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ل ت�ستخدم الإميوجي يف ر�سائل العمل
ُي�����س��ّم��ن ال��ك��ث��رون ال��رم��وز ال��ت��ع��ب��ري��ة ب��ان��ت��ظ��ام يف ر���س��ائ��ل الربيد 
على  ت��وؤخ��ذ  اأن  ت��ري��د  كنت  اإذا  ول��ك��ن  بالعمل،  اخلا�سة  الإل��ك��روين 
حممل اجلد يف املكتب، تقرح درا�سة جديدة اأنه يجب عليك التوقف 

عن فعل ذلك.
قاموا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ص  اأن  اأب��ي��ب،  ت��ل  جامعة  م��ن  باحثون  وك�سف 
الإلكروين  الربيد  ر�سائل  يف  التعبرية  والرموز  ال�سور  بت�سمني 
الذين  اأولئك  قوة من  اأق��ل  اأنهم  على  اإليهم  ُينظر  بالعمل،  اخلا�سة 

ي�ستخدمون الكلمات فقط.
بال�سور،  ال��ت��وا���س��ل  ع��ل��ى  جميًعا  اع��ت��دن��ا  "اليوم،  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
فاإن  ذل��ك،  وم��ع  وممتًعا،  �سهاًل  الأم��ر  جتعل  الجتماعية  وال�سبكات 
املواقف،  بع�ص  ف��ف��ي  حت���ذي���راً،  ت�سكل  اإل��ي��ه��ا  تو�سلنا  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 
خا�سة يف بيئة العمل، قد تكون هذه املمار�سة مكلفة، لأنها ت�سر اإىل 

انخفا�ص الطاقة".
ال�سور يف  ا�ستخدام  اإذا كان  الباحثون يف فهم ما  �سرع  الدرا�سة،  ويف 
العمل،  يف  الأ�سخا�ص  ت�سور  على  يوؤثر  الإل��ك��روين  الربيد  ر�سائل 
�سيناريوهات  تقدمي  فيها  مت  التجارب  من  �سل�سلة  الفريق  واأج���رى 

يومية خمتلفة ملئات من امل�ساركني.
�سوبر  يف  الت�سوق  تخيل  امل�ساركني  م��ن  ُطلب  ال��ت��ج��ارب،  اإح���دى  ويف 

ماركت وروؤية مت�سوق اآخر يرتدي قمي�ص
�سعار  عليه  ا  قمي�سً امل�ساركني  ن�سف  على  وُع��ر���ص   Red Sox

م�سوًرا. �سعاًرا  الآخر  الن�سف  راأى  بينما  مكتوباً،   RED SOX
وك�سفت النتائج اأن امل�ساركني الذين �ساهدوا القمي�ص مع كتابة �سنفوا 

من يرتديها على اأنه اأقوى من اأولئك الذين راأوا ال�سعار امل�سور.

اأحمر �سفاه يغري لونه بح�سب حرارة اجل�سم
قبل عدة اأ�سهر، اأطلقت �سركة "�سياتي لندن" جمموعة حمدودة من 
منتجات التجميل التي تت�سمن اأحمر �سفاه يغر لونه مع تغر درجة 

حرارة الوجه.
وق���د ان��ت�����س��ر اأح��م��ر ال�����س��ف��اه ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع، وب����ات م��ع��روف��اً بني 
توك،  تيك  على  وخا�سة  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  م�ستخدمي 

حيث بداأت الكثر من الن�ساء جتريبه على وجوههن.
على �سبيل املثال، جربت فيكتوريا لني، اإحدى م�ستخدمات تيك توك، 
خم�سة  عددهم  البالغ  متابعينها  اإىل  بثته  فيديو  مقطع  يف  الكرمي 
ماليني، مو�سحة اأن اللون الذي اختارته هو الأحمر، ومع انخفا�ص 
داك���ن. بعد  اأح��م��ر  ال��ل��ون لي�سبح  املحيطة بها، تغر  درج��ة احل���رارة 
ذلك تغر اللون مرة اأخرى ليعود كما كان، عندما قامت لني ببع�ص 

احلركات لزيادة حرارة ج�سمها.
اخراع  ب���راءة  على  حا�سلة  تقنية  ال�سفاه،  اأح��م��ر  �سيغة  ت�ستخدم 
لتغير اللون ح�سب درجة احلرارة. ويتميز كرمي اأحمر ال�سفاه بخفة 
لفرة  ال�سفاه  على  البقاء  على  ومقدرته  للذوبان،  ومقوامته  وزن��ه 

طويلة.
كوين"  "دارما  عليهما  اأطلق  مميزتني  لون  بدرجتي  الكرمي  يتوفر 

و"بوردو ريد"، وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

�سوار حماية ذكي
ك�سفت �سركة "Not Just a Jewel" النقاب عن �سوار احلماية 
الذكي LÆMON، الذي يطلق اإنذاراً ب� 120 دي�سيبل يف مواجهة 

اخلطر.
على  يعتمد   ،LÆMON ال�سوار  اأن  النا�سئة  ال�سركة  واأو�سحت 
جهات  اإىل  مبا�سرة   GPS بيانات  وير�سل  الأ�سياء،  "اإنرنت  تقنية 

الت�سال املحددة م�سبقاً.
ويخاطب  حلي،  قطعة  عللى  يتوفر  ال�سوار  اأن  اإىل  ال�سركة  واأ���س��ارت 

الن�ساء يف املقام الأول، غر اأنها مل تف�سح بعد عن �سعره.
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اأطباء يف�سلون يف ر�سد اإ�سابة 
الأطفال مبر�ض خطري

يف  يخفقون  يزالون  ل  الأط��ب��اء  اأن  "ال�سن" الربيطانية،  ذك��رت �سحيفة 
ر�سد حالة مميتة، يف بع�ص الأحيان ت�سيب الأطفال اإثر اإ�سابتهم بفرو�ص 
كورونا. وحذر اآباء من حالة مر�سية �سعبة ت�سيب اأبناءهم بعد اأ�سابيع من 

تعافيهم من فرو�ص كورونا.
نادرة  املتعددة"، وهي  اللتهابية  "املتالزمة  ا�سم  ويطلق على هذه احلالة 
ال��ذي��ن ي�سابون  الأط��ف��ال  م��ن  باملئة   1 م��ن  اأق���ل  ل��دى  اإذ حت��دث  للغاية، 

بالفرو�ص.
اإىل  املتالزمة  بهذه  ي�سابون  األ��ف طفل   100 بني  5 من  اإىل   1 ويحتاج 

عالج يف امل�ست�سفى.
لكن الأمر املثر هو اأن الأطفال الأ�سحاء ي�سابون بهذه امل�سكلة ال�سحية، 

بعد حوايل -4 6 اأ�سابيع من الإ�سابة بالفرو�ص.
م�سكالت �سحية  مع  تت�سابه  اأن  املتالزمة ميكن  هذه  اأعرا�ص  لأن  ونظرا 

اأخرى، يخفق الأطباء يف ر�سدها.
وطفح  واإ�سهال،  البطن،  يف  واآلم  الأم��د،  طويلة  حمى  الأع��را���ص  وت�سمل 

جلدي متف�ص يف اجل�سم، وعيون حمتقنة بالدم وغرها من الأعرا�ص.
واجتمع الآلف من الآباء مًع عرب الإنرنت لزيادة الوعي لدى اجلمهور 
اأبناءهم  ت�سخي�ص  يتم  اإن��ه مل  قالوا  اأن  بعد  امل�سكلة،  هذه  ب�ساأن  والأطباء 

بدقة.
ت�سريع  يف  للم�ساعدة   ،2020 اأك��ت��وب��ر  يف  دع��م  جمموعة  ه���وؤلء  واأن�����س��اأ 
الت�سخي�ص. ويظهر حتقيق ا�ستق�سائي اأجرته املجموعة اأن معظم احلالت 

التي مت ت�سخي�سها �سهدت خطاأ ملرة واحدة على الأقل.

الدمنارك على طريق 
حماربة التدخني نهائيًا

اأع���ل���ن���ت ال����دمن����ارك ع���ن خ��ط��ة لإب���ع���اد 
التدخني تدريجاً، مع  املقبل عن  اجليل 
النيكوتني  منتجات  ب��ي��ع  ح��ظ��ر  ع��زم��ه��ا 
�سنة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  م��ول��ود  �سخ�ص  لأي 
ماغنو�ص  ال�سحة  وزير  وقال   .2010
"هدفنا هو  هيونيكه يف موؤمتر �سحفي 
األ يبداأ اأي �سخ�ص ُولد يف 2010 وما 
منتجات  با�ستخدام  اأو  بالتدخني  بعدها 
الأم���ر،  ل���زم  "اإذا  واأو����س���ح  النيكوتني". 
لهذا  البيع  حلظر  ا���س��ت��ع��داد  على  نحن 
التدريجي  ال���رف���ع  خ����الل  م���ن  اجل���ي���ل 
لأ�سحابها  ُي�سمح  ال��ت��ي  الدنيا"  لل�سن 

ب�سراء منتجات التبغ.
حتظر القواعد احلالية على الدمناركيني 
الذين تقل اأعمارهم عن 18 عاما �سراء 

التبغ اأو تدخني ال�سجائر الإلكرونية.
الأ�سخا�ص  م��ن   31% ف���اإن  ذل���ك،  م��ع 
ال����ذي����ن ت��������راوح اأع����م����اره����م ب����ني 15 
كما  ال��وزي��ر.  وف��ق  يدخنون،  عاما  و29 
الرئي�سي  ال�����س��ب��ب  وه���و  ال��ت��دخ��ني،  اأن 
ال����دول����ة  ب���ال�������س���رط���ان يف  ل����الإ�����س����اب����ات 
 13600 يف  يت�سبب  ال���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة، 
التي  ال��دول��ة  ه��ذه  �سنويا يف  وف��اة  حالة 

يبلغ عدد �سكانها 5،8 ماليني ن�سمة.

ي�شبب  اأن  ميكن  ومعادن  فيتامينات   5
نق�شها �شيب ال�شعر قبل الأوان �ص 23

ما �سبب ف�سل احلميات الغذائية 
للن�ساء فوق الأربعني؟

�سن  الن�ساء فوق  العديد من  اإىل معاناة  "فرويندين" الأملانية  اأ�سارت جملة 
الأربعني من �سعوبة فقدان الوزن والتخل�ص من الرهالت والوزن الزائد، 

وهو ما يوقع البع�ص منهن يف فخ ال�ست�سالم وتتفاقم امل�سكلة.
يف البداية، اأو�سح الأطباء اأن ال�سبب ذلك يرجع اإىل طبيعة اجل�سم الب�سري، 
والذي يعتمد يف اإنقا�ص الوزن ب�سكل كبر على عملية الأي�ص، والذي ي�سهد 
تراجعاً يف منت�سف الثالثينيات ويقل اأكرث واأكرث مع التقدم يف العمر، وقد 
 famine" توؤدي بع�ص الأنظمة الغذائية اإىل حتول اجل�سم ملا يعرف با�سم
كل  من  ال�ستفادة  اجل�سم  يحاول  حيث   ،"emergency program

عن�سر يتم دخوله للج�سم عن طريق الطعام.
ويعزي اخلرباء هذا اأي�ساً ل�سطراب هرموين يظهر يف منت�سف الثالثينيات، 
وخ��ا���س��ة ب��ني ه��رم��وين ال��ربوج�����س��رون وال���س��روج��ني، وم��ع��ه تظهر بع�ص 
كما  ال�سهرية،  ال����دورة  ان��ت��ظ��ام  وع���دم  ال��ن��زي��ف  زي���ادة  مثل  النمطية  امل�ساكل 
هرمون  ح�ساب  على  ال���س��روج��ني  ه��رم��ون  زي���ادة  م��ن  الن�ساء  بع�ص  ت��ع��اين 
الربوج�سرون، وهو ما يوؤثر على عمل الغدة الدرقية ومعها ينخف�ص معدل 

الأي�ص ومن ثم يزيد الوزن.

اأغنى الأطعمة بفيتامني اأ احلقيقي، هي الكبد والزبدة 
الأطعمة  ال�سمك.  وكبد  الدهنية  والأ�سماك  والبي�ص 
ال��ف��واك��ه واخل�سروات  ب��ي��ت��ا ك���اروت���ني ه��ي  ال��ت��ي ت��وف��ر 
واليقطني  احل��ل��وة  "البطاطا  وال��ربت��ق��ال��ي��ة  ال�����س��ف��راء 
البطيخ" واخل�سروات  اأنواع  وبع�ص  واملاجنو  وامل�سم�ص 
واخل�ص  ال�سبانخ  مثل:  الداكنة  اخل�سراء  الأوراق  ذات 
والربوكلي وبراعم بروك�سل، ومع ذلك؛ فاإن بيتا كاروتني 

يتم امت�سا�سه ب�سكل جيد وحتويله اإىل ريتينول.
اخلاليا  ت��دم��ر  يف  القمح  جنني  ف��وائ��د  امل��زي��د:  تابعي 

ال�سرطانية، ومنع مر�ص ال�سكري.

�أبرز م�صادر فيتامني �أ A ، هي كالآتي:
ال�سمام  يعدُّ  وامل�سم�ص،  امل��اجن��و  جانب  اإىل  ال�سمام:   -
كاروتني  بيتا  ع��ل��ى معظم  ال��ت��ي حت��ت��وي  ال��ف��اك��ه��ة  م��ن 
لل�سمام  م��ي��ك��روغ��رام��اً   418 م��ع  اأ"،  "بروفيتامني 

الربتقايل، ولكن اأقل لل�سمام الأ�سفر اأو الأخ�سر.
- املاجنو: املاجنو هي واحدة من اأغنى الفواكه ال�سفراء 
والربتقالية يف بيتا كاروتني اأو بروفيتامني اأ، مع 840 
ميكروجراماً لكل 100 جرام، حتتوي على ثالث مرات 

اأكرث من ال�سمام اأو امل�سم�ص.
- البي�ص: يعترب البي�ص من امل�سادر الغذائية الرئي�سية 
200 ميكروجرام من  اأ؛ حيث يحتوي على  لفيتامني 
ال��ك��ل��ى واجلنب  100 ج����رام، حت��ت��وي  ل��ك��ل  اأ  ف��ي��ت��ام��ني 

والق�سدة الطازجة على نف�ص حمتوى فيتامني اأ.
واح���دة من  ه��ي  احل��ل��وة  البطاطا  احل��ل��وة:  البطاطا   -
الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتني، توفر 100 جرام من 
البطاطا احللوة 10500 ميكروجرام من فيتامني اأ؛ 

اأي كلما كانت ملونة، زاد احتواوؤها على فيتامني اأ.
اأ،  بفيتامني  ع�سو  اأغ��ن��ى  ه��و  الكبد  ال���دواج���ن:  كبد   -
من  م��ي��ك��روغ��رام   1900 على  يحتوي  ال��دواج��ن  كبد 
اأو  العجل  100 ج��رام من كبد  اأ.، ي�سمح لك  فيتامني 
احتياطيات  باحلفاظ على  15 يوماً  الدواجن كل  كبد 

فيتامني اأ.
الدهون  وه���ي  اأ،  ب��ف��ي��ت��ام��ني  غ��ن��ي��ة  ال���زب���دة  ال���زب���دة:   -
كبرة،  بكميات  اأ  فيتامني  على  حتتوي  التي  الوحيدة 
فيتامني  احتياجات  ربع  تغطي  الزبدة  من  جراماً   20

اأ اليومية.
- اجلزر النيئ: يعدُّ اجلزر من اأغنى الأطعمة بالفيتامني 
 100 لكل  8290 ميكروجراماً  اأ؛ حيث يحتوي على 
فيتامني  وه��و  اأ،  فيتامني  امت�سا�ص  لتح�سني  ج���رام، 
القليل من  ا�ستخدمي  دائماً  الدهون،  للذوبان يف  قابل 
اأو غره  اأو الزبدة/ املارجرين عند طهي اجلزر  الزيت 

من اخل�سروات الغنية بالبيتا كاروتني.
- زي���ت ك��ب��د ���س��م��ك ال��ق��د: زي���ت ك��ب��د ���س��م��ك ال��ق��د غني 
 20000 اإن��ه البطل؛ لأن��ه يوفر  اأ؛ بل  بفيتامني  ج��داً 
اأنه  كما  ج��رام!   100 لكل  اأ  فيتامني  من  ميكروغرام 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني دي D واأح���م���ا����ص اأوم��ي��غ��ا 3 

الدهنية بكميات كبرة.

حذ�ِر نق�ص �لفيتامني بي 12
ال�سن  اأن كبار  وجد باحثون من كلية ترينيتي يف دبلن 
اأكرث  ه��م   12 ب��ي  فيتامني  نق�ص  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 
الدرا�سة؟  يف  ج��اء  ف��م��اذا  بالكتئاب.  لالإ�سابة  عر�سة 

الإجابة يف الآتي بح�سب "توب �سانتيه":

 Trinity College Dublin الباحثون يف  قام 
ال�سيخوخة بفح�ص العالقة  باإجراء درا�سة طولية عن 
بني الفولت )املعروف با�سم فيتامني بي B9 9( وحالة 
الكتئاب لدى جمموعة من  واأعرا�ص   B12 فيتامني 
 4 مل��دة  متابعتهم  بعد  اخلم�سني.  �سن  ف��وق  ال�سن  كبار 
يرتبط  ل  الفوليك  حم�ص  نق�ص  اأن  اأظ��ه��روا  �سنوات، 
نق�ص  اأدى  ذل���ك،  م��ن  العك�ص  ع��ل��ى  ول��ك��ن  ب��الك��ت��ئ��اب، 
باأعرا�ص  الإ���س��اب��ة  خطر  زي���ادة  اإىل   12 ب��ي  فيتامني 

الكتئاب بن�سبة 51%.
للتدهور  خطر  عامل  الكتئاب  لأّن  مهم؛  اكت�ساف  اإن��ه 
بالن�سبة  ذل��ك  م��ن  والأه���م  امل��ب��ك��رة.  وال��وف��اة  الوظيفي 
�سكان  م��ن   80% اإن  يقال  اأن��ه  الأي��رل��ن��دي��ني،  للعلماء 

البالد يعانون من نق�ص فيتامني بي 12.

تدعيم �لأطعمة بفيتامني بي 12
اإدخال  ال�سيا�سات على  نتائجنا �سانعي  اأن حتث  "يجب 
بفيتامني  الإفطار  حبوب  مثل  الأطعمة  تقوية  �سيا�سة 
منع  يف  للم�ساعدة  ب�سيطة؛  طريقة  �ستكون   .12 ب��ي 
الدكتور  ي�سر  ال�سن"،  ك��ب��ار  ل��دى  الك��ت��ئ��اب  اأع��را���ص 
اإميون لرد، املوؤلف الرئي�سي لهذه الدرا�سة املن�سورة يف 

املجلة الربيطانية للتغذية.
الأطعمة  رئ��ي�����س��ي يف  ب�����س��ك��ل   12 ب���ي  ف��ي��ت��ام��ني  ي��وج��د 
م��ن اأ���س��ل ح��ي��واين. ل��ذل��ك ي��ك��ون خ��ط��ر النق�ص لدى 
عالياً،  نباتياً  غذائياً  نظاماً  يتبعون  الذين  الأ�سخا�ص 
ولكن اأي�ساً لدى الأ�سخا�ص الذين يعانون من اأمرا�ص 
املعدة؛ لأّن الأداء ال�سليم لهذا الع�سو �سروري ل�ستيعاب 

الفيتامني على نحو �سحيح.

