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كيف حتافظ على برودة 
ج�سمك يف مالب�س العمل 

املالئمة  اأح��د احللول  و�صراويل ق�صرية  ارت��داء مالب�س خفيفة  يعد 
ارت����داء  اأن  اإال  ال�����ص��ي��ف،  يف  اجل�����ص��م  ح����رارة  درج����ات  م��ن  للتخفيف 
يعاين  قد  ل��ذا  العمل،  اإىل  للذهاب  منا�صباً  لي�س  املالب�س  ه��ذه  مثل 
ب�صبب  العمل  اأثناء  ارتفاع درجات احل��رارة  العاملون من  االأ�صخا�س 

طبيعة مالب�صهم.
ك��اري��ن ميلن للمالب�س  �صركة  م��ن  ق��دم خ��راء  امل�صكلة،  ه��ذه  وحل��ل 
للعمل،  التوجه  عند  اجل�صم  ب��رودة  على  للحفاظ  التالية  الن�صائح 

بح�صب ما اأوردت �صحيفة اإك�صر�س الريطانية:
اإ�صافية  طبقة  ب��ارت��داء  اخل��راء  ين�صح  املالب�س:  من  املزيد  ارت���داء 
من املالب�س يف االأي��ام احل��ارة ملنع التعرق. ويو�صي اخل��راء بتجنب 
بع�س  واإ�صافة  ال�صميكة،  والبلوزات  اجل��وارب  مثل  الثقيلة  الطبقات 
على  وت�صاعد  ال�صم�س  اأ�صعة  تعك�س  التي  الفاحتة  املالب�س  طبقات 

حماية اجل�صم من احلرارة وحتافظ على برودة اجل�صم.
بخيارات  ل��ك  ي�صمح  ك��ان عملك  اإذا  ال��داك��ن��ة:  املالب�س  ع��ن  االب��ت��ع��اد 
متعددة من االألوان، فاخرت قطع املالب�س ذات االألوان الفاحتة بداًل 
ج�صمك.  عن  بعيداً  وال�صوء  احل���رارة  لتعك�س  الداكنة  املالب�س  من 
وحتب�س  ال�صم�س  ���ص��وء  ال�����ص��وداء  وخا�صة  ال��داك��ن��ة  املالب�س  متت�س 
احلرارة داخلها مما قد يزيد من درجة حرارة اجل�صم، لذا جتنب هذه 

االألوان يف ف�صل ال�صيف.
ارتداء مالب�س ريا�صية: يو�صح اخلراء باأن معظم املالب�س الريا�صية 
ما  لذا، غالباً  الريا�صة،  اأثناء ممار�صة  ب��ارداً  م�صممة الإبقاء اجل�صم 
يتم ت�صنيع اأقم�صة وبطانات هذه املالب�س ب�صكل ي�صمح للهواء باملرور 

منها، و هي غالباً ما تكون خفيفة الوزن.

االأنواع املهددة باالنقرا�س ُت�سطاد 
بكرثة يف البحر املتو�سط 

غالباً ما ُت�صطاد اأ�صماك القر�س وال�صفنينيات املُهددة باالنقرا�س يف 
البحر االأبي�س املتو�صط من االأماكن املحمية اأكرث من ا�صطيادها يف 
"نيت�صر  ُن�صرت يف جملة  درا�صة  ذك��رت  ما  على  املحمية،  املواقع غري 

كوميونيكي�صنز" و�صّلطت ال�صوء على دور قوارب ال�صيد ال�صغرية.
االأك���رث عر�صة لالنقرا�س  ب��ن تلك  ه��ذه  اأن���واع احل��ي��وان��ات  وتعتر 

ب�صبب ال�صيد اجلائر.
ومع اأّن اأ�صماك القر�س وال�صفنينيات غالباً ما ُت�صطاد باخلطاأ بعد اأن 
تعلق يف �صباك قوارب ت�صعى اإىل ا�صطياد اأ�صماك اأخرى، اإاّل اأّن الطلب 
على حلومها وزعانفها اأدى اإىل انخفا�س اأعدادها يف املحيطات بنحو 
%71 منذ �صنة 1970. ورغم حظر ع�صرات الدول ا�صطياد اأ�صماك 
اأّن  اإال  وا���ص��ع،  نطاق  على  باالنقرا�س  املُ��ه��ددة  وال�صفنينيات  القر�س 
�صيدها عاملياً مرتبط بن�صبة %90 بالقوارب ال�صغرية التي ت�صطاد 

هذه االأنواع باخلطاأ.
ورغبت جمموعة من الباحثن االإيطالين يف تكوين فكرة اأف�صل عن 
االأبي�س  البحر  يف  املحمية جزئياً  املناطق  يف  املوجودة  االأن��واع  و�صع 
ولتحقيق  معينة.  �صوابط  �صمن  م�صروع  ال�صيد  وحيث  املتو�صط 
القوارب  املُ�صطادة يف  اإىل ت�صوير احليوانات  الباحثون  هدفهم، جلاأ 
عند و�صولها اإىل املوانئ ثم اأن�صاأوا قاعدة بيانات لعمليات ال�صيد على 
وكرواتيا  واإ�صبانيا  واإيطاليا  فرن�صا  يف  موقعاً   11 يف  حم��دود  نطاق 
و�صلوفينيا واليونان ثم اإخ�صاعها للتحليل. وا�صتخدم فريق الباحثن 
باالنقرا�س  امل��ه��ددة  احل��ي��وان��ات  اأع���داد  اأّن  الإث��ب��ات  اإح�صائية  من���اذج 
املُ�صطادة يف املناطق املحمية جزئًيا "517 حيواناً" اأعلى مقارنة مع 
ومن  حيواناً".   358" املحمية  غري  املناطق  من  املُ�صطادة  االأع���داد 
بن هذه احليوانات يرز 24 نوعاً من اأ�صماك القر�س وال�صفنينيات 
وزن  اأن  تبّن  احليوانات،  الفريق  وزن  وبعدما  باالنقرا�س.  املهددة 
جزئًيا  املحمية  االأماكن  من  املُ�صطادة  وال�صفنينيات  القر�س  اأ�صماك 

�صعف وزن تلك التي كانت يف املناطق غري املحمية.
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اأريكة معلقة جتعلك ت�سعر 
وكاأنك فوق ال�سحاب

مع  الهواء  ت�صبح يف  عائمة  �صحابة  وكاأنها  لتبدو  االأريكة  ت�صميم هذه  مت 
قاعدة من جانب واحد يف حن ال ت�صتند على اأي �صيء من الطرف االآخر.

وعلى عك�س االأرائ��ك االأخرى امل�صتوحاة من ال�صحب، حتاول هذه االأريكة 
اإعادة اإن�صاء االأ�صكال غري امل�صتوية من ال�صحب، فال�صحب احلقيقية لي�صت 

موحدة ال�صكل، وكذلك احلال بالن�صبة ل�صطح االأريكة املعلقة.
واحد  املجعد معلقة على جانب  القما�س  وهناك قطعة غري م�صتوية من 
القاعدة  لالأريكة.  الوحيدة  ال�صاق  وتغطي  االأري��ك��ة،  قاعدة  حتى  الأ�صفل 

مغطاة ب�صجادة بي�صاء تذكرنا بال�صحب املت�صابكة.
وما يجعل االأريكة املعلقة مده�صة حقاً هو �صكلها الذي يبدو وكاأنها تطفو 
�صاقها تدعم رفع  بالطبع، كل هذا جمرد وهم الأن  االأر���س.  بالفعل فوق 
املقعد، وهي مغطاة بقما�س اأبي�س يجعلها تبدو وكاأنها جزء من ال�صحابة.

ذات  الغرف  يف  �صيما  ال  مكان،  اأي  يف  رائعة  مل�صة  املعلقة  االأري��ك��ة  وُت�صفي 
االأ�صواء ال�صاطعة.

 ويهدف الت�صميم اإىل اإثارة م�صاعر ال�صالم والهدوء، مبعزل عن �صغوط 
احلياة.

 ومن املفارقات ، اأن االأريكة قد توؤدي اأي�صاً اإىل اإثارة م�صاعر اخلوف وعدم 
اليقن من ال�صقوط مبا يبدو اأنه هيكل غري م�صتقر ملقعد م�صمم ال�صتيعاب 

العديد من االأ�صخا�س يف وقت واحد، بح�صب موقع يانكو ديزاين.

دراجة كهربائية بخاليا �سم�سية
اإك�س"  اآر  ت���ي  "األرتا  ���ص��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
 E2 دراج����ت����ه����ا   )UltraTRX(
الكهربائية املعتمدة على �صواعد حمرك 
ال�صحن  وت��ق��ن��ي��ة  وات،   2500 ب���ق���وة 

بالطاقة ال�صم�صية.
دراجة  اأن  االأمريكية  ال�صركة  واأو�صحت 
الطرق الوعرة يتوىل دفعها حمرك على 
عزم  مع  وات،   1250 بقدرة  عجلة  كل 
الدوران االأق�صى 180 نيوتن مرت، وهو 
ما ي�صل بالدراجة اإىل ال�صرعة الق�صوى 

كلم/�س.  42
لوح  بوا�صطة  ال��ب��ط��اري��ة  �صحن  ومي��ك��ن 
�صم�صية قابل للطي لقطع مدى  خاليا 
على  ال���دراج���ة  وتعتمد  ك��ل��م.   40 ���ص��ري 
واإطار  ملم،   100 مب�صار  نب�س  �صوكة 
باأحجام  يتوفر  االألومنيوم  �صبائك  من 

خمتلفة، ومطلي باللون االأ�صود.
وي��وؤازر املحرك ناقل حركة من �صيمانو 
من 8 تع�صيقات. وتبلغ حمولة الدراجة 
اأن��ه��ا تزن  االإج��م��ال��ي��ة 179 ك��غ��م، ك��م��ا 
مبكابح  الدراجة  جتهيز  ومت  كغم.   22
قر�صية، ويتم طرحها يف االأ�صواق ب�صعر 

يبداأ من 2000 دوالر اأمريكي.

النظام الغذائي ال�سيء والفو�سى املنزلية 
ت�سعف املهارات املعرفية للأطفال ال�سغار �ص 23

زيادة احرتام الذات
ك��م��ا اأف����اد ه����وؤالء ال��ب��ال��غ��ون اأن��ه��م اأق���ل م��ي��اًل لالكتئاب 
يف  بالبالغن  مقارنة  ال���ذات  اح���رتام  ب��زي��ادة  ويتمتعون 
الدرا�صة الذين تفاعلت اأمهاتهم معهم بالطرق املعتادة.

 Journal تاأتي الدرا�صة، التي ُن�صرت نتائجها يف دورية
من  كجزء   ،of Research in Personality
الذكريات  م�صاركة  ت��اأث��ري  مل��دى  االأم���د  طويلة  متابعة 
اأمهات  من   115 فيها  �صارك  والتي  وطفلها،  االأم  بن 
االأطفال ال�صغار اإما يف جمموعة �صابطة اأو مت تعليمهن 

ا�صتخدام الذكريات التف�صيلية ملدة عام.

الذكريات التف�صيلية
حمادثات  اإج��راء  التف�صيلية  الذكريات  تقنية  تت�صمن 
التجارب  حول  االأطفال  مع  ومتجاوبة  وثرية  مفتوحة 
االأوىل  هي  الدرا�صة  تعد  اليومية.  لالأحداث  امل�صرتكة 
مل�صاركة  امل��دى  طويلة  الفوائد  ُتظهر  التي  نوعها،  م��ن 

ذكريات االأم والطفل لتنمية البالغن اأثناء ن�صاأتهم.

مرحلة فريدة
يقول الباحث الرئي�صي بروفي�صور، �صون مار�صال، اأ�صتاذ 
النف�صية  ال�صحة  حت�صن  ط��رق  فهم  اإن  النف�س،  علم 
لالأ�صخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم بن 18 و25 عاًما 

اأمر مهم ب�صبب مرحلة حياتهم الفريدة.

حتديات احلياة
ي��واج��ه ال��ب��ال��غ��ون ال��ن��ا���ص��ئ��ون جم��م��وع��ة م��ن التحديات 
اأو خو�س  اجل��ام��ع��ة  وي��دخ��ل��ون  امل��ن��زل  ي��غ��ادرون  عندما 

جماالت العمل املختلفة.
وباحثة  نف�س  علم  اأ�صتاذة  ري�س،  اإيلن  بروفي�صور  تقول 
اللطيف" من  "التدخل  اإن  البحثي،  امل�صروع  رئي�صية يف 
االإيجابية  االأح��ادي��ث  وتبادل  الذكريات  م�صاركة  خ��الل 
للرفاهية  دائمة  فوائد  له  اأن  اأثبت  املبكرة  الطفولة  يف 
النف�صية وال�صحة العقلية، مو�صحة اأن التقنيات اجلديدة 
اأولياء االأم��ور ومعلمي  "يف املنزل ويف املدار�س مع  تفيد 

االأطفال ال�صغار"، 
مبا ي�صاعدهم على 

م�����واج�����ه�����ة حت�����دي�����ات 
وتفاوؤل  ب��ث��ق��ة  احل���ي���اة 

اأكر.

االكتئاب  اح��ذري.. 
�صحة  ع��ل��ى  ي����ؤث���ر 

طفلك
ت�صري درا�صة جديدة اإىل اأن االأطفال الذين 

لديهم اأمهات مكتئبات قد ينتهي بهم املطاف باالإ�صابة 
بخلل يف رد الفعل املناعي يف اأج�صامهم، وبزيادة احتماالت 

االإ�صابة با�صطرابات نف�صية.
وكتب الباحثون يف دورية "االكتئاب والقلق" اأن اكتئاب 
االأم قد يكون له تاأثري ملحوظ على طريقة عمل اأدمغة 

االأطفال.
روث  ال��درا���ص��ة،  الباحثن يف  ك��ب��رية  ق��ال��ت  م��ن جانبها، 
تتاأثر  اإكلينيكيا  مكتئبة  اأم  مع  ن�صاأت  "اإذا  اإنه  فيلدمان، 
وكذلك  التوتر  مع  التعامل  على  ج�صدك  ق��درات  �صلباً 
كانت  اإذا  حتى  ذل��ك  "يحدث  م�صيفة:  املناعة"،  ن��ظ��ام 
اأ�صرتك يف و�صع اجتماعي اقت�صادي منخف�س املخاطر 
اأو  الفقر  مثل  م�صكالت  وجود  وعدم  الوالدين  وبوجود 

االأمرا�س الع�صوية".
ل����روي����رتز ه��ي��ل��ث ع����ر الريد  ف���ي���ل���دم���ان  و����ص���رح���ت 
االإلكرتوين اأن هذا التاأثري اجل�صماين قد يوؤدي بدوره 
نف�صية  "برجمة  اأن  م��و���ص��ح��ة  نف�صية،  م�����ص��ك��الت  اإىل 
ال�صغوط  م��ن  ع��ال  م�صتوى  م��ع  التفاعل  على  الطفل 

ميهد الطريق حلالة نف�صية ه�صة".
وتابعت فيلدمان وفريقها 125 ر�صيعاً حديثي الوالدة 
حتى اأ�صبحوا يف العا�صرة من عمرهم. وعندما بلغ الر�صع 
�صتة اأ�صهر من العمر، طلب الباحثون من االأمهات ملء 
والقلق.  االكتئاب  معدالت  عن  ت�صاأل  ا�صتبيان  ا�صتمارة 
االأطفال  بلغ  االأ�صر عندما  تلك  للتوا�صل مع  ع��ادوا  ثم 

ال�صاد�صة من العمر.

ال��درا���ص��ة �صن  ال��ذي��ن �صملتهم  االأط���ف���ال  ب��ل��غ  وع��ن��دم��ا 
كورتيزول  ه��رم��ون  م��ع��دالت  الباحثون  قا�س  العا�صرة، 
وم��وؤ���ص��رات على عمل  التوتر  م��ع��دالت  اإىل  ي�صري  ال��ذي 
املناعي  اجللوبولن  معدل  بينها  وم��ن  املناعي،  اجلهاز 

االإفرازي يف االأمهات واالأطفال.
مع  االأطفال  بها  يتفاعل  التي  الطريقة  ر�صدوا  كذلك 
اأمهاتهم ملعرفة اإذا ما كانوا يعانون من اأي اأعرا�س تنم 

عن ا�صطرابات �صلوكية.
لت�صخي�س  واأطفالهن  االأم��ه��ات  مع  واأج��ري��ت مقابالت   

االإ�صابة باال�صطرابات النف�صية.
وخل�س الفريق اإىل اأن االأمهات املكتئبات لديهن معدالت 
االإفرازي،  املناعي  واجللوبولن  الكورتيزول  من  اأعلى 
كما كانت ت�صرفاتهن مع اأطفالهن �صلبية. وظهرت لدى 

اأطفالهن ذات النتيجة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت رئ��ي�����ص��ة ق�����ص��م ال���ط���ب ال��ن��ف�����ص��ي يف 
جوباالن،  بريا  الطبي،  بيت�صرغ  ملركز  تابع  م�صت�صفى 
التي مل ت�صارك يف الدرا�صة، اإن ذلك يو�صح تاأثري اكتئاب 
اأهمية  لنا  يو�صح  وبالتايل  يكر،  وهو  الطفل  على  االأم 

تلقي االأمهات للعالج.
متنحني  الدرا�صات  تلك  "مثل  اأن  اإىل  جوباالن  ولفتت 
عالج  اأهمية  �صرح  يف  لت�صاعدين  املعلومات  من  م��زي��داً 

االأمهات املكتئبات".

بعد كورونا.. فريو�س 
جديد فتاك يظهر يف ال�سني

مل ت�صتفق ال�صن بعد من �صدمة 
دّق  حتى  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  تف�صي 
االأطباء ناقو�س خطر جديد، ينذر 
ب��ظ��ه��ور ف���ريو����س الجن���ي���ا، ال���ذي 

اأ�صاب 35 �صخ�صا.
عائلة  اإىل  الجن�����ي�����ا  وي����ن����ت����م����ي 
اأن��ه��ا تقتل ما  ف��ريو���ص��ات م��ع��روف 
يف  الب�صر  اأرب����اع  ث��الث��ة  اإىل  ي�صل 

حاالت االإ�صابة ال�صديدة.
الزباب  حيوان  اأن  العلماء  ويعتقد 
القنافذ،  ف�صيلة  اإىل  ينتمي  الذي 
امل�����ص��در ال��رئ��ي�����ص��ي الن��ت�����ص��ار هذا 

املر�س.
احل�������االت  م�����ن  اأي  ت�������ص���ف���ر  ومل 
اجل���دي���دة، ال��ت��ي مت اك��ت�����ص��اف��ه��ا يف 
ب�صرق  و�صاندونغ  خنان  مقاطعتي 
ال�صن، عن وفاة ومعظمها خفيفة 

االأعرا�س والتي ت�صبه االإنفلونزا.
وبح�صب درا�صة ن�صرت مبجلة "نيو 
اإنغالند جورنال اأوف ميدي�صن"، 
بكن  معهد  بقيادة  باحثون  تتبع 
واالأوبئة،  الدقيقة  االأح��ي��اء  لعلم 
امل��ر���ص��ى ملعرفة  ل���دى  االأع����را�����س 
ت��اأث��ر االأ���ص��خ��ا���س بفريو�س  م��دى 

الجنيا.
اأكرث  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وت��و���ص��ل 
ال���ت���ي عانى  ���ص��ي��وع��ا  االأع�����را������س 
احلمى،  هي  الجنيا  مر�صى  منها 
وال����ت����ع����ب، وال���������ص����ع����ال، وف����ق����دان 
ال�صهية، واآالم الع�صالت، وال�صعور 
بالغثيان. وعانى حوايل 35 باملئة 
�صهد  بينما  الكبد،  يف  م�صاكل  من 
8 باملئة تراجعا يف وظائف الكلى، 
ح�صبما نقلت �صحيفة "ديلي ميل" 

الريطانية.

