باملنهجية  �لدر��صة  �إج��ر�ء هذه  يتم  �أنها غري حا�صمة، حيث مل 
�للذين من �صاأنها �أن ي�صمحا باإقامة علقة �صببية. وهناك حاجة �إىل مزيد 
من �لبحث با�صتخد�م جتربة ع�صو�ئية ب�صكل مثايل، ال�صتك�صاف ما �إذ� كان 
هناك �رتباط و��صح بني �صرب ع�صري �لفاكهة و�ل�صمور �لبقعي �ملرتبط 
�أنه قد يكون هناك بع�س  بالعمر". وع��لوة على ذلك، �قرتحت �خلبرية 

�لفو�ئد من �صرب �لع�صري لعينيك رغم كل �صيء.
�لفاكهة  ب�صرب ع�صري  �الأم��ر  يتعلق  عندما  نعرفه  "ما  بوركيز�:  و�أ���ص��ارت 
هو �أن �لفيتامينات �لتي يحتوي عليها ميكن �أن تكون مفيدة جد� ل�صحة 
�أعيننا. وع�صائر �لفو�كه �حلم�صية، مثل �لرتقال �أو �لغريب فروت، غنية 
بفيتامني �صي �لذي ي�صاعد يف �حلفاظ على �لكوالجني �ملوجود يف قرنية 
�الأك�صدة  �لتوتيات على م�صاد�ت  نف�صه، حتتوي معظم  �لوقت  �لعني. ويف 

�لتي متنع جفاف �لعني وتخف�س �صغط �لدم وحتمي من عيوب �لروؤية".

•  من هو قي�س ليلى؟ 
- قي�س بن �مللوح �لعامري 

�ساحب كتاب األفية ابن مالك؟  • من 
- حمّمد بن مالك. 

هو ال�ساعر رهني املحب�سني؟ ومن ال�ساعر رهني  • من 
املحاب�س الثالثة؟ 

-�أبو �لعلء �ملعري 
�سعرا؟  ال�سعر  على  نطلق  اأن  ميكن  •  متى 

- �ذ� كان موزون ويزيد على 10 �أبيات. 
كلثوم؟  اأم  معنى  •  ما 

- �ملر�أه �ملمتلئة �جل�صم. 
العراق؟  كلمة  تعني  • ماذا 

- �صاطئ �ملاء. 

• �أن �أول �الأ�صو�ت �لتي ي�صتطيع �لطفل متييزها، هو �صوت �الأم
�آذ�نها  �أن مقدرة �حل�صان و�لهر و�الأرن��ب على �ل�صمع..�أكر من مقدرة �الن�صان، وهي ت�صتطيع حتريك   •

اللتقاط �أ�صعف 
•�لعقرب �ذ� �أُحيط بالنار يل�صع نف�صه،وميوت 

•�الأفيال تبكي عندما تكون حزينة
• �لفيل ميوت..�ذ� دخلت يف �أذنه منلة 

�إذ تبد�أ حينئٍذ فقط   . �ل��والدة .  �أ�صابيع على �الأق��ل بعد  •�لطفل ال ميكنه �لبكاء حقيقة قبل مرور خم�صة 
�لقنو�ت �لدمعية يف عملها .

 34 32، وللجمل  28 �صناً يف فمه،وللفيل   .  . 47 �صن وللأرنب  �أ�صنانها  �أ�صنان، وعدد  . لها   . •�لبعو�صة 
وللكلب42 

�الأ�صو�ت
• تتجدد رمو�س عني �الن�صان با�صتمر�ر، ويبلغ متو�صط عمر �لرم�س �لو�حد حو�يل 150 يوما 

• �لب�صل �حللو، كان �لفاكهة �ملف�صلة عند قدماء �لرومان 

االنتقام 
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اخلل
�أو�صح �لدكتور حممد �ملني�صي، �أ�صتاذ 
و�لكبد  �ل��ه�����ص��م��ي  �أم���ر�����س �جل��ه��از 
�جلامعي  �لعيني،  ق�صر  مب�صت�صفى 
�أ�صدقاء  جمعية  وع�صو  ب��ال��ق��اه��رة، 
�ل��ك��ب��د ب��ل��ن��دن، �أن �ل��ك��ث��ري م��ن �خلل 
�إذ�  مفيد  منه  �لقليل  حني  يف  �صار، 
م��ا �أ���ص��ي��ف ع��ل��ى �ل�����ص��ل��ط��ات، �أو على 
على  دقيق،  وب�صكل  �لطهي،  �لطعام 
�الأ�صبوع  خ��لل  �حل�صة  تتخطى  �أال 

�لطعام  من  يجعل  �ل��و�ح��د،  �ليوم  يف  �صغرية  وملعقة  �صغرية،  ملعق   4
�أكر فائدة ويزيد �إليه وظيفة تقوية �الأمعاء.