علماء يطورون 
لقاحًا يوفر احلماية 

من فريو�ض نيباه
يف اخراق علمي جديد واعد، طور 
العلماء من جامعة  جمموعة من 
ميكن  لقاًحا  الأمريكية،  تك�سا�ص 
القاتل  نيباه  فرو�ص  من  يقي  اأن 

يف غ�سون ثالثة اأيام فقط.
لقاح  م��ث��ل  اجل��دي��د  ال��ل��ق��اح  يعمل 
فرو�ص  با�ستخدام  اأ�سرازينيكا، 
بروتني  من  جزء  لإي�سال  �سعيف 
نيباه اإىل اخلاليا، حيث ل ميكنه 
اجل�سم  ال���ل���ق���اح  مي��ن��ح  ال���ت���ك���اث���ر. 
الفرو�ص  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ف��ر���س��ة 
فرو�ساً  وي�����س��ت��خ��دم  وم��ك��اف��ح��ت��ه. 
من نف�ص عائلة فرو�ص داء الكلب 
ب��ط��ري��ق��ة م��ع��دل��ة ل ت�����س��ب��ب اأي���ة 

اأعرا�ص.
اللقاح  ف����اإن  ال��ب��اح��ث��ني،  وب��ح�����س��ب 
لتو�سيل  و���س��ي��ل��ة  مب��ث��اب��ة  ي��ع��ت��رب 
الربوتني غر ال�سار اإىل اخلاليا، 
اخلاليا  تعر�ص  دخ��ول��ه،  ومبجرد 
ويدرك  �سطحها،  على  ال��ربوت��ني 
اجلهاز املناعي باأنه ل ينتمي اإليها، 
مناعية  ا�ستجابة  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا 
امل�سادة  الأج�سام  اإطالق  فيها  يتم 
واخلاليا التائية، بطريقة مماثلة 
مل��ا ي��ح��دث يف ح���ال ح���دوث عدوى 
اجل�سم  ي��ح��ت��ف��ظ  ث����م  ح��ق��ي��ق��ي��ة. 
يعرف  العملية حتى  ه��ذه  ب��ذاك��رة 
نيباه  فرو�ص  مع  التعامل  كيفية 

احلقيقي يف امل�ستقبل.
وقد اأجرى الباحثون، جتربة على 
12 قرًدا. مت اإعطاء ن�سف القرود 
اإعطائها  م��ن  اأ���س��ب��وع  قبل  ال��ل��ق��اح 
والن�سف  نيباه،  جرعة مميتة من 
اأيام  اإعطاوؤه قبل ثالثة  الآخ��ر مت 

فقط.
ال�سبعة، جنت  الأي��ام  يف جمموعة 
تلقيحها  مت  ال��ت��ي  ال��ق��رود  جميع 
عالمات  اأي  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ظ��ه��ر  ومل 
ل��ل��م��ر���ص، اأم���ا امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي مت 
فنجى  اأي���ام،  ثالثة  قبل  تلقيحها 

منها 67%.
ف�����اإن فرو�ص  ال��ع��ل��م��اء  وب��ح�����س��ب 
كورونا،  فرو�ص  مثل  مثله  نيباه، 
ميكن اأن ينت�سر من خالل قطرات 
يعترب  اأن���ه  اإل  التنف�سي،  اجل��ه��از 
اأكرث فتكاً بكثر من عدوى كورونا، 
حيث اأنه يقتل ما ي�سل اإىل ثالثة 

اأرباع الأ�سخا�ص امل�سابني به.

اكت�سفي م�سادر فيتامني A  ول تدعيها تفوتِك 

من  �لعديد  ويلعب  للأك�صدة،  م�صاّد  فيتامني  هو  �أ  فيتامني 
�لأدو�ر يف �جل�صم.. �كت�صفي م�صادر فيتامني �أ A وتفا�صيل 

�أخرى تهمك يف �ملقال �لآتي:
فيتامني �أ A �أو �لريتينول �صروريان للنمو و�لتطور و�لتكاثر 
و�لب�صر ومتايز �خلليا و�لدفاع �ملناعي، وهو �أي�صًا فيتامني 
�أ  فيتامني  توفري  يتم   .E �إي  فيتامني  مثل  للأك�صدة،  م�صاّد 
عن طريق �لطعام، يف �صكل فيتامني �أ �لذي يتكّون من �أطعمة 
من �أ�صل حيو�ين، �أو يف �صكل كاروتينات موؤيدة لفيتامني �أ، 

فو�كه  بو��صطة  كاروتني،  بيتا  وخا�صة 
نق�ص  يعترب  معينة.  وخ�����ص��رو�ت 

يف  ��صتثنائية  ح��ال��ة  �أ  فيتامني 
�أن  ميكن  �ل�صناعية،  �ل��ب��ل��د�ن 
�لأم��ر����ص  لعلم  ث��ان��وي��ًا  ي��ك��ون 

مثل: �صوء �لمت�صا�ص �ملعوي.
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�ش�ؤون حملية

جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية يحتفل بيوم ال�سرف اخلا�ض به يف اإك�سبو 2020 دبي

جمهورية الأرجنتني حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  اح��ت��ف��ل جمل�ص 
دبي   2020 اإك�سبو  يف  به  اخلا�ص  ال�سرف  بيوم 
وذلك بح�سور الأمني العام ملجل�ص التعاون لدول 

اخلليج العربية، نايف فالح مبارك احلجرف.
اآل نهيان،  ال�سيخ نهيان بن مبارك  ورحب معايل 
لإك�سبو  العام  املفو�ص  والتعاي�ص،  الت�سامح  وزي��ر 
لدول  ال��ت��ع��اون  ملجل�ص  ال��ع��ام  ب��الأم��ني   2020
احلجرف،  م��ب��ارك  ف��الح  ن��اي��ف  العربية،  اخلليج 
ال��ت��ع��اون لدول  الأ���س��ب��ق ملجل�ص  ال��ع��ام  وب���الأم���ني 
�سلطان  ب����ن  ف���اه���م  ال�������س���ي���خ  ال���ع���رب���ي���ة  اخل���ل���ي���ج 

القا�سمي.
وبداأ الحتفال مبرا�سم رفع علمي دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وع��ل��م جم��ل�����ص ال��ت��ع��اون لدول 
اخلليج العربية، وذلك على من�سة الأمم يف �ساحة 

الو�سل، واإلقاء كلمات بهذه املنا�سبة. 
نهيان:  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  وق��ال 

"يرتكز حمتوى جناح جمل�ص التعاون على �سرح 
م���ا حت��ق��ق م���ن اإجن������ازات ب��ه��وي��ة وق�����س��ة واح����دة، 
ويعر�ص الإرث التاريخي للمجل�ص والأ�س�ص التي 
العمل  التي مت  وامل�سروعات  عليها، واخلطط  قام 
عليها يف خمتلف املجالت، بالإ�سافة اىل تطلعات 

املجل�ص وم�سروعاته امل�ستقبلية".
املهم ملجل�ص  ال���دور  ن��درك مت��ام��اً  "اإننا  واأ���س��اف: 
اجلهود  توحيد  يف  وموؤ�س�ساته  اخلليجي  التعاون 
الهادفة اإىل حتقيق التن�سيق والتكامل والرابط 
ون�سيد  امل��ي��ادي��ن،  الأع�����س��اء يف جميع  دول���ه  ب��ني 
ب��ج��ن��اح جم��ل�����ص دول ال��ت��ع��اون ال����ذي ي��وؤك��د على 
امل�����س��رك وال��رغ��ب��ة اجل����ادة يف املحافظة  امل�����س��ر 
ع��ل��ى امل������وروث اخل��ل��ي��ج��ي، وال��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
ال��ع��الق��ات ال���س��رات��ي��ج��ي��ة والأخ����وي����ة م���ن اأجل 
فالح  ن���اي���ف  م���ع���ايل  وق�����ال  اأف�سل".  م�����س��ت��ق��ب��ل 
التعاون  جمل�ص  اأث��ب��ت  "لقد  احل��ج��رف:  م��ب��ارك 
العاملية، والتغرات  قدرته على مواجهة الأزم��ات 
ال��ط��ارئ��ة، واأ���س��ب��ح جمل�ص ال��ت��ع��اون ال��ي��وم ركيزة 
ل��الأم��ن وال���س��ت��ق��رار والأم�����ان لأبنائه،  اأ���س��ا���س��ي��ة 
واأ�سبح عنوانا للتنمية ال�ساملة والروؤى الوطنية 

م�سوؤولية  اأم���ام  يجعلنا  ال���ذي  الأم���ر  الطموحة، 
كبرة ملوا�سلة هذا البناء العظيم واحلفاظ على 
املباركة،  امل�سرة  خ��الل  حتققت  التي  املكت�سبات 

نفاخر  الذين  وبناتنا  �سبابنا  ب�سواعد  ثقة  وكلنا 
والنجاحات  الإجن����ازات  حتقيق  يف  قدرتهم  على 
بذكرى  اليوم  احتفالنا  "اإن  واأ�ساف:  املتوالية".  

تاأ�سي�ص جمل�ص  على  عاما  واأرب��ع��ني  واح��د  م��رور 
ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، ي��ح��م��ل طابعا 
على  عيان  ل�سهود  ونحن  ل  ومل��ا  ومتميزا،  خا�سا 
دب��ي، حيث   2020 اإك�سبو  هو  كبر  عاملي  ح��دث 
وبكل  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  ا�ستطاعت 
فخر واعتزاز، وبقيادة حكيمة من ح�سرة �ساحب 
رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
دولة الإمارات العربية املتحدة، اأن تربهن للعامل 
اأجمع املكانة الكبرة واملرموقة التي و�سلت اإليها 
على  قدرتها  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
العاملية  واملنا�سبات  الأح���داث  وتنظيم  ا�ست�سافة 
ب��ك��ل ك���ف���اءة واق����ت����دار ومت���ي���ز، ف��ح��ق ل��ن��ا يف دول 
وحق  الع���ت���زاز،  كخليجيني،  ل��ن��ا  وح���ق  امل��ج��ل�����ص، 
لأبناء الإمارات الفخر". وتلى الكلمات عر�ص فني 
لدول  التعاون  واإ���س��راف جناح جمل�ص  اإع��داد  من 
2020 دبي، لأوبريت  اإك�سبو  العربية يف  اخلليج 
التلفزيون  ف��رق��ة  وق���دم���ت  واحد"،  "خليجنا 
الدول  بني  العالقات  عمق  عك�ص  عر�سا  للفنون 
وال�سعودية،  "الإمارات،  ال��ت��ع��اون  ملجل�ص  ال�ست 
هذه  ويف  والكويت".  وقطر،  وعمان،  والبحرين، 

للجي�ص  تابعة  هليكوبر  طائرة  حلقت  املنا�سبة، 
لالحتفال  ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة  عند  الإماراتي 
ب���ي���وم ال�������س���رف مل��ج��ل�����ص ال���ت���ع���اون ل�����دول اخلليج 
والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  اأقيم عند  العربية، كما 
للمنا�سبة  الإم��ارات  ع�سرا، عر�ص جوي لفر�سان 
العر�ص يف  ي�ساهدوا  اأن  للح�سور  واأمكن  نف�سها. 
حديقة اليوبيل، ومن�سة البحر يف اإك�سبو 2020 
الواقع يف  التعاون  دبي. وي�ستقطب جناح جمل�ص 
جميع  من   2020 اإك�سبو  زوار  الفر�ص  منطقة 
اجلن�سيات والثقافات، ويتعرف الزوار على حمتواه 
واعد«،  مل�ستقبل  م��وح��دة  »روؤي����ة  و���س��ع��اره  امل��م��ي��ز، 
وحا�سراً  ما�سياً  امل�سرك،  امل�سر  يج�سد  ال��ذي 
ويرتكز  ال��ع��رب��ي��ة.   اخلليج  دول  ب��ني  وم�ستقباًل 
اإك�سبو  التعاون يف  ت�سميم حمتوى جناح جمل�ص 
ما  ل�سرح  الب�سري،  العن�سر  على  دبي،   2020
حتقق من اإجنازات خالل م�سرة جمل�ص التعاون 
منذ تاأ�سي�سه يف اأبوظبي 25 مايو 1981، ويربز 
التاريخي، ودعم  الإرث  اأ�سا�سية، منها  ركائز  عدة 
واملنجزات،  الق��ت�����س��ادي،  النمو  م��ع��دلت  وزي����ادة 

والتن�سيق والتكامل، والتطلعات امل�ستقبلية.

•• دبي– الفجر

رّحب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، 
وزير الت�سامح والتعاي�ص املفو�ص العام لإك�سبو 
اأندري�ص  ���س��ان��ت��ي��اغ��و  مب��ع��ايل  دب����ي،   2020
يف  الدولية  والتجارة  اخلارجية  وزي��ر  كافرو، 
دبي   2020 اإك�سبو  يف  الأرج��ن��ت��ني،  جمهورية 
بيومها  الأرج��ن��ت��ني  جمهورية  اح��ت��ف��ال  �سمن 
ال��وط��ن��ي، وذل����ك ب��ح�����س��ور ع���دد م��ن م�سوؤويل 

البلدين. 
بداأ الحتفال مبرا�سم رفع علمي دولة الإمارات 
وذلك  الأرجنتني،  وجمهورية  املتحدة  العربية 
موقع  يف  الو�سل  �ساحة  يف  الأمم  من�سة  على 
بهذه  ك��ل��م��ات  واإل����ق����اء  دب�����ي،   2020 اإك�����س��ب��و 

املنا�سبة.
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان: 
هويتها  عن  ملحة  الأرجنتني  م�ساركة  "تقدم 
املوارد  من  وثرواتها  الرثية  وثقافتها  الفريدة 
اإمكانياتها  ك��ذل��ك  وت�����س��ت��ع��ر���ص  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة؛ 

والطاقة  والف�ساء  العلوم  جم��الت  يف  الهائلة 
الف�سل فيها  ي��ع��ود  وال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة وغ��ره��ا، 

جلهود �سعبها املبدع". 
واأ�ساف معاليه: "ننظر اإىل الأرجنتني ك�سريك 
هذا  ويف  اجلنوبية؛  اأمريكا  منطقة  يف  موثوق 
اأط����ر جديدة  ا���س��ت��ك�����س��اف  اإىل  ن��ه��دف  ال�����س��دد، 
للتعاون بني بلدينا، ونتطلع اإىل حتقيق املزيد 
م���ن الزده�������ار يف ع��الق��ات��ن��ا ال��ث��ن��ائ��ي��ة مل���ا فيه 

م�سلحة بلدينا ورفاههما". 
"اأود  كافرو:  اأندري�ص  �سانتياغو  معايل  وق��ال 
على  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأه��ن��ئ  اأن 
تنظيم اأول اإك�سبو دويل يقام يف منطقة ال�سرق 
منق�سم  عامل  "يف  معاليه:  واأ�ساف  الأو�سط". 
احلدث  ه��ذا  ك��ان   ،19 كوفيد  ت��داع��ي��ات  بفعل 
مبثابة �سوء يف نهاية النفق، مثل اخلامت الذي 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وج��ده 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل 
األهم  ال���وزراء حاكم دب��ي، يف ال�سحراء، وال��ذي 

ت�سميم قبة �ساحة الو�سل". 
وي��ع��ّرف ج��ن��اح الأرج��ن��ت��ني يف اإك�����س��ب��و 2020 
والتجارية  الريا�سية  الأن�سطة  على  زّواره  دبي 

والزراعية والطاقة املتجددة يف الأرجنتني، مع 
و�سناعة  التكنولوجية  اجلوانب  على  الركيز 

ال�سعب  ف��ي��ه��ا  ي����ربع  ال���ت���ي  ال�����س��ل��ع احل���رف���ي���ة 
الأرجنتيني؛ ويهدف اجلناح اإىل تعريف العامل 

تكون  اأن  لها  تتيح  التي  الأرجنتني  باإمكانيات 
�سريكا جتاريا و�سناعيا مع اجلميع.

�صاحة �إك�صبو �لريا�صية ت�صتقطب ع�صاق �ليوغا
�ساركوا  اليوغا  ع�ساق  من  �سخ�سا   250

مدرب اليوغا ال�سهري ديالن وارنر
•• دبي– الفجر

 جتّمع ما يزيد على 250 �سخ�سا من ع�ساق اليوغا يف ملعب �ساحة اإك�سبو 
بع�ص  اأداء  وارن��ر  دي��الن  ال�سهر  اليوغا  م��درب  �ساركوا  حيث  الريا�سية، 
التمرينات الريا�سية. تاأتي الفعالية �سمن حزمة الربامج الريا�سية التي 
الأعمار  كافة  من  زّواره  جميع  اأذواق  لتلبية  دبي   2020 اإك�سبو  ينظمها 
املهم يف حت�سني  لدورها  الريا�سة  باأهمية ممار�سة  والتوعية  واجلن�سيات، 
ال�سحة النف�سية والبدنية للج�سم. ُت�سهم ريا�سة اليوغا يف حت�سني �سحة 
اجل�سم وتقليل بع�ص الآلم امل�ستع�سية اأحيانا؛ اأي�سا، ُت�ساعد هذه الريا�سة 
الإن�سان،  ي�سيب  ق��د  ال���ذي  وال��ت��وت��ر  القلق  م��ن  واحل���د  ال���س��رخ��اء  على 

بالإ�سافة اإىل دورها املهم يف اإنقا�ص الوزن والتوا�سل الجتماعي.

ِتع زّوار اإك�سبو 2020  اإ�سكالندرم تمُ
دبي باملو�سيقى الأرجنتينية

•• دبي– الفجر 

بني  مت���زج  مم��ي��زة  م��ق��ط��وع��ات  "اإ�سكالندرم"  املو�سيقية  ال��ف��رق��ة  ع��زف��ت 
يف  الألفية  من�سة  على  الأرجنتيني  والفولكلور  والتانغو  اجل��از  مو�سيقى 

اإك�سبو 2020 دبي.
بيازول،  "بيبي"  دان��ي��ال  بينهم  م��ن  ع��ازف��ني،  خم�سة  م��ن  الفرقة  تتاألف 
حفيد ملحن التانغو الأرجنتيني ال�سهر الراحل اأ�ستور بيازول. وتنوعت 
املقطوعات املو�سيقية التي قدمتها الفرقة بني ال�ساخبة والرومن�سية، مبا 
يج�سد التنّوع والرثاء الفني يف الأرجنتني، ف�سال عن مقطوعات حما�سية 
الفرقة  لت�سحب  اإيقاعاتها،  وتت�سارع  ال�ساك�سفون  اآل��ة  �سوت  فيها  تعلو 

باإبداعها احل�سوَر يف رحلة مو�سيقية فريدة. 