�سناب �سات يعلن عن 
ميزة للرقابة االأبوية

ميزة  �صات"  "�صناب  تطبيق  اأط��ل��ق 
ج��دي��دة مُت��ّك��ن االآب����اء م��ن الرقابة 
على املحتوى الذي ي�صل اإىل اأبنائهم 
اجلديدة  امليزة  وحملت  املراهقن. 
اأو   "family center"ا�صم
لالآباء  وت�صمح  العائلة"،  "مركز 
املراهقن  اأبنائهم  اأ�صدقاء  مبعرفة 
على  ع����������الوة  ال����ت����ط����ب����ي����ق،  ع����ل����ى 
االأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ت��ب��ادل��وا معهم 
الر�صائل على مدار اأ�صبوع، لكنها ال 
حمتوى  على  باالطالع  لهم  ت�صمح 
ت���ل���ك امل����ح����ادث����ات، وذل������ك الإع���ط���اء 
اأف�����ص��ل ل��ل��م�����ص��اع��دة يف  االآب�����اء روؤى 
تتنازل  ب��ط��رق ال  اأوالده�����م  ح��م��اي��ة 
عن خ�صو�صية املراهق. ويتم تفعيل 
االآباء  دع��وة  مبجرد  اجلديدة  امليزة 
الأبنائهم اإىل مركز العائلة اجلديد 
داخل التطبيق، ويكون لدى امل�صتلم 

اخليار يف قبول اأو رف�س الدعوة.

هذه الطريقة املثالية يف احلديث 
مع طفلك تقوي بنيته النف�سية

اأظهرت درا�صة اأجرتها جامعة اأوتاغ� يف ني�زيالندا اأن 
كيفية م�صاركة االأمهات للذكريات الي�مية مع اأطفالهن 

النف�صية  ال�صحة  على  ت�ؤثر  الطف�لة  فرتة  خالل 
والرفاهية يف بداية مرحلة البل�غ.

 Neuroscience م���ق��ع  ن�����ص��ره  م��ا  بح�صب 
االأ�صخا�ص  اأن  اإىل  الباحث�ن  ت��صل   ،News

اأكرث متا�صًكا ح�ل  ا  21 عاًما يروون ق�ص�صً �صن  يف 
اأمهاتهم  تعليم  مت  اإذا  حياتهم  يف  التح�ل  نقاط 
الزمن  من  عقدين  قبل  جديدة  حمادثة  تقنيات 

اأثناء طف�لتهم.

قالت الرابطة االأملانية الأطباء الن�صاء والتوليد اإن الغدة الدرقية لها تاأثري 
وفرط  "الق�صور  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  اأم��را���س  حت��د  احل��م��ل، حيث  على  كبري 
الن�صاط" من خ�صوبة املراأة من ناحية، كما اأنها ترفع خطر حدوث اإجها�س 
النمو اجل�صدي والعقلي لدى  اأخ��رى، ف�صاًل عن خطر م�صاكل  من ناحية 

اجلنن.
الدرقية تتمثل يف  للغدة  الوظيفي  الق�صور  اأعرا�س  اأن  الرابطة  واأو�صحت 
ال�صديد  االنقطاع" والتعب  اأو  االنتظام  "عدم  ال�صهرية  الدورة  ا�صطرابات 
وفقر الدم واالإم�صاك واعتالل املزاج وزيادة الوزن وت�صاقط ال�صعر وبرودة 

االأقدام.
اأما اأعرا�س فرط ن�صاط الغدة الدرقية فتتمثل يف التعرق ال�صديد والع�صبية 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ن��وم،  وا���ص��ط��راب��ات  القلب  �صربات  و�صرعة  واال���ص��ط��راب 

م�صاكل الدورة ال�صهرية.
التي تخطط  امل���راأة،  اأو  امل���راأة احلامل  ل��ذا يتعن على 
ل��ل��ح��م��ل، ا���ص��ت�����ص��ارة ال��ط��ب��ي��ب ف����ور م��الح��ظ��ة هذه 
الوقت  ال��درق��ي��ة يف  ال��غ��دة  م�صاكل  لعالج  االأع��را���س 

املنا�صب.

تاأثري الغدة الدرقية 
على احلمل
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�ش�ؤون حملية
فر�صة كبرية اأمام باحثي اجلين�م لالأ�صجار ال�صحراوية واالأمن الغذائي

باحثون يف مركز خليفة للهند�سة الوراثية يفككون جينوم �سجرة الغاف

خدمات التطبيب عن بعد من »�سحة« تقدم دفعة قوية ل�سناعة ال�سياحة العالجية يف اأبوظبي

�سرطة دبي ُت�سعد �سفراء االأمان بـ 3 خيول 

•• العني- الفجر

خليفة  م���رك���ز  يف  ب���اح���ث���ون  جن����ح 
والتقانات  ال���وراث���ي���ة  ل��ل��ه��ن��د���ص��ة 
احليوية بجامعة االإمارات العربية 
املتحدة، يف تفكيك اجلينوم الكامل 
�صجرة   – ال���وط���ن���ي���ة  ل���ل�������ص���ج���رة 
تركيبته  على  وال��ت��ع��ّرف   - ال��غ��اف 
م�صتوى  وهي  امل�صتويات،  اأدق  على 
الغاف،  ل�صجرة  ال��ك��روم��و���ص��وم��ات 
مما يتيح فر�صة كبرية اأمام باحثي 
ال�صحراوية  ل��الأ���ص��ج��ار  اجل��ي��ن��وم 
ال�صتكمال  ال����غ����ذائ����ي  واالأم�����������ن 
اأبحاثهم اإىل م�صتويات اأّدق واأعلى، 
املجلة  يف  ال��ب��ح��ث  ن�����ص��ر  مّت  ح��ي��ث 
العاملية للعلوم اجلزيئية، بالتعاون 
وجامعة  ج���ورج���ي���ا  ج���ام���ع���ة  م����ع 
نيويورك يف اأبوظبي. وقال االأ�صتاذ 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د االأم������ريي   مدير 
احليوية  ل��ل��ت��ق��ان��ات  خليفة  م��رك��ز 
ق�صم  ورئي�س  الوراثية  والهند�صة 
االإمارات  جامعة  يف  االأح��ي��اء  علوم 
"اننا ن�صكر �صمو ال�صيخ من�صور بن 

زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�صة  دي�����وان  ووزي�����ر  ال�������وزراء، 
ودعمه  ����ص���م���وه  ت���وج���ي���ه���ات  ع���ل���ي 
ل��رف��ع م��رك��ز خليفة  ال���الحم���دود 
االأمريي   خ��ال��د  اأ���ص��ار  و  علميا".   
االأ�صا�صي يف هذا  والباحث  امل�صرف 
ال��ت��ع��ّرف على  مّت  اأن���ه  اإىل  ال��ب��ح��ث 
اجلهد  بتحمل  املتعلقة  اجل��ي��ن��ات 
البيئي وعمليات التمثيل الغذائي ، 
كما مّت التعّرف اأي�صاً على اجلينات 
عن  الدفاعية  باال�صتجابة  املتعلقة 
والعمليات  واحل�����ص��رات  االأم��را���س 

االأي�صية ملادة الرتبن )املادة التي 
ت�����ص��اع��د ال��ن��ب��ات��ات مل��ق��اوم��ة اجلهد 
البيئي ولها ا�صتخدامات اأخرى يف 
جمال �صنع العقاقري(. موؤكداً على 
الدفاعية  البيولوجية  االآل��ي��ات  اأن 
بالبقوليات  مقارنة  فريدة  ُتعتر 

االأخرى من نف�س العائلة.
ت�صاعف  عملية  هناك  اأن  واأو���ص��ح 
�صاعدت  ال���ت���ي  اجل���ي���ن���ات  ع����دد  يف 
البيئات  مع  للتكّيف  ال�صجرة  هذه 
القاحلة، واأن ت�صاعف هذه اجلينات 
لتكّيف  ال���داف���ع���ة  ال����ق����وة  ُي�������ص���ّك���ل 
ومّت  خمتلفة،  بيئات  من  الكائنات 
اآلية مقاومة  ُتنّظم  حتديد جينات 
با�صتخدام  الغاف،  نبات  يف  امللوحة 
وبهذا  اجل��ي��ن��ي.  التعبري  درا����ص���ات 
مت��ّك��ن ال��ب��اح��ث��ن يف م��رك��ز خليفة 
م���ن ف����ّك اآل����ي����ات م���ق���اوم���ة اجلهد 

البيئي. 
هذه  اأن  اإىل  االأم����������ريي،  ول����ف����ت 
اخل�����ص��ائ�����س ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة جتعل 
املناطق  يف  ي��ع��ي�����س  ال���غ���اف  ن���ب���ات 
احلرارة  درج��ات  وتتحّمل  القاحلة 

يف  امل��وج��ودة  واملنخف�صة  املرتفعة 
املناطق ال�صحراوية، حيث اأن لدى 
نبات الغاف العديد من اخل�صائ�س 
البيئية املُتمّيزة، ف�صاًل عن رمزها 
حيث  املحلية،  االجتماعية  للقيم 
ال�صجرة  ال����غ����اف  ����ص���ج���رة  ت��ع��ت��ر 
ومتثل  االم����ارات،  ل��دول��ة  الوطنية 

رم�������زاً ل���ال����ص���ت���ق���رار وال�������ص���الم يف 
االإمارات. 

للهند�صة  خ��ل��ي��ف��ة  م���رك���ز  وُي����ع����ّد   
احليوية  وال���ت���ق���ان���ات  ال����وراث����ي����ة 
على  ب��ال��ت��ع��رف  ي��ق��وم  م��رك��ز  اأول 
لنبات  ال��ك��ام��ل  اجل��ي��ن��وم  ت�صل�صل 
بتحمل  املتعلقة  واجل��ي��ن��ات  ال��غ��اف 

الغذائي  التمثيل  وعمليات  اجلهد 
املعرفة  ه���ذه  و�صُت�صهم  االأخ�����رى. 
امل�����ص��ت��ف��ادة م���ن نبات  وامل��ع��ل��وم��ات 
الطريق  اإث���راء ومتهيد  ال��غ��اف، يف 
اأمام املركز لتطوير املحا�صيل التي 
البيئي من خالل  االإجهاد  تتحمل 

التعديل الوراثي.  

•• اأبوظبي- الفجر

)�صحة(،  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  �صهدت  
اأكر �صبكة للرعاية ال�صحية يف دولة االإمارات العربية 
بعد  عن  للتطبيب  الوا�صعة  خدماتها  حت��ول  املتحدة، 
الذين  االأجانب  للمر�صى  رئي�صية  ات�صال  قنوات  اإىل 

يبحثون عن رعاية طبية متخ�ص�صة يف اأبوظبي. 
معززاً  اأبوظبي،  يف  القوي  ال�صحية  الرعاية  نظام  اإن 
عال،  م�صتوى  ذا  تدريباً  امل��درب��ن  الطبين  باملهنين 
ي�صرع من جعلها املدينة املف�صلة لل�صياحة العالجية. 
لعام  ال��ع��الج��ي��ة  ال�����ص��ي��اح��ة  م��وؤ���ص��ر  لت�صنيف  ووف���ق���اً 
وجهة  كاأف�صل   8 املرتبة  اأبوظبي  احتلت   ،2020

عاملية لل�صياحة العالجية. 
اف��رتا���ص��ي��ة يف عام  ا���ص��ت�����ص��ارة   50،000 ق��راب��ة  وم���ع 
للتطبيب  "�صحة" االفرتا�صية  عيادة  2021، متثل 
الو�صول  ب��زي��ادة  ال�صبكة  ال��ت��زام  ب��ع��د  ع��ن  اخل��ارج��ي 
كما  اأبوظبي.  يف  ال�صحية  الرعاية  نظام  اإىل  العاملي 
عن  للتطبيب  متخ�ص�صة  خ��دم��ات   ال�صبكة  اأط��ل��ق��ت 
للهواتف  "�صحة"  وتطبيق  النف�صين  للمر�صى  بعد 
العامل  اأنحاء  جميع  من  املر�صى  يتمكن  حتى  الذكية 
املتنوعة  "�صحة"  خدمات  اإىل  ب�صهولة  الو�صول  من 

من خالل عدة قنوات. 
على �صبيل املثال،  اأكمل اأطباء من م�صت�صفى توم موؤخراً 
بنجاح جراحة طفيفة التوغل يف العمود الفقري على 
مري�س التطبيب عن بعد يف اخل��ارج. وكان ال�صخ�س 
اأدت اإىل اأمل  يعاين من حالة حادة يف العمود الفقري 
م��زم��ن وم��وه��ن الأك���رث م��ن ت�صع ���ص��ن��وات. وق��د اأ�صهم 
التي  واحل��واج��ز  حياتها  نوعية  على  ال�صار  ال��ت��اأث��ري 
حتول دون رعايتها يف بلدها االأم باقناعها بالتفكري يف 

ال�صياحة العالجية.

ويف معر�س حديثه عن احلالة ودورالتطبيب عن بعد 
يف م�صهد ال�صياحة العالجية املتنامي يف اأبوظبي، قال 
الدكتور حممد زياد اجليعان، ا�صت�صاري جراحة العظام 
"توا�صلت  "�صحة":  ���ص��رك��ة  م��ع  ت���وام  م�صت�صفى  يف 
بعد،  ع��ن  التطبيب  خ��دم��ة  خ��الل  م��ن  معنا  املري�صة 
وكانت تعاين من اأمل �صديد وقت ت�صخي�صها. اإن فريقنا 
يف توام جمهز جتهيزاً جيداً لتقدمي امل�صاعدة الطبية 
وقد  الطبية.  للرعاية  املحتاجن  االأجانب  للمر�صى 
بنجاح،  التوغل  طفيفة  الفقري  العمود  جراحة  متت 

ومت نقل وحتريك املري�س من خالل العالج الطبيعي 
يف اليوم التايل. ويف غ�صون اأ�صبوعن، عادت املري�صة 
من  فريقنا  قبل  من  مراقبتها  ومت��ت  االأم  بلدها  اإىل 
واليوم،  املنتظمة.  بعد  عن  التطبيب  متابعات  خ��الل 

تعي�س املري�صة حياة طبيعية خالية من االأمل". 
من جانبها، فندت املري�صة جتربتها مع م�صت�صفى توام 
قائلة: "كانت اأبوظبي وم�صت�صفى توام اخليار االأمثل 
لعمليتي اجلراحية. كانت ميزة التطبيب عن بعد نعمة 
كرى بدءاً من النقطة التي حددت فيها موعدي االأول 
و�صواًل للمتابعة ما بعد العملية. لقد كانت حياتي قبل 
اجلراحة �صعبة للغاية، ولكن اليوم، وبف�صل الدكتور 
زياد وفريقه، اأعي�س حياة خالية من االأمل واأتطلع اإىل 

اأن اأمتكن اأخرياً من العي�س واال�صتمتاع بحياتي."
ومتكامل  معتمد  م�صت�صفى  ه��و  ت���وام  م�صت�صفى  اإن 
وم���رج���ع���ي م���ن ال��ل��ج��ن��ة ال���دول���ي���ة امل�������ص���رتك���ة، ي�صم 
العناية  تخ�ص�صات ومرافق طبية رئي�صية مثل وحدة 
املغناطي�صي  ب��ال��رن��ن  والت�صوير  وال���ط���وارئ  امل��رك��زة 
واالأ�صعة ال�صينية وعلم االأمرا�س واملختر وال�صيدلية 
وال���ع���ي���ادات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة، وال���رام���ج االأك���ادمي���ي���ة مع 
م�صت�صارين طبين ذوي خرة عالية وموؤهلن، ويتميز 

باآليات حتديد مواعيد فعالة ووقت انتظار اأقل.  

 •• دبي-الفجر:

اأه�����دت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة دب���ي 3 خ��ي��ول من 
"�صفراء  من   3 اإىل  اخليالة  �صرطة  مركز  اإ�صطبالت 
االأمان" املُن�صمن اإىل برنامج "�صواعد االأمان" الذي 
يف  الوظيفية  ب��امل��ه��ام  للقيام  الطلبة  بتوظيف  ُيعنى 
املهام  من  العديد  تنفيذ  من  ومتكينهم  دب��ي،  �صرطة 
العلمية  احل��ق��ول  خمتلف  يف  التخ�ص�صية  ال�صرطية 

خالل اإجازة ال�صيف. 
االإدارة  ال�صاعر مدير  الرحمن  العميد عبد  وبح�صور 
الرائد �صاحي  �صلم  بالوكالة،  االإن�صان  العامة حلقوق 
اجلالف املهريي مدير مركز �صرطة اخليالة بالوكالة، 
اخليول اإىل �صفراء االأمان �صيف علي النقبي، و�صلطان 
مقر  يف  وذل���ك  احل���اج،  علي  وم���رية  ال�صام�صي،  خ��ال��د 

مركز �صرطة اخليالة مبنطقة العوير.
ال�صام�صي  را�صد  اأول  امل��الزم  من  كل  الت�صليم  وح�صر 
وفاطمة  املركز،  االجتماعية يف  ق�صم اخلدمات  رئي�س 
البلو�صي رئي�صة جمل�س �صفراء االأمان يف �صرطة دبي. 
واأك���د ال��رائ��د �صاحي اجل��الف اأن اإه���داء اخل��ي��ول اإىل 
ال��ق��ي��ادة العامة  اإط���ار ح��ر���س  ي��اأت��ي يف  �صفراء االأم���ان 
ل�صرطة دبي بتوجيهات معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
امل���ري ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�صرطة دب���ي ع��ل��ى اإ���ص��ع��اد اأف���راد 

املجتمع بكافة اأطيافه واأنه مت اإختيار الطلبة �صمن 

، م�صرياً اإىل اأن اإهداء اخليول اإىل �صفراء االأمان جاء 
بعد التحاقهم برنامج "�صواعد االأمان" خالل فرتة 
مهارات  على  تدريب  على  وح�صولهم  ال�صيف  اإج���ازة 
واأ���ص��ا���ص��ي��ات ال��ت��ع��ام��ل م���ع اخل���ي���ول يف م��رك��ز �صرطة 

اخليالة. 
بالتعاون  �صدد على حر�س مركز �صرطة اخليالة  كما 
مع جمل�س �صفراء االأم��ان يف �صرطة دبي، على توعية 

ال��ت��ع��ام��ل واالهتمام  ك��ي��ف��ي��ة  ال��ط��ل��ب��ة ح���ول  وت��ث��ق��ي��ف 
والعناية باخليول، م�صرياً اإىل اأن املركز عمل مبتابعة 
م��دي��ره ���ص��ع��ادة ال��ل��واء ال��دك��ت��ور خ��ب��ري حم��م��د عي�صى 
االأمان"  "�صواعد  برنامج  يف  امل�صاركة  على  العظب، 

خالل فرتة االإجازة ال�صيفية.
وب��ن ال��رائ��د اجل��الف اأن م��ب��ادرة اإه���داء 3 خيول اإىل 
اإ�صعادهم بعد ظهور  3 من �صفراء االأمان جاء بهدف 

رغبة و�صغف لديهم يف االهتمام بالتعامل مع اخليول 
والعناية بها، مو�صحاً اأن املبادرة اأ�صعدت �صفراء االأمان، 
واأن مركز �صرطة اخليالة �صيتابع معهم خالل الفرتة 
املُقبلة كيفية عنايتهم باخليول واإعطائهم التوجيهات 

املنا�صبة من اأجل رعايتها يف بيئة اآمنة و�صليمة.
اإىل  اخل��ي��ول  ت�صليم  اأن  اإىل  اجل���الف  ال���رائ���د  ول��ف��ت 
االأط���ف���ال ي��اأت��ي اأي�����ص��اً ���ص��م��ن م���ب���ادرة م��رك��ز �صرطة 
الطلبة  تكرمي  اإىل  التفوق" الهادفة  "فار�س  اخليالة 

املتفوقن علمياً واملُحبن لرعاية اخليول.
اإىل ذلك، اأكدت فاطمة البلو�صي اأن اإهداء اخليول جاء 
الإ�صعاد �صفراء االأمان املُن�صمن اإىل الدفعة الثانية من 
اإىل تطوير مهارات  "�صواعد االأمان" الهادف  برنامج 
يف  عمل  مب��ه��ام  تكليفهم  ع��ر  فيه  امل�صاركن  الطلبة 
خمتلف االإدارات العامة ومراكز ال�صرطة ومنها مركز 
اإجناح  يف  ف��اع��ل  ب�صكل  �صاهم  ال���ذي  اخل��ي��ال��ة  �صرطة 
الذين تدربوا  املهارات لدى الطلبة  الرنامج وتعزيز 
فيه خالل االإجازة ال�صيفية، ُمثنية على الدور الرائد 
وتدريب  تعليم  يف  امل��رك��ز  يف  واملخت�صن  ل��ل��ُم��درب��ن 

الطلبة على اخليول.
اخليول،  بهدية  �صعادتهم  ع��ن  االأم����ان  ���ص��ف��راء  وع��ر 
دبي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  �صكرهم  ُم��ق��دم��ن 
اإىل  وال�صعادة  الفرحة  اأدخلت  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على 

قلوبهم.