وتابع �أ�صتاذ �جلهاز �له�صمي، موؤكد� على �أن �لقليل من �خلل ي�صاعد على 
�لتخل�س جديا من �ل�صعور بحرقة �ملعدة، ما مل يتناوله �ل�صخ�س مبا�صرة 
حمو�صة  من  �لتخل�س  على  ي�صاعد  �أن��ه  �إىل  الفتا  �الأم��ع��اء،  به  لت�صطدم 
تناول  بعد  �لبع�س  �لتي ت�صيب  �لر�حة  و�ل�صعور باحلرقة وعدم  �الأمعاء، 

�لطعام.
على  فينهى  �لطبيعي،  �مل��ع��دل  يف  ويجعلها  �مل��ع��دة  حمو�صة  ي��ع��ادل  فاخلل 
�ل�صعور باالأمل و�حلمو�صة بد�خلها لفرتة طويلة ما د�مت �جلرعات �لتي 

تدخل �إليها منه ب�صيطة وخمتلطة بطعام �صحي.

هناك يف �حدى �لقلع �ل�صخمة كان يعي�س رجل �صرير قا�صي �لقلب يعي�س على �ل�صرقة و�لنهب.. نزل يوما 
�إىل بلدتنا �ل�صاحلية وخطف �حدى �لفتيات �جلميلت يطلق عليها ��صم �صل�صل �لذهب ن�صبة جلمالها وجمال 
�صعرها �لذي ي�صبه �صل�صل �لذهب وقد هدد و�لدها بانه �ن مل يعطه كل قو�ربه و�مو�له ليفتدي بها �بنته 
�بنتك  تفتدي  له حتى  �دفع  �لبلدة وقالو�  �هل  له، �صدم �الب مبا حدث و�جتمع حوله  ف�صيذبحها وير�صلها 
فقالو� لو كل منا دفع ما عنده لي�صكته فلن يكتفي ولو دفعت له كل ما عندي كيف �عي�س و�والدي وزوجتي �نا 
عندي ت�صعة من �الوالد غري �صل�صل �لذهب هل ميوت ع�صرة مقابل و�حدة، ال �صل�صل �لذهب لي�صت بفتاة 
عادية و�صتعرف ماذ� تفعل ولو كانت و�صطنا �الن لقالت ال تدفع يا �بي و�صياأتي �ليوم �لذي تعرفون فيه معنى 
كلمي. والأن �صل�صل �لذهب لي�صت بفتاة عادية �ال �ن �ل�صرير مل يعرف بذلك فقد خطفها ورجاله وتركها 
يف �حدى �لغرف �ملغلقة و�كتفى باالنتظار يف �لوقت �لذي مل تنتظر فيه هي، و�خذت تفح�س �لغرفة وتتن�صت 
عليهم حتى عرفت كل ما تريد وجاء �لوقت �ملنا�صب وخرج �جلميع ل�صرقة جديدة، ومل يبق �حد للحر��صة، 
فاالبو�ب مغلقة ولي�س هناك من خوف، �رتدت �صل�صل �لذهب بع�س ملب�س �لرجال وجدتها يف �لغرفة ثم 
�خذت حتفر �الر�س �لرملية للغرفة بيديها �جلميلتني �لقويتني وباحدى قطع �الخ�صاب �لتي ��صتطاعت �ن 
��صرعت  لت�صتطيع �خل��روج ثم  �ل�صم�س و�كملت  ر�أت منه �صوء  �لرميلة  حتدث فتحة كبرية يف تلك �الر�صية 
باجلري يف �جتاه �لبلدة، وعندما وجدت نف�صها بالقرب من �ل�صاطىء ور�أت �حد مر�كب و�لدها تبحر قريبة 
�صرخت عليهم، فاتو� �ليها م�صرعني منده�صني ملا ترتديه، لكنهم فرحو� بها و��صرعو� �إىل و�لدها �لذي قال 
لهم: لقد حققت �بنتي ن�صر� كنت �نتظره، وجمع و�لدها رجاله ثم نزل �إىل �لبلدة ليجمع منها كل من �ر�د �ن 
ينتقم مثله وقال لهم �آن �الو�ن �لذي كنتم تنظرونه، فقالت �صل�صل �لذهب: نعم �صيعودون يا �بي بعد قليل 
�إىل �لبيت �خل�صبي ون�صتطيع �ن نختبىء يف �الحر��س يف �نتظارهم، وبعد دخولهم ت�صتطيعون ��صر�م �لنار يف 
�لبيت فهم مل يرحمو� حتى نرحمهم، وبعد فرتة كانت هناك نار حاميه تلتهم �حد �لبيوت �خل�صبية �لبعيدة 