معر�ض لل�سور الفوتوغرافية يحتفل بالنجاح املبِهر الذي حققه اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر 

جناح  يف  اأب��واب��ه  الفوتوغرافية  لل�سور  معر�ص  افتتح 
2020 دب���ي ، وذل���ك م��ن اأجل  اإك�����س��ب��و  ال���س��ت��دام��ة يف 
الن�سخة  ه��ذه  حققته  ال���ذي  املبِهر  بالنجاح  الح��ت��ف��ال 
من اإك�سبو الدويل، الذي ُيقام للمرة الأوىل يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا. 
ي�سم املعر�ص، الذي يقام حتت عنوان "العامل يف مكان 
واحد"، 27 �سورة التقطتها كامرات 14 من اأع�ساء 
فريق امل�سّورين الر�سمي لإك�سبو 2020؛ وُتعر�ص هذه 

ال�سور حتى نهاية �سهر مار�ص اجلاري.
ومنظمات  دول  بينها  م�����س��ارك��ة،  ج��ه��ة   196 وحت��ت��ف��ل 
 2020 اإك�سبو  يف  والفخرية  الوطنية  باأيامها  دولية، 
دب����ي ع��ل��ى م����دى ف����رة اإق���ام���ة احل����دث ال������دويل؛ وقد 
التقطت عد�سات امل�سّورين الكثر من ال�سور التي تعرب 
الفريدة  التجربة  هذه  يف  وتنوعهم  امل�ساركني  روح  عن 
من نوعها. وقال بالني موهان، م�سّور حائز جوائز: "يف 
التي عملُت عليها  امل�سروعات  الكثر من  اأخذتني  حني 

يف رحلة يف اأنحاء العامل لزيارة اأماكن جديدة ومقابلة 
مكان  يف  معا  العامل   2020 اإك�سبو  جمع  ج��دد،  اأن��ا���ص 
واحد واآ�سر مبعنى الكلمة. وكان من امللهم ت�سوير املزيج 
ببع�ص  بع�سهم  وارتباط  وثقافاتهم  النا�ص  من  الرائع 
اأن ينظر املتفرجون  اأرج��و  يف هذه اللحظة من الزمن. 
اإك�سبو  اإىل هذا املعر�ص وي��رون متّيز هذه الن�سخة من 

الدويل ودرجة جت�سيدها العامل".
 2020 اإك�سبو  "جمع  ال�ساعر:  ولء  امل�����س��ّورة  وق��ال��ت 
معا اأفرادا من جميع اأنحاء العامل يف مكان واحد مبِهر 
ب�سريا وملِهم عاطفيا. لطاملا اهتممُت بق�س�ص النا�ص، 
من  والنابعة  ال�سادقة  الب�سرية  ال��رواب��ط  عن  وبحثُت 

القلب التي حتدث يوميا يف احلدث الرائع هذا".
اإك�سبو  فعاليات  ختام  على  يوما   16 ح��وايل  بقاء  وم��ع 
والأن�سطة  الفعاليات  م��ن  امل��زي��د  ُت��ق��ام  دب��ي،   2020
ل  التي  واللحظات  البهجة  لت�سيف  امل�ستوى  العاملية 
امل�سّورين  ف��اإن  وبالطبع،  اجلمهور؛  اأذه��ان  من  مُتحى 
2020 دبي لن يفّوتوا اآخر فر�سة للتقاط  اإك�سبو  يف 

املزيد من ال�سور وت�سجيل الذكريات. 

جناح املجر يقدم الفنان �سزاركا تاما�ض 
وفرقته جلمهور اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

ا�ستمتع اجلمهور من زّوار اإك�سبو 2020 دبي بحفل مو�سيقي مميز مقّدم 
من جناح املجر مع الفنان متعدد املواهب �سزاركا تاما�ص وفرقته "غيمز" 
على م�سرح دبي ملينيوم. يعزف تاما�ص على العديد من الآلت املو�سيقية، 
والكونرابا�ص،  والغيتار،  املجري(،  )العود  والكوبوز  الكمان،  ذلك  يف  مبا 
جمريني  من  غيمز  فرقة  تتاألف  املو�سيقية.  الآلت  من  وغرها  والطبل 
1984 من قبل مو�سيقيني  الفرقة عام  يعي�سون يف �سلوفاكيا؛ وتاأ�س�ست 
اإىل  الكال�سيكية  املو�سيقى  م��ن  خمتلفة  اأول��ي��ة  مو�سيقية  جت��ارب  لديهم 

مو�سيقى الروك وع�سر النه�سة. 

اإك�سبو ليف ي�ستعر�ض ابتكارات برنامج البتكار للجامعات
•• دبي  – الفجر

ا�ست�ساف جناح اإك�سبو ليف يف اإك�سبو 2020 دبي عددا من الفرق اجلامعية 
التي �سبق واأن فازت مبنح لدعم م�سروعاتها املبتكرة �سمن برنامج البتكار 
للجامعات، الذي يديره اإك�سبو ليف ويرك املجال مفتوحا اأمام الطالب 
لالبتكار يف جمالت من اختيارهم بهدف اإيجاد حلول للم�ساكل املعا�سرة 
التي ح�سلت  امل�سروعات  الإبداعية.  تنوعت  ُي�سهم يف ت�سريع احللول  مبا 
وت�سّنى  خمتلفة؛  قطاعات  لت�سمل  للجامعات،  البتكار  برنامج  منح  على 
جودة  على  تاأثرها  مدى  ومعرفة  م�ساريعهم  مناق�سة  امل�ستقبل  ملبتكري 
احلياة. وا�ستعر�ص �سعيد الأن�ساري، وهو اأحد خريجي اجلامعة الأمريكية 
يف دبي ق�سم اإدارة اأعمال، م�سروعه الذي يطمح من خالله اإىل اإيجاد حل 
جذري للم�سكلة التي تواجه العمالة يف درجات احلرارة املرتفعة، وذلك من 
ووقايتهم  اأج�سامهم  ح��رارة  بدرجة  التحكم  ي�ساهم يف  زي  ت�سميم  خالل 
من اجلفاف.  وقال �سعيد: "اأت�سارك وزميلتي ليانا اأبو ذكي الفكر والروؤية 
لنا  بالن�سبة  متثل  التي  امل�سكلة  لهذه  ج��ذري  حل  لإي��ج��اد  ونطمح  ذات��ه��ا؛ 
اأولوية... بف�سل اإك�سبو ليف دخل امل�سروع مرحلة الختيار بني الت�ساميم 
الأكرث  املنتج  اإي��ج��اد  بهدف  خمتلفة  تقنيات  ت�ستخدم  وال��ت��ي  املعرو�سة، 
لتنفيذ  طموحني  جامعيني  بطالب  الفريق  ا�ستعان  للتطبيق".  قابلية 
الفكرة؛ ومت و�سع العديد من الت�ساميم التي يتم العمل على درا�ستها مبا 
يتنا�سب مع التحديات املوجودة، كاأن تكون ال�سرة خفيفة الوزن ول تقّيد 
حركة العامل، بالإ�سافة اإىل التحدي املتعلق باجلانب الت�سويقي، كاأن تكون 

التكلفة معقولة.

جناح الفلبني يف اإك�سبو دبي 2020 يتخطى املليون زائر
•• دبي- الفجر

اأك��رث من مليون  دبي   2020 اإك�سبو  "باجنكوتا" يف  الفلبني  �سجل جناح 
زائر منذ بداية احلدث العاملي حتى الأ�سبوع اجلاري، وهو ما ي�سعه �سمن 
قائمة الأجنحة الأكرث جذًبا للزائرين، موؤكدا على اأن هذه الأعداد الكبرة 
اجلناح  ر�سالة  عن  ال��زائ��رون  يبديها  التي  الإيجابية  النطباعات  تكللها 
العر�ص  وطريقة  الثقافية"  "ال�ستدامة  يف  املتمثلة  والفريدة  الرئي�سية 
ال�سائق اإىل جماهر اإك�سبو العاملية. بزيارة كاثلني نيدا ميندر�ص وعائلتها 
اإىل جناح "الباجنكوتا"، احتفل اجلناح با�ستقبال الزائر رقم مليون وذلك 
اإك�سبو.  اأجنحة  اأك��رب  اأح��د  اإجن���ازات  قائمة  اإىل  ي�ساف  تاريخي  اإجن��از  يف 
الفلبني للعائلة حقيبة هدايا خا�سة  اأهدى جناح  الزيارة،  واحتفال بهذه 
مل�سة  مع  العاملي  ال��ط��راز  من  م��اأك��ولت  وه��ي  باجنكوتا"،  ب�"وجبات  مليئة 

جديدة يتم �سحنها مبا�سرة من الفلبني.
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تد�ر �لكثري من �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية 
و�خلا�صة من �ملنزل بعد �أن �أدى �نت�صار فريو�ص 
كورونا �مل�صتجد �إىل فر�ص �حلظر يف �أغلب دول 
�ملوؤ�ص�صات  هذه  �إد�ر�ت  ز�ل��ت  ما  ولكن  �لعامل، 
و�ل�صركات تبحث عن طرق ملر�قبة �أد�ء �لعمل 
�ملر�قبة  بر�مج  با�صتخد�م  وذل��ك  �ملنزل،  من 

و�لكامري�ت.

العمر،  يف  تقدمنا  م��ع  احل���دوث  اإىل  ال�سعر  �سيب  مييل 
اأقل مع دخولنا مرحلة  لونا  ال�سعر  ب�سيالت  تنتج  حيث 

ال�سيخوخة.
من  اأق���ل  كمية  ال�سعر  ينتج  عندما  ل��ون��ه  ال�سعر  ويفقد 
اإىل  يعود  ثم  ال�سدغ  عند  غالبا  ال�سيب  ويبداأ  امليالنني، 

اأعلى فروة الراأ�ص.
كنت  اإذا  ولكن  طبيعيا،  اأم��را  اأي�سا  ال�سعر  ت�ساقط  ويعد 
تفقد اأكرث من 125 �سعرة يف اليوم، فقد تالحظ ترقق 

ال�سعر.
وعلى الرغم من اأن جيناتنا هي ما يلعب دورا رئي�سيا يف 
اأن��ه قد  اإل  وت�ساقطه،  ال��رم��ادي  اللون  اإىل  ال�سعر  حت��ول 
ذل��ك يف  ح��دوث  ت��اأث��ر على  وامل��ع��ادن  للفيتامينات  يكون 

الواقع.
الأمريكية  امل��ج��ل��ة  يف  ُن�����س��رت  ب��ح��ث��ي��ة،  درا����س���ة  وت���ق���ول 
اإن   ،National Library of Medicine

العديد من اأوجه الق�سور ميكن اأن توؤثر على ال�سعر.
الفوليك  D وح��م�����ص  وف��ي��ت��ام��ني  ال���واق���ع، احل��دي��د  ويف 
وفيتامني B12 وال�سيلينيوم هي فيتامينات ومعادن قد 

ت�سارك يف �سيب ال�سعر قبل الأوان.
البلوغ  اأو  الطفولة  مرحلة  خ��الل  اإن���ه  ال��درا���س��ة  وت��ق��ول 
املبكر، و"ا�ستكمال هذه املغذيات الدقيقة الناق�سة ميكن 

اأن ي�ساعد يف مكافحة ال�سيب املبكر".
الفيتامينات  ه��ذه  بفح�ص  "نو�سي  ال��درا���س��ة:  واأ���س��ارت 

املبكر  ال�سعر  �سيب  يعانون من  الذين  اأولئك  يف  واملعادن 
واحل�سول على املكمالت الداعمة لهذه املغذيات الدقيقة 

الناق�سة".
ولنمو �سعر �سحي، تعد العنا�سر الغذائية والفيتامينات 
وامل��ع��ادن ���س��روري��ة. ويف ال��واق��ع، ي��ق��ول م��وق��ع م��رك��ز نيو 
ت�سبب  التي  املغذيات  نق�ص  اإن  ال�سعر  ل�ستعادة  جر�سي 

ت�ساقط ال�سعر متنوعة.
جدا"  �سائع  �سكل  "هو  احلديد  نق�ص  اأن  املوقع  ويو�سح 

لنق�ص املغذيات و�سبب رئي�سي لت�ساقط ال�سعر.
ونظرا لأن احلديد ي�ساعد خاليا الدم احلمراء على حمل 
الأك�سجني يف جميع اأنحاء جمرى الدم، فبدون ما يكفي 
من احلديد، ل ت�ستطيع خاليا الدم تو�سيل ما يكفي من 
الأك�سجني اإىل اجل�سم، ما يوؤدي اإىل اأعرا�ص مثل ت�ساقط 

ال�سعر وه�سا�سة الأظافر والإرهاق.
وتقول املوؤ�س�سة ال�سحية اأي�سا اإن الزنك "عن�سر غذائي 
"دورا حيويا يف اخلاليا  ال�سعر" لأنه يلعب  مهم ل�سحة 

ووظيفة املناعة وتخليق الربوتني".
"يحفز منو   D اأن فيتامني  ذل��ك، يالحظ  وع��الوة على 
وعظام  اأف�سل  ب�سرة  اإىل  وي��وؤدي  املناعة،  ويعزز  اخلاليا، 

اأقوى، ويحفز ب�سيالت ال�سعر القدمية واجلديدة".
100 �سعرة  اإىل   50 الب�سر ما بني  ع��ام، ي�سقط  وب�سكل 

مفردة يوميا، وفقا ملوؤ�س�سة "مايو كلينك".
وت�سرح املوؤ�س�سة اأن منع ت�ساقط ال�سعر غر ممكن عندما 

يكون ب�سبب املر�ص اأو ال�سيخوخة اأو الوراثة اأو ال�سغوط 
اجل�سدية مثل الإ�سابات.

ومع ذلك، اإذا كان ذلك ب�سبب نق�ص املغذيات، فقد تتمكن 
اأو ت��ن��اول املكمالت  م��ن دم��ج امل��زي��د يف نظامك ال��غ��ذائ��ي، 

الغذائية.
اإىل  �سائعا  بالثعلبة،  املعروف طبيا  ال�سعر،  ت�ساقط  ويعد 
حد ما. وت�سر التقديرات، على �سبيل املثال، اإىل اأن نحو 
%40 من الن�ساء الالئي يبلغن من العمر 70 عاما اأو 

اأكرث يعانني من ال�سلع الأنثوي.
ف��ي��ن��ا���س��راي��د وم��ي��ن��وك�����س��ي��دي��ل هما  اأن  امل���ع���روف  وم����ن 
وميكن  الذكوري.  النمطي  لل�سلع  الرئي�سيان  العالجان 
الأنثوي  ال�سلع  ل��ع��الج  املينوك�سيديل  ا���س��ت��خ��دام  اأي�����س��ا 

النمطي. ويجب على الن�ساء عدم ا�ستخدام فينا�سرايد.
الن�ساء  اأن  مالحظة  املهم  "من  كليفالند:  عيادة  وتقول 
اأدوية  األ يتناولن  يف فرة ما قبل انقطاع الطمث يجب 
ا�ستخدام و�سائل منع احلمل،  ال�سعر دون  ت�ساقط  لعالج 
املينوك�سيديل  ذل��ك  يف  مبا  الأدوي���ة،  من  العديد  "لأن 
الن�ساء  اأو  احلوامل  للن�ساء  اآمنة  لي�ست  والفينا�سرايد، 
ت�ساقط  ع��الج��ات  احلمل".وت�سمل  يف  ي��رغ��نب  ال��ل��وات��ي 
بالإ�سافة  والكرميات،  ال�سترويد  حقن  الأخ��رى  ال�سعر 
اإىل العالج املناعي. بينما يختار بع�ص الأ�سخا�ص اإجراء 
من  ال�سعر  اإزال���ة  عند  تتم  والتي  ال�سعر،  زراع��ة  عمليات 

موؤخرة الراأ�ص ونقله اإىل مناطق ترقق ال�سعر.

الأوان قبل  ال�سعر  �سيب  نق�سها  ي�سبب  اأن  ميكن  ومعادن  فيتامينات   5

اأن  �سابيغو،  جيورجي  الرو�سي  الطبيب  اأع��ل��ن 
اللتهابات  ال�����س��يء  بع�ص  يثبط  ال�سمك  زي��ت 

الرئوية، ولكنه ل يقي من اللتهابات.
وي�سر الطبيب، يف حديث لراديو "�سبوتنيك"، 
ال�سمك  زي���ت  ف��وائ��د  ي��ع��رف��ون  اجل��م��ي��ع  اأن  اإىل 
منذ الطفولة املبكرة. فهل ميكن لهذه املادة اأن 

ت�ساعد يف الوقاية من الأمرا�ص املعدية؟
لل�سحة  ال�سمك  زي��ت  فائدة  ترتبط  وي�سيف، 
باحتوائه على اأحما�ص اأوميغا3- الدهنية غر 

امل�سبعة، التي لها خا�سية م�سادة لاللتهابات.
ويقول، "يخف�ص زيت ال�سمك م�ستوى الدهون 
ال�سيء  ب��ع�����ص  وي��خ��ف�����ص  ال�����دم،  ال��ث��الث��ي��ة يف 
م�ستوى �سغط الدم وعدد �سربات القلب وتخرث 
الدهنية غر  اأوميغا3-  اأحما�ص  اأن  الدم. كما 
امل�سبعة لها خ�سائ�ص م�سادة لاللتهابات. لهذا 

املفا�سل  التهاب  من  يعاين  من  ين�سح  ال�سبب 
الروماتيدي بتناول زيت ال�سمك".

و�سيلة  ال�سمك  زيت  اعتبار  ميكن  له، ل  ووفقا 
امل�سادة  خ�����س��ائ�����س��ه  ول���ك���ن  امل���ن���اع���ة،  ل��ت��ع��زي��ز 
الإ�سابة  ع��ن��د  ت��ف��ي��د  اأن  مي��ك��ن  ل��الل��ت��ه��اب��ات 

بالأمرا�ص املعدية.
ويقول، "ل اأعتقد اأن زيت ال�سمك يعزز ب�سورة 
املر�سية،  ل��ل��ع��دوى  اجل�سم  م��ق��اوم��ة  ملحوظة 
ول��ك��ن��ه ي��ث��ب��ط ب��ع�����ص ال�������س���يء الل���ت���ه���اب���ات يف 

الرئتني".
الذي  ال�����س��م��ك  زي���ت  اأن  اإىل  ���س��اب��ي��غ��و،  وي�����س��ر 

نتناوله ي�ستخل�ص من اأ�سماك البحار الباردة.
الأ�سماك  من  ي�ستخل�ص  الزيت  "هذا  وي��ق��ول، 
ال���ت���ي ت��ع��ي�����ص يف ال���ب���ح���ار ال�����ب�����اردة. اأم������ا زيت 
���س��اب��ق��ا لالأطفال،  ي��ع��ط��ى  ك���ان  ال����ذي  ال�����س��م��ك 

الدهنية،  الأ���س��م��اك  كبد  م��ن  ي�ستخل�ص  ف��ك��ان 
وهذا  خا�سة.  بطريقة  واإذابتها  معاجلتها  بعد 
الزيت يحتوي على اأحما�ص دهنية عديدة غر 

م�سبعة".
الدهنية  اأوميغا3-  اأح��م��ا���ص  توجد  وي�سيف، 
غر امل�سبعة لي�ص فقط يف زيت ال�سمك، بل ويف 
وزيت  الكتان  وب���ذور  وال��ف��ول  واجل���وز  ال�سبانخ 
اخلردل. كما يوجد يف بع�ص املكمالت الغذائية 
الن�سطة بيولوجيا ولكن ل ين�سح بالإكثار من 

تناولها.
التنبوؤ  اإمكانية  عدم  يف  امل�سكلة  "تكمن  ويقول، 
مبكونات هذه املكمالت الغذائية. كما ل ميكن 
التحكم بال�سموم املوجودة فيها. لذلك ل ين�سح 
اأرب��ع��ة غ��رام��ات م��ن اأحما�ص  اأك��رث م��ن  بتناول 

اأوميغا3- الدهنية غر امل�سبعة يف اليوم".