�سرطة اأبوظبي والهالل االأحمر تطلقان »يرتبى 
يف عزكم« للتوعية ب�سالمة االأطفال يف املركبة

اأطلقت �صرطة اأبوظبي بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي مبادرة 
اجلدد  باملواليد  اح��ت��ف��اًء   ، بالعن  كند  مب�صت�صفى  عزكم"  يف  "يرتبى 
ب�صالمة  الثقافة  ون�صر  االأ���ص��ر   نفو�س  على  وال�����ص��رور  البهجة  واإدخ����ال 

االأطفال باملركبات.
االماراتي  االأحمر  الهالل  بالتعاون مع هيئة   العن   م��رور  اإدارة  ووزع��ت 
مقاعد لالأطفال وهدايا رمزية على االأ�صر امل�صتفيدة من املبادرة ، وقدمت 

اإدارة م�صت�صفى كند الورود والبالونات  .
هذه  اأن  العن  م��رور  اإدارة  مدير  املهريي  عبداهلل  مطر  العقيد  اأو���ص��ح  و 
الوقائية  باال�صرتاطات  امل��روري��ة  الثقافة  ن�صر  منطلق  من  تاأتي  امل��ب��ادرة 
املقاعد  ا�صتخدام  على  االأ�صر  ،وحث  باملركبات  لالأطفال  االآم��ن  واجللو�س 
املرورية الفتاً   ، لوقايتهم من االإ�صابات يف احل��وادث  املخ�ص�صة لالأطفال 

اإىل م�صاركة عنا�صر من دورية ال�صعادة  يف تنفيذ املبادرة  .
 واأ�صاد الدكتور اأحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهالل االحمر بالعن 
واهتمامها  اجلمهور  خدمة  يف  ظبي  اأب��و  �صرطة  تقدمها  التي  باجلهود 
بتنفيذ مبادرات جمتمعية ان�صانية تخدم كافة �صرائح املجتمع وت�صاهم يف 
تاأتي  الهيئة  اأن م�صاركة  القوانن  موؤكًدا  كافة  الوعي حول  رفع م�صتوى 
من منطلق حر�صها  امل�صتمر على اإ�صعاد  االأ�صر واالأطفال وتعزيز ال�صراكة 

مع موؤ�ص�صات املجتمع.
وقالت �صايل فرج مديرة االت�صال والت�صويق يف م�صت�صفى كند، اأن مبادرة 
اأهم املبادرات التي ندعمها و نوؤمن باأهميتها  "هي من  " يرتبى يف عزكم 
،و نوؤكد باأن التعاون الدائم بن م�صت�صفى كند و�صرطة اأبوظبي و الهالل 
بجانب  املجتمعي  ب��دوره  امل�صت�صفى  الإمي��ان  تر�صيخ  االإم��ارات��ي هو  االأحمر 

الدور الريادي الطبي يف خدمة اأهايل مدينة العن منذ عام 1960.
التي  امل��ب��ادرة  بهذه  اجلن�صيات  خمتلف  من  اجل��دد  املواليد  اأ�صر  اأ���ص��ادت  و 

اأ�صعدتهم ودورها الريادي يف ن�صر الوعي بطريقة مميزة. 

�سركة اإعمار الإدارة مراكز الت�سّوق تطلق عرو�س العودة اإىل املدار�س يف مراكزها التجارية
•• دبي- الفجر 

اأطلقت �صركة اإعمار الإدارة مراكز الت�صّوق عرو�صاً مميّزة ُتلّبي كافة متطّلبات 
الطاّلب مع اقرتاب موعد العودة اإىل املدر�صة، وذلك عر �صل�صلة من متاجر 
اأبرز العالمات التجارية املتواجدة يف كّل من "دبي مول"، و"دبي هيلز مول"، 
و"دبي مارينا مول".  وتتوا�صل الفعاليات حتى 4 �صبتمر، حيث ت�صت�صيف 
املراكز التجارية الثالثة جمموعة من االأن�صطة التفاعلية التي ت�صفي طابع 
العديد من ور�س  اإىل  باالإ�صافة  املت�صّوقن،  والبهجة لالأطفال وجميع  املرح 
العمل التي تلقي ال�صوء على معارف العلوم، واالألعاب الرتفيهية التي ُت�صِهم 
يف تهيئة االأطفال للعام الدرا�صي املقبل بعد ق�صاء اأوقات ممتعة خالل فرتة 
االإج��ازة.  كما تت�صّمن العرو�س كافة اللوازم واالحتياجات املدر�صية جلميع 
تناف�صية  باأ�صعار  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  الدرا�صية  امل��راح��ل  خمتلف  م��ن  ال��ُط��الب 

ومميزة، اإىل جانب ا�صتمتاعهم بتجربة ت�صّوق فريدة �صمن وجهات الت�صّوق 
الثالثة تزامناً مع الفعاليات املتنّوعة التي ُتقام على هام�س "مفاجاآت �صيف 
دبي". دبي مول ُتقام االأن�صطة يف ردهة النجمة وت�صتمّر حتى 28 اأغ�صط�س، 
ال�صتقطاب االأطفال ومنحهم فر�صة التعليم الإثراء معارفهم يف العلوم عر 
نهاية  عطلة  خ��الل  احل��ّي��ة  ال��ع��رو���س  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اليومية،  العمل  ور����س 
10 م�صاًء. كما توّفر املن�صة  4 ع�صراً واإىل  االأ�صبوع والتي ُتقام من ال�صاعة 
�صة الأن�صطة حملة "العودة اإىل املدار�س" يف دبي مول، �صا�صات تفاعلية  املخ�صّ
الر�صم  بلعبة  التمّتع  اإىل  باالإ�صافة  الكيميائية،  ال��رم��وز  ج��دول  ت�صتعر�س 
الزّوار  مع  التفاعل  زي��ادة  مع  ال�صخمة  ال�صا�صة  على  "بيك�صيرني"  ال�صريع 
وت�صجيعهم لك�صف اللغز وتخمن ال�صورة ليتمّكنوا من احل�صول على جوائز 
"�صفقة  يف  امل�صاركة  دبي مول  املت�صّوقن يف  لكافة  مُيكن  كما  وقّيمة.  فورية 
قيمتها  تبلغ  التي  الكرى  باجلائزة  للفوز  ال�صحب  ودخ��ول  الكرى"،  العام 

مليون درهم اإماراتي نقداً، اأو اجلائزة االأ�صبوعية، بطاقة هدايا اإعمار قيمة 
وتقدمي  اأكرث  اأو  اإماراتي  درهم   500 اإنفاق  عند  اإماراتي،  درهم   25،000

اإي�صاالت ال�صراء للم�صاركة يف ال�صحب.  

دبي هيلز م�ل
من  جمموعة  وت�صّم  اأت��ري��وم،  جراند  يف  االأر�صي  الطابق  يف  الفعاليات  ُتقام 
االأن�صطة الرتفيهية امل�صتوحاة من العلوم التطبيقية وور�س العمل والعرو�س 
املميزة خالل عطلة نهاية االأ�صبوع، باالإ�صافة اإىل التقاط ال�صور عند اللوحة 
 ."Head in the Clouds" عنوان  حتمل  التي  ال�صخمة  اجل��داري��ة 
الفعاليات  منطقة  دخ��ول  من  اأف���راد   5 من  املكّونة  العائلة  اأف���راد  و�صيتمّكن 
املركز  يف  اإماراتياً  درهماً   250 اإنفاق  عند  العمل  ور���س  اإح��دى  يف  وامل�صاركة 
التجاري. كما مُيكنهم م�صاعفة نقاط U من اإعمار على اأية م�صرتيات بقيمة 

U من  ال�صراء عر تطبيق  اإي�صاالت  اأكرث، من خالل م�صح  اأو  100 درهم 
نقطة  األ��ف  مبئة  للفوز  االأ�صبوعي  ال�صحب  يف  ال��دخ��ول  ع��ن  ف�صاًل  اإع��م��ار، 

اإ�صافية من نقاط U من اإعمار )اأي ما يعادل 10 اآالف درهم اإماراتي(.

دبي مارينا م�ل
مارينا  دبي  يف  املت�صّوقون  يحظى  اأك��رث،  اأو  اإماراتياً  درهماً   250 اإنفاق  عند 
والفعاليات  االأن�صطة  خالل  من  واحلما�س  باملرح  مليئة  رائعة  باأوقات  مول 
العلمي،  الطابع  ذات  ور�س عمل  وتت�صّمن  اأتريوم،  دوم  داخل منطقة  املُقامة 
وعرو�س اخلدع ال�صحرية، وَتعلُّم �صنع ال�صابون يدوياً، وغريها الكثري. كما 
مُيكن لالأطفال والعائالت جتربة لعبة الذاكرة العمالقة، الختبار قدراتهم 
عند  اإ�صافية   U نقاط  ك�صب  عن  ف�صاًل  وج���ذاب،  ممتع  باأ�صلوب  احل�صابية 

الت�صّوق يف دبي مارينا مول.  
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والعي�ص  التغذية  �ص�ء  اأن  اإىل  بحث  ت��صل 
يف بيئة منزلية ف��ص�ية قد ي�ؤثر �صلبا على 
االأداء التنفيذي لالأطفال ال�صغار، واملهارات 
املعرفية العليا التي حتكم الذاكرة واالنتباه 

والتحكم العاطفي.  

وجاء يف نتائج بحث لعلماء من جامعة اإلينوي اأوربانا �صامبينكان 
اأن االأطفال الذين تراوحت اأعمارهم 18 �صهرا وعامن والذين 
تناولوا كميات اأكر من الوجبات اخلفيفة ال�صكرية واالأطعمة 
للوظائف  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل��ك��ون��ات  مل�صاكل  عر�صة  اأك���رث  امل�صنعة 
التخطيط  العاملة وقدرات  والذاكرة  التثبيط  التنفيذية مثل 
الرعاية  مقدمو  اأكملها  التي  لال�صتطالعات  وفقا  والتنظيم، 
لهم.�صارك يف البحث 300عائلة تقريبا ومثلوا جزءا من درا�صة 
جمموعة الوالدة امل�صتمرة حيث بداأ الباحثون يف جمع البيانات 
واملهارات  ال��وزن،  وم�صارات  لالأطفال،  الغذائية  ال��ع��ادات  ح��ول 
االجتماعية العاطفية والعالقات االأ�صرية عندما كان عمرهم 
اإج��راء بحث مماثل لفح�س  اأ�صابيع.على الرغم من   6 حوايل 
الروابط بن التغذية والوظيفة التنفيذية مع االأطفال االأكر 
�صنا واملراهقن �صابقا، اإال اأن الدرا�صة احلالية كانت جديدة من 
حيث اأنها ركزت على االأطفال يف االأعمار عندما كانوا يطورون 
هذه املهارات احليوية وعندما ميكن للعادات الغذائية والبيئات 

املنزلية اأن تلعب اأدوارا حمورية .
االأطفال  "يبداأ  اإيوين�صكي:  �صامانثا  االأوىل  الكاتبة  وق��ال��ت 
واأردنا   ،5-2 �صن  يف  ب�صرعة  التنفيذية  الوظائف  تطوير  يف 
االآب��اء يتخذون  ك��ان  االأول��ي��ة عندما  الفرتة  اإىل تلك  اأن ننظر 
القدرات  ع��ل��ى  ذل���ك  وت��اأث��ري  ب��ال��غ��ذاء  تتعلق  حا�صمة  ق����رارات 

املعرفية لالأطفال".
الدرا�صة  وا�صتندت   ،Nutrients جملة  يف  الدرا�صة  ُن�صرت 
لالأطفال،  الرعاية  مقدمي  من  جمعها  مت  مكثفة  بيانات  اإىل 
املرات  ع��دد  ال��ذي قيم  الغذائي  امل��دخ��ول  ا�صتبيان  ذل��ك  مبا يف 
الطازجة  االأطعمة  م��ن  العديد  طفل  ك��ل  فيها  ا�صتهلك  التي 

يقي�س  �صلوكيا  ج��ردا  اأي�صا  الرعاية  مقدمو  اأكمل  واملعاجلة، 
الطفل  ك��ان  اإذا  ما  مثل  التنفيذية،  للوظيفة  املختلفة  االأب��ع��اد 
قد اأ�صبح مرهقا ب�صهولة اأو كان يعاين من م�صاكل متكررة يف 

اللعب اأو التحدث ب�صوت عال جدا.
اأجاب كل مقدم رعاية على اأ�صئلة حول الفو�صى املنزلية، مثل ما 
اإذا كانت البيئة املنزلية للطفل عادة هادئة وتعمل وفقا لروتن 

ثابت اأو كانت عر�صة لل�صو�صاء واالكتظاظ وعدم التنظيم.
رب��ط��ت االأب���ح���اث ال�����ص��اب��ق��ة م��ع امل��راه��ق��ن ال��ف��و���ص��ى املنزلية 
باالأبعاد  املتعلقة  امل��ه��ام  يف  االأداء  و�صعف  ال�صلوكية  بامل�صاكل 
الرتكيز  ع��ل��ى  ال���ق���درة  م��ث��ل  التنفيذية  للوظيفة  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
حتليالت  اأ���ص��ارت  ذل��ك  على  الفرد.وبناء  عواطف  يف  والتحكم 
التغذية،  �صوء  اأن  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  جامعة  يف  الباحثن 
املتنوعة  اخلفيفة  للوجبات  املنتظم  اال�صتهالك  ذل��ك  يف  مب��ا 
واالأطعمة امل�صنعة، كان مرتبطا برتاجع االأداء املعريف وال�صلوك 
اأن  راأي��ن��ا  "لقد  اإيوين�صكي:  ال��درا���ص��ة.وق��ال��ت  االأط��ف��ال يف  ب��ن 
بامل�صتويات  االأطعمة كان مرتبطا  اأكر من هذه  تناول كميات 
العاطفي  ال��ت��ح��ك��م  ذل���ك  يف  مب��ا  م��ع��ي��ن��ة،  مل��وؤ���ص��رات  املنخف�صة 
املبكرة،  ال�صن  هذه  يف  حتى  والتنظيم،  والتخطيط  والتثبيط 
لالأطفال  التنفيذية  الوظيفة  على  الغذائي  املدخول  يوؤثر  قد 
على م�صتويات متعددة".وكان للفو�صى املنزلية عالقة م�صتقلة 
باملهارات املعرفية لالأطفال، قالت املوؤلفة امل�صاركة كيلي فرميان 
ت�صلط  النتائج  اإن  النف�س،  وعلم  الطفل  تنمية  اأ�صتاذة  بو�صت، 
املنزلية  والبيئات  اجليدة  التغذية  من  كل  اأهمية  على  ال�صوء 

ال�صحية يف تعزيز النمو املعريف لالأطفال.
املعرفية  امل��ه��ارات  على  املحتملة  ال�صلبية  االآث��ار  من  للتخفيف 
على  الوقاية  ب��رام��ج  تركز  اأن  اإيوين�صكي  اق��رتح��ت  ل��الأط��ف��ال، 
االأن�صطة والدعم التي ت�صاعد االآباء على اإن�صاء اإجراءات �صحية 
واالأطعمة  اخلفيفة  للوجبات  اأطفالهم  ا�صتهالك  من  واحل��د 
االأقل �صحة.واأ�صافت اإيوين�صكي: "قد ال يفهم االأطفال االإ�صارات 
من حولهم عندما تكون البيئات �صاخبة اأو غري منظمة، وقد 
يوؤثر االفتقار اإىل الروتن واالت�صاق على انتباههم وتنظيمهم 

االإ�صارات  تف�صري  من  االأطفال  ه��وؤالء  يتمكن  ال  قد  العاطفي، 
وعاطفية  اجتماعية  م��واق��ف  يف  منا�صب  ب�صكل  واال���ص��ت��ج��اب��ة 
ب�صكل  الدرا�صة احلالية  املوجودة يف  االرتباطات  معينة."لفهم 
اأف�صل ودرا�صة كيفية ا�صتمرارها اأو تطورها مع تقدم االأطفال 
الإجراء  لها  امل�صاركون  واملوؤلفون  اإيوين�صكي  تخطط  العمر،  يف 
ترتاوح  الذين  واأطفالهم،  العائالت  نف�س  مع  متابعة  درا���ص��ة 

اأعمارهم االآن بن 5 و 6 �صنوات. .
واالإث���ن���ي  ال���ع���رق���ي  ال���ت���ن���وع  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر  ال��ع��ي��ن��ة  ون���ظ���را الأن 
واالقت�صادي، فقد ال تكون النتائج قابلة للتعميم على ال�صكان 
اإن ه��ن��اك ح��اج��ة اإىل م��زي��د من  ال��ب��اح��ث��ون  االآخ����ري����ن. ق���ال 
الدرا�صات مع جمموعات �صكانية متنوعة وت�صميمات م�صاريع 

طولية وجتريبية قبل تقدمي ادعاءات �صببية.