على �ل�صاطىء مبن فيها.

�أعلنت �لدكتورة جني برونينغ، خبرية �لتغذية، 
�لتغذية  وع���ل���م  �ل��ت��غ��ذي��ة  �أك���ادمي���ي���ة  مم��ث��ل��ة 
�لطماطم  وع�����ص��ري  �ل��ق��ه��وة  �أن  �الأم��ري��ك��ي��ة، 
م�صكلت  ح���ل  ت�����ص��اع��د يف  �أخ������رى  وع�����ص��ائ��ر 

�الأمعاء.
 Eat This، وت�صري �خلبرية يف حديث ملوقع
�مل�صروبات  ت���ن���اول  �أن  �إىل   ،Not That
�ملنا�صبة يف �ل�صباح ي�صمح لي�س فقط بال�صعور 
�الأمعاء  �صحة  على  وي��ح��اف��ظ  ب��ل  ب��احل��ي��وي��ة، 
�الإن�صان من  �أي�صا. وت�صيف، عندما ي�صتيقظ 
فاإنه  لذلك  باجلفاف،  ي�صعر  �ل�صباح  يف  �لنوم 

يجب عليه قبل كل �صيء �صرب �ملاء �أوال ليبد�أ 
�جلهاز �له�صمي بالعمل وملنع �الإم�صاك.

�إىل  �جل�صم  جفاف  ي���وؤدي  �أن  "ميكن  وت��ق��ول، 
ح���دوث �الإم�����ص��اك، الأن �خل��لي��ا ب��ح��اج��ة �إىل 
�ملاء لتقوم بوظائفها. لذلك فاإن �صرب �ملاء يف 
�ل�صباح، هو �أف�صل طريقة وو�صيلة ر�ئعة لبدء 

�ليوم ب�صكل �صحيح الأمعائنا و�صحتنا".
وت�����ص��ي��ف �خل���ب���رية، م�����ص��روب �ل��ق��ه��وة مفيد 
�أي�صا، ولكن يجب عدم �الإفر�ط بتناوله، حيث 
�ل�صباح،  يف  م��ن��ه  و�ح���د  ف��ن��ج��ان  ت��ن��اول  يكفي 
دون عو�قب  ف��ائ��دة  على  �الأم��ع��اء  لكي حت�صل 

وم�صاعفات لبقية �أع�صاء �جل�صم. الأن �لقهوة 
حت��ف��ز ع��م��ل��ي��ة ه�����ص��م �ل��ط��ع��ام وت�����ص��اع��د على 
�لبكترييا  يف  �إيجابيا  وت��وؤث��ر  �الأم��ع��اء  تنظيف 
�ل�صكر  �إ�صافة  بعدم  �خل��ر�ء  وين�صح  �ملفيدة. 

�أو �لكرمي للقهوة.
�أو  �لطماطم  ع�صري  ب�صرب  �خلبرية  وتن�صح 
�لطماطم يحتوي  �أخرى. الأن ع�صري  ع�صائر 
ت�صاعد يف عملية  �لتي  �لغذ�ئية،  �الألياف  على 
�الأخ����رى مع  �لع�صائر  ���ص��رب  �ل��ه�����ص��م. وع��ن��د 
�ل��ت��وت �أو ب���ذور �ل��ك��ت��ان �أو �ل�����ص��ي��ا، ي��ت��م �إث���ر�ء 

�الأمعاء بالروبيوتيك.

ما اأف�شل امل�شروبات ملن يعاين من م�شكلت يف الأمعاء؟

واحد من 13 طائًرا تايالنديا مهددة بالنقرا�س ، وهي ترفرف يف �سمال �سرق تايالند. )ا ف ب(