مَم يحمي زيت ال�سمك؟

قد يكون �سبب انتفاخ املعدة هو تناول اأطعمة معينة يف نظامك الغذائي، اأو 
عن طريق تناول الكثر من الطعام دفعة واحدة.

ويوؤثر انتفاخ املعدة على معظم الأ�سخا�ص يف مرحلة ما من حياتهم، وفقا 
لهيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية. ولكن ميكنك جتنب ال�سعور بالنتفاخ 
مبجرد اإجراء بع�ص التغيرات الب�سيطة على نظامك الغذائي اليومي - 

مبا يف ذلك اخل�سروات التي تتناولها.
داخل  الهواء  كمية  تنظيم  يف  كبرا  دورا  تتناولها  التي  الأطعمة  وتلعب 
"فودماب"  خ�سروات  م��ن  معينة  اأن���واع  جتنب  اله�سمي.ويجب  اجل��ه��از 

)FODMAP( بكميات كبرة اإذا كنت ت�ساب باأمل يف املعدة بانتظام.
الكربوهيدرات  على  حتتوي  التي  تلك  باأنها  "فودماب"  اأغ��ذي��ة  وُت��ع��رف 

ق�سرة ال�سل�سلة التي مُتت�ص ب�سكل �سيئ يف الأمعاء.
وعند ا�ستقرارها يف القناة اله�سمية لفرات طويلة من الزمن، 

البكتريا  هذه  وتنتج  البكتريا.  بوا�سطة  تخمرها  ي�سهل 
اإىل حب�ص  ي��وؤدي  ما  التخمر،  لعملية  ثانوي  كمنتج  الغاز 

الغازات.
واإذا كنت تعاين من اآلم يف املعدة يف كثر من الأحيان، 

والب�سل  القرنبيط  ت��ن��اول  متاما"  "جتنب  فعليك 
جو�ص  الدكتور  التغذية  لأخ�سائي  وفقا  وال��ك��راث، 

ليفي:  جيليان  ال�سحية  امل��درب��ة  اأك�����ص.واأ���س��اف��ت 
اأو عدم  الطعام  تكون احل�سا�سية جتاه  ما  "غالبا 

للغازات  ال�سائعة  الأ�سباب  من  الالكتوز  حتمل 
والنتفاخ. وت�سمل الأطعمة التي ت�سبب الغازات 
م��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان والأط���ع���م���ة امل��ح��ت��وي��ة على 
الغلوتني )معظم اخلبز واملعكرونة واللفائف 
واحل��ب��وب وم��ا اإىل ذل���ك( واأن����واع معينة من 

."FODMAPs الكربوهيدرات ت�سمى
الفاكهة  يف  اأي�����س��ا   FODMAP وت��ظ��ه��ر 

ومنتجات الألبان واخلبز وحتى بع�ص املك�سرات 
التفاح  ي�سمل  ال��ع��ن��ا���س��ر  اأ����س���واأ  وب��ع�����ص  وال���ب���ذور. 

وامل���اجن���و وال��ب��ط��ي��خ وح��ل��ي��ب ال��ب��ق��ر وال���ل���نب والقمح 
نوع  اأي�سا  هي  بالألياف  الغنية  الأطعمة  اأن  والكاجو.كما 

لأمل  امل�سببة  العوامل  اأ�سواأ  من  وهي   ،FODMAP من 
النتفاخ.

يكون  ف��ق��د  الأح���ي���ان،  م��ن  ك��ث��ر  ب��الن��ت��ف��اخ يف  ت�سعر  ك��ن��ت  واإذا 

م��ن الأف�����س��ل الب��ت��ع��اد ع��ن الأط��ع��م��ة الغنية ب� 
اأنواع  اإىل  بالإ�سافة   ،FODMAP

اأخ����رى م��ن الأط��ع��م��ة ال��ت��ي حتتوي 
على الألياف.

ت��ق��ل��ي��ل خطر  اأي�������س���ا  ومي����ك����ن 
الإ���س��اب��ة ب��ان��ت��ف��اخ امل��ع��دة عن 

الهواء،  ابتالع  جتنب  طريق 
اأثناء  مغلقا  فمك  باإبقاء  اأو 

م�سغ الطعام.

خ�سراوات �سائعة ينبغي "جتنبها 
تاما" للتخل�ض من انتفاخ البطن!
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MOJAU_2022- 0055868 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد : حممد احمد ابراهيم املناعي التميمي - اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة 
التجارية )مطعم برنيو�ص ال�سعبي( والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )765155( 
يف  يرغب  اجلن�سية   - اماراتي   - التميمي  املناعي  ابراهيم  احمد  حممد   : ال�سيد  ان  حيث 
البالغة  ال�سعبي((  برنيو�ص  ))مطعم  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
)100%( اإىل ال�سيد : حمد جمعه حمد املخيني اجلنيبي - اماراتي اجلن�سية - تنازل �ساحب 
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  من   5 فقره   )  14( املادة  بن�ص  عمال  و  لآخر،  الرخ�سه 
، فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق  الكاتب العدل  2013 يف �ساأن 
على الأجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرا�ص على ذلك 

عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - هيثم ابراهيم حممد �شالح كاظم   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005537/ 

اإىل املحكوم عليه :  هيثم ابراهيم حممد �سالح كاظم 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ زينة �ستار جبار ، اجلن�سية عراقي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 47608  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
التوفري هيربماركت ذ م م ملالكها ماهر احمد حممد احمد �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

ماهر احمد حممد احمد   
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001077/ 

اإىل املحكوم عليه : التوفر هيربماركت ذ م م ملالكها ماهر احمد حممد احمد �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م  ماهر 
احمد حممد احمد - حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة الروابي لالألبان �ص ذ م م يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 31198  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

عري�شة    على  اأمر   AJCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000324/ 
اإىل املحكوم عليه : �سيف املطرو�سي ل�سيانة املباين  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد �ساكيب ال ح�سن حممد زهراب ، اجلن�سية بنغالدي�ص  

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

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 824 درهم + ت�سليم جواز �سفر  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004712 يف  الدعوى رقم

اىل : جنم ال�سحراء ملقاولت ال�سيانة العامة 
جمهول حمل الإقامة : عجمان النخيل �سارع 53 بناية ماجد على رقم مكاين 4340111732   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / حممد �ساجاهان روين توفيل احمد حممد �ساجاهان روين توفيل احمد 
العنوان : / حمل الإقامة : عجمان اجلرف مقابل حمكمة عجمان رقم الهاتف : 5540101479    

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 
اأول : حتديد اأقرب جل�سة لنظر الدعوى وال�سماح باإعالن املدعي عليها 

ثانيا : الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 18725 درهم والفائدة القانونية من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف. 

لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الوىل حمكمة عجمان الإحتادية �سباح يوم 
.......  املوافق 2022/3/29 ال�ساعة 8.30  لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000844 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الإخال�ص لتجارة مواد البناء - ذ م م   
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان املويهات ال�سناعية اجلديدة �سارع غرناطة مقابل �سارع 
احل�سن بن الهيثم �ص ب رقم  1005 هاتف 067487737  جوال : 0503857123 و 

0849025780 مكاين  رقم   0506322994
  ALEKHLASllc@yahoo.com : الربيد الإلكروين

عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
بوا�سطة  او  6( �سخ�سيا  الدعوى رقم  -  مكتب رقم )مكتب مدير  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/3/14 م   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�شة    على  امر   SHCFICIPTO2022 /0001680 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / هيرثو لتنظيف املباين
العنوان : 9478249  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / لياه ا�سبينا�ص اورى - بالتايل :
ن�ص احلكم 

ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعية جواز ال�سفر اخلا�ص بها.  
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2022 /0001335 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه /الهدى لتنمية مواهب الأطفال 
العنوان : 9471137   

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / عمر رحمن علي رحمن - بالتايل : ن�ص احلكم 
درهم   17000 مبلغ   الطالب  اىل  توؤدي  بان  �سدها  املقدم  بالزام  ناأمر 

)�سبعة ع�سر الف درهم( والر�سوم  وامل�ساريف 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
 اإخطار عديل بالإ�شتمرار بالعالقة اليجارية او عدم ال�شتمرار يف العالقة اليجارية   

MOJAU_2022- 0047868 رقم املعاملة
اإنذار عديل

رقم  بالق�سايا  عامه  وكاله  مبوجب  مروان  و�سمر  احلو�سني  ابراهيم   / املحاميني  بوكاله   - اجلن�سية  اإماراتي   - املزروع  علي  �سامل  حمد  املنذر/ 
SH20170117390139 والوكالة رقم 156698-1-2019 املمنوحة من قبل املحامي اإبراهيم احلو�سني اإىل املحامية �سمر مروان - عنوانه / اإمارة ال�سارقة 
 alhasm_techa@yahoo.com كورني�ص البحرة - بناية بالر�سيد 1 - مكتب 1706- هاتف 065565566 - 0506359131 بريد الكروين - 

- بوكالة املحاميني /اإبراهيم احلو�سني و�سمر مروان
�سد :- املنذر اإليه/ نادر حممد ح�سن اإبراهيم احلواي - اإماراتي اجلن�سية، عنوانه اإمارة دبي - ور�سان الرابعة - بناية جولدن جاردنز - الطابق ال�ساد�ص - مكتب رقم 

alhawanader)@ gmail.com الكروين  بريد   0506580008 رقم  -هاتف   3872682053 مكاين  رقم   -  H البلوك   602
املو�سوع اإنذار قانوين

حيث اإن املنذر اإليه قد قام با�ستنجار �سقة �سكنية بالعقار ملك املنذر الكائن اإمارة دبي - ور�سان الرابعة - بناية جولدن جاردنز - الطابق ال�ساد�ص - �سقة رقم 602 
تاريخ 2021/01/01م وتنتهي  من  تبداأ  واحد  عام  الإيجار  مدة  تكون  اأن  على  البلوك H من املنذر ومبوجب عقد الإيجار املحرر بتاريخ 2021/01/01م، 
بتاريخ 2021/12/31م، وبدل اإيجار �سنوي مبلغ 35،000 درهم )خم�سة وثالثون األف درهم( وحيث اإن املنذر اإليه قد امتنع عن �سداد القيمة الإيجارية وقد 
انتهي عقد الإيجار اخلا�ص به ،  وحيث اأن املادة )761( من قانون املعامالت املدنية تن�ص على اأنه : يلتزم كل من املتعاقدين بتنفيذ ما ا�ستمل عليه العقد ب�سورة حتقق 
العقد )التزاماته( فيجب على كل املتعاقدين الوفاء مبا اأوجبه العقد عليه  “اأما حقوق  اأنه:  على  ن�ست  القانون  ذات  الغاية امل�سروعة منه”، كما اأن املادة )243( من 
منها،” كما اأن املادة )272( من ذات القانون ن�ست على اأنه: “يف العقود امللزمة للجانبني اإذا مل يوف اأحد املتعاقدين مبا وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد 
اإعذاره املدين اأن يطالب بتنفيذ العقد اأو ف�سخه”، ملا كان ذلك وكان املنذر اإليه قد اأخل بالتزاماته التعاقدية ومل ي�سدد بدل الإيجار املتفق عليه ومل يقم بت�سليم العني 
املوؤجرة مبوجب عقد الإيجار رغم انتهاء فرة الإيجار وانتهاء العالقة الإيجارية، الأمر الذي يحق معه للمنذر طلب اإخالء العني املوؤجرة وت�سليمها اإليه خالية من 
الأ�سخا�ص وال�سواغل، لذلك ، ومبوجب هذا الإنذار فاإننا ننذركم باإخالء العني املوؤجرة لإنتهاء العالقة الإيجارية وت�سليمها للمنذر خالية من الأ�سخا�ص وال�سواغل 
مع الإلتزام باح�سار براءة ذمة و�سداد الأجرة امل�ستحقة من تاريخ اإنتهاء عقد الإيجار واملر�سدة يف ذمتكم و اإل من�سطر لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة 
ل�سرداد العني املوؤجرة واملبلغ املذكور بالإ�سافة للفوائد القانونية والتعوي�ص املادي والأدبي الالزم ، مع حتميلكم كافة امل�ساريف والر�سوم واأتعاب املحاماة. مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الأخرى قبلكم.  وهذا اإنذار منا بذلك
عن املنذر

املحاميان / اإبراهيم احلو�شني و�شمر مروان

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70408 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
املو�شوع / اعالن بالن�شر حل�شور اجتماع اخلربة
الدعوي رقم 729/2021 جتاري م�شارف جزئي

لدي حماكم دبي
املرفوعة من قبل املدعي / بنك اأم القيوين الوطني )�ص.م.ع( 
بوكالة / خالد كلندر املازمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�سد
املدعي عليه الأول : كو�سرا للدعاية والعالن )�ص.ذ.م.م(

املدعي عليه الثاين : ريجومال نو تندا�ص انداين
املدعي عليه الثالث : رامي�ص ريجومال ادناين

املدعي عليه الرابع : مانوج زيجومل ادناين
املدعي عليه اخلام�ص : كو�سرا جروب منطقة حرة ذ.م.م

املدعي عليه اخلام�ص : كو�سرا جروب منقطة حرة ذ.م.م مدعو �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة ، وذلك وفقا ملا يلي: 
تاريخ الإجتماع : يوم الثنني املوافق 21/3/2022 ال�ساعة 01:00 ظهراً عرب تطبيق زوم ورابط

الجتماع :
https://us04web.zoom.us/i/74966823648?pwd=cjZnr2eoaQ0Nd3||b44HU63 NviLZy.1
Meeting ID: 749 6682 3648
Passcode : awad123

اخلبر احل�سابي / عو�ص العبد على العامري
awad-alameri@hotmail.com اللكروين:-  الربيد   - للتوا�سل : 0566666533  

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن بالن�شر 

احل�شور جل�شة اخلربة احل�شابية
يف الدعوي رقم 183/2022 مدين جزئي عجمان

املطلوب اإعالنه : حممد اإبراهيم علي عبد الغفور
بناء على تكليفنا باأعمال اخلربة احل�سابية يف الدعوي اأعاله املقامة من املدعي / اأحمد في�سل 
حممد القايدي وب�سفتك خ�سم مدخل يف الدعوي، نخطركم باأنه قد تقرر عقد جل�سة اخلربة 
الت�سال  تقنية  عرب   24/3/2022 اخلمي�ص  يوم  ع�سر  الثالثة  متام  يف  الأويل  احل�سابية 
قبل  دفاعه  لتقدمي  املحدد  املوعد  يف  القانوين  ممثلكم  اأو  ح�سوركم  ويتعني  )زووم(  املرئي 
املنتدب قبل اجلل�سة لتزويدكم برابط اجلل�سة.  طلبات املدعي. كما يتعني الت�سال باخلبر 

علما اأن اخلربة �ستبا�سر اأعمالها قانونا حال تخلفكم عن احل�سور.
اخلبري احل�شابي / اأحمد ابراهيم عبد الرحيم
رقم القيد بوزارة العدل 523 
 0505703317
 Aexpert523@hotmail.com

اإعالن اإجتماع خربة 

70533
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/53150(
املنذرة : �سلطان اأحمد حممد لوتاه )املالك(

املنذر اإليه : حممد لطيف ميتهو خان )امل�ستاجر( 
بدل  عن  اليجاريه  امل�ستحقات  �سداد  ب�سرورة  اإليه  املنذر  اإىل  هذا  باإنذارها  تتوجه  املنذرة 
الإيجار عن املبنى الكائنة يف امارة دبي منطقه نايف - رقم الأر�ص )120-118( وامل�ستحق 
بتاريخ  عن  اليجار  بدل  يف  املتمثله  لوتاه  حممد  اأحمد  �سلطان   : ملك  بتاريخ1/8/2021 
عن ال�سيك رقم 68 وامل�سحوب على بنك  درهم(   47000( وقدره  مبلغ   10/11/2021
راأ�ص اخليمة الوطني بالإ�سافة اىل مبلغ وقدره )500 درهم( غرامة ال�سيك املرجتع ، وذلك 
خالل )30 يوم( من تاريخ هذا الإنذار واإل يف حالة عدم جتاوبكم مع ذلك الأمر ف�سوف يتخذ 
املنذر كافة الأجراءات القانونية املنا�سبة حلفظ كافه حقوقه واملطالبة بالإخالء وبدفع القيمة 
من  النهائية  الفاتورة  بت�سليم  ب�سداد  واملطالبة  والفعلي  التام  الإخالء  تاريخ  حتى  الإيجارية 

الكهرباء واملياه )ديوا( مع حتميلكم كافه الر�سوم وامل�ساريف .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/53166(
املنذرة : �سلطان اأحمد حممد لوتاه )املالك(

املنذر اإليه : جو�سيليتو او�سيبيو جربيل )امل�ستاجر(
املنذرة تتوجه باإنذارها هذا اإىل املنذر اإليه ب�سرورة �سداد امل�ستحقات اليجاريه عن بدل الإيجار عن املبنى 
الكائنة يف امارة دبي - منطقه املرقبات - رقم الأر�ص )1203-124( - �سقه رقم )13( ملك : �سلطان 
املا�سي مبلغ  العام  املر�سد من  املتمثلعه يف بدل  الإيجارية  امل�ستحقات  املتمثله يف  و  لوتاه  اأحمد حممد 
بالإ�سافع  املرجتع  ال�سيك  غرامة   ) درهم  وقدره )34339 درهم( بالإ�سافة اىل مبلغ وقدره ) 500 
اىل مبلغ وقدره مبلغ وقدره )8333 درهم( وامل�ستحقه بتاريخ 1/1/2022 لتغطى بدل الإيجار عن 
الفره من 1/1/2022 وحتى 28/2/2022 ، بالإ�سافه اىل مبلغ وقدره )230 درهم( ر�سوم اإ�سدار 
اإيجاري وذلك خالل )30 يوم( من تاريخ هذا الإنذار واإل يف حالة عدم جتاوبكم مع ذلك الأمر ف�سوف 
القيمة  وبدفع  بالإخالء  واملطالبة  حقوقه  كافه  حلفظ  املنا�سبة  القانونية  الأجراءات  كافة  املنذر  يتخذ 
الإيجارية حتى تاريخ الإخالء التام والفعلي واملطالبة ب�سداد بت�سليم الفاتورة النهائية من الكهرباء واملياه 

)ديوا( مع حتميلكم كافه الر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0009696 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه بابر خور�سيد خور�سيد علم ، العنوان : 9429008
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/03/02 

قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�سالح اأجرة ال�سارقة ذ.م.م و بالتايل:

ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 

وثالثون  �سبعة  درهم   )37،230،48( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام 
األفا ومائتان وثالثون درهما وثمانية واأربعون فل�سا - بالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع %4 
�سنويا على املبلغ املق�سى به وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على األ تتجاوز اأ�سل 