النظام الغذائي ال�سيء والفو�سى املنزلية ت�سعف املهارات املعرفية لالأطفال ال�سغار

ال يتطلب ن�صاطا بدنيا.. 

عامل يومي واأ�سا�سي ل�سحة القلب »املثالية«!

يف  مبا  اأ�صا�صية،  عنا�صر  �صبعة  القائمة  ت�صمنت  ال�صابق،  يف 
ذلك النظام الغذائي والوزن والن�صاط البدين واملزيد.

واأ�صافت جمعية القلب االأمريكية اإىل القائمة ن�صاطا جديدا 
"ُيعتقد اأنه �صروري ل�صحة القلب"، وهو النوم، حيث ي�صري 
اأي�صا  اأن النوم ال�صحي مهم  مقيا�س النوم اجلديد االآن اإىل 

ل�صحة القلب واالأوعية الدموية ب�صكل عام.
بالكثري  القيام  املمار�صة  تت�صمن هذه  ذل��ك، ال  وع��الوة على 
من الن�صاط، بل جمرد اال�صرتخاء.

ُن�صر  ب���ح���ث  واأو������ص�����ح 

مكونا  االآن  ال��ن��وم  م��دة  "تعد   :Circulation جملة  يف 
اأ�صا�صيا ل�صحة القلب والدماغ املثالية"،

وجد  الليلة،  يف  ال��ن��وم  ���ص��اع��ات  متو�صط  قيا�س  خ��الل  وم��ن 
فريق البحث اأن املدة "املثالية" للنوم ترتاوح ما بن �صبع اإىل 
ت�صع �صاعات للبالغن.وعندما يتعلق االأمر باالأطفال الذين 
اأن  اأعمارهم بن خم�س �صنوات وما دون ذلك، يجب  ت��رتاوح 

تكون مدة النوم من 10 اإىل 16 �صاعة لكل 24 �صاعة.
اأن  �صنة يجب  و12   6 اأعمارهم بن  ت��رتاوح  الذين  واأولئك 
ت�����رتاوح م����دة ال���ن���وم ل��دي��ه��م ب���ن 9 

و12 �صاعة.

واملراهقون الذين ترتاوح اأعمارهم بن 13 و18 عاما، يجب 
اأن ي�صتهدفوا ما بن 8 اإىل 10 �صاعات نوم.

وقال رئي�س جمعية القلب االأمريكية دونالد اإم لويد جونز: 
االأبحاث:  نتائج  اأحدث  النوم  ملدة  اجلديد  املقيا�س  "يعك�س 
لديهم  الذين  واالأ�صخا�س  العامة،  ال�صحة  على  النوم  يوؤثر 
اأمناط نوم اأكرث �صحة يديرون العوامل ال�صحية مثل الوزن 
ال�صكري من  به، ومر�س  االإ�صابة  اأو خماطر  الدم  اأو �صغط 

النوع الثاين ب�صكل اأكرث فعالية".
وتابع: "باالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن التقدم يف طرق قيا�س النوم، 
م��ث��ل االأج���ه���زة ال��ق��اب��ل��ة ل���الرت���داء، يوفر 
القدرة على مراقبة  للنا�س  االآن 
عادات نومهم يف املنزل ب�صكل 

روتيني وموثوق".
اأول  اجل��م��ع��ي��ة  وح�������ددت 
املقايي�س  م��ن  جم��م��وع��ة 
امل��ث��ل��ى يف  ال��ق��ل��ب  ل�صحة 
وقت  ويف   .2010 ع���ام 
الح��ق م��ن ع��ام 2017، 
الدماغ  ���ص��ح��ة  رب���ط  ومت 
اأي�صا ب�صحة القلب واالأوعية 

الدموية.
نتائج  دم�����ج  االآن  ووق������ع 
لتحديد  االأب���ح���اث  ه���ذه 
ال�������ع�������وام�������ل اخل�����ا������ص�����ة 
ب�����ص��ح��ة ال���ق���ل���ب امل���ث���ل���ى يف 
 Life's اجل����دي����دة  ال���ق���ائ���م���ة 

.Essential 8

ووقع اإعادة تعريف اأربعة من املقايي�س االأ�صلية لتتوافق مع 
االإر�صادات االأحدث ومتت اإ�صافة النوم.

واأ�صاف لويد جونز: "ُتعد Life's Essential 8 خطوة 
كبرية اإىل االأمام يف قدرتنا على حتديد متى ميكن احلفاظ 
على �صحة القلب واالأوعية الدموية ومتى تكون دون امل�صتوى 
القلب  �صحة  لتح�صن  اجل��ه��ود  ين�صط  اأن  ي��ج��ب  االأم���ث���ل. 
واالأوعية الدموية جلميع النا�س ويف كل مرحلة من مراحل 
احلياة".وت�صري العديد من االأبحاث اإىل اأنه ميكن منع اأكرث 
من %80 من جميع اأحداث القلب واالأوعية الدموية باتباع 
من��ط ح��ي��اة �صحي. وال��ن��وم ه��و جم��رد ع��ام��ل واح���د ل�صحة 

من  مراعاتها  يجب  التي  العوامل  قائمة  القلب.وتت�صمن 
اأجل �صحة جيدة للقلب ما يلي:

- احلمية ال�صحية
- الن�صاط البدين

- التعر�س للنيكوتن
- مدة النوم

- موؤ�صر كتلة اجل�صم
- �صحوم الدم )الكولي�صرتول والدهون الثالثية(

- جلوكوز الدم
- �صغط الدم

نظرا الأن مر�ص القلب يعد اأحد اأكرب االأمرا�ص الفتاكة على م�صت�ى العامل، فمن ال�صروري اتباع اإجراءات ت�صمن �صحة مثلى للقلب.
Life’s Simple 7، واأطلق  وو�صعت جمعية القلب االأمريكية قائمة مرجعية بالع�امل اخلا�صة ب�صحة القلب املثلى، والتي كانت ُت�صمى 

.Life’s Essential 8 عليها االآن ا�صم
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العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

جزئي مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002852/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة نور املنامة ملقاوالت البناء ذ.م.م - رخ�صة جتارية رقم 68513 وميثلها 

ال�صيد جوزيف بو�صباماجناالم جون - هندي اجلن�صية - ب�صفته مدير 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:موؤ�ص�صة اجل�صور 
لتجارة الرمل واحل�صى موؤ�ص�صة فردية - وميثلها ال�صيد/عبداهلل بور احمدي - كندي اجلن�صية  
يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
�صامال  الكلي  املجموع   : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع 

الر�صوم وامل�صاريف :19049.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  ويف   حال  ،ويف  االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - منى عبدالرزاق عبدالرحمن الهاجري
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000632/ 

اإىل املحكوم عليه : منى عبدالرزاق عبدالرحمن الهاجري 
املنفذ:م�صرف  املدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  املرفق  احلكم  �صدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
االمارات اال�صالمي م�صاهمة عامة  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :37775 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار ،ويف حالة تخلفك عن ذمل فانت مكلف بح�صور جل�صة 
يوم - املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
MOJAU_2022- 0081830 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعلن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:حممد فرقان الدين عبيد الرحمن ، اجلن�صية بنغالدي�س ويحمل 
البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  رقم:784198737697528 يرغب يف  بطاقة هوية 
املتحدة  العربية  االمارات  اجلن�صية   - ال�صام�صي  حممد  �صعيد  عبداهلل  هالل  اىل  100% وذلك 
امل�صماه )ور�صة موكتا ل�صيانة  الرخ�صة  ويحمل بطاقة هوية رقم:784197459269318 يف 
ال�صيارات( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم:502986 ال�صادرة من دائرة التنميه 

االقت�صادية بال�صارقة - تعديالت اخرى تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
�صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  القانون االحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
MOJAU_2022- 0081811 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة:ديبثي انيلكومار انيلكومار - اجلن�صية الهند يرغب يف البيع 
رغافان  كومار  انيل  ال�صيد:راغافان  اىل  100% وذلك  والبالغة  كامل ح�صتها  والتنازل عن 
اجلن�صية الهند يف الرخ�صة )امل�صتقبل الالمع العامليه لتجارة االدوات ال�صحيه( والتي تاأ�ص�صت 
االقت�صادية  التنميه  دائرة  من  ال�صادرة   608146 رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  بامارة 

تعديالت اخرى:تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
MOJAU_2022- 0081721 رقم املعاملة

تنازل/بيع
اعلن/بيع وتنازل عن الرخ�سة التجارية

اجلناح الذهبي لتجارة املواد الغزائية - فردية
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:�صامل عوقد يلوان الفالحي اماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
1- خليفه حمد خليفه �صلطان ال�صام�صي اجلن�صية  عن كامل ح�صته والبالغة 100% وذلك اىل ال�صادة 
- االمارات 2/عمران كوالولئ جب كازمي 60% اجلن�صية نيجريا 3/اولو�صيجون كونراد تايلور %30 
)اجلناح  امل�صماه  الرخ�صة  وذلك  نيجرييا  10% اجلن�صية  ادليكي  ابيموال  4/حديقه  نيجرييا  اجلن�صية 
الذهبي لتجارة املواد الغزائية( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 745996 ال�صادرة من 

دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة تعديالت اخرى:تنازل الرخ�صة االخرين
2013 يف �صان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
MOJAU_2022- 0081721 رقم املعاملة

تنازل/بيع
اعلن/بيع وتنازل عن الرخ�سة التجارية

اجلناح الذهبي لتجارة املواد الغزائية - فردية
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:�صامل عوقد يلوان الفالحي اماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
1- خليفه حمد خليفه �صلطان ال�صام�صي اجلن�صية  عن كامل ح�صته والبالغة 100% وذلك اىل ال�صادة 
- االمارات 2/عمران كوالولئ جب كازمي 60% اجلن�صية نيجريا 3/اولو�صيجون كونراد تايلور %30 
)اجلناح  امل�صماه  الرخ�صة  وذلك  نيجرييا  10% اجلن�صية  ادليكي  ابيموال  4/حديقه  نيجرييا  اجلن�صية 
الذهبي لتجارة املواد الغزائية( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 745996 ال�صادرة من 

دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة تعديالت اخرى:تنازل الرخ�صة االخرين
2013 يف �صان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0004791 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : القب�صة العاملية ملقاوالت البناء ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعيه مبلغ وقدره )245.444.06( مئتان وخم�صة واربعون الفا 
�صنويا من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة   - فل�صا  �صته  اماراتي  درهم  واربعون  واربعة  واربعمائة 

تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/8/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االحتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
مدعي  بو�صفك   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�صر  تاريخ  من  ايام  ع�صرة  على 

عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/8  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

فاطمة يعقوب الرم�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 70392
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004908 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صوراج كومار باالرام مو�صاد - جمهول حمل االإقامة 
اعالن بالن�صر باللغتن العربية واالجنبية.

الق�صية املرفوعة من املدعي:نو�صاد ح�صن كوجنو
والتي يطالبكم فيها ب���:الزام املدعي عليه مببلغ )50000( الف درهم - الزام املدعي عليه لدفع الر�صوم 
5 من قانون  229 الفقرة  وامل�صاريف واتعاب املحاماة - �صمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة 

االجراءات املدنية - لي�س لدى املدعي اي اثبات على ذلك
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/8/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االحتادية املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ 
الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/10  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

حممد ح�سني امني املل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�صم ال�صركة : ماجد الفطيم ال�صتثمارات مراكز الت�ص�ق البحرينية �ص.ذ.م.م 
ال��ع��ن��وان : م��ل��ك خ��ا���س م��ل��ك م��اج��د الفطيم ام���الك ������س.ذ.م.م - دي���رة - ب��ور���ص��ع��ي��د  ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 836396 رقم القيد بال�صجل التجاري 
يف  التاأ�صري  قد مت  باأنه  دبي  وال�صياحة يف  االإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  هذا  1418277 مبوجب   :
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/9/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/8 وعلى من لديه اأي 
واال�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  ال�صارد  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س 
االدارية �ص.ذ.م.م العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�صيخ ح�صر بن مكتوم ال مكتوم - ديرة - 
القرهود - هاتف : 042555155 فاك�س : 042555151 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�ص�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70392

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�صم ال�صركة : وايت تري�صر لتجارة القطن �ص.ذ.م.م 
  ، منخول   - ب��ردب��ي   - �����س.ذ.م.م  برجمان  مركز  ملك   l  20/12-145 مكتب   : العنوان 
ال�صكل القانوين :�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�س الواحد ذ.م.م ،  رقم الرخ�صة : 
994375 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1729971 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد 
وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة 
2022/8/3 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  اأع��اله 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/8/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
زين  مي�صون  ملك   1607 مكتب   : العنوان  احل�صابات  ملراجعة  اك�فات  املعن  امل�صفي 
كافة  معه  : م�صطحباً  فاك�س   -  : - هاتف  التجاري  - اخلليج  بردبي   - الدين  زي��ن  الدين 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�ص�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ال�صارد لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االدارية �ص.ذ.م.م
 العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�صيخ ح�صر بن مكتوم ال مكتوم - ديرة - القرهود - هاتف : 

   042555151  : فاك�س   042555155
املذكور  امل�صفي  تعين  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
�ص.ذ.م.م  البحرينية  الت�ص�ق  مراكز  ال�صتثمارات  الفطيم  ماجد  لت�صفية  اأع��اله 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/9/8 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ 2021/9/8  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�ص�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70392

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : اك�فات ملراجعة احل�صابات 
العنوان : مكتب 1607 ملك مي�صون زين الدين زين الدين - بردبي - اخلليج التجاري 

- هاتف : - فاك�س :   
املذكور  امل�صفي  تعين  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
اأعاله لت�صفية وايت تري�صر لتجارة القطن �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/8/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/8  
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�ص�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
النذار العديل املحرر

بالرقم : 2022/1/150226
مقدم من املنذرة:معادن اخلليج الفنية جي ام �صي ذ.م.م

 - ن�صابه  حممد  جمال   -2 �س.م.ح  كونرتول  اند  باور  اليهما:1-  املنذر  �صد 
جمهويل حمل االقامة

املنذرة تكلف املنذر اليهما مت�صامنن بالوفاء مببلغ )143891( درهم مائة 
التجارية  والفوائد   - الف وثمامنائة وواحد وت�صعون درهم  واربعون  وثالثة 
خالل  وذلك  ال�صداد  متام  وحتى  �صيك  كل  ا�صتحقاق  تاريخ  5% من  بواقع 
خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمهما هذا االنذار واال فانه يف حالة امتناع املنذر 
القانونية  اتخاذ كافة االجراءات  املنذرة اىل  الوفاء �صوف ت�صطر  اليهما عن 

الكفيلة بحفظ حقوقها من اي نوع كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
النذار عديل بالن�سر

رقم املحرر : 2022/1/150216
املنذر/ا�س بي كيه للعقارات

املنذر اليه:حممد عامر خلدمات تو�صيل الطلبات
فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي:1- �صداد ال�صيك رقم 000004 املوؤرخ بتاريخ:2022/7/15 بواقع 
مبلغ 4250 درهم على بنك امل�صرق واملتبقي من ال�صيك رقم 000002 املوؤرخ بتاريخ:2022/4/15 
3000 درهم فعليه ت�صديد قيمة  000002 هو  5750 حيث ان املبلغ املتبقي من ال�صيك  بواقع مبلغ 
ال�صيكن 7250 درهم والذي ميثل قيمة االيجار من تاريخ:2022/5/11 اىل تاريخ:2022/4/12 
مع  ال�صواغل  من  خاليه  للمنذر  العن  وت�صليم  االيجار  دفع  عدم  حالة  يف  امل�صتاجره  العن  اخالء   -2  -
�صداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه 3- وبخالف ذلك �صي�صطر املنذر التخاذ كافة االجراءات 
القانونية بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جرا ب�صداد املبلغ املطالب به والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

مع االخالء التام مع حفظ كافة احلقوق االخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�صابقه واحلاليه وامل�صتقبليه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
النذار عديل بالن�سر

رقم املحرر : 2022/1/150215
املنذر/ا�س بي كيه للعقارات

املنذر اليه:�صركة مطعم 777 برو�صت
املوؤرخ   000014 رقم  ال�صيك  �صداد  باالتي:1-  اليه  املنذر  على  ينبه  املنذر  فان 
بتاريخ:2022/5/20 بواقع مبلغ 12500 درهم على بنك ابوظبي التجاري والذي ميثل 
قيمة االيجار من تاريخ 2022/6/20 اىل تاريخ:2022/8/19 وما ي�صتجد من ايجار - 
2- اخالء العن امل�صتاجره يف حالة عدم دفع االيجار وت�صليم العن للمنذر خاليه من ال�صواغل 
مع �صداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه 3- وبخالف ذلك �صي�صطر املنذر التخاذ 
به  املطالب  املبلغ  ب�صداد  جرا  اليه  املنذر  والزام  حقوقه  بحفظ  القانونية  االجراءات  كافة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع االخالء التام مع حفظ كافة احلقوق االخرى للمنذر 

ايا كان نوعها ال�صابقه واحلاليه وامل�صتقبليه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اعلن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  7805/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف النزاع رقم:2020/913 نزاع جتاري، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )432903895.16( درهم 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - واخرون 
عنوانه :االمارات  -امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �صارع برج خليفة - مبنى ا�صبكت تاور - �صقة مكتب رقم 404

املطلوب اإعالنه : �صركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م 
عنوانه :االم��ارات - امارة دبي - الرفاعة - بردبي - دبي - �صارع �صارع خالد بن الوليد - مبنى مكتب ملك فاطمة حممدبن �صليمان  -�صقة 

aaa@yahoo.com - 0097143938080 - 00971504547575 - الطابق االول - مقابل جمارك دبي
مو�صوع االإعالن :املنفذ �صدهم:�صركة زد كليم لال�صتثمارات املحدودة انك - يو�صف حنا زهرة

العقار  بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2022/8/24 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   
http://www. االإل���ك���رتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  االإم�����ارات  )���ص��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ل��دى  اأدن����اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول  ال�صراء ايداع تاأمن اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
-4-1 1-4-2015 اىل  العقار حق منفعة على مبنى  :نوع  املمتلكات  اأو�صاف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�صروفات خزينة  املعرو�س  الثمن 
2045 - املنطقة جممع دبي لال�صتثمار االول - رقم االر�س 664 - رقم البلدية:1772-598 - امل�صاحة 4293.61 مرت مربع - مببلغ 

)8000000( - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اعلن بالن�سر        

 11/2022/1212 مدين جزئي 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- كواجليت كورامريك �صينغ  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :اتام حياة �صوقت حياة 

وقدره  مبلغ  ب��اداء  عليها  املدعي  بالزام  الق�صاء  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)1.000.000( مليون درهم ل�صالح املدعي تعوي�صا جابرا و�صامال عما حلقه من ا�صرار 
مادية وادبية واداء الفائدة القانونية عنه بواقع 5% �صنويا من تاريخ �صريورة احلكم 

ال�صادر يف الدعوى باتا ونهائيا. 
قاعة  �صباحا يف   09:00 ال�صاعة   2022/8/16 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اعلن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:492/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257
املدعي  واع��الن  لنظرها  جل�صة  اق��رب  وحتديد  الدعوى  ب����:قيد  الق�صاء  املوقرة  حمكمتكم  من  املدعي  يلتم�س   : الدعوى  مو�صوع 
عليه بن�صخه من الالئحة واملرفقات احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )352.987.39( درهم ثالثمائه اثنان 
وخم�صون الفا ت�صعمائة �صبعة وثمانون درهما وت�صعه وثالثون فل�صا مع الزامه بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى متام ال�صداد عر�س الدعوى التقا�صي امل�صرف للنظر عما اذا توافرت بها �صروط امر االداء من عدمه يف حالة توافرها احالة 
الدعوى لقا�صي امر االداء طبقا لن�س املادو 17 فقرة 8 من الالئحة التنظيمية وا�صدار االمر بالزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره 
القانونية بواقع 9% من  الزامه بالفوائد  الفا ت�صعمائة �صبعة وثمانون فل�صا - مع  اثنان وخم�صون  )352.987.39( درهم ثالثمائة 

تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:البنك التجاري الدويل �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج لطيفة - الطابق 38 - مكتب رقم 3801
املطلوب اإعالنه :  1- جي كيان  -  �صفته : مدعي عليه 

ل�صالح/البنك  اع��اله  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/5/30 يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم    : االإع��الن  مو�صوع 
الفا  اثنان وخم�صون  دره��م ثالثمائة  وق��دره )352.987.39(  ت��وؤدي للمدعي مبلغ  بان  املدعي عليه  ال��زام  ���س.م.ع  ال��دويل  التجاري 
ت�صعمائة �صبعة وثمانون درهما وت�صعة وثالثون فل�صا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد وبالر�صوم 
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اعلن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1139/2019/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/2625 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )28503815.54( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : كيه بي �صي بنك )ان يف(

عنوانه:بلجيكا - هافينالن - برو�صيلز 1080 - وحمله املختار لغايات هذا الدعوى مكتب هالل و�صركاوؤه 
- امارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية دبي الوطنية للتامن - مكتب 801

وميثله:عبداهلل را�صد احمد هالل
املطلوب اإعالنه : 1- ازور داميوندز م.د.م.�س - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن موجودات �صركتكم )ازور 
جوالري م.د.م.�س( واملوجودة يف )دبي ابراج بحريات جمريا( وفاء للمبلغ املطالب به هذا للعلم وذلك 

ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اعلن �سحيفة طعن بالن�سر    
                  يف  الطعن رقم:1030/2022/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون االوىل رقم 232
حمكمة  اىل  احالته  فيه  املطعون  احلكم  ونق�س  ومو�صوعا  �صكال  النق�س  قبول   : الطعن  مو�صوع 
اال�صتئناف ال�صدار حكمها على �صوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �صده بالر�صوم وامل�صاريف 

واالتعاب . 
الطاعن:يا�صر عبدالكرمي حممد �صاتى

عنوانه:امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج ال�صقر لالعمال - �صقة مكتب 
902 - بجوار حمطة مرتو اأبراج االمارات - 971043276805 - 043431114 - 971043276805 

 info@alsaffar-legal.com -  وميثله:ا�صماعيل ح�صن ابراهيم ال�صفار
املطلوب اإعالنهم :  1- العنود للو�صاطة التجارية ذ.م.م 2- �صي لينك للتجارة العامة ذ.م.م 3- كريتيف 

كو�صاتا املحدودة 4- كي �صيفن للتجارة العامة ذ.م.م  -  مطعون �صدهم 
مو�صوع االإعالن :  نبلغكم بن�صخة من �صحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي مذكرة 

بالدفاع خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اعلن بالن�سر        

 437/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املتنازع �صده : 1- الرونق اجلميل الدارة امل�صاريع  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :عليه ماروهوم بوكونوم 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها اوال:قيد الدعوى ا�صوال وحتديد اقرب جل�صة لنظرها واعالن 
املدعي عليها بها - ثانيا:الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )10100( درهم ع�صر االف 
التام - ثالثا:الزامه  ال�صداد  املطالبة وحتى  تايخ  بن�صبة 12% من  القانونية  ومائة درهم - والفائدة 
مببلغ وقدره )56900( �صته وخم�صون الف وت�صعمائة درهم قيمة املخالفات التي ت�صبب فيها والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام - رابعا:الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�صة يوم االثنن املوافق 2022/8/22 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف 
قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

مذكرة اعلن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:124/2022/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 

املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية الثانية رقم 85
والر�صوم  اأداء  امر  رق���م:2021/2967  الدعوى  ال�صادر يف  اإ�صتئناف احلكم   : اال�صتئناف  مو�صوع 

وامل�صاريف واالتعاب. 
امل�صتاأنف:فواز عماد الدين عبداحل�صن

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي �صارع 57 - مبنى بو�صقر - �صقة 108 - بجوار 
حمطة ميرتو جيجيكو - وميثله:فهد عبداهلل قمر حممد

املطلوب اإعالنه :  1- بهارات كومار موتى الل  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع االإعالن :  نبلغكم بقيد امل�صتاأنف بقيد الق�صية املذكورة اعاله ال�صتئناف احلكم ال�صادر 
ال�صاعة  املوافق  2022/8/31   املقيد من قبلكم. وح��ددت لها جل�صة يوم االرب��ع��اء   يف امر االداء 
10.00 �س بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اعلن بالن�سر        
 5167/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- الفي�صلية للمقاوالت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :برمييار �صكافولدينغ �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا 
للمدعية مبلغ وقدره )227.807.46( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا 

من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام 
وحددت لها جل�صة يوم االثنن املوافق 2022/8/15 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

تنازل/وبيع
اعلن بالن�سر

باك�صتان  اجلن�صية   - ال�صيدة:عائ�صه جهانكري مق�صود ح�صن  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صتها  كامل  من   %50 عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
ال�صيد:ن�صرت �صاهن مالك نعمت اهلل - اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة امل�صماه )�صالون 
بنت البحر لل�صيدات( تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم:608111 ال�صادرة 

من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة - تعديالت اخرى
 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555
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العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
تنازل/وبيع

اعلن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:جيم�س كانداتيل �صاكو - اجلن�صية الهند ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد راجي�س كوتوفاتات 
للخدمات  )الرفاع  امل�صماه  الرخ�صة  يف  الهند  اجلن�صية   - كوتوفاتات  رامادا�س 
768683 ال�صادرة من  االلكرتونية( تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 

دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة - تعديالت اخرى
ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
تنازل/وبيع

اعلن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:اجنوم نور نور احمد - اجلن�صية باك�صتان يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يف الرخ�صة امل�صماه )خطاط هيفى( 
رقم:215066  جتارية  برخ�صة  بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة 

اىل ال�صيد:جو�س ايتوب فاليا فيتيل - اجلن�صية الهند
تعديالت اخرى:تغيري وكيل خدمات

ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
تنازل/وبيع

اعلن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:ريجى توما�س فاداكارا لوكا توما�س - اجلن�صية الهند 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد:عبدول 
�صفار �صادق بري حممد بري حممد - اجلن�صية الهند يف الرخ�صة امل�صماه )كافترييا 
كولون( تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 608822 ال�صادرة من دائرة 

التنمية االقت�صادية بال�صارقة - تعديالت اخرى:تغيري وكيل خدمات
ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
تنازل/وبيع

اعلن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:عطيف علي باجنا�س ا�صف علي باجنا�س - اجلن�صية 
اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  باك�صتان 
ال�صيد:�صيد حممد ح�صن �صيد امن جان - اجلن�صية باك�صتان - يف الرخ�صة امل�صماه 
 775298 رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  املدينة(  كباب  )كافترييا 

ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة - تعديالت اخرى اليوجد
ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
MOJAU_2022- 0081855 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
 - االمارات  - اجلن�صية  الكتبي  نايع حممد  ال�صيد:�صعيد علي  بان  للجميع  ليكن معلوما 
100% وذلك لل�صيدة/�صميه �صريف  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
)ال�صاعدي  امل�صماة  الفردية  املوؤ�ص�صة  يف  وذلك   - االمارات  اجلن�صية   - االمريي  حممد 
للخ�صروات والفواكه( املرخ�صة برقم 520092 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 

بحكومة ال�صارقة.
 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
MOJAU_2022- 0081862 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اجلن�صية  اماراتي   - الكتبي  دملوك  مطر  �صلطان  ال�صيد:�صيف  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بال�صارقة  تاأ�ص�صت  والتي  جتارية  رخ�صة  الفراعنة(  )كافترييا  التجارية  الرخ�صة  ميلك 
الكتبي  دملوك  مطر  �صلطان  ال�صيد:�صيف  ان  حيث   786973 رقم  رخ�صة  مبوجب 
التجارية  الرخ�صة  يف  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  اماراتي   -
بنغالدي�صي   - امن  رحل  اهلل  �صاهد  ال�صيد  اىل   %100 البالغة  الفراعنة(  )كافترييا 

اجلن�صية - تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات.
 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك 

عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اعلن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:1037/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات التا�صعة رقم 758

الف  وث��الث��ن  ارب��ع��ة  دره��م   )34.585.31( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : املنازعة  مو�صوع 
وخم�صمائة وخم�صة وثمانن درهما وواحد وثالثن فل�صا - والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 

5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام  . 
املتنازع:�صركة جمموعة االمارات لالت�صاالت )جمموعة ات�صاالت( �س.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بني يا�س - مبنى ات�صاالت ديره - الطابق الرابع - مقابل 
 info@alowaislaw.com - 3024595127:صرياتون اخلور - رقم مكاين�

املطلوب اإعالنه :  1- حممد ا�صف حممد بالل  -  �صفته : متنازع �صده 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ص��وع االإع����الن :  ق��د 
 - فل�صا  وث��الث��ن  وواح���د  دره��م��ا  وثمانن  وخم�صة  وخم�صمائة  ال��ف  وث��الث��ن  ارب��ع��ة  دره��م   )34.585.31(
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام- وحددت لها جل�صة 
يوم اجلمعة املوافق:2022/8/12 ال�صاعة:09:00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�صة  او م�صتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
�صلمان انرتنا�صي�نال ترايدينغ �ص.م.ح - املنطقة احلرة مبطار دبي

4794 تقع يف املنطقة احلرة مبطار   �صلمان انرتنا�صيونال ترايدينغ �س.م.ح ترخي�س رقم 
املنطقة احلرة  املرخ�صة مع   - املتحدة  العربية  االمارات   - دبي   EB5446 رقم  دبي وحدة 
مبطار دبي تعلن عن القرار املتخذ من طرف جمل�س االدارة يف اجتماع جمل�س االإدارة املنعقد 
بتاريخ:2022/2/25 ب�صاأن اغالق وحل �صركة: �صلمان انرتنا�صيونال ترايدينغ �س.م.ح - 
بناء عليه فان اي طرف معني لديه دعوى �صد ال�صركة تقدمي مطالباته املعلقة يف غ�صون 15 

يوما من هذا اال�صعار بالريد امل�صجل او االت�صال على:
ا�صم ال�صركة:�صلمان انرتنا�صيونال ترايدينغ �س.م.ح

املنطقة احلرة مبطار دبي
وحدة رقم EB 5446 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة - هاتف:97143383883+

cma@selmaninternational.com:االمييل
لن يتم النظر يف املطالبات امل�صتلمة بعد انتهاء فرتة االخطار البالغة 15 يوما

اإعلن ت�سفية
70021

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�صم ال�صركة : بي جي ار لتجارة الذهب �ص.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 101+102+103 ملك �صعيد احمد حممد - ال�صغايه ،  ال�صكل القانوين 
رقم   689308  : الرخ�صة  رق��م    ، ذ.م.م  الواحد  ال�صخ�س   - حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة   :
يف  وال�صياحة  االإق��ت�����ص��اد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1720192  : ال��ت��ج��اري  بال�صجل  القيد 
وذلك   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دب��ي 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/7/2 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
2022/8/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن �صفيان االغا 
و�صركاه حما�صب�ن قان�ني�ن العنوان : مكتب رقم 204 ملك �صعيد غامن عبداهلل الفال�صي 
- ديرة - بور �صعيد - هاتف :042955248 - فاك�س :042950081 م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�ص�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�صم ال�صركة : برميري لت�صفية الذهب �ص.ذ.م.م 
5 ،  ال�صكل  العنوان : حمل رقم 1 ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية - بردبي - الق�صي�س ال�صناعية 
القانوين :�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  - ال�صخ�س الواحد ذ.م.م،  رقم الرخ�صة : 716708 
يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1720211  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم 
وذلك   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دب��ي 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/8/1 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
2022/8/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن �صفيان االغا 
و�صركاه حما�صب�ن قان�ني�ن العنوان : مكتب رقم 204 ملك �صعيد غامن عبداهلل الفال�صي 
- ديرة - بور �صعيد - هاتف :042955248 - فاك�س :042950081 م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�ص�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �صفيان االغا و�صركاه حما�صب�ن قان�ني�ن 
العنوان : مكتب رقم 204 ملك �صعيد غامن عبداهلل الفال�صي - ديرة - بور �صعيد - هاتف 

:042955248 - فاك�س :042950081   
مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله 
لت�صفية بي جي ار لتجارة الذهب �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/7/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/1  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�ص�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �صفيان االغا و�صركاه حما�صب�ن قان�ني�ن 
العنوان : مكتب رقم 204 ملك �صعيد غامن عبداهلل الفال�صي - ديرة - بور �صعيد - هاتف 

:042955248 - فاك�س :042950081   
مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله 
لت�صفية برميري لت�صفية الذهب �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/1  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�ص�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - 1- منجرة املنار ذ.م.م 2-فيليودهان بيلي �سريكومار
مدين  SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001513/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- منجرة املنار ذ.م.م 2-فياليودهان بيالي �صريكومار 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:يونيباك 
النتاج احلاويات وال�صناديق الكرتونية ذ.م.م ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن 
املحدد لذلك  الر�صم  املذكور ودفع  املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  له  املحكوم 
الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف  ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع 

21165:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0003337 يف  الدعوى رقم

اىل:ح�صن دروي�س علي الرئي�صي
جمهول حمل االقامة عجمان رقم املكاين:2412287475

نعلمكم بان املدعي:فلورامي كاين كابويان العنوان/حمل االقامة دبي رقم الهاتف:971547857448
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة ب����:تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة:اوال:قبول قيد الدعوى 
وحتديد اقرب جل�صة لها واعالن املدعي عليه بها - ثانيا:احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية:1- مبلغ 
وقدره  مبلغ   -2 املدعية  من  حق  وجه  دون  عليه  املدعي  قب�صة  درهم  الف  ع�صر  �صبعة  درهم   17.000 وقدره 
1.500 درهم الف وخم�صمائة درهم تعوي�س للمدعية نتيجة ت�صبب املدعي عليه يف ف�صخ عقد العمل �صند الدعوى 
لعدم توفريه عمل لها 3- مبلغ وقدره 2000 درهم الفن درهم تذكرة العودة ملوطنها - ثالثا:مع الزام املدعي 

عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا يتوجب عليكم احل�صور امام الدائرة دائرة دعاوي اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان االحتادية 
عدم  حالة  ويف  وم�صتندات  دفاع  من  مالديكم  لتقدمي   09:30 ال�صاعة  املوافق:2022/8/17  يوم  �صباح 

ح�صوركم او ار�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات القانونية يف غيامب  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

عبداهلل عبدالواحد الكمايل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5596/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000008( وال�صادر عن املنفذ �صده من م�صرف 
االمارات اال�صالمي بقيمة )45000( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : عادل عبداحلليم حممد زهران
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع الفهيدي - مبنى جمعه بن احمد - ال�صوق الكبري - 

�صقة 15 - بجوار م�صجد علي بن ابي طالب
املطلوب اإعالنه : 1- ديليب كومار اربهامبهاي كاد�صاه - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)46415( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اعلن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:22/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�صابعة رقم 134
مو�صوع الدعوى : اوال الزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�صامن للمدعي مبلغ )102.000( درهم اماراتي والفائدة 
القانونية بواقع 12% تعوي�صا جابرا لال�صرار املادية واالدبية التي حلقت به جراء الفعل ال�صار من قبل املدعي عليها 
التام - ثانيا:الزام  ال�صداد  من تاريخ تقدمي الئحة االدع��اء باحلق املدين امام املحكمة اجلزائية 2020/2/24 وحتى 

املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة . 
املدعي:امري عبد الغفور جالل الزي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - مبنى بناية بو�صقر القدمية - �صقة مكتب رقم 304 - بجوار 
حمطة مرتو جيجيكو - وميثله:فهد عبداهلل قمر حممد

املطلوب اإعالنه :  1- جونز هوى داى  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/3/8 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
املدعي بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )30.000( 
درهم والفائدة 9% من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�صداد والزمتهما من الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 500 
درهم اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
مذكرة اعلن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:1502/2022/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية االوىل رقم 84

جزئي  م�صارف  جت��اري  رق����م:455/2021  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  اإ�صتئناف   : اال�صتئناف  مو�صوع 
والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. 