الدين - مع امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل انعاب املحاماة. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0004821 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه عثمان على ناظر احمد ، العنوان : 9309437
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/03/08 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�سالح اأجرة ال�سارقة ذ.م.م و بالتايل : ن�ص احلكم

 30354.70 حكمت املحكمة : باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
مع  فل�سا،  و�سبعون  درهما  وخم�سون  واأربعة  وثالثمائة  درهم،  األف  ثالثون  درهم، 
التي  الهيئة  وامل�ساريف، ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات. مالحظة  بالر�سوم  اإلزامه 
الهيئة  بينما  الزعابي  �سيف  / خلود  القا�سية  واأ�سدرته هي  للحكم  الدعوى  حجزت 

التي نطقت به هي الهيئة عاليه.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522
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 اإعالن حكم بالن�شر    

 2021/1030 - جتاري جزئي   
بناء على طلب / مدعي / فا�ست لتاأجر ال�سيارات )�ص ذ م م(  

اىل املدعي عليه : اإيليا عبداهلل التيماين 
مدعي عليه / �سركة وورلد اأوف ترافل )�ص م ح( اجلن�سية 

يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2022/2/28 اأ�سدرت بحقك احلكم التايل : 
حكمت املحكمة يف مادة جتارية بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن فيما بينهما للمدعية مبلغ 
وفائدة  درهما(  وثالثون  وت�سعة  ومائة  ال��ف  وثالثون  وثالثة  )مائة  للمدعية  دره��م   )133139(
قانونية 9% �سنويا على املبلغ املق�سى به اعتبارا رفع الدعوى احلا�سل يف 2021/12/6 وحتى متام 
ال�سداد ومبلغ ع�سرة اآلف درهم تعوي�سا جابرا ملا اأ�سابها من اأ�سرار مادية والزمتهما امل�ساريف ومائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اإليه فاإن 

املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 اإداري  �شعادة متعاملني    

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0000605 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : م�سنع �سالح ابراهيم ذ.م.م 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة-ال�سجعة �سناعية/ال�سارقة - خلف �سارع الذيد -مظلة-مكتب رقم 3+4+5-اأر�ص 
065369120، هاتف متحرك :   : 39748، هاتف   : 3 ملك حممد �سالح حممد حمادي، �ص.ب  م�سورة رقم 

فاك�ص : 065369121 ،   ،  0504536025
info@sifprofile.com - sifprofile@yahoo.com : الربيد الإلكروين

اعالن بالن�سر اللغتني العربية والجنليزية. 
رفعت املدعية/ اإيه جي ئي �ستيل �سد املدعى عليها/ م�سنع �سالح ابراهيم ذ.م.م، تطالب فيها بالتايل: اإلزام املدعى 
عليها اأن توؤدي اإىل املدعية مبلغا قدره )102،687.75( مائة واثنني األفا و�ستمانة و�سبعة وثمانون درهما وخم�سة 
و�سبعون فل�سا والفائدة التاأخرية عنه بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد التام وبكافة 
الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/03/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة 
وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام 

من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001201 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعى عليه: �سمرا ديفندا كاتريا�سي�سجى دون
جمهول حمل الإقامة : العنوان : ال�سارقة - الغيبية. 

الهاتف املتحرك: 0502263202 - 0526360375 - 0502113899.
نعلمكم اأن املدعي انور على حممد كل 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها بالتي :
املدعى عليه بها. واإعالن  الدعوى  لنظر  جل�سة  اأقرب  حتديد   -1

وقدره )3،500( ثالثة اآلف وخم�سمائة درهم مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  اإلزام   -2
بالر�سوم وامل�ساريف. عليه  املدعى  اإلزام   -3

الإحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/03/24 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت 
املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001157 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعى عليه: حممد خوكون مياه ف�سل احلق 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة م�سلى هاتف رقم 0559089132

بناء على طلب املدعى حممد ب�سر دو�ست حممد-افغاين اجلن�سية
قد اقام عليك الدعوى ويطاليك فيها :

درهم. الزام املدعى عليه يدفع مبلغ )18220( 
الزام املدعى يدفع الر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماه

اإعالن املدعى عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء.
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية.

املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/03/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت 
البتدائية املدنية يف متام ال�ساعة 08:30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا اأو بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
اأيام من تاريخ الت�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه ينفذ اعالن املدعى عليه 

بلغني العربية والجنليزية. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001124 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : حممد زايد اأن�ص
 2802 الثامن والع�سرون مكتب  الطابق  تاور  بيه برج �سنقل بزن�ص  : دبي - منطقة بزن�ص  الإقامة  جمهول حمل 

رقم الهاتف 0565615426
بناء على طلب املدعية اجرة ال�سارقة )ذ.م.م( 

قد اقام عليك الدعوى ويطاليك فيها :
اإلزام املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم ب�سداد  قيد الدعوى وحتديد موعد لنظره واإعالن املدعى عليها. 2.   .1
مبلغ وقدره )649،99 درهم( �ستمائة وت�سعة واأربعون درهما وت�سعة وت�سعون فل�سا. 3. اإلزام املدعى عليهم بالفائدة 

التاأخرية بواقع 12% من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام.
املحاماة.  اأتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليهم  املدعى  اإلزام   4

املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/03/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت 
البتدائية. املدنية يف متام ال�ساعة 08:30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة 
وكيل معتمد. وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
م�شتعجل      SHCFICIINJ2022 /0001130 يف  الدعوى رقم

اإىل : ميدل اي�ست ميرولوجى م.م.ح  - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة ، املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل ، 
ال�سارقة   513197  : ب  �ص   10-09  )P8( مبني

نعلمكم باأن املدعي )ة( / ناو�سني باى نوجهان هارون العنوان / حمل الإقامة : ديرة ، دوار ال�ساعة ، قرية الأعمال ، بلوك 
بي ، الدور اخلام�ص : مكتب رقم 508 رقم الهاتف: 971526726079 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة. 
- الت�سريح بقيد و�سداد الر�سم عن الطلب. - اإ�سدار حكم متهيدي بندب خبر حما�سبي تكون مهمته مراجعة تقريرين 
اخلرباء املنتدبني يف الدعويني رقم 406 و 1614 ل�سنة 2021 ا�ستئناف امر اداء وبحث حقيقة مديونية املدعى عليهما 
للمدعية من خالل هذين التقريرين وما يقدم اإليه من م�ستندات والتاأكيد على �سحة �سبب حترير املدعى عليه الأول 
لل�سيك الذي يحمل رقم 578 من تاريخ 1/4 2020/ بقيمة 176019 درهم )مائة �سئة و�سبعون الف وت�سعة ع�سر 

درهم( ، امل�سحوب على م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي. - الزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة ، 
اأمام الدائرة دائرة الأمور امل�ستعجلة الثانية حمكمة ال�سارقة الإحتادية �سباح يوم اخلمي�ص  لذا يتوجب عليكم احل�سور 
اإر�سال  اأو  08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم  2022/03/24 ال�ساعة  املوافق 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�شائية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
انذار عديل بالن�شر

رقم )52840/2022(
املنذر / �سركة )كا�ست للبناء والتعمر �ص ذ.م.م (

)اجلن�سية(   - المري(  بدر  )نايف  عبدالواحد  مر  احمد  مر  بدر  نايف  اليه/  املنذر 
المارات العربية املتحدة - )جمهول حمل الإقامة(

درهم   2000000 وقدره  مببلغ  بذمتكم  املر�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرورة  تنذركم 
تاريخ  حتى  القانونية  الفائدة   12% بخالف  وذلك  لغر(  فقط  درهم  مليون  )اثنان 
مع  العديل.  الإنذار  بهذا  العالن  تاريخ  من  ايام  خم�سة  خالل  يف  وذلك  التام  ال�سداد 
اأ�سفني لإتخاذ جميع  حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذر، واإل فاإننا �سن�سطر 
املبالغ  كامل  ب�سداد  واملطالبة  للق�ساء  اللجوء  خالل  من  �سدكم  القانونية  الإجراءات 
الزامكم بالر�سوم  ال�سداد مع  القانونية وبالتعوي�ص عن تاأخركم يف  املر�سده والفائدة 

وامل�ساريف كاملة ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن دعوة اجتماع خربة بالن�شر

ب�سفتي اأنا / وليد خمي�ص بن �سويدان خبراً ح�سابياً مكلفاً من قبل حمكمة دبي باإجراء اخلربة 
يف الدعوي رقم )124/2022( جتاري جزئي.

فاإننا قد قررنا دعوة كال من : املدعي عليها / بيفر جلف للمقاولت )�ص.ذ.م.م(
املدعي عليه/ راجب�ص كومار كري�سنا

من اأجل احل�سور اإيل مقر مكتبنا ب�سفتهما ال�سخ�سية اأو من ميثلهما قانوناً ب�سفتهما : املدعي 
عليهما بالدعوي املذكورة بالرقم اأعاله.

واملقامة من قبل املدعية : هارد بلوك فاكتوري )�ص.ذ.م.م(.
وذلك للح�سور اإىل مقر مكتبنا الكائن يف بناية مركز الأعمال الذهبي - �سارع بور�سعيد - خلف 
يوم  وذلك   04-2208804  : - ف   04-2208803  : ت   -  604 رقم  ني�سان مكتب  وكالة 

 )pm  1  : الإثنني القادم املوافق 21/03/2022 يف متام الواحدة والن�سف ظهراً )30 
خبري ح�شابي / وليد خمي�س بن �شويدان
قيد رقم : 141

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

اإعالن �شحيفة الطعن رقم : 261/2022 ادارى 
)اعالن بالن�شر(

الطاعنة : موؤ�س�سة ايالبكو للتجهيزات اللكرونية /مالكها غ�سان �سبحي الغ�سني
املطعون �سدها : �سركة بي�ست كوربوري�سن

عن�وان�ه�ا : الإعالن ن�سراً
 : بتاريخ  املحكوم   51/2021 رقم  ال�ستئنايف  احلكم  باأن  لديك  معلوما  ليكن 
عليه  الطعن  مت  قد  ال�ستئنافية  الحتادية  ابوظبي  مبحكمة   28/12/2021
اإيداع مذكرة بدفاعك م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنك  ، وعليك  بالنق�ص 
خم�سة  اأق�ساه  موعد  يف  الدعوى  اإدارة  مكتب  لدى  تقدميها  ترى  التي  وبامل�ستندات 

ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن. 
حرر بتاريخ :- 09/03/2022

مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا
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العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة

يف الدعوى رقم 329/2022 جتاري جزئي - دبي
املدعي عليه �س�ستاينبل بلدرز�ص ذ م م العنوان: جمهول حمل القامة

نحيطكم علما انه مت انتدابنا كخبر ح�سابي بالدعوى اأعاله واملرفوعة �سدكم من
املدعي : ملك ال�سحراء لتاجر املعدات الثقيلة �ص ذ م م

وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم الربعاء 
املوافق 23/03/2022 ال�ساعة 01:30 ظهرا “يرجى التوا�سل معنا عن طريق الهاتف 
طريق  عن  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  واأر�سال  باخلبر  اخلا�ص  املحمول 
اعمالها  �ستبا�سر  اخلربة  فاإن  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  اللكروين  الربيد 

وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. لال�ستف�سار الت�سال ب� 050-6317417 
missnahed@hotmail.com : المييل

ع�شو اللجنة اخلبري احل�شابي 
 ناهد ر�شاد حممد

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

MOJAU_2022- 0055868 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإع�الن
حيث اأن ال�سيد : حممد احمد ابراهيم املناعي التميمي - اماراتي اجلن�سية . ميلك الرخ�سة 
التجارية )مطعم برنيو�ص ال�سعبي( والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )765155( 
حيث ان ال�سيد : حممد احمد ابراهيم املناعي التميمي - اماراتي - اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))مطعم برنيو�ص ال�سعبي(( البالغة )%100( 

اإىل ال�سيد : حمد جمعه حمد املخيني اجلنيبي - اماراتي اجلن�سية.
تنازل �ساحب الرخ�سه لخر.

و عمال بن�ص املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
امل�سار  الأجراء  على  الت�سديق  يتم  �سوف  انه  و  للعلم  الإعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل، 
اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرا�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0050163
املخط�ر/ خالد �سقر خلفان بو خما�ص املري - اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784196231547173

وميثله مبوجب وكالة رقم SH20210105A00503 ال�سيد/ خلفان �سقر خلفان املري - اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة 
هوية رقم 784197402704858 - العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم / 0503614448

بالرقم  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�سة  التكييف  وحدات  تركيب  ملقاولت  الفاخر  البيت  اإليه/  املخطر 
هندي اجلن�سية كاكادافات،  رافيندران  كاكادافات  رميا   / بالتوقيع  وميثلها   609736

العن�وان/ ال�سارقة - بوطينة - هاتف رقم / 0503010092
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 95000 درهم )خم�سة وت�سعون الف درهم(

املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ95000 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه 
بتاريخ ا�ستحقاق ال�سبك توجه املدعي ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف تبني ان احل�ساب مغلق. وبيانه كالتايل :

ال�سيك رقم497417 مببلغ 95000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/02/02 وامل�سحوب على بنك را�ص اخليمة الوطني 
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، 

الإجراءات  لتخاذ  �سن�سطر  وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خالل  املذكور  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك 
القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اإخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0053123
اخطار عديل للوفاء مببلغ 2000 درهم

املخطر : حممد خر موفق قبالن - العنوان : ال�سارقة اخلان - رقم الهاتف :971569498995
املخطراليه : حممد علي حممد ريا�ص خياط ال�سباغ

العنوان : ال�سارقة اخلان بناية لولوة اخلان �سقة رقم 2005
رقم الهاتف : 971522461159

ال�سرح
املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 2000 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي 
عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف 
ا�ستحقاق2022/02/13  بتاريخ  000053 مبلبغ2000 درهم  ال�سيك رقم   : لل�سحب وبيانه كالتايل  قابل 
وامل�سحوب على بنك المارات ال�سالمي ، وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه 
، فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور  واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى. لذلك 
خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل 

التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،  وهذا اخطار منا بذلك ...
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0051587
املخط�ر : ال�سيخ �سلطان بن �سعيد بن ماجد بن �سقر القا�سمي - اماراتي اجلن�سية  - ويحمل بطاقة هوية رقم 784196893639193،  

)0508919989(  : رقم  هاتف  العن�وان : ال�سارقة اخلزامية - بناية م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي - مكتب 101، 
املخطر اإليهم : الفانو�ص ال�سفر للتجارة العامة ذ م م - واملرخ�سة برقم 743613 

واملفو�سة بالتوقيع / فاطمة �سفيز الدين - بنغال�ص اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم 784197981424712
العن�وان : ال�سارقة - بوطينة - خلف �سارع العروبة - �سقة رقم 204 - طابق رقم 2 - ملك اإ�سماعيل علي �ساهني ال الب�سر 

هاتف رقم : )0508956202(
مو�سوع الإخطار : بدفع قيمة ال�سيكات - حيث اأن املخطر اإليهم حرر للمخطر �سيكات و بياناتهم كالتايل :

،  )2021-06-20( بتاريخ  درهم(  الف  ع�سر  )�سبعة  درهم   )17000( بقيمة  - �سيك رقم )139689( 
- �سيك رقم )139695( بقيمة )31500( درهم )واحد وثالثون األف وخم�سمائة درهم( بتاريخ )2021-06-20( ، 
- �سيك رقم )139694( بقيمة )31500( درهم )واحد وثالثون الف وخم�سمائة درهم( بتاريخ )2021-04-20( ،

- �سيك رقم )139693( بقيمة )31500( درهم )واحد وثالثون الف وخم�سمائة درهم( بتاريخ )2021-02-20( ، 
ان  تبني  - وقد  لل�سحب  قابل  يقابلهم ر�سيد  ليمتد( ول  بنك  ال�سيكات م�سحوبه على )جناتا  املخطر وهذه  ل�سالح  ال�سيكات حمرره 
ال�سيكات قد مر عليها اكرث من 6 ا�سهر ، حيث اأن املخطر يطالب املخطر اإليهم ب�سداد قيمة ال�سيكات جمملها )111500( درهم )مئة 
واحدى ع�سر الف وخم�سمائة درهم(، حيث اأن املخطر اإليهم يرف�سون �سداد قيمه ال�سيكات على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية. 
وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليهم ب�سرورة دفع قيمة ال�سيكات يف فرة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم الخطار وال 

�سوف ي�ص( ا�سفا لتخاذ الجراءات القانونية �سده ، وعليه يلتم�ص املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0053134
اإخطار علي وتكليف بالوفاء

املخطر :- ور�سة بن مو�سى للحدادة وميثلها مبوجب التوكيل رقم MOJAU_2021_0000238 ال�سيد/ كانويل �سهزاد منر ح�سني - العنوان املختار :- اإمارة 
ال�سارقة - دوار ال�ساعة - بناية دميا�ص - الطابق الثامن - مكتب 804 - هاتف 065214567 - فاك�ص 065214576

املخطر اإليه: - �سلطان املال ملقاولت البناء ،  وعنوانه : 10/199 �سارع مو�سى بن ن�سرن �سناعية كلباء - الفجرة �ص،ب، 989 
هاتف 0558501884 - 092343050- 092348585

املو�سوع / تكليف املخطر اإليها على بالوفاء مببلغ )65،438( درهم
تداين املخطرة املخطر اإليه مببلغ وقدره )65،438( درهم مبوجب فواتر �سادرة من املخطرة اىل املخطر اإليه وموقع من قبله ل�سالح املخطرة وبيناه كالتايل :- 

قيمة الفاتورة   تاريخ الفاتورة   رقم الفاتورة
 0118   26/06/2018   12،105
 0135   25/10/2018   8،610
 0136   10/10/2018   26،401
 0139   27/10/2018   18،322

الإجمايل  :  65،438
حني طالبت املخطرة ب�سداد قيمة تلك الفواتر اإمتنعت املخطر اإليها ،على الرغم من ا�ستنفاد كافة الطرق واملحاولت الودية املمكنة من قبل املخطرة ، وعليه فان املخطرة 

مبوجب هذا الإخطار تكلف املخطر اإليها ب�سرورة دفع قيمة تلك الفواتر وال �سوف ت�سطر ل�سنة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها
لذلك،  فاإن املخطرة ينذر املخطر اإليهما بالتي : اول:- �سداد مبلغ وقدره )65،438( درهم قيمة الدين املر�سد يف ذمة املخطر اإليهما وامل�ستحق الأداء للمخطرة مبوجب 

الفواتر املبينة تف�سيال ب�سدر هذا الإخطار وذلك يف خالل )5ايام( ح�سة ايام من تاريخ هذا الإخطار ، 
هذا  اأول يف  البند  ورد يف  ملا  ت�ستجيب  اذ مل  اداء  امر  ا�ست�سدار  ومنها  اإليهما  املخطر  قبل  الالزمة حلفظ حقوقها  القانونية  الإجراءات  باتخاذ  املخطرة  �ستقوم   -: ثانيا 