امل�صتاأنف:بهرام نكهدار حممدي
عنوانه:يعلن عن طريق وكيله القانوين مكتب والء جابر ال رحمه وعنوانه حمله املختار/ال�صارقة - 

املجاز 1 - كورني�س البحرية - برج البطحاء - 1006 - هاتف:0502929444
املطلوب اإعالنهما :  1- ا�صماء جاد الكرمي حممد مر�صي 2- بيمان ابو القا�صم باقري  -  �صفتهما : 

م�صتاأنف �صدهما
م�صارف  جت��اري  رق����م:2021/455  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  اأ�صتاأنف  قد    : االإع��الن  مو�صوع 
جزئي. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/8/30  ال�صاعة 10.00 �س بقاعة التقا�صي عن 

بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70533 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

مذكرة اعلن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:1715/2022/305 ا�ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�صوع اال�صتئناف : الئحة اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م:266/2021 جتاري كلي بجل�صة 

 .2022/6/29
امل�صتاأنف:�صو�صيداد كونرتاك�صال مينريا كو�صيات�س يودو

عنوانه:االمارات - امارة دبي - اجلمريا الثالثة - دبي - �صارع جمريا - مبنى مبنى برامي بزن�س
وميثله:هبة علي غلوم حممد باقر اأهلي 

املطلوب اإعالنهما :  1- بانثيون م.م.ح 2- اإيت �صكوير م.د.م.�س  -  �صفتهما : م�صتاأنف �صدهما
اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق���م:2021/266 جتاري كلي. وح��ددت لها  مو�صوع االإع��الن :  قد 
جل�صة يوم االثنن  املوافق  2022/8/22  ال�صاعة 10.00 �س بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى 

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

اعلن بالن�سر )تظلم(   
 350/2022/72 تظلم جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املتظلم �صدهما : 1- افلونا وورلدوايد م.م.ح 2- رودنى ادوارد جيبارد جيلكريت�س  

- جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املتظلم :�صركة احلديث للتجارة العامة - فرع املخبز احلديث �س.ذ.م.م 

وميثله : نبيه احمد بدر 
قد اأقام عليك التظلم املذكورة اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى 

و الر�صوم وامل�صاريف 
قاعة  يف  �صباحا   09:30 ال�صاعة   2022/9/6 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

 اإخطار عديل
برقم املحرر 2022/0075656

 - اجلن�صية  افغاين   - �صلطان  ال�صيد/�صامل  وميثلها   - امل�صلحة  النجارة  ملقاوالت  االفغان  املنذرة:�صم�س  من 
العنوان:ال�صارقة - البطينة - هاتف رقم:0502005589

 - العنوان:دبي   - اجلن�صية  - �صيني  هان  ال�صيد/زين جواجن  ذ.م.م وميثلها  للمقاوالت  �صي  بي  اليها/تي  املنذر  اىل 
مدينة العاملية - بناية انديجو اوبتيما طابق 9 - هاتف رقم:0506375999

املو�صوع:مطالبة مالية بدفع مبلغ وقدره )353965.689( درهم ثالثمائة وثالث وخم�صون الف درهم وت�صمائة 
وخم�صة و�صتون درهم و�صتمائة وت�صعه وثمانون فل�صا 

حيث انكم مدين للمخطر مببلغ وقدره )353965.689( درهم وذلك ب�صبب تكليفكم لنا باعمال املقاوالت مبوجب 
حملق عقد املقاوالت وحيث اننا قمنا باجناز امل�صروع وت�صليمه لكم وانهينا جميع االعمال املتفق عليها وقد تبقى على 
ذمتكم اجمايل مبلغ 353965.689 درهم من قيمة امل�صروع الذي مت ت�صليمه لكم - وقمنا مبطالبتكم اكرث من 
مرة ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد على ذمتكم ولكن دون جدوى ودون رد من قبلكم مع العلم باننا قمنا باجناز اعمال 
للم�صروع زيادة على االعمال التي مت تكليفنا بها ومل نقم باحت�صاب قيمة هذه االعمال وحيث انكم مل تلتزموا بال�صداد 
اآ�صفن التخاذ كافة  فاأين اخطركم للمرة االخرية بوجوب �صداد هذا املبلغ ويف حال امتناعك عن ال�صداد �صن�صطر 
االجراءات القانونية مع حتميلكم العطل وال�صرر وت�صمينكم الر�صوم وامل�صاريف وعليه فان املنذر يكلفكم بدفع املبلغ 
�صيلجاأ  املنذر  فان  ذلك  وبعك�س  االنذار  هذا  ا�صتالمكم  تاريخ  ايام من  وذلك خالل خم�س  درهم   353965.689

للق�صاء واجلهات املخت�صة لتح�صيل حقوقه واطلب من ال�صيد الكاتب العدل الت�صديق على هذه
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
 اإنذار قانوين

برقم املحرر 2018/80709
مقدم من املنذر:عامر �صليمان �صعدون - �صوري اجلن�صية - املقيم بامارة ال�صارقة - منطقة ابو دانق بجانب امليغا مول - 

هاتف رقم:0508869800
هاتف   - ال�صطوة  العنوان:دبي   - اجلن�صية  -باك�صتاين  خان  قادر  غالم  خان  عمران  حممد  اليهم:1-  املنذر 
العنوان:دبي - الرفاعة -  2-  حممد عرفان خان غالم قادر خان - باك�صتاين اجلن�صية -  رقم:05073799880 - 

هاتف رقم:0508598503
مو�صوع االنذار

190.000 درهم مبقت�صى ذلك ا�صتلم  مبوجب عالقة جتارية جمعت املنذر باملنذر اليهم تر�صد بذمتهم مبلغ وقدره 
ارتد لعدم وجود ر�صيد قائم  ال�صيكات لل�صرف  اليهم وحال تقدمي احدى هذه  املنذر  املديونية من  املنذر �صيكات بقيمة 
وقابل للدفع فما كان من املنذر اال ان توجه لفتح بالغ جزائي �صدهم مبركز �صرطة البحرية فكان ان اجتمع معه حمامي 
املنذر اليهم ومت بناءا على رغبته اقناع املنذر بتنازل عن البالغ مقابل ت�صوية وت�صليم �صند امانة )اقرار مديونية م�صدق 
من كاتب العدل( و�صيكات جديدة تو�صع عند املحامي ك�صمانة وعلى وعد من املحامي واملنذر اليهم ب�صداد املديونية ومت 
التنازل عن البالغ ت�صليمه �صند االمانة )اقرار املديونية( مببلغ )120.000( درهم  يف خمفر �صرطة البحرية حلظة 
مت�صمنا التعهد بال�صداد فور الطلب اال انه ورغم تكرار طلب املنذر املنذر اليهم ب�صرورة ال�صداد اال انهم تعمدوا عدم ت�صليم 
املنذر حقوقه واكت�صف نيتهم يف اال�صتيالء على ماله دون مقت�صى وان ما تعر�س له امنا متثيلية احبك خيوطها املنذر 
اليهم وحماميهم وملا كان ما اقرتفه املنذر اليهم ي�صكل جرمية الن�صب وفقا ملا قرره امل�صرع االحتادي باملادة 399 عقوبات 
والت�صليل  واخلداع  الغ�س  بطريق  الغري  مال  على  �صخ�س  ا�صتيالء  مبجرد  تتحقق  الن�صب  جرمية  ان  فيها  قرر  والتي 
والركن املادي فيها هو الو�صيلة التي يلجاأ اليها املتهم لتحقيق الغر�س الذي يهدف اليه وان جمرد اال�صتيالء على مال 
بعلم  الق�صد اجلنائي فيها يتحقق  ان  بها اجلرمية كما  التي تتحقق  لي�س ملكا للجاين هو �صرب من �صروب االحتيال 
اجلاين بان االفعال التي ياأتيها من �صانها خداع املجني عليه وحمله على الت�صليم وبان�صراف نية اجلاين اىل اال�صتيالء 
على مال املجني عليه - لذلك:فان املنذر يوجه انذار قانوين للمنذر اليهم ب�صرورة �صداد قيمة املديونية الثابته ب�صند امانة 
وذلك يف غ�صون خم�س ايام من تاريخ االنذار ويف حالة اال�صرار على عدم ال�صداد �صوف يتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية 

الكاتب العدل     التي حتمي حقوق املنذر �صواء جزائيا او مدنيا والأجل ذلك مت االنذار

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
 اإنذار قانوين

برقم املحرر 2022/0079057
اماراتية  هوية  واحمل  االمارات  اجلن�صية   - امل�صرخ  عبدالرحمن  حممد  غلوم  املخطر:وليد 
هاتف   -  26 رقم  فيال   -  3 القرائن   - العنوان:ال�صارقة   - رقم:784197929037253 

رقم:0509693332
املخطر اليها:هدى ح�صن �صلطان احلمادي - اجلن�صية االمارات - العنوان:دبي - مطار دبي - هاتف رقم:

0568558322/0555542636/0568944879
مو�صوع االخطار اخطار عديل للوفاء مببلغ 20000 درهم

وقام  �صخ�صية  معاملة  مقابل  درهم   20000 مبلغ  املخطر  من  ا�صتلمت  اليها  املخطر  ان  الوقائع:حيث 
املخطر اليها بتحرير �صيك وعند تقدمي ال�صيك للبنك اعيدت )�صيك بتاريخ متجاوز للفرتة او بدون تاريخ( 
وعند مراجعتها ماطلت يف ال�صداد وبيانات ال�صيك كاالتي 1- �صيك رقم 000020 بقيمة 20000 درهم 
اليها مرارا  ال�صارقة اال�صالمي طالب املخطر  2021/9/28 واملح�صوب على م�صرف  ا�صتحقاق  وتاريخ 
وتكرارا وب�صورة ودية ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمتها ولكن دون جدوى وحيث ان املخطر اليها ممتنعة عن 
�صداد املبلغ املرت�صد بذمتها دون مرر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�صر باملخطر ان املخطر 
يخطر املخطر اليها ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتها وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه 5 ايام 
من تاريخ تبلغكم هذا االخطار واال �صوف ي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة 
باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق - لذلك فاملخطر تخطركم بهذا االخطار 

للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�صريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

فقدان اأ�سهم العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 

فقد كل من:مطر جمعه مراد عبداهلل البل��صي - 
اماراتني  البل��صي -  و�صم�صه جمعه مراد عبداهلل 
 1200 بعدد  ا�صماك  من  �صادرة  اأ�صهم   - اجلن�صية 

�صهم لكل منهما برقم:
ASMAK 1720937

ASMAK 1720938

م����ن ي���ج���ده���ا ع���ل���ي���ه االت���������ص����ال ب��ت��ل��ي��ف���ن 
رقم:0508188889

العدد 13617 بتاريخ 2022/8/11 
انذار عديل بالن�سر
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن اللوفر اأبوظبي، يف اإطار االحتفال بالذكرى 
اعتزامه  ع���ن  ل��ت��اأ���ص��ي�����ص��ه،  اخل��ام�����ص��ة  ال�����ص��ن��وي��ة 
يف  �صمواًل  االنطباعية  املعار�س  اأك��رث  ا�صت�صافة 
احلداثة”  درب  على  “االنطباعية:   – املنطقة 
متحف  مع  بال�صراكة  ُينظم  وال��ذي  اأبوظبي،  يف 
مع  وبالتعاون  فرن�صا  متاحف  وموؤ�ص�صة  اأور�صيه 
كما  ال��رائ��دة.  الفرن�صية  املوؤ�ص�صات  م��ن  العديد 
املقرر انطالقه خالل الفرتة  املعر�س،  يعد هذا 
من 12 اأكتوبر 2022 حتى 5 فراير 2023، 
املُكّر�صة الإبراز االنطباعية يف  املعار�س  اأهم  اأحد 
املنطقة كما �صي�صلط ال�صوء على العامل اجلديد 
خم�صينيات  منت�صف  م��ن  ال��ف��رتة  يف  ن�صاأ  ال���ذي 

اإبراز  م��ع  ذات��ه  ال��ق��رن  نهاية  ال�19 حتى  ال��ق��رن 
االإب�����داع اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي ال���ذي حت��ّل��ى ب��ه الفنانون 
اآنذاك والذي جتّلى يف ا�صتجابتهم للفرتات التي 
عميقة  واق��ت�����ص��ادي��ة  اجتماعية  ت��غ��ريات  �صهدت 

االأثر.
وي�����ص��م امل��ع��ر���س اأك����رث م���ن 100 ل��وح��ة و40 
20 �صورة  و  وم��ط��ب��وع��اً  م��ر���ص��وم��اً  ف��ن��ي��اً  ع��م��اًل 
اإىل  ت�صميمها  ُين�صب  ف�صاتن  و5  فوتوغرافية 
معا�صر.  تركيبي  عمل  عن  ف�صاًل  احلقبة  ه��ذه 
ب�صكل  م�����ص��ت��وح��ى  امل��ع��ر���س  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
اأور�صيه  متحف  مقتنيات  جمموعة  من  اأ�صا�صي 
ُتعد االأوىل من  ال�صبغة االنطباعية، والتي  ذات 
نوعها يف العامل. كما ي�صاهم متحف اأور�صيه بهذه 
االإعارة  �صبيل  على  اال�صتثنائية  الفّنية  القطع 

 5 احتفااًل منه مب��رور  املنطقة  االأوىل يف  للمرة 
اأن  ُيذكر  اأبوظبي.  اللوفر  تاأ�صي�س  على  �صنوات 
االأعمال الفّنية التي �صي�صمها املعر�س ُم�صتقدمة 
الفّنية،  اأبوظبي  اللوفر  اأي�صاً من بن جمموعة 
املقدمة من  املقتنيات  ع��الوة على جمموعة من 
الوطنية  املكتبة  مثل:  ب��ارزة  فرن�صية  موؤ�ص�صات 
ومتحف  الزخرفية،  الفنون  ومتحف  الفرن�صية، 
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  �صيك�صف  كما  ب��اري�����س.  ال��ل��وف��ر 
واحدة  املعر�س عن  فعاليات  اأثناء  االأوىل  للمرة 
من اأبرز املقتنيات التي ح�صل عليها موؤخراً وهي 
لوحة “فنجان ال�صوكوال” للفنان بيري-اأوغي�صت 

رونوار، 1877 - 1878.
درب  ع��ل��ى  “االنطباعية:  م��ع��ر���س  اأن  ُي���ذك���ر 
باتري  �صيلفي  م��ن  ك��ل  تن�صيق  م��ن  احلداثة” 
امل��ت��ح��ف/ن��ائ��ب��ة م��دي��ر املجموعات  اأم��ن��اء  ك��ب��رية 
اأور�صيه،  م��ت��ح��ف  يف  امل��ت��اح��ف  اأم���ان���ة  و�����ص����وؤون 
و�صتيفان غيغان امل�صت�صار العلمي لرئي�س متحف 
وذلك  اأوراجن�����ريي�����ه،  ال  دي  وم��ت��ح��ف  اأور����ص���ي���ه 
اإدارة  مديرة  جنيم،  ثريا  الدكتورة  مع  بالتعاون 
العلمي  والبحث  املتحف  واأمناء  الفنية  املقتنيات 

يف متحف اللوفر اأبوظبي.
يف هذا االإطار، قال مانويل راباتيه، مدير متحف 
“االنطباعية:  معر�س  “ُيعد  اأبوظبي:  اللوفر 
ع��ل��ى درب احل���داث���ة مب��ث��اب��ة ح���دث حم����وري يف 
م�صرية املتحف بينما نتاأهب لالحتفال بالذكرى 
ال�صنوية اخلام�صة لتاأ�صي�صه يف �صهر نوفمر هذا 
التزامنا  على  تاأكيدنا  ب��ذل��ك  موا�صلن  ال��ع��ام، 
اإقامة معار�س عاملية الطراز تتيح  الرا�صخ جتاه 
التاريخ  على  مبا�صرة  ب�صورة  االط��الع  ل��زّواره��ا 
الفني، وُيعد عر�س اأعمال اأبرز رواد هذه احلركة 
اأبوظبي اإجنازاً ثقافياً  يف القرن التا�صع ع�صر يف 
باأكملها  للمنطقة  ذهبية  فر�صة  يقدم  وجمالياً 
ن�صاأتها  ع��ن  ب��ع��ي��داً  احل��رك��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  للتعرف 
اجلريئة  املغامرة  هذه  اأ�صفت  ولقد  الباري�صية. 
ب�صرية جديدة  واأ�صاليب  لغات  عاماً   150 قبل 
ع��ل��ى ال���ف���ن، وه����ا ه���ي ال���ي���وم ت�����ص��ع ب���ن اأيدينا 
الو�صائل للت�صاوؤل عن خ�صو�صيات عاملنا املعا�صر 

وفهمها«.
ي�صم املعر�س 15 ق�صماً مرتَّبة على اأ�صا�س زمني 
على  ب��ال��ت��وايل  ال�صوء  ي�صلط  كما  وم��و���ص��وع��ي، 
واملجتمع  املعا�صرة  احلياة  واأو���ص��اف  مانيه  دور 
املجموعة  وع��ر���س  االنطباعية  وب���وادر  ال��ق��روي 
الفنية  ال�صالون  واأعمال   1874 الأول مرة عام 
واأخ���رياً  االنطباعية،  وت��ط��ور  املتنقلة  وال��ن��ظ��رة 

ال��ي��وم. وبينما  ن��راه  ال��ذي  اجليل اجل��دي��د منها 
التي  االن��ط��ب��اع��ي��ة  ال�صبغة  ذات  ال��ل��وح��ات  جن��د 
و�صيزان  وري��ن��وار  مونيه  من  كل  اأن��ام��ل  اأبدعتها 
وموريزو وبي�صارو و�صي�صلي متاألقة يف قلب هذا 
املعر�س، فاإنها تدخل يف حوار مع اأعمال ر�صامي 
اأن�صار  عن  ف�صاًل  مانيه،  اأم��ث��ال  ال�صابق  اجليل 
امل�صهد الواقعي يف خم�صينيات القرن ال�19 اأمثال 
بالفنانن  ي�صمى  ما  اأو  ك��ورو(  رو���ص��و،  )كوربيه، 
“االنطباعية  م��ع��ر���س  وي�����ص��ل��ط  االأك���ادمي���ي���ن. 
على درب احلداثة” ال�صوء على احلد الفا�صل، 
ب�صرعة  الذي ظهر  التذبذب،  باالأحرى مدى  اأو 
الدعوة  اأو بن  الفنية،  بن جنبات هذه احلركة 
متجيد  يف  وال��رغ��ب��ة  الع�صري  املنهج  تبّني  اإىل 

الطبيعة وحدها. 
باتري  �صيلفي  م��ن  ك��ل  ���ص��رح  ذات����ه،  ال�����ص��ي��اق  يف 
امل��ت��ح��ف/ن��ائ��ب��ة م��دي��ر املجموعات  اأم��ن��اء  ك��ب��رية 
امل�صت�صار  املتاحف و�صتيفان غيغان  اأمانة  و�صوؤون 
ال��ع��ل��م��ي ل��رئ��ي�����س م��ت��ح��ف اأور���ص��ي��ه وم��ت��ح��ف دي 
الأننا  ���ص��ع��داء  “نحن  ق��ائ��ل��ن:  اأوراجن����ريي����ه،  ال 
�صنحظى بفر�صة مل�صاركة هذه املجموعة الرائعة 
من االأعمال الفّنية اال�صتثنائية مع فئة جديدة 
من اجلمهور عر انطالق معر�س “االنطباعية: 
على درب احلداثة”. فمن خالل تنظيم معر�س 
كهذا هو االأول من نوعه يف املنطقة، والذي اأُعد 
ننقل  اأن  اأردن��ا  اأبوظبي،  اللوفر  ملتحف  خ�صي�صاً 
اإىل العامل �صغفنا باالنطباعية مع احلر�س على 
تقدمي اأ�صلوب فّني جديد وم�صوق. ويظل اأ�صلوب 
مانيه الفّني ومنهج االنطباعية من معامل اأكرث 
الفرتات اإبداعاً على االإطالق، كما اأنه من الرائع 
اأن نرى كيف اأن الفنانن الذين حتدوا املتغريات 
�صدى  ي��زال  ال  ال��ك��رى  والثقافية  االجتماعية 

�صهرتهم يرتدد حتى يومنا هذا«.
ت�صمل اأبرز االأعمال املعرو�صة جمموعة خمتارة 
من االأعمال الفّنية من مقتنيات اللوفر اأبوظبي 
هما:  مانيه  الإدوار  لوحتان  ذل��ك  يف  مبا  الفّنية، 
�صامتة  وطبيعة   ،1862-1861 البوهيمي، 
جانب  اإىل   ،1862-1861 والثوم،  القّفة  مع 
لوحة درب ال فرييري الألفريد �صي�صلي، 1872، 
ولوحة لعبة الورق “البيزيغ” لغو�صتاف كايبوت، 
القادمة  الفّنية  االأعمال  اأبرز  وت�صمل   .1881
ما  اأور���ص��ي��ه  ب��ن جمموعة مقتنيات متحف  م��ن 
 ،1869-1898 مانيه،  الإدوار  رفة  ال�صُّ يلي: 
 ،1869-1868 م���ون���ي���ه  ل���ك���ل���ود  وال���ع���ق���ع���ق 
 ،1875 كايبوت  لغو�صتاف  الباركيه  وكا�صطو 

�صباقات اخليل. خيالة هواة قرَب عربة  وميدان 
الإدغار ديغا، 1876-1887، واملراأة ذات اإبريق 

القهوة لبول �صيزان، 1895-1890.
مديرة  جنيم،  ثريا  الدكتورة  قالت  جهتها،  من 
والبحث  املتحف  واأم��ن��اء  الفّنية  املقتنيات  اإدارة 
“�صيكون  اأب��وظ��ب��ي:  ال��ل��وف��ر  متحف  يف  العلمي 
احلداثة”  درب  ع��ل��ى  “االنطباعية:  م��ع��ر���س 
مبثابة من�صة ُتعر�س من خاللها اأ�صهر الروائع 
املدر�صة  من  فنانن  اأنامل  اأبدعتها  التي  الفّنية 
االنطباعية اإىل اللوفر اأبوظبي. حيث �صياأخذ هذا 
املعر�س زواره يف جولة بواحدة من اأعظم فرتات 
خم�صينيات  منت�صف  م��ن  متتد  وال��ت��ي  ال��ت��اري��خ 
فخالل  ذات��ه.  القرن  نهاية  وحتى  ال�19  القرن 
�صياغة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  اأع���ادت  ال��ف��رتة،  ه��ذه 

�صكل العامل وطبيعة العالقات االجتماعية ب�صكل 
ج����ذري. ك��م��ا مت��ك��ن االن��ط��ب��اع��ي��ون م��ن ترجمة 
اللوحات  على  ال�صريع  املجتمعي  التغيري  ه��ذا 
�صريع  ر�صم  اأ���ص��ل��وب  تبني  خ��الل  م��ن  القما�صية 
وغ��ام�����س. وي��ق��دم ل��ن��ا ال��ف��ن��ان��ون ال��ذي��ن ظهرت 
نافذة نطل  اأبوظبي  اللوفر  اأعمالهم يف معر�س 
من خاللها على هذه اللحظة التاريخية الفريدة 
عندما بدت احلدود وكاأنها تتو�صع بينما مل يعد 
جمزاأً  اأ�صبح  واإمن��ا  ومرتابطاً،  م�صتقراً  ال��واق��ع 

وخا�صعاً ملجموعة من التف�صريات والت�صورات«.
الثقافية  ال��رام��ج  تفا�صيل  ع��ن  االإع���الن  �صيتم 
مع  بالتزامن  املتحف  ينظمها  التي  والتعليمية 
يف  احلداثة”  درب  على  “االنطباعية:  معر�س 

وقت الحق. 

 اأكرث معار�ص االنطباعية �صم�اًل يف املنطقة

اللوفر اأبوظبي يعلن عن معر�سه القادم »االنطباعية: على درب احلداثة«

•• ال�شارقة-الفجر: 

حر�صاً منه على تعزيز مكانة احلرف التقليدية واإبرازها بثوب معا�صر، 
اأوقات فراغ الفتيات خالل االإج��ازة ال�صيفية، اأطلق  اإثراء  وتكري�صها يف 
“اإرثي” للحرف املعا�صرة،  “حرفتي”، اإحدى مبادرات جمل�س  برنامج 
مع�صكر حرفتي ال�صيفي االأول، الذي ي�صتهدف 50 فتاة من منت�صبات 
فتيات ال�صارقة” من الفئة العمرية ما بن 8-18 �صنة، حيث  “�صجايا 
ال�صارقة مبنطقة  اأطفال  اأغ�صط�س اجلاري يف مراكز   13 ي�صتمر حتى 
احلرية، ويختتم فعالياته مبعر�س فني للم�صغوالت اليدوية يقام يف اآخر 
اأبدعتها الفتيات  يوم من املع�صكر، حيث ي�صم مناذج من املنتجات التي 

على مدى اأيامه اخلم�صة.  

حرفة التطريز
املعا�صرة،  للحرف  “اإرثي”  جمل�س  روؤي��ة  من  انطالقاً  املع�صكر  وياأتي 
التابع لنماء لالرتقاء باملراأة، والتي ي�صعى من خاللها اإىل ن�صر التوعية 
بقيمة احلرف االإماراتية الرتاثية، ومنح امل�صاركات فر�س اإبراز مهاراتهن 
بجماليات ت�صاميم احلرف والفنون اليدوية، اإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء 

على الت�صاميم واأعمال التطريز التي تبدعها امل�صاركات.

تعليم  “بدوة”،  برنامج  حرفيات  اإح���دى  النقبي،  علي  �صيخة  وت��ت��وىل 
الفتيات حرفة التطريز، ومن خالل ور�س العمل، التي تقام على مدى 
احلقائب ال�صيفية  على  الن�صج  مهارات  امل�صاركات  تتعلم  حيث  اأيام،   4
وتنفيذ  التطريز  كيفية  اىل  باالإ�صافة  ال��رح��الت،  خ��الل  ال�صتخدامها 
بن  يجمع  وال���ذي  ال��ت��ل��ي،  ح��رف��ة  م��ن  م�صتوحى  نهائي  منتج  ت�صميم 
التدريبية  الور�س  املعا�صرة.وت�صتهل  والت�صاميم  التقليدية  التقنيات 
على  التطريز  وحرفة  عموماً  االإماراتية  احل��رف  عن  بنبذة  املع�صكر  يف 
الور�س على حرفة  املنت�صبات من خالل  وجه اخل�صو�س، حيث تتعرف 
الإب���راز  ال��ف��ر���ص��ة  متنحهن  ك��م��ا  ومب�صطة،  ممتعة  بطريقة  ال��ت��ط��ري��ز 
االإجازة  التوعية مبلء فراغ  اإىل  اإ�صافة  اليدوية،  مواهبهن ومهاراتهن 

ال�صيفية باالأعمال التي تعود بالفائدة على امل�صاركات. 

معر�ص فني 
فني  معر�س  بتنظيم  اأغ�صط�س   13 ال�صبت  ي��وم  يف  املع�صكر  ويختتم 
لالأعمال التي اأنتجتها امل�صاركات، ويدعى اإليه اأولياء االأمور وال�صيوف 
كانت  التي  احل��رف  جماليات  واإب���راز  امل�صاركات  اإب��داع��ات  على  للتعرف 
التدريب. حيث تقوم كل م�صاركة ب�صرح عملها الفني لل�صيوف،  حمور 
ويتم عر�س فيلم ق�صري عن الور�س التي نظمها برنامج “حرفتي”، مع 

تقدمي �صهادات والتقاط �صور تذكارية للم�صاركات يف املع�صكر. 
“ت�صكل احلرف  اإرث���ي:  اأول يف جمل�س  اأم��ل بن خ��امت،  تنفيذي  وقالت 
التقليدية جمااًل رائعاً الإبراز مواهب الفتيات، حيث يتعلمن خالل ور�س 
القطع  خمتلف  حتويل  كيفية  ال�صيفي  املع�صكر  يت�صمنها  التي  العمل 
اإىل اإبداعات فنية بروح معا�صرة تر�صخ قيمة احلرف الرتاثية، وت�صفي 
عليها مل�صات امل�صاركات �صبغة جمالية م�صتوحاة من الت�صاميم املعا�صرة. 
للحرف  اإرث��ي  جمل�س  برامج  خريجات  من  اال�صتفادة  اإىل  ن�صعى  حيث 
املتنوعة  ب��راجم��ن��ا  م��ن  اكت�صبنها  ال��ت��ي  امل��ع��ا���ص��رة وم�����ص��ارك��ة خ��رات��ه��ن 
اإىل  بها  والو�صول  لتنميتها  املوهبة  ب��ذور  ميتلكن  الالتي  الفتيات  مع 

م�صتويات ي�صتطعن من خاللها دخول عامل الت�صميم االحرتايف ». 
للحرف  اإرث���ي  جمل�س  ب��رام��ج  اأح���د  ه��و  حرفتي  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ي�صار 
لتهيئة  والنا�صئة،  لالأطفال  التدريبية  براجمه  ويخ�ص�س  املعا�صرة، 
جيل جديد من احلرفين واحلرفيات لي�صبحوا قادرين على االن�صمام 
اإ�صراكهم يف ور�س  امل�صتقبل، من خالل  امل�صممن واحلرفين يف  لعامل 
احلرف  على  ال��ت��دري��ب  ب��ن  جتمع  ال��ت��ي  واملناف�صات  واالأن�����ص��ط��ة  العمل 
لدولة  الرتاثية  احل��رف  على  املحافظة  بهدف  واملعا�صرة،  التقليدية 
على  ال�صابة  االأج��ي��ال  وحتفيز  ومت��ك��ن  ا�صتدامتها  و�صمان  االإم����ارات 

تعلمها وتطويرها باأفكار مبتكرة.

ي�صتمر حتى 13 اأغ�صط�ص بتنظيم من »حرفتي«

»اإرثي« يدرب 50 فتاة على فن التطريز يف مع�سكر حرفتي ال�سيفي االأول

ح�سني اجل�سمي »فَركتوزي« اأ�سعار مانع �سعيد العتيبه
•• دبي - الفجر

م���ن اأ���ص��ع��ار م��ع��ايل االأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور مانع 
�صعيد العتيبه، طرح الفنان االإماراتي ح�صن 
جديدة  اأغنية  واأحل��ان��ه  روؤي��ت��ه  م��ن  اجل�صمي 
عنوان  االإم��ارات��ي حملت  الغنائي  ال��ل��ون  م��ن 
»ف���َرك���ت���وزي« وت��ع��ن��ي »���ص��ك��ر ال��ف��اك��ه��ة« حيث 
و�صف بها طباع وخفة دم حمبوبته، وحتتوي 
التي  املحبة  من  الكثري  على  اأي�صاً  الق�صيدة 

ينب�س بها القلب،
 ويقول فيها:

�صفت ظبي الدار وارد لل�صريعة

وابتَهت و�صابني مّنه ِحفوزي
وزاد و�صط القلب دقاٍت �صريعة

من نَظرَته يل عويده عود موزي
طبيعة اجلمع و الفتنه

يف من�صات احل�صن دامي يفوزي
اأ�صقر اخلدين وعيونه و�صيعة

اأغني������ة  توزي�����ع  يف  اجل�ص������مي  تع�����اون  وق��د 
زيد  امل������و�صيقي  امل�������وزع  م��ع  “فَركتوزي” 
�صم������ري  االإي��ق��اع��ات  بت�صجيل  وق���ام  ع�����ادل 

القطان، 
بتنفيذ  ليقوم  اده��م��ي،  فر�صيد  واجل��ي��ت��ارات 

املك�صاج واملا�صرت م.جا�صم حممد.
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دا�سنت هوفمان .. �سبعة عقود من االإبداع
ه��ص التمثيل

ت�����خ�����رج م������ن م�����در������ص�����ة ل���و����س 
 ،1955 ال��ع��ل��ي��ا ع���ام  اأجن��ل��و���س 
مونيكا  ���ص��ان��ت��ا  بكلية  وال��ت��ح��ق 
غادرها  ثم  الطب،  درا���ص��ة  بنية 
االن�صمام  اأج����ل  م���ن  ع���ام  ب��ع��د 
هوفمان  ب���داأ  ب��ا���ص��ادي��ن��ا،  مل�صرح 
ب����رودواي.  م�����ص��ارح  يف  التمثيل 
يف  دورا  وُم��ن��ح   1960 ع���ام  يف 
ال�صاب  اأي���ه���ا  "نعم  م�����ص��رح��ي��ة 
ال�صغري"، ثم دورا يف م�صرحية 
"طباخ اجلرنال". ثم مل يظهر 
درا�صته  وا�صتكمل  ���ص��ن��وات.  ل��ع��دة 
عند املخرج يل �صرتا�صرج يف معهد 
اأعمال  عاد يف  املمثل"، حتى  "�صتوديو 
"انتظار  مثل   1964 ع��ام  يف  م�صرحية 
نال  �صنتن  وبعد  االأبكم".  جودوت" و"النادل 
جائزة م�صرح برودواي كاأح�صن ممثل عن دوره يف م�صرحية 

اخلام�س". احل�صان  "رحلة 

االإنطالق اإيل ال�صينما
من  البالغ   ، ب���رادوك  بنجامن  ب��دور  ال�صينما  هوفمان  اخ��رتق 
العمر 21 عاًما والذي مت اإغ��واءه من قبل امراأة متزوجة كبرية 
"اخلريج"  نيكولز  مايك  للمخرج  فيلم  يف  بانكروفت(  )اآن  ال�صن 
)1967(. اأ�صبح الفيلم هو االإ�صدار االأعلى ربًحا لهذا العام ، حيث 
العامل وتر�صح  اأنحاء  104 مالين دوالر يف جميع  اأكرث من  حقق 

عن هذا الدور جلائزة االأو�صكار.
عند النظر اإىل العقد االأول لهوفمان يف جمال �صناعة االأفالم ، من 
ال�صعب اختيار اأي ممثل اآخر يف التاريخ يتمتع بعقد اأف�صل من االأفالم 
 Midnight Cowboy""  يف بداية حياتهم املهنية. باأعمال مثل

))1969( ، "Little Big Man" )1970
 Straw Dogs" )1971( ، "Papillon" )1973( ،"  ،  
و"   )1976(" الرئي�س  رجال   "Lenny" )1974( ، "All the

ماراثون مان ")1976(.
وقد كوفئ تاألقه الذي ال ميكن اإنكاره بجائزتي اأو�صكار بالتمثيل ، عن 
 Rain Man"" و )Kramer vs. Kramer" )1979" فيلم

ا بجائزة اأف�صل فيلم. 1988(( - وكالهما فاز اأي�صً
 من بن املمثلن واملمثالت ال� 44 الذين فازوا بجائزتي اأو�صكار اأو اأكرث 
، كان هوفمان واحًدا من خم�صة فائزين فازوا باأف�صل فيلمن، االآخرون 

هم جاك نيكل�صون ، مارلون براندو ، جن هاكمان و ماهر�صاال علي .
لومان  ويلي  ل��دوره    Emmy�ال بجائزة  الفوز  من  ا  اأي�صً متكن  وق��د 
 Death of a Salesman"" ع��ن  املقتب�س  التلفزيوين  الفيلم  يف 
1985(( ، اإىل جانب ثالث جوائز BAFTA  والعديد من االإجنازات 

Gothams و  ج��ول��دن جلوب  و   AFI وال��ت��ق��دي��ر م��دى احل��ي��اة م��ن 
واأكرث.

، حيث  لي�صت جيدة  الت�صوير  �صمعة هوفمان يف مواقع  كانت   ، ذلك  ومع 
ب��والك عن  �صيدين  والراحل  �صرتيب  �صابقون مثل مرييل  زم��الء  حتدث 
�صلوكه ال�صيئ. باالإ�صافة اإىل ذلك ، تعر�س اإرثه ملزيد من الت�صوي�س ب�صبب 

مزاعم �صوء ال�صلوك اجلن�صي ، وهو ما نفاه املمثل.
هذا العام ، ميكن روؤيته يف اأول ظهور اإخراجي الأعمال مازالت يف مرحلة 

االإنتاج.

ه�فمان دا�صتني  تاألق  د�صنت  اأفالم   5
يعتر دا�صتن هوفمان اأحد اأكرث املمثلن تنوعا على ال�صا�صة الف�صية، وقاد 
املولود يف لو�س اأجنلو�س م�صرية مهنية امتدت الأكرث من 7 عقود، مقدما 

بع�صا من اأكرث اإبداعات ال�صخ�صيات حيوية يف تاريخ ال�صينما.
من ال�صعب اختيار اأي ممثل اآخر يف التاريخ يتمتع ببداية حلياته الفنية 
االأوىل  ���ص��ن��وات  ال�10  يف  ان��ط��الق��ت��ه  ك��ان��ت  ال���ذي  هوفم������ان  م��ن  اأف�����ص��ل 

مبهرة.
ت��األ��ق��ه ال����ذي ال مي��ك��ن اإن����ك����اره ج��ل��ب ل���ه ج��ائ��زت��ي اأو����ص���ك���ار، ع���ن فيلمي 
 ،)Rain Man")1988"و )Kramer vs. Kramer")1979"

ا بجائزة اأف�صل فيلم. وكالهما فاز اأي�صً
ومتكن هوفمن من نيل جائزة )اإميي( لدوره يف دور ويلي لومان يف الفيلم 
 3 جانب  اإىل   ،)1985( متجول"  بائع  "موت  عن  املقتب�س  التلفزيوين 

جوائز بافتا.

)1967( اخلريج   1-
والذي  عاًما   21 العمر  من  البالغ  ب���رادوك،  بنجامن  دور  هوفمان  ق��دم 
بانكروفت( يف فيلم  )اآن  ال�صن  ام��راأة متزوجة كبرية  اإغ��وائ��ه من قبل  مت 

"اخلريج".
اأ�صبح الفيلم االإ�صدار االأعلى ربًحا لهذا العام، حيث حقق اأكرث من 104 

مالين دوالر يف جميع اأنحاء العامل.
يف دور بنيامن برادوك املتخرج حديثا من اجلامعة تاألق دا�صنت هوفمان يف 

اأبدع اأدواره يف فيلم للمخرج مايك نيكولز، 
ومن تاأليف كالدر ويلينجهام وباك هرني ا�صتناًدا اإىل رواية الكاتب ت�صارلز 

ويب ال�صادرة باال�صم نف�صه.
وقدم هوفمان اأداء و�صعه يف قمة ممثلي العامل مب�صهده ال�صهري واملعروف 

با�صم "التطلع اإىل م�صتقبل غام�س".
وامتلك هوفمان كيمياء ممتازة مع املمثلة امل�صرحية املذهلة اآن بانكروفت.

وفاز الفيلم بجائزة االأو�صكار لالإخراج،
 فيما ح�صل هوفمان على اأول تر�صيح جلائزة االأو�صكار الأف�صل ممثل، جنًبا 
اإىل جنب مع تر�صيحات البافتا وجولدن جلوب كاأح�صن وجه جديد )وهي 

جائزة األغيت االآن(.
اأن النظرة االأخ��رية لبنيامن واإلن )التي لعبت دورها كاثرين  اإىل  ي�صار 

رو�س املر�صحة جلائزة االأو�صكار( حلظة تاريخية يف ال�صينما.

)1974( ليني   2-
ب��وب فو�س  اإخ��راج  "ليني" من  تاألق هوفمان يف فيلم  ليني برو�س  يف دور 

وتاأليف جوليان باري.
7 ممثلن يف  اأف�صل  واح��د من  النقاد بو�صفه  وح��از هوفمان على تقدير 
كاأف�صل  املا�صي  القرن  من  ال�صبعينيات  عقد  د�صن  ما  الكوميديا،  جم��ال 

اأوقات دا�صنت هوفمان يف التمثيل.
ومن املثري للعجب اأن حتيد جائزة االأو�صكار الأح�صن ممثل عن هوفمان يف 
هذا الفيلم، واآل بات�صينو يف "االأب الروحي اجلزء الثاين" وجاك نيل�صون 
يف "احلي ال�صيني" وتذهب يف هذا العام املتخم بالروائع اإىل اأرت كارين عن 

فيلم "هاري وتونتو".