الإخطار يف املدة املحددة قانون.
مع حفظ كافة حقوق املخطرة الأخرى ب�سائر اأنواعها قبل املخطر اإليهما.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
 : اجلن�سية   - المري  عبداهلل  �سليمان  يو�سف  يعقوب   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الإمارات العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك 
الرخ�سة  يف  الهند،   : اجلن�سية   - كوجنابي  كوجنو  كوجنو  كوجنابى  كوتي  جون  ال�سيد:  اإىل 
امل�سماه )الركيز لت�سليح للمكيفات والثالجات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
بال�سارقة، تعديالت اخرى :1- تغير  التنمية القت�سادية  دائرة  ال�سادرة من   )516721(
2- تعديل الن�ساط التجاري من  ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(، 
وتنقية  التربيد  معدات  الهواء،  مكيفات  و�سيانة  )اإ�سالح  اإىل  والثالجات(  املكيفات  )ت�سليح 
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  الهواء(. 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق    2013
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : �سلطان حممد علي اجلويعد - اجلن�سية : الإمارات العربية 
املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل 
البيع  يف  ويرغب  الهند،  اجلن�سية:   - �ساتوت  باليات  �سليم  �ساتوت  باليات  نظام  حممد  ال�سيد: 
ر�سيد  عبدول  ال�سيد:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل 
مليكانيك  الغيوم  )ور�سة  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،   : اجلن�سية   - عبدالر�سيد  حممد  حاجى 
ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )503686( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: تغير ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل 
خدمات(، وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5641/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1084/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )908052.12( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سرف المارات ال�سالمي - م�ساهمة عامة - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �سارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - الطابق 

الثالث
املطلوب اإعالنهما : 1- ارم �سيد عابد ا�سكاري 2- �سيد عابد ع�سكري �سيد احمد ع�سكري    - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )908052.12( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3197/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  2018-3279 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)261228.06( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ام القيوين - احلزام الخ�سر - ام القيوين - �سارع العام - مبنى بنك ام القيوين 
الوطني - بجوار امل�سجد الكبر

املطلوب اإعالنه : 1- �سعيد جمعة مبارك بخيت لنجاوي    - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/26 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )261228.06( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار )عبارة عن الوحدات الكائنة 
مبنطقة القوز 2 رقم الر�ص 454( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات للمادة رقم 152/2 من 

الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية رقم 75 ل�سنة 2018 و تعديالته.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3959/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1762 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )5244162( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : حممد مدين جول حممد

عنوانه:مقيم خارج الدولة وحمله املختار مكتب الظاهري الدولية - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ 
زايد - اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - بناية بري�سم تاور - مكتب رقم 1901 - امام فندق جي دابليو 

ماريوت
املطلوب اإعالنه : 1- عادل روؤوف عبد الروؤوف    - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن مال مدين لدى الغر 
)ح�س�ص( للمنفذ �سده يف ال�سركة العامل لل�سيارات وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )3331729.40( درهم 

يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                              يف التنفيذ رقم  10/2022/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ اإقرار مديونية .
طالب التنفيذ : كو�ستا كميل اخلوري

عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى القرن 
21 - �سقة مكتب 606 - بوكالة املحامي/احمد مهدي العتيبي
املطلوب اإعالنه : 1- علي احمد فقيه    - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )224747( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 70197

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:317/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84
مو�سوع ال�ستئناف : احلكم امل�ستاأنف هو احلكم ال�سادر من حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى 

رقم 466/2021 جتاري جزئي بتاريخ:2022/1/25 م. 
امل�ستاأنف:كيه دي اي )م.م.ح( موؤ�س�سة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة ملالكها ع�سام عبداهلل 

حممد عبدالعاطي ، واخرون
عنوانه:امارة ال�سارقة - مطار ال�سارقة - املنطقة احلرة - مكتب رقم اإك�ص 31-2

 وميثله:خمتار حممد باقر غريب 
املطلوب اإعالنهم :  1- غالم حيدر غالم جيالين 2- حممد عمر حممد يون�ص 3- �سي لينك 

للتجارة العامة ذ.م.م 4- مهند ح�سام عبيد  -  �سفتهم : م�ستاأنف �سدهم
اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:466 ل�سنة 2021 جتاري جزئي.  مو�سوع الإع��الن :  قد 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/3/22  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد 

، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:4700/2020/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم على �سبيل الت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )1.667.706( درهم 
اماراتي )مليون و�ستمائة و�سبعة و�ستون الف و�سبعمائة و�ستة دراهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املدعي  واملعنوي ت�سمني  امل��ادي  ال�سرر  درهم عن  التعوي�ص مببلغ مليون  ال�سداد مع  تاريخ متام  املطالبة وحتى 

عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:عبدالرحمن حممد م�سلح

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع مرا�سي درايف - مبنى برج البحرة املركزي 
- �سقة 1405 - وميثله:فاطمة حممد يو�سف �سديق

املطلوب اإعالنه :  1- ولء حممد حممد بيومى ق�سالن  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/5/26  بالزام املدعي عليها الثانية 
بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )320000( ثالثمائه وع�سرون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
2020/11/11 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا 
ذلك من طلبات  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

اعالن بالن�شر )تظلم(    
                  يف  الدعوى رقم:130/2022/72 تظلم جتاري 

املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190
مو�سوع الدعوى : تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم:226/2022 اأمر على عري�سة جتاري 

، والر�سوم وامل�ساريف عن درجتي التقا�سي . 
املتظلم:القرن ال�سابع للو�ساطه العقارية

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة برج املنارة - مكتب 1509 - قرب فندق جي 
دبليو ماريوت - رقم مكاين:2466586507 

املطلوب اإعالنه :  1- وليد احمد حممد ال�سمان  -  �سفته : متظلم �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
الدعوى رقم:226/2022 اأمر على عري�سة جتاري ، والر�سوم وامل�ساريف عن درجتي التقا�سي - 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/3/29  ال�ساعة 09.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن 
بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/4351
املنذر :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي �ص م ع  .

املنذر اإليه  :  مالك حممد اكرام مالك علي احمد      .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )42،286.56( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سبوع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س��اط  ب�سداد 
ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من 
 FORD ن��وع )  ABU DHABI  ( من  رق��م  ) 23714 / خ�سو�سي /13/ 
 )  WHITE  ( لون   _  )2016( موديل   ) ا�ستي�سن   _   EXPLORER

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأنه كل من: 1. ال�سيد: حممد امني عبداهلل �سديق ال علي - اجلن�سية: 
البالغة )10%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  املتحدة، يرغب يف  العربية  الإمارات 
كاروماثيل  �سامنوغام  ال�سيد:   .2 الهند،  اجلن�سية:   - مو�سليار  علوى  عبداملجيد  ال�سيد:  اإىل 
نارايانان - اجلن�سية: الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )45%( وذلك 
اإىل ال�سيد: عبداملجيد علوى مو�سليار - اجلن�سية: الهند، لي�سبح / عبداملجيد علوى مو�سليار 
مالك الرخ�سة التجارية 100% يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سه الرمي لت�سليح ال�سيارات( تاأ�س�ست 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )216795( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة 
)وكيل  اإىل  مهنية(  اأعمال  )�سركة  من  القانوين  ال�سكل  تغير  اخرى:  تعديالت  بال�سارقة، 
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  خدمات(، 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق    2013
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
 : اجلن�سية  �ساكيدار،  علي  رو�سون  م�سطفى  حممد  ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�ص يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ 
امام ح�سني برويز زاكر ح�سني، اجلن�سية: بنغالدي�ص بالرخ�سة امل�سماه )كافتريا جنم�ة 
الطريق الول( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )766108( ال�سادرة من 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�سيدة/ جان�سي بيني كوروفيال، اجلن�سية : الهند يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ تيكيكارا اينا�سو 
 / لل�سيدات  اللوت�ص  )�سالون  امل�سماه  بالرخ�سة  الهند  اجلن�سية:  اينا�سو،  فارغي�ص 
فرع1( تاأ�س�ست ب�اأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�س�ة رقم )707904( ال�سادرة من دائرة 
التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: تغير ال�سم التجاري من )�سالون 
اللوت�ص لل�سيدات / فرع1( اىل )�سالون زهره اللوت�ص لل�سيدات(. وعمالبن�ص املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 70555
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�سيد / عامل �ساهاجان مول ، اجلن�سية : بنغالدي�ص يرغب 
اكر ح�سني   / ال�سيد  اىل  20% وذلك  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
لتنجيد  الرو�سه  )ركن  امل�سماه  بالرخ�سة  بنغالدي�ص   : اجلن�سية  ميزي،  �سيكانتار 
 )760984( رقم  رخ�س�ة  مبوجب  ال�سارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س��ست  ال�سيارات(  مقاعد 

ال�س�ادرة م�ن دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
يرغب  بنغالدي�ص   : اجلن�سية  علي،  نعمت  ال�سيد/حنيف  باأن  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
50% وذلك اىل ال�سيد/ حممد ح�سني  يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
بن يو�سف برودهانيا، اجلن�سية: بنغالدي�ص بالرخ�سة امل�سماه )حممد ح�سني لتنجيد 
 )768067( رقم  رخ�س�ة  مبوجب  ال�سارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س��ست  ال�سيارات(  مقاعد 

ال�س�ادرة م�ن دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد. 
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الت�سديق على الجراء 
اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

Date 17/ 3/ 2022  Issue No : 13495
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0001157 Civil/ Partial

To Defendant: Md Khokon Miah Fazlul Ho Que
Unknown Place of Residence: Sharjah, Musalah, Mob. 0559089132
Upon the request of Mohammad Bashir Dost Mohamad-, nationality: Afghanistan, filed a
case against you requesting the following:
• Bing the defendant to pay AED 18220
• Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees
• Notify the defendant with the hearing and statement
• The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229, section 5 of the 
Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 29/03/2022 before case management office, 
Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office No.5) in person or to be 
represented by a legal attorney within 10 days of the date of publication in order to consider 
the above mentioned case in your capacity as defendant. Notification by publication in 
Arabic & English.
Legal Services Office
Aisha Ali Mohamedg

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70535 Date 17/ 3/ 2022  Issue No : 13495
Public Notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0004821, civil (partial)

To the Defendant :
Usman Ali Nazir Ahmed Chattha - Address: 9309437
We inform you that on 08/03/2022 the court ruled against you in the above-mentioned 
case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C). as follows :
The Judgement : The court ruled in my presence :
Obligate the defendant to pay an amount of 30354.70 AED (Thirty thousand and Three 
hundred Fifty-Four and seventy fils), and obligating him to pay fees and expenses, and 
refuse all other requests. 
Note : the body that reserved the judgment and issued it is judge/ Khulod Saif Alzabi, 
however the the body that delivered it is the/ Supreme Committee
Judge / Mohammad Hassan AL marzooki
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70522Date 17/ 3/ 2022  Issue No : 13495
Public Notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0009696, civil (partial)
To the Defendant :
Babar Khursheed Khursheed Alam - Address : 9429008
We inform you that on 02/03/2022 the court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C). as follows :
The Judgement : The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 37,230.48AED (Thirty-seven 
thousand and Two hundred Thirty and forty-eight fils), in addition to a legal 
interest at 4% from the date of the judicial claim until the date of full payment, 
provided that the interest does not exceed the original amount due, and to pay 
expenses, 500 AED shall be for attorney's fee -
Judge / Yahiya AbdelJabar Alanii
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70522
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اخلميس   17  مارس    2022  م   -    العـدد   13495  
 Thursday     17  March   2022   -  Issue No   13495

•• ال�سارقة-الفجر:

اأكد الدكتور جنيب عبداهلل ال�سام�سي والأ�ستاذة 
ال����راث الإم����ارات����ي ميتلك  اأن  امل��غ��ن��ي  ف��اط��م��ة 
ال�سرورية  املفاتيح  ويحمل  ال��الزم��ة  املقومات 
ال��ت��ي مت��ك��ن��ه م��ن حت��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات التطوير 
وال���س��ت��دام��ة ال���الزم���ة ل�����س��م��ان الن��ت��ق��ال اإىل 

امل�ستقبل والوفاء با�ستحقاقاته املختلفة.
الإماراتي..  “الراث  جل�سة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�سمن  امل�ستقبل”  واأف��ق  وال�ستدامة  التطوير 
التي  وال��ف��ك��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اجل��ل�����س��ات  �سل�سلة 
يحت�سنها املقهى الثقايف ملهرجان “اأيام ال�سارقة 
يف  تنظم  وال��ت��ي  ال�19  دورت��ه��ا  يف  الراثية” 
�ساحة  يف  اجل����اري  م��ار���ص   28  -  10 ال��ف��رة 
ال�����س��ارق��ة، ومب�ساركة  ق��ل��ب  ال�����راث مب��ن��ط��ق��ة 
حكومية  جهة  و28  واأجنبية  عربية  دول��ة   33
احتادية وحملية، ف�ساًل عن 12 منظمة دولية 
تتالألأ  ال��ذي  ال�سنوي  احل��دث  ه��ذا  يف  م�ساركة 
وكلباء  الذيد  من  كل  يف  اأي�ساً  فعالياته  جن��وم 

وخورفكان ودبا احل�سن واحلمرية.
التي  اجلل�سة  ال�سام�سي  جنيب  الدكتور  ا�ستهل 
اأدارها حممد حمدان من اإدارة املحتوى والن�سر 
يف املعهد، باحلديث عن الراث وعالقته بالهوية 
وجتلياته يف الأن�ساق احلياتية احلديثة، وكيفية 
ت�ساوؤلت  واأث���ار  ال��ي��وم،  ع��امل  تقييم ح�سوره يف 
عن اآفاق ال�ستفادة من الراث الإماراتي ب�سقيه 
امل���ادي وال���الم���ادي، وع��ن اأجن���ع ال��ط��رق جلعله 
ومتطلبات  اليومية  احل��ي��اة  ل�����س��رورة  م��واك��ًب��ا 
امل�ستقبل مع احلفاظ على خ�سو�سيته وطابعه 

املميز.
من  اجلل�سة  ملو�سوع  ال�سام�سي  مقاربة  وج��اءت 
منظور اقت�سادي انطالًقا من العالقة الوثيقة 
القت�ساد  مع  ومكوناته  الثقافة  بني  واملتبادلة 
واح��ت��ي��اج��ات��ه، وه��و م��ا اأدرك����ه ال��ع��دي��د م��ن دول 
ال��ع��امل امل��ت��ق��دم��ة ب��اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة اأو 
الراث حتديداً كمنتج ح�ساري يجلب عائدات 
اقت�سادية كبرة لها ويعزز من عنا�سر تنميتها 
الرثاء  م��زاي��ا  على  ب��الع��ت��م��اد  وذل���ك  ال�ساملة، 

والعمق يف بيئاتها املحلية.
ال�سعبي الإماراتي هو وعاء  املوروث  اأن  واأ�ساف 
غ��ن��ي م���ن اأوع���ي���ة ال��ث��ق��اف��ة ي��ن��ط��ل��ق م��ن��ه الفرد 
املواطن للحفاظ على هويته الذاتية و�سخ�سيته 
املتميزة ولر�سيخ اإدراكه ووعيه اإزاء م�سوؤولياته 

اأمام املجتمع واأفراده.
لأي  وال��زائ��ر  ال�سائح  اأن  اإىل  ال�سام�سي  واأ���س��ار 
والنادر  اجلديد  عنا�سر  عن  يبحث  دائماً  دول��ة 
واخل���ا����ص غ���ر امل���وج���ود يف ب��ل��ده الأ����س���ل���ي اأو 
البالد الأخ��رى، فنجده ينقب عن روح واأ�سالة 
امل��ك��ان اأو امل��ب��ن��ى ال����ذي ي�����زوره، وه����ذا م��ا جعل 
حتقيق  يف  تنجح  العاملية  العوا�سم  من  العديد 
�سهرتها ونه�ستها من خالل اإبراز خ�سو�سيتها 

الراثية.

الراثية  باملناطق  الهتمام  اأن  ال�سام�سي  واأك��د 
يعززه  ما  اإىل  بالإ�سافة  و�سيانتها،  وترميمها 
من تكري�ص للهوية وحفاظ على النتماء، يخلق 
�سكان  الأول  املقام  يف  تخدم  اقت�سادية،  حركية 
بعاداتهم  التم�سك  على  ويحفزهم  امل��ك��ان  ذل��ك 
يظنها  منهم  البع�ص  ك��ان  وال��ت��ي  وتقاليدهم، 
جتاوزها،  وي��ج��ب  ال��زم��ن  عليها  عفا  م��وروث��ات 
الراث  ا�ستعادة مكانة  الأك��رب على  املثال  ولعل 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإجن������ازات  ي��ت��ج�����س��د يف 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
اإن�ساء  ومنها  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص 
ال��ق��دمي��ة وامل���ب���اين واملناطق  واإح���ي���اء الأ����س���واق 
والأدبية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ع��ار���ص  وع��ق��د  ال��راث��ي��ة 
جعل  ما  ال�سنوية،  الراثية  والأي��ام  وامل�سرحية 
الإمارة البا�سمة متلك وجهات عديدة ومتنوعة 
جت���ذب ال��ب��اح��ث��ني وامل��ت��ت��ب��ع��ني ل��ل�����س��اأن الراثي 

والثقايف والفني.
يف  املغني  فاطمة  الأ���س��ت��اذة  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
مداخلتها: “اإن فعاليات اأيام ال�سارقة الراثية 
من  حتمله  مل��ا  اجل��م��ي��ع،  ينتظره  ملتقى  ب��ات��ت 
ال�سارقة  مكانة  ت��ع��زز  جميلة  ت��راث��ي��ة  م��ف��ردات 
وعر�ص  ل���س��ت��ق��ط��اب  وم��ت��ف��اع��ل��ة  ح��ي��ة  كمن�سة 
الراث املحلي والعاملي، وعن الراث الإماراتي 
اأك����دت ف��اط��م��ة اأن����ه م����وروث ع��م��ي��ق و����س���ارب يف 
ال��ق��دم م��ن حيث اجل���ذور وال��ت��اري��خ، واأن �سعار 
التي  امل�ستقبل  اآف��اق  العام يعك�ص ما  ن�سخة هذا 
تتم�سك ال�سارقة باأطرافها من خالل اعتزازها 
ب��ال��راث وت��ط��وي��ره ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، �سًرا 
بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل،  ب��اإذن  له  املغفور  نهج  على 
اعتزاز  يف  ث���راه،  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان 
ال��دول��ة وق��ي��ادات��ه��ا ب���راث الأج�����داد واحلر�ص 
والأحفاد  الأب��ن��اء  اإىل  وح��ب  ب��اأم��ان��ة  نقله  على 
اأم���ام ع��ادي��ات العوملة  ب��ال��ذاك��رة  ليظل حم��ف��ورا 
اهتمامها  ب��داي��ة  وع���ن  ال��رق��م��ي��ة،  وال��و���س��ائ��ط 
بحفظ الراث الإماراتي وتدوينه قالت فاطمة 
تراث  ن�سر  ب�سرورة  مبكرا  اأح�ست  اإن��ه��ا  املغني 

الأجداد وخا�سة ما يتعلق منه باملراأة الإماراتية، 
ف�����س��ل��ط��ت ال�����س��وء ع��ل��ى ب��ع�����ص امل��ه��ن واحل���رف 
القدمية التي متيزت بها بنت الإمارات واأتقنتها 
وما �ساحبها من اأ�ساطر وحكايات، م�ستعر�سة 
بع�ص الأمثلة كمهنة “الداية” وطحن احلبوب 
ا�ستخدامات  يف  احل��ن��اء  وا���س��ت��خ��دام  ب��ال��رح��ى، 
املراأة  الرجل  بني  العالقة  اأن  موؤكدة  خمتلفة، 
بالثقة  ات�����س��م��ت  ال���ق���دمي  الإم����ارات����ي  امل���ن���زل  يف 
جليلة  جهود  زالت  وما  للمراأة  وكان  والتقدير، 
البيت واحلياة بل  اأعباء  اإزاء  ال��زوج  يف م�ساعدة 

ودعم البيئة املحيطة واملجتمع من حولها.
ال�سارقة تعترب مثاًل ناجحاً يف  اأن  اإىل  واأ�سارت 
القدرة على منذجة الراث يف الواقع الإماراتي 
من خالل اأ�سواقها القدمية ومبانيها الراثية 
اأي��ق��ون��ات ن��ا���س��ع��ة يف ه���ذا اجلانب،  ال��ت��ي ب��ات��ت 
موؤكدة اأن هذا الهتمام اأثمر عن بروز توجهات 
ج���دي���دة ل���دى ال�����س��ب��اب الإم����ارات����ي م���ن خالل 
م�ساريعهم  وت��اأ���س��ي�����ص  اإط�����الق  ع��ل��ى  اإق��ب��ال��ه��م 
التجارية اخلا�سة دون العتماد على الوظائف 
احلكومية الثابتة، حيث وجد بع�سهم �سالتهم 
يف الأ�سواق ال�سعبية والراثية التي جتلب لهم 
عوائد مالية جيدة مثل املحالت التي تعمل يف 

جتارة الع�سل والبخور وغرها.
ودعت املغني اإىل تعزيز ودعم املنتجات الإماراتية 
من خالل تاأهيل ال�سباب للعمل يف امليدان وهو 
م�سوؤولية حكومية وموؤ�س�سية م�سركة، فهناك 
جمالت  يف  للدعم  القابلة  الفر�ص  من  الكثر 
ال��ك��ح��ل وال�����س��دو وال��ق��ه��وة وال��ت��م��ور واملالب�ص 

التقليدية.
 