)1982( ت�ت�صي   3-
يف فيلم كوميدي مت اإنتاجه يف الواليات املتحدة �صنة 1982، ومن اإخراج 
�صدين بوالك، ويرع هوفمان اإىل جانب جي�صيكا الجن وتري جار ودابني 

كوليمان، يف دور مايكل دور�صي.
والفيلم عبارة عن كوميديا اجتماعية خفيفة تعالج ق�صية البطولة املتف�صية 

يف الو�صط الفني، ويعر�س للم�صكلة التي يتعر�س لها املمثل امللتزم.
على  احل�صول  يف  ف�صله  يتكرر  م�صرحي  ممثل  �صخ�صية  هوفمان  ويج�صد 
دور يف امل�صرح اأو التلفزيون، لي�س كونه ممثاًل رديئاً، بل الأنه من وجهة نظر 

املنتجن واملخرجن ممثل مزعج وف�صويل يتدخل يف عمل غريه.
ويرى النقاد فيلم توت�صي كمتعة �صينمائية تعر بخفة ظل عن احلياة، اإذ 

قدم الفيلم فتحا جديدا يف عامل اال�صتعرا�س.
بلغت تكلفة اإنتاج الفيلم حوايل 21 مليون دوالر بينما حقق اأرباحا تقدر 

مبا يزيد عن 177 مليون دوالر.

)1979( كرامر  �صد  كرامر   -  4
بعد تر�صيحه لثالث جوائز اأو�صكار، كانت املرة الرابعة هي ال�صحر عندما 
مت االعرتاف بهوفمان بدوره كاأب اأعزب حديًثا يكافح للحفاظ على ح�صانة 

ابنه بعد عودة والدته.
قدم هوفمان دور تيد كرامر ح�صا�س وحمبوب، اأمام جا�صنت هرني ومرييل 

�صرتيب باأداء ال ت�صوبه �صائبة تقريًبا.
والفيلم من اإخراج وتاأليف روبرت بينتون ومقتب�س عن رواية الكاتب اأفري 

كورمان باال�صم نف�صه، حائز على اأو�صكار اأف�صل فيلم.

)1976( مان  ماراث�ن   5-
يعد دور هوفمان يف فيلم ماراثون مان للمخرج جون �صليزجنر اكت�صاًفا ملن 
ي�صاهده اأول مرة، حيث لعب دور توما�س بابينجتون ليفي، عداء ماراثون 
يتورط مع جمرم حرب نازي )لعبه ب�صكل رائع لوران�س اأوليفييه(، وقدم 

االثنان اأداء رائعا ي�صتحق الدرا�صة.
وتنطلق اأحداث فيلم اجلا�صو�صية حينما ميوت �صقيق بيب )هوفمان( وهو 
القيمة،  املعلومات  ببع�س  �صخ�س  اأي  اإخبار  دون  �صري  حكومي  جا�صو�س 
ومن ثم فاإن بيب مطلوب من قبل املجرم القاتل واحلكومة للح�صول على 

املعلومات التي يعتقدون اأنه ميتلكها.

فيلم "Cinema Paradiso" للمخرج جوزيبي تورناتور 
رائعة  �صينما  ح��ول  ي��دور  وال��ذي   ، االأو�صكار  جائزة  على  احلائز 
، يتم  االأف����الم  ت��وت��و يف  ح��ب  ُي��دع��ى  ي��ب��داأ �صبي  ب�صقلية حيث 

حتويله اإىل م�صل�صل تلفزيوين �صيكتبه ويخرجه تورناتور.
يتم تطوير عر�س "Paradiso" املكون من �صت حلقات وفقا 
ملوقع "variety" من قبل املنتج املعروف الذي يتخذ من روما 
مقراً له ماركو بيالردي، وهو موجود حالًيا يف الواليات املتحدة 

مع تورناتور للتفاو�س على تفا�صيل العمل.
"Cinema Paradiso" بجائزة جلنة التحكيم  فاز فيلم 
اخلا�صة يف مهرجان كان ال�صينمائي لعام 1989 قبل اأن يفوز 
بجائزة االأو�صكار الأف�صل فيلم بلغة اأجنبية يف عام 1990 وربح 
عر  املتحدة  ال��والي��ات  �صندوق  يف  دوالر  مليون   12 م��ن  اأك��رث 

العام.  ذلك  يف   Miramax
ق�صة  نف�س  "Paradiso" "�صتكون  �صل�صلة  اإن  بيالردي  قال 
الفيلم ، ولكن ب�صكل مو�صع مع خيوط روائية خمتلفة". واأ�صاف 
، مع خطط لت�صوير العر�س  اأن تورناتور يكتب حالًيا املعاجلة 

قريًبا وت�صليمه يف عام 2023.
ت�صمل العنا�صر التي يتم ن�صجها يف �صل�صلة "بارادي�صو" "قوة االأم 
، وت�صامن ال�صديق ، واجلن�س باعتباره من املحرمات ، والرتحيل 
الق�صري ، والهروب ، واالختالفات االجتماعية امللحوظة" ، وفًقا 

ملواد ا�صت�صهد بها بيالردي خالل حديثه.
قرية  يف  الرئي�صية  لل�صخ�صيات  اخللفية  الق�ص�س  ن�صج  مت   
"�صينما  اإع������داد  ح��ي��ث مت   ، ���ص��ق��ل��ي��ة  اخل��ي��ال��ي��ة يف  ج��ي��ان��ك��ال��دو 

بارادي�صو"، و�صيتناول العمل جيل ما بعد احلرب العاملية الثانية 
يف اإيطاليا ودوافعهم الإعادة الت�صغيل ، مت�صابكة مع �صغف ما بعد 

احلرب باالأفالم.

، قال بيالردي  امل�صل�صل  اإط��الق  للم�صاعدة يف   ، نف�صه  الوقت  يف 
اإنه يود اإنتاج فيديو حول كيفية ن�صاأة "�صينما بارادي�صو" ، �صواء 

ب�صكل اإبداعي اأو من وجهة نظر االإنتاج.

فيلم "Cinema Paradiso" ال�سهري
 يتحول اإىل م�سل�سل من 6 حلقات

ال�صا�صة  علي  تن�ًعا  املمثلني  اأكرث  اأحد  ه�فمان  دا�صنت  يعترب 
الف�صية،  قاد هذا الفنان امل�ل�د يف ل��ص اأجنل��ص مهنة امتدت 
ال�صخ�صيات  اأكرث  من  عدد  واأنتجت  عق�د  �صبعة  من  الأكرث 

اإبداعا وحي�ية يف تاريخ ال�صينما.
احتفل ه�فمان م�ؤخرا بعيد ميالده ال� 85 ، الذي �ُصمي 
وال�صينما  امل�صرح  ممثل  ا�صم  على  اال�صم  بهذا 

ال�صامتة دا�صنت فارن�م.
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حالة �سائعة ت�سيب ال�سفاه قد يزيد عدم 
عالجها من خطر االإ�سابة ب�سرطان اجللد

اأن يعاين البع�س منا من جفاف ال�صفاه،  مع تغري الف�صول، من املحتمل 
وهي حالة �صائعة، لكنها اإذا تركت دون عالج فقد تكون خطرية.

الواقع ب�صبب  اأن تكون يف  املوبرة ميكن  ال�صفاه  اإن  اأح��د اخل��راء  وق��ال 
احل�صا�صية. واأو�صح العامل املعتمد والكيميائي، برو�س غرين: "ال�صفاه 
التح�ص�صي  ال�صفة  التهاب  م��ن  احل�صا�صية  �صديدة  ال�صفاه  اأو  امل��وب��رة، 
لها  يكون  اأن  ال�صفاه منتفخة وميكن  تظهر  )ACC(، حتدث عندما 
وقد  الت�صقق  اأو  التق�صر  مثل  ملم�س  ذات  وت��ب��دو  ب��احل��رق��ان.  اإح�صا�س 

تتق�صر حول زوايا الفم".
ميكن  احل�صا�صة  الب�صرة  اإن   ،SOS Serum موؤ�ص�س  برو�س،  واأ�صار 
اأن تكون ناجمة عن التهاب اجللد التما�صي، كما ميكن اأن تكون ال�صفاه 

�صديدة احل�صا�صية.
ال��ع��دي��د من  ق��ب��ل  م��ن  ف��ع��ل حت�ص�صي  رد  ي��ح��دث  اأن  "ميكن  واأ����ص���اف: 
وم�صتح�صرات  الفم  غ�صول   / االأ�صنان  معجون  ذل��ك  يف  مبا  املهيجات 
التجميل املعطرة وبع�س مكونات اأحمر ال�صفاه مثل زيت اخلروع، اأو املواد 

احلافظة واالأدوية وبع�س االأطعمة ومنتجات املطاط / الالتك�س".
�صديد  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  ي�صبح  ع��ن��دم��ا  احل�صا�صية  ت��ف��اع��الت  وحت���دث 

احل�صا�صية جتاه مادة اأو م�صببات احل�صا�صية.
التما�صي  اجل��ل��د  ال��ت��ه��اب  نتيجة  التح�ص�صي  ال�صفة  ال��ت��ه��اب  ويت�صكل 
تظهر  اأن  ميكن  هذا  يحدث  وعندما  ال�صفاه.  ي�صيب  ال��ذي  التح�ص�صي 

ال�صفاه ملتهبة ومتورمة ومتغرية اللون ومتق�صرة.
مثل  االأح���ي���ان  بع�س  يف  التح�ص�صي  ال�����ص��ف��ة  ال��ت��ه��اب  ي��ب��دو  اأن  ومي��ك��ن 
االأكزميا، مع كون %90 من حاالت التهاب ال�صفة التح�ص�صي لها نف�س 

اخل�صائ�س.
وت�صمل معظم احلاالت ال�صفة ال�صفلية وعلى الرغم من اأنها لي�صت حالة 
ب�صرطان  االإ�صابة  خطر  من  تزيد  اأنها  ُيعتقد  اأن��ه  اإال  خطرية،  �صحية 

اجللد.
واإذا ترك التهاب ال�صفة التح�ص�صي دون عالج فقد يتطور اإىل �صرطان 

اخلاليا احلر�صفية.
ن�صائحه  اأه��م  برو�س عن  ك�صف  وقد  الوقاية منها  ولكن احلالة ميكن 
وا�صتخدام  بانتظام  ال�صفتن  ترطيب  يجب  اإن��ه  قائال  امل�صكلة،  لتجنب 

عالج خال من العطور وم�صاد للح�صا�صية.
 .SPF وتابع: "تاأكد من احتواء منتجك على عامل حماية من ال�صم�س
اأ�صعة ال�صم�س متاما مثل باقي اأجزاء  وحتتاج ال�صفتن اإىل حماية من 
الوجه واجل�صم. ا�صرب الكثري من املاء لرتطيب ج�صمك بالكامل طوال 
اليوم، وهذا �صي�صاعد على منع �صفتيك من اجلفاف املفرط والت�صقق".

الربده؟ ق�صيدة  �صاحب  • من 
-كعب بن زهري.

اأفالط�ن؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- ال�صخ�س عري�س الكتفن.

العربي؟ االأدب  يف  الر�صائل  اأ�صل�ب  اأن�صاأ  من  اأول  • من 
-عبد احلميد الكاتب.

االأثايف؟ ثالثة  بكلمة  العرب  ق�صدت  • ماذا 
-احلجر االأكر من احلجارة التي يو�صع عليها القدر.

الطبيعة. فال�صفة  ي�صمون  العلماء  كان  ع�صر  ال�صابع  القرن  • يف 
وبالفعل  مئوية،  درجة   30000 اإىل  ت�صل  قد  الأنها  االإن�صان  موت  يف  تت�صبب  قد  الرق  حرارة  • درجة 

هي ت�صبب يف موت الكثري من النا�س حول العامل كل عام.
االأحمر. باللون  لنا  يظهر  الكوكب  ذلك  فاإن  ولهذا  احلديد،  اأك�صيد  غبار  على  املريخ  كوكب  • يحتوي 

• مر�س العمى اللوين هو مر�س ي�صيب الرجال اأكرث من الن�صاء، الأن رجل من بن ع�صرين رجل ي�صاب 
بهذا املر�س، ولكن امراأة واحدة ما بن مائتي امراأة ت�صاب به.

الكثري من �صفات كوكب  ي�صبه يف �صفاته  اأقمار تدور من حوله، وهو  اأي  • كوكب عطارد ال يوجد حوله 
االأر�س.

ثانية.  30 بلغ  العامل  يف  م�صرحية  وقت  • اأق�صر 
الذهب. مباء  تكتب  كانت  و  اجلاهلي  ال�صعر  يف  القدمية  الق�صائد  اأو  املعلقات  هي  • املذهبات 

الرنان. االأ�صفر  ا�صم  الذهب  على  يطلقون  كانوا  قدمياً  • العرب 
. بالقرياط  املا�س  و  باجلرام  يوزن  • الذهب 

الذهب. تراب  هو  التر  اأن  و  الزبرجد  هو  ثان  اأ�صم  له  • الزمرد 
الواحدة. الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  • الذبابة 

وحدها. لها  املتوافر  املاء  لي�صبح  لها  املجاورة  النباتات  به  تقتل  �صماً  تفرز  النباتات  • بع�س 
مرت. كيلو  ن�صف  بعد  على  االإن�صان  رائحة  ي�صم  • الفيل 

املر�س. ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  • الن�صور 
. الذبابة  الع�صفور  هو  العامل  يف  ع�صفور  • اأ�صغر 

الفالح الفقري
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ف�ائد الباب�جن

� كم�صروب �صباحي مفيد يف نزالت الرد . 
� يفيد يف حاالت احلمى كمخف�س للحرارة . 

� تن�صيط الدورة الدموية . 
� مهدى لالأع�صاب وفاحت ال�صهية . 

� طارد للغازات . 
� مطهر للمعدة وُمعالج للد�صنتاريا . 

� يفيد يف حاالت التهابات امل�صالك البولية . 
وتقرحات  اللوزتن  التهاب  لعالج  كغرغرة  ي�صتخدم  البابوجن  م�صتحلب   �

الفم وغ�صل العيون . 
وميكن ا�صتخدام البابوجن كم�صحوق اأو منقوع: 

� يف غ�صيل ال�صعر ملنع ال�صقوط . 
� كحمام �صاخن للقدمن لعالج االأمرا�س الفطرية وعالج ال�صداع . 

� ي�صتخدم م�صحوقه كبودرة لالإلتهابات اجللدية . 
� ي�صتعمل لبخة لعالج االلتواآت والر�صو�س .

ال�صغرية  داره  الدنيا غري  كان هناك فالحا فقريا يق�صي يومه يعمل وم�صاءه يحلم مل يكن ميلك يف هذه 
ودجاجة تبي�س جمع بي�صها يف �صلة �صغرية وو�صعها يف فرا�صه حتى الي�صل اليها الفار .

ويف احد االيام وبعد اأن تناول ع�صاءه جل�س على فرا�صه ينظر للدجاجة التي تتحرك امامه يف الغرفة فقال: 
لقد جمعت لها االن ع�صر بي�صات وعندما ي�صبحن 21 �صاجعلها ترقد عليه فيفق�س البي�س 21 كتكوتا اتركها 
فتكر  اكرث  كتاكيت  فيفق�س  االخ��ر  ن�صفه  على  ترقد  واجعلها  ن�صفه  يف  اتاجر  كثريا  بي�صا  ت�صع  ثم  لتكر 
ويزيد الدجاج وي�صبح عندي الكثري وابيع منها وا�صرتي عنزة وخروفا يتوالدا.. ورمبا ا�صرتيت بعد ذلك بقرة 
�صغرية لتلد يل ثورا ويكون الدجاج قد ا�صبح ع�صرات وع�صرات ويكون هناك عدة خراف وعنزات وقتها اذهب 
اىل الوايل واخطب ابنته لت�صبح زوجة يل ثم تلد يل ولدا ي�صبح هو ذراعي االمين اربيه كما ا�صاء واتعارك معه 
الجعله رجال وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ا�صرخ عليها وا�صربها وارف�صها هكذا بقدمي واقول لها اذهبي 
يا ابنة التي�س، ثم رف�س برجله رف�صة قوية اطاح بها �صلة البي�س من الفرا�س فانك�صر كل البي�س وذهبت كل 
احالمه، وهذه اول كارثة، اما الكارثة االخرى فان الوايل كان مير بجوار بيت الفالح و�صمع حلمه كله فدخل 
على الفالح كالثور الهائج وام�صك به و�صربه �صربا مرحا ثم قال له: هذا النك رف�صت ابنتي بقدمك والنك 

�صبهتني بالتي�س وثالثا النك جتراأت وتزوجت من ابنتي لعنك اهلل.

عمال ي�صتخرج�ن جل�د التما�صيح يف مزرعة يف �ص�احي بن�م بنه - ا ف ب

يلينا  الرو�صية،  التغذية  واإخ�صائية  الطبيبة  قالت 
ال  طبيعية  عملية  هي  ال�صيخوخة  اإن  تيخومريوفا، 
ميكن جتنبها، ولكن ميكن اإبطاوؤها، مبا يف ذلك عن 

طريق التغذية ال�صليمة.
التي  الغذائية  امل��واد  قائمة  اأن  اإىل  الطبيبة  واأ�صارت 
احللويات  االأوىل  ب���ال���درج���ة  ت�����ص��م  جت��ن��ب��ه��ا  ي��ج��ب 
تدخل  اأن��ه��ا  اإذ  االأخ����رى،  ال�صريعة  وال��ك��رب��وه��ي��درات 
م�صتويات  يف  ط���ف���رات  وت�����ص��ب��ب  ال����دم  اإىل  ب�����ص��رع��ة 
واأ�صافت  اجل�صم.  على  �صلبا  يوؤثر  مما  االأن�صولن، 
اأن االأطعمة املاحلة والكحول ت�صاهم اأي�صا يف اإ�صراع 

ال�صيخوخة، الأنها ت�صبب االنتفاخ.
للحفاظ  املفيد  من  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  اأنه  وتابعت 
ع��ل��ى ال�����ص��ب��اب ط��ب��خ ال��ط��ع��ام يف امل��ن��زل يف ك��ث��ري من 
االأحيان، الأن الطعام يف املطاعم غالبا ما يكون اأكرث 

ملوحة لتح�صن املذاق.
"اتباع  اأن  م��ف��اده  ا�صتنتاج  اإىل  الطبيبة  وت��و���ص��ل��ت 
ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال�����ص��ل��ي��م و���ص��رب ال��ك��ث��ري م��ن املاء 
ومم���ار����ص���ة ال��ري��ا���ص��ة ب��ان��ت��ظ��ام وال���ن���وم اجل��ي��د هي 
القواعد الرئي�صية التي يجب اتباعها من اأجل وقف 

ال�صيخوخة".

مواد غذائية ت�سرع عملية ال�سيخوخة