مري�ث �لأجيال يف دبا �حل�صن
الثقايف  املقهى  يف  امل�ساحبة  الفعاليات  �سمن 
“مراث  كتاب  واإط���الق  توقيع  اجلمهور  �سهد 
الأجيال يف دبا احل�سن” للكاتب الإماراتي را�سد 
حممد بن عبود، والذي �سرب من خالله اأغوار 
الراث العريق لهذه املدينة املتكئة على اأطراف 

ال�����س��اح��ل ال�����س��رق��ي ل��دول��ة الإم������ارات، ومتتلكه 
تاريخ موغاًل يف القدم والأ�سالة. حيث يتناول 
مفردات  وال��رثي  ال�سيق  الكتاب  ه��ذا  يف  املوؤلف 
وم��ع��ل��وم��ات ع��دي��دة م��رت��ب��ط��ة مب��ه��ن��ة الغو�ص 
بالإ�سافة  واأدواتهما،  وم�سطلحاتهما  وال�سيد 
وال��ت��ع��رف مبجتمع  ال�����س��ن��اع��ات واحل����رف،  اإىل 
اأهل البحر واأهازيج البحارة ومواويلهم، وحياة 
ال�سعبية،  والألعاب  الأ�سفار،  ورح��الت  ال�سغار، 
الثقايف  امل��وروث  والطيور وغرها من تفا�سيل 

وال�سعبي الإماراتي العطر.

اإن�سانية  ح���رف���ة  ال�������س���دو  ال�������س���ي���ف:  ول���ي���د  د. 
م�سركة

العربي،  ال��راث  جناح  ا�ست�سافها  حما�سرة  يف 
دولة  ممثل  ال�سيف  حمد  وليد  الدكتور  حتدث 
الراث  ل�سون  اليوني�سكو  اتفاقية  يف  الكويت 
ال�سدو  جمعية  وم�ست�سار  امل���ادي،  غ��ر  الثقايف 
امل�سرك  ال�سدو  ملف  حول  الكويتية  التعاونية 
القائمة  وامل�����درج يف  وال�����س��ع��ودي��ة  ال��ك��وي��ت  ب��ني 
التمثيلة للراث الثقايف العاملي غر املادي لدى 

منظمة اليون�سكو.
و����س���رح ال�����س��ي��ف الإج���������راءات ال���ت���ي ق���ام���ت بها 
املرتبطة  واملعلومات  البيانات  لإع��داد  الدولتان 
بحرفة ال�سدو يف امللف امل�سرك ووفق ال�سوابط 
�سوء  على  ال�����س��اأن  ه��ذا  يف  املعتمدة  وال�����س��روط 
املادي،  غر  الثقايف  للراث  اليون�سكو  اتفاقية 
ال��ي��ون�����س��ك��و خالل  اإىل منظمة  رف��ع��ه  ث��م  وم���ن 
بدورها  2017-2019، حيث عملت  الأع��وام 
متريره  بعد  ر�سمياً  امللف  اعتماد  ثم  تقييم  يف 
على جلنة اخلرباء واملوافقة بعد ذلك على اإدراج 
ملف ال�سدو �سمن قائمة الراث الثقايف العاملي 

غر املادي يف نهاية عام 2020.
وحت����دث ال�����س��ي��ف ع���ن امل���ه���ارات اخل��ا���س��ة التي 
اأهل احلرفة  اأن  ال�سدو، معترباً  تتطلبها حرفة 
واأغلبهم من الن�ساء هم الأقدر والأقرب ل�سون 
هذا الراث والتدريب عليه، ونقله اإىل الأجيال 

اإن�سانية برزت لتلبية  اجلديدة، باعتباره حرفة 
البيئة البدوية  احتياجات احلياة ال�سرورية يف 
والأغنام  اجل��م��ال  على  اعتمدت  التي  القدمية 
املاء  م��واط��ن  ع��ن  ال��ب��ح��ث  ق��وت��ه��ا ويف  ك�سب  يف 
وال��ع�����س��ب، وه����و م���ا اأت�����اح ل��ه��م ال���س��ت��ف��ادة من 
ب��ي��وت ال�سعر  امل��ا���س��ي��ة يف ���س��ن��ع  اأ����س���واف ه���ذه 
وامل���الب�������ص والأغ���ط���ي���ة وامل�������س���ان���د وغ��ي��ه��ا من 
يت�سابه  منتج  ال�سدو  اأن  اإىل  الحتياجات، لفتاً 
تكوينه فيما بني دول اخلليج ولرمبا اختلف من 
حيث النقو�ص املطرزة عليه، ومرت هذه احلرفة 
مب��راح��ل تطور كثرة على م��دى الأزم����ان، مع 
الأ�سباغ  م��ن  ب���دًل  ال�سناعية  الأ���س��ب��اغ  دخ���ول 

الطبيعية �سابقاً.
واأو�سح اأن بع�ص اأنواع من ال�سدو عالية اجلودة 
وذات  ن��ادرة  تراثية ومتحفية  الآن قطًعا  تعترب 
قيمة باهظة الثمن ويقبل املهتمون على �سرائها 
الإمارات  بدولة  اإ�سادته  عن  معرباً  واقتنائها، 
ت�سجيل مكونات  ال�سبق يف  لها ق�سب  التي كان 
تراثها الثقايف والإن�ساين يف قائمة اليون�سكو، ما 
يعك�ص مدى اهتمام القيادة الر�سيدة يف الإمارات 
واع��ت��زازه��ا ب��امل��وروث الإم��ارات��ي الأ���س��ي��ل الذي 
والتقاليد  ال��ع��ادات  من  وا�سعة  منظومة  تكونه 
والأه����ازي����ج والأغ�������اين وال��رق�����س��ات والأم���ث���ال 

وال�سعر وغرها.
ال�سارقة  معهد  ج��ه��ود  على  ال�سيف  اأث��ن��ى  كما 
ل���ل���راث وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه وال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه يف 
حت��ق��ي��ق ت��وج��ه��ات وت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�سمو 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ال�سارقة، يف حفظ  الأعلى حاكم  املجل�ص  ع�سو 
ال�����راث و���س��ون��ه ه��وي��ت��ه، م���ا ج��ع��ل��ه��م يعملون 
املهرجان  ���س��ي��وف  راح���ة  ل�سمان  ن��ح��ل  كخلية 

واإ�سعاد زواره وتنويع فعالياته.

لفهم  مهم  مدخل  �لعرقي  �ملو�صيقى  علم 
�حل�صار�ت

اإدارة  مدير  العبدان  علي  اأ.  حت��دث  جانبه  من 

الراث الفني مبعهد ال�سارقة للراث والباحث 
البحث  “معاير  ح����ول  ال�����س��ع��ب��ي  امل������وروث  يف 
وذلك  العرقي”  املو�سيقى  علم  يف  الأك���ادمي���ي 
التعليمي  الربنامج  حما�سرات  �سل�سلة  �سمن 
والأك���ادمي���ي يف ال��ب��ي��ت ال��غ��رب��ي خ���الل اجلل�سة 
ال��ت��ي اأدارت��ه��ا الأ���س��ت��اذة وف���اء داغ�����س��ت��اين، حيث 
العرقي  املو�سيقى  علم  اأن  اإىل  ال��ع��ب��دان  اأ���س��ار 
مو�سيقى  ع��ل��م  ع��ل��ي��ه  يطلقه  م��ا  اأو  الإث���ن���ي  اأو 
ثقافية  جوانب  من  الفن  ه��ذا  يدر�ص  ال�سعوب 
وفق  ينتجونها،  الذين  لالأ�سخا�ص  واجتماعية 
على  بالركيز  ومنهجية متتاز  نظرية  اأ�ساليب 
املو�سيقى  بال�سلوك  املرتبطة  والأن�ساق  الأبعاد 
واملادية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الثقافية  ال��ن��واح��ي  م��ن 

والإدراكية والبيولوجية املختلفة.
واأو�سح اأن هذا العلم عبارة عن املعرفة الناجتة 
ومعرف  ث��ق��اف��ي��اً  ال��ع��امل  مو�سيقى  درا����س���ة  ع��ن 
ما  وه���و  امل��و���س��ي��ق��ي،  ال��ن��ا���ص  ينتج  ومل����اذا  كيفية 
يكمل علم الأن�سنة ملعرفة التغرات الجتماعية 
املو�سيقى،  ت��ط��ور  ت�ساحب  ال��ت��ي  والقت�سادية 
وهو ما يدفعنا للم�سي قدماً يف معرفة ودرا�سة 
و�سع هذا العلم يف العامل العربي والوقوف على 
تطبيقاته، ومن ثم فهم التغرات التي طراأت يف 

فنوننا ال�سعبية.
املراأة  عالقة  اأي�ساً  يناق�ص  العلم  هذا  اإن  وتابع 
باملو�سيقى، وعالقة الأعراق الأخرى بهذا الفن، 
توحيد  يف  واأث���ره  الوطنية  باملنا�سبة  وعالقته 
املختلفة ومن  الأزم��ات  واإفادته خالل  املجتمع، 
العبدان  والأوب���ئ���ة.واخ���ت���ت���م  اجل���وائ���ح  �سمنها 
امل�ستعملة  امل��ن��اه��ج  ع��ن  ب��احل��دي��ث  حم��ا���س��رت��ه 
والنت�ساري  ال��ت��ط��وري  ك��امل��ن��ه��ج  ال��ع��ل��م  ه���ذا  يف 
ث��م ع��ر���ص م��ق��ارن��ة بني  والوظيفي وال��ب��ن��ي��وي، 
الآلت املو�سيقية وت�سنيفها وفق معاير حمددة 

كجانب من اهتمامات هذا العلم.

ور�صة �لف�صيف�صاء.. تثري خيال �لأطفال
�سل�سلة  و�سمن  العربي  ال��راث  فعاليات  �سمن 
الور�ص التدريبية املوجهة لالأطفال والعائالت، 
قدم الأ�ستاذ جنيب خروبي من تون�ص ال�سقيقة 
اأو  بالف�سيف�ساء  الركيب  م��ه��ارات  ح��ول  ور���س��ة 
ر���س��م عدة  ال��ور���س��ة  امل��وزاي��ي��ك، ح��ي��ث ت�سمنت 
على  بالعتماد  بالف�سيف�ساء  ت�سكيلية  ل��وح��ات 
املمحاة لتعويد الطفل على الركيز يف التعامل 
واإعادة  املهملة  والأ���س��ي��اء  ال�سغرة  القطع  م��ع 
الف�سيف�سائية  ال��ل��وح��ات  ل�سناعة  ا�ستخدامها 
الفنون  ت��ع��ل��م  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  اجل��م��ي��ل��ة،  ال��ف��ن��ي��ة 
الت�سكيلية وممار�ستها م�سدر مهم من م�سادر 
مهاراته  وت��ط��وي��ر  للم�ستقبل  ال��ط��ف��ل  اإع�����داد 
وحت�سيله  ب���ل  وت��ف��ك��ره  وخ��ي��ال��ه  الإب���داع���ي���ة 
ال���درا����س���ي م���ن خ���الل ت��ع��زي��ز ق�����درات الركيز 
وقت  ا�ستثمار  على  يعمل  كما  ل��دي��ه،  والتفكر 
اأفراد  فراغه وراحته بالنافع واملفيد ومب�ساركة 

الأ�سر.

ور�ص وحما�صر�ت متنوعة حول �لفنون �ل�صعبية و�لرت�ثية

»اأيام ال�سارقة الرتاثية«: الرتاث الإماراتي يحمل مفاتيح التطوير وال�ستدامة ملعاي�سة امل�ستقبل

•• ال�ّسارقة-الفجر:

اأط��ل��ق جم��م��ع ال��ّل��غ��ة ال��ع��رب��ّي��ة ب��ال�����ّس��ارق��ة اأوىل 
مها  �سينظِّ اّل��ت��ي  الّلغوّي”  “املجل�ص  ف��ع��ال��ي��ات 
�سهريًّا مبقّره، وا�ستهّلها بجل�سة حتت عنوان “يف 
القراءة يف  ب�سهر  احتفاًء  اأخرى”،  القراءة حياة 
فيها  ا�ست�ساف  املّتحدة،  العربّية  الإم���ارات  دول��ة 
القدمي  الأدب  اأ�ستاذة  العبيدي،  ليلى  الّدكتورة 
بجامعة  الآداب  كّلّية  يف  ال��ع��رب��ّي��ة،  الّلغة  بق�سم 

ال�ّسارقة، وع�سو جلنة حتكيم حتّدي القراءة.  

ويف ب��داي��ة اجل��ل�����س��ة اّل��ت��ي اأدارت���ه���ا ���س��ي��م��اء عبد 
امل�ستغامني،  �سايف  احمّمد  الّدكتور  حت��ّدث  اهلل، 
بال�ّسارقة،  العربّية  ال��ّل��غ��ة  ملجمع  ال��ع��ام  الأم���ني 
معلًنا اإطالق اأوىل الفعاليات ال�ّسهرّية للمجل�ص 
اجلل�سات  من  “نبتغي  بقوله:  باملجمع  الّلغوّي 
بني  و���س��ل  ه��م��زة  ت��ك��ون  اأن  الّلغوّي”  “املجل�ص 
ال�سوء  لن�سّلط  واجل��م��ه��ور،  والأدب����اء  الّلغوّيني 
من خاللها على جملة من املو�سوعات وامل�ساريع 
الّلغوية املهّمة، وي�سعدنا يف فاحتة هذه املجال�ص 
القراءة  �سهر  الأوىل مبنا�سبة  الأم�سية  اأن تكون 

يف الإمارات«.
اجلل�سة  ال��ع��ب��ي��دي  ليلى  الأك��ادمي��ّي��ة  وا���س��ت��ه��ّل��ت 
بالقول: “نحن نقراأ لنعي�ص مّرتني، مّرة يف هذه 
الكتاب  ننتقي  عندما  نختارها  والّثانية  احلياة، 
اأج��ل تلك املعرفة  ن��ق��راأه؛ ونحن نقراأ من  اّل��ذي 
اّلتي جتعلنا ن�سعر ب�سعادة تغمرنا وكاأّننا ننزوي 
يف ركن بعيد من هذا العامل، ونبتعد عن كّل ما 
الّثمني  ال��وق��ت  لنمتلك  حياتنا؛  علينا  ينغِّ�ص 
ونغنمه من حياتنا ليكون ثرًيّا مبا نقراأه، ولذلك 

فاإّن يف القراءة حياة اأخرى«.
واأ�سارت العبيدي اإىل اأّن قراءتنا لبع�ص الكلمات 
الّلغة  لأّن  ال��وا���س��ع��ة؛  معانيها  اإىل  ب��ن��ا  ت�����س��اف��ر 
كلماتها  وديناميكّية، ول تقف  لغة حّية  العربّية 
ال���واح���د، واأّن م���ا ي��ب��دو لنا  امل��ع��ن��ى  ع��ن��د ح����دود 
ال�ّسعور  بني  الفرق  مثل  كذلك،  لي�ص  مت�سابًها 
والإح�سا�ص؛ حيث النتقال من الإح�سا�ص املاّدي 

اإىل م�ستوى ال�ّسعور الّداخلي.
اأّن م��ه��ّم��ة ال���ق���راءة هي  واأو���س��ح��ت الأك���ادمي���ّي���ة 
ومنحه  ب��ذات��ه،  والرت��ق��اء  الإن�سان،  ذوق  تهذيب 
وجتاوز  الخ��ت��الف  م��ن  نه  متكِّ عقله  يف  ف�سحًة 
اأْن يفكِّر يف  الإن�سان  واأّن على  الآخ��ري��ن،  ع��رثات 
كّل كلمة يقولها؛ لأّنها ميكن اأن حتّط من �ساأنه 

اأو ترفعه.
ذوات  متنحنا  القراءة  جنعل  اأن  “علينا  وقالت: 
�سورة  اأح�سن  يف  نظهر  اأن  ن��ح��ّب  فكما  جميلة، 
اأمام الآخرين من حيث املظهر اخلارجّي، علينا 

ال��ق��راءة، ولكي  ب��زاد عقولنا من خالل  الهتمام 
مكتبات  اإىل  بحاجة  ل�سنا  ال��ق��راءة  م��ن  ن�ستفيد 
�سخمة يف منازلنا بقدر ما نحن بحاجة للقراءة 

كن�ساط وعادة را�سخة«.
اإىل  ي�����س��ل  ال���ق���ارئ ل  اأّن  ال��ع��ب��ي��دي  واأو����س���ح���ت 
بعد  اإّل  املفيدة،  الكتب  انتقاء  بطريقة  الهتمام 
يف  ت�سعه  اّلتي  املتنّوعة  ال��ق��راءة  مبرحلة  امل��رور 
واأّننا  الطبيعّية،  وم��راح��ل��ه��ا  ال��ق��راءة  ���س��رورة 
يف  خربتنا  تكون  اأن  بعد  اإّل  انتقائيِّني  نكون  ل 
نن�ساق  ل  بحيث  ب��ال��ّت��ج��ارب،  م�سقولة  ال��ق��راءة 

وراء الكتب اّلتي ل تنفع.
وخ���الل اجل��ل�����س��ة ب���رزت ال��ّط��ف��ل��ة ���س��ري��ن��ا راأفت 
ح���ام���د، اإح�����دى امل�����س��رك��ات يف م�����س��اب��ق��ة حتّدي 
اجل���م���ه���ور وحتّدثت  اأده�������س���ت  اّل���ت���ي  ال�����ق�����راءة، 
حياتها  يف  القراءة  اأهّمّية  عن  اأمامهم  بف�ساحة 
وك��ي��ف دف��ع��ت��ه��ا ل��ك��ت��اب��ة ال��ق�����س�����ص، وق��ال��ت اإّنها 
ت��وا���س��ل ال���ق���راءة لأّن وال��دت��ه��ا ك��ان��ت ت��ق��راأ لها 

اإجادة  من  متّكنت  حّتى  ال�سغر،  منذ  با�ستمرار 
على  لتح�سل  فيها،  والنطالق  بنف�سها  القراءة 

على م�ستوى  القراءة”  “حتّدي  الأّول يف  املركز 
مدار�ص ال�ّسارقة.

��صت�صاف �لأكادميّية ليلى �لعبيدي �حتفاًء ب�صهر �لقر�ءة يف �لإمار�ت

جممع الّلغة العربّية بال�ّسارقة يتناول اأهّمّية القراءة يف اأوىل فعاليات »املجل�ض الّلغوّي«
�صايف �مل�صتغامني: جل�صات �ملجل�ص �لّلغوّي �ل�ّصهرّية �صتكون  • �حمّمد 

همزة و�صل بني �لّلغوّيني و�لأدباء و�جلمهور
نحن نقر�أ لنعي�ص مّرتني مّرة يف هذه �حلياة و�لّثانية  �لعبيدي:  • ليلى 

نختارها عندما نقر�أ
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مرينا جميل: اأحب 
املغامرة لدرجة اجلنون

وع������������ن امل��������واق��������ف 
ال��������ط��������ري��������ف��������ة يف 
امل�سل�سل  ك��وال��ي�����ص 
ك��ن��ا بنطلب   : ق��ال��ت 
�سيدة  م������ن  ط�����ع�����ام 
احمد(  )ام  ا���س��م��ه��ا 
ب���ت���ع���م���ل ل����ي����ن����ا اأك������ل 
خم�سو�ص  ع���زوم���ات 
كميات  ب��ن��اك��ل  وك��ن��ا   ،
ونن�سي  ك����ب����رة  اك������ل 
هناك  وك���ان  التمثيل، 
�سحك ه�سترى داخل 
ال���ك���وال���ي�������ص، وامل���خ���رج 
ي�سيف  ال���ت���وين  م��ع��ت��ز 
ال���دم يف  وخ��ف��ة  الب�سمة 

كوالي�ص العمل.
اأ�سباب  م���ن   : وت��اب��ع��ت 
ااأننا  امل�����س��ل�����س��ل  جن����اح 
بطال   12 اأو   11 كنا 
بجوار بع�سنا البع�ص 
����س���اده روح  وال��ع��م��ل 
والتعاون،  امل��ح��ب��ة 
عالوة على جمال 
الق�سة وفكرتها 
والأخ��������������������راج 
يو  ر ل�سينا ا و
ح������ل������وي������ن 

جًدا .
الليثى من مرنا تقدمي م�سهد  وطلب 
)اإ�����س����راء امل���دب���وىل( وال�����ذي ق��دم��ت��ه يف 
واأعطاها  الهواء  (على  )اللعبة  م�سل�سل 
بينها  كوميدي  دي��ال��وج  وح��دث  اي�سارب 

وبني الإعالمي عمرو الليثي .

�أحب �ملغامرة
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ق��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة مرنا 
ق�سم  الأل�سن  كلية  خريجة  اأنها  جميل 
امل���اين واجن��ل��ي��زي ودرا���س��ت��ه��ا بعيدة كل 
البعد عن الفن، واأ�سارت اإىل اأن اأ�سرتها 
تتكون من 4 بنات وولد، وهي الو�سطى 

يف العائلة، 
وع��ن م��واه��ب اخ��وات��ه��ا وه��ل منهم من 
ميتلك موهبة الفن اأجابت مرنا، اأختى 
الثانية  واأخ��ت��ى  ا�ستايلي�ست،  ال�سغره 

موهوبة يف الديكور .
�سناء  الفنانة  اأن  واأ�سافت مرنا جميل 
جميل لي�ست جدتها وانها اإ�ساعة ب�سبب 
ت�سابه ا�سم )جميل(، وتابعت: )ده �سرف 

يل طبعا( .
ب���داأت من  اأن موهبتها  م��رن��ا  وت��اب��ع��ت 
الفنانني،  تقليد  حت��ب  وك��ان��ت  ال�سغر 
والبداية احلقيقية يف مركز البداع مع 
ووبدايتها  ج��الل  خالد  الكبر  امل��خ��رج 
من خالل م�سرحية، كما اأن لها جتربة 

بربنامج )Snl(، وهو برنامج فورمات 
ي��ق��دم ع���دد من  اأم��ري��ك��ى م��ن �سنة 74، 
التي  احللقات  اف�سل  وم��ن  ال�سكت�سات 
اأي  الأويل  احللقة  بالربنامج  قدمتها 
م��ع ع��م��رو ي��و���س��ف واأي�����س��ا ب��ح��ب حلقة 

ي�سرا وروبي .
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ق��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة مرنا 
الأملانية(  )ال�سركة  م�سل�سل  اأن  جميل 
الرائعة  ال��ك��وم��ي��دي��ة  امل�����س��ل�����س��الت  م���ن 
دائمة  )�سحفية(  دور  خ��الل��ه  وق��دم��ت 
وامل�سل�سل  ح���ول���ه���ا،  م���ن  ف��ي��م��ا  ال�����س��ك 
ومنها  رائعة  كوميدية  مواقف  ت�سمن 
اجلداوى  رج��اء  الفنانة  لها  املغفور  مع 
والتي قدمت حلقتني واحلمد هلل جنح 

ونال ا�ستح�سان امل�ساهدين .
)وردة(  دور  ق���دم���ت  ان���ه���ا  واأ�����س����اف����ت 
م�سل�سل  ال�����س��ق��ا يف  اح��م��د  ال��ف��ن��ان  م���ع 

)احل�سان الأ�سود(، 
)البيت  مب�سل�سل  حالًيا  ت�سارك  وان��ه��ا 
عبدالعزيز  حم��م��ود  ك���رمي  م���ع  ب��ي��ت��ى( 
نوعية  م����ن  وه�����و  خ���اط���ر  وم�����س��ط��ف��ى 
كوميدى(،  )رع����ب  وج���دي���دة  خم��ت��ل��ف��ة 
م�����س��رة اإىل ان��ه��ا ق��دم��ت ف��ي��ل��م )ن���ادى 

عبدالعزيز  كرمي  مع  ال�سرى(  الرجال 
كان خطوة مهمة يف م�سرتي الفنية.

و تابعت مرنا جميل انها حتب الر�سم 
حالتني  يف  املطبخ  تدخل  واأي�����س��ا  ج��دا، 
فقط واأو�سحت :)ملا اقب�ص ال�سيك اأو ملا 
�سرقى  اطبخ  وبعرف  فيلم  عقد  ام�سى 

كوي�ص جًدا(.
اإىل انها كانت ت�سبه �ساكرا يف  وا�سارت 
�سعرها  ك��ان  عندما  عمرها  من  مرحلة 

اأ�سفر، 
نوال  ت�سبه  كانت  �سغرة  وهيا  واأي�سا 

الزغبى وكانت ت�سع )ح�سنه( مثلها .
وتابعت:

 ك��م��ا ح���دث م��وق��ف حم���رج يل وه���و اأن 
�سنوات   9 وك��ان لدي  الف�سل  زميلي يف 
م��ك��ت��وب فيها بحبك،  ورق���ة  ل��ه��ا  ار���س��ل 
اننا  واتفقنا  كمان  وان��ا  عليها  وكتبتله 

نتقابل يف النادي، 
ميكب  وح��ط��ي��ت  امل���ن���زل،  اإىل  ورج���ع���ت 
الزغبى  ن������وال  م���ث���ل  ����س���ع���رى  وع���م���ل���ت 
وحطيت احل�سنة، وملا ذهبت اإىل النادى 
ال��دن��ي��ا م��ط��رت وامل��ي��ك��ب ب��اظ واحل�سنة 

وقعت .

جميل  مرنا  ا���س��ارت  اخ��ر  جانب  وعلي 
ودلع  عبدالنور  �سرين  حت��ب  انها  اإىل 

هيفاء وهبى .
وتابعت:

 )مل اقم باي عمليات جتميل، ولو هاعمل 
ليها  ح��اج��ات  لكن  �سكلى  يف  هغر  م�ص 
ريا�سية  وك��ن��ت  ف��ق��ط،  بالب�سرة  ع��الق��ة 
50 كيلو حديد  جًدا وكنت اأحمل حتي 
ول��ك��ن ذه��ب��ت اإىل ال��ط��ب��ي��ب، واخ���ربين 

ب�سرورة البعد عن الريا�سة(.
جميل  مرنا  ا���س��ارت  اآخ��ر  جانب  وعلي 
م��رددة يف قرارتها ول  لي�ست  انها  اإىل 

تن�سي الإ�ساءة،
 وان��ه��ا حت��ب امل��غ��ام��رة ل��درج��ة اجلنون، 
وت��خ��اف ب�����س��دة م��ن اأف����الم ال��رع��ب، ول 
تقف كثًرا اأمام املراآة وحياتها ب�سيطة، 
وانها مرت بتجربة احلب احلقيقى مرة 

واحدة فقط .
وتابعت: اأن اأ�سعب حلظة يف حياتي هي 

حلظة وفاة والدى، 
اإنى  ىل  بالن�سبة  املحرجة  املواقف  ومن 
ملا بروح اأي عزاء بتجيلى كريزة �سحك 

وببقى مت�سايقة منها .

روجت الفنانة �سيماء �سيف مل�ساركتها يف م�سل�سل 
حيث  ي�سرا،  النجمة  بطولة  �سعيدة"،  اأحالم   "

امل�سل�سل،  ب�سخ�سية  لها  بو�سر  �سيماء  ن�سرت 
م���ن خ����الل ح�����س��اب الن�����س��ت��ج��رام اخل���ا����ص بها 

وعلقت عليه ب� " �سدفة...حبيبتى وقريبة لقلبى 
ا�ستنوها فى رم�سان ان �ساءاهلل فى احلى م�سل�سل 

اأحالم �سعيدة".
وعلي جانب اآخر طرحت العدل جروب، الربومو 
الر�سمي مل�سل�سل "اأحالم �سعيدة" للفنانة الكبرة 
ي�سرا، والنجمات غادة عادل ومى ك�ساب و�سيماء 
املقبل  رم�سان  �سهر  يف  عر�سه  املقرر  من  �سيف، 
 ،Watch it ومن�سة ،ON ح�سريا على قناة
بني  ال��ربوم��و  اأج���واء  على  الكوميديا  و�سيطرت 

بطالت العمل.
خليل  ه��ال��ة  ت��األ��ي��ف  �سعيدة"  "اأحالم  م�سل�سل 
واإخراج عمرو عرفة واإنتاج جمال العدل، وي�سجل 
عرفة  وع��م��رو  ي�سرا  ب��ني  ال��ث��اين  التعاون  العمل 
ف��ى ال���درام���ا ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة، ح��ي��ث ق��دم��ا �سوًيا 
عابدين" عام  "�سرايا  م�سل�سل  الأول من  اجل��زء 

.2014
�سهر  يف  اأهلية"  "حرب  م�سل�سل  ي�سرا  وق��دم��ت 
رم�سان املا�سى، و�سارك يف بطولته با�سل اخلياط، 
اأروى جودة، جميلة عو�ص، �سينتيا خليفة، ر�سدي 
خالد  ح��ج��ازى،  حممود  ال�سيد،  مايان  ال�سامي، 
كتكت،  مل��ى  ���س��ي��ام،  ب�سنت  الأزيل  م���روى  ح��ج��اج، 
اأحمد عادل،  تاأليف  ف��وؤاد،  وبرلتنى  عمرو �سالح 

حوار منة القيعي، واإخراج �سامح عبد العزيز.
وفى �سياق اآخر ت�ستعد ي�سرا للوقوف على خ�سبة 
امل�����س��رح م���ن ج��دي��د ب��ع��د غ��ي��اب 19 ع���اًم���ا منذ 
 2002 ع��ام  ينام"  ب��اب��ا  "ملا  م�سرحية  تقدميها 
اإخ���راج خالد ج��الل، وال��ذي ب��دوره يعيدها مرة 
واإخراجه  ت��األ��ي��ف��ه  م��ن  م�سرحية  خ���الل  اأخ����رى 
مو�سم  يف  للعر�ص  وفافى"  "�سايف  ا���س��م  حتمل 
ال�سعودية  العربية  باململكة  الرفيهى  الريا�ص 

خالل الفرة املقبلة.

بطولته  اأوىل  ن��ور  حممد  ال��ف��ن��ان  يخو�ص 
بعنوان  فيلم  ال�سينما، من خالل  املطلقة يف 
من  اأن��ت��ه��ى  وال�����ذى  بتفا�سيله"،  "احلب 
ت�����س��وي��ره م��اب��ني م�����س��ر وال��ب��ح��ري��ن، ومن 
املقررطرحه يف ال�سينمات خالل مو�سم عيد 

الفطرر.
اإط�����ار كوميدي  ال��ف��ي��ل��م ف���ى  وت�����دوراأح�����داث 
رومان�سي حول رامز ال�ساب الغني الذي يعود 
مل�سر بعد وفاة والده وي�سبح فجاأه م�سوؤول 
العودة  ي�ستطيع  ول  ال�سقيق  غر  اأخيه  عن 
ترف�ص  ب�سيطة  ف��ت��اة  م��ع  ح��ب  ق�سة  وي��ب��داأ 
اأعلى في�سطر  الرتباط ب�سخ�ص من طبقة 

للعي�ص ب�سخ�سيتني حتي ينال اإعجابها.
حممد  ب��ط��ول��ة  بتفا�سيله"،  "احلب  ف��ي��ل��م 
اأب��و �سريع، عالء  ن��ور، ملك ق��ورة، م�سطفى 
اأحمد بجة، كرمي احل�سينى، حممد  مر�سى، 
غنيم، م�سطفي عبا�ص، كارميان ، دينا هالل، 
كرمي  تاأليف  والفيلم  ال�سالم،  عبد  ن��اردي��ن 
احل�سيني و حممد خمتار وحممد ال�سباعي 

واإخراج حممد حمدى.
اأعمال  نور قبل ذلك يف عدة  و�سارك حممد 
�سينمائية كانت اآخرها فيلم "اطلعوىل برة" 
وملك  عبدالعزيز  حممود  كرمي  الفنان  مع 
ن��ور ط��رح مب�ساركة  اأن حممد  .ي��ذك��ر  ق���ورة 
فريق واما اأغنية "جنمة معدية" من كلمات 
واأحل����ان ع��زي��ز ال�����س��اف��ع��ي يف ال��ت��ع��اون الأول 
وح��ق��ق��ت جناحاً  ت��وم��ا،  ت��وزي��ع  وم���ن  بينهم، 
جيداً، حيث حر�ص جنوم الفن على الإ�سادة 
ح�سنى  واأك���رم  ح�سنى  تامر  منهم  بالأغنية 
كرارة  واأم��ر  وه�سام ماجد  وزينة  زكي  مني 

وهيثم �ساكر واأحمد فهمى.

منة �صلبى، روبى، ي�صر�، ويف �لكوميديا دنيا �صمري غامن، وتابعت : �أ�صعي �إىل �أن تكون يل طريقة خمتلفة 
يف �لتمثيل، ولفتت �إىل �أن �أول بطولة لها كانت مع معتز �لتونى وم�صطفى خاطر يف م�صل�صل )ربع رومى( 

وكان م�صل�صل ر�ئع وحقق جناحا كبري� بح�صب و�صفها .
و�أ�صافت )مرينا( خلل حلولها �صيفة بربنامج )و�حد من �لنا�ص( مع �لإعلمي د. عمرو �لليثي على �صا�صة 

�حلياة: �أمتنى �أن �قد�م �أدو�ر تر�جيديا ولدي �لكثرية لأقدمه يف جمال �لفن يف �مل�صتقبل .
وتابعت: دوري يف م�صل�صل �للعبة )�إ�صر�ء( نقلة يف حياتي �لفنية، و�صعدت ب�صدة بالتعاون مع �صيكو وه�صام 
ماجد ومعتز �لتونى، وعندما قر�أت �أول 4 حلقات من �جلزء �لأول كنت مبوت من �ل�صحك، وجل�صت معهم يف 

�ملكتب وكنا ن�صيف على �ل�صيناريو مو�قف كوميدية .

قالت �لفنانة مرينا جميل �أنها تع�صق �لفن ب�صكل عام و�لتمثيل 
�أو  �أقدم كافة �لأدو�ر �لكوميدية  �أن  ب�صكل خا�ص وتتمني 
م�صرية  �لتليفزيونية،  �لدر�ما  �أو  �ل�صينما  يف  �لرت�جيدية 
�إىل �أن �لو�صط �لفني به عدد من �لنجمات �ملتاألقات ومنهن 

�سيماء �سيف تروج ل�سخ�سية »�سدفة« 
فى م�سل�سل »اأحالم �سعيدة«

حممد نور �ساب غنى يثري امل�ساكل بعد 
وفاة والده فى فيلم »احلب بتفا�سيله«

دور )�إ�صر�ء( مب�صل�صل )�للعبة( نقلة يف حياتي 
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فوائد �سرب ال�ساي الأخ�سر يوميا
ال�ساي  اأن  الرو�سية،  التغذية  خبرة  اإيفانيكوفا،  تاتيانا  الدكتورة  اأعلنت 

الأخ�سر يقلل من خطر منو اخلاليا ال�سرطانية يف اجل�سم.
وت�سر اخلبرة يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية لالأنباء، اإىل اأن تناول 
ال�ساي الأخ�سر يوميا بانتظام، يقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�ص خطرة.

وت�سيف، لل�ساي الأخ�سر خ�سائ�ص مهدئة ويحمي الإن�سان من الإفراط 
املتوتر يف تناول الطعام. لأنه يحتوى على ن�سبة عالية من مادة الكاتيكني 

،С نوع من الفالفونويدات( وفيتامني(
وتقول، "مادة الكاتيكني، تقوي جدران ال�سعرات الدموية وتخف�ص خطر 
املناعة، وحتذر من  ال�سرطانية يف اجل�سم، وتعزز منظومة  ن�سوء اخلاليا 

خطر ت�سلب ال�سرايني".
وت�سيف، يجب على من يعاين من انخفا�ص م�ستوى �سغط الدم واأمرا�ص 

الكبد والأمعاء، اأخذ احلذر من تناول ال�ساي الأخ�سر.

ال�سكر ميكن اأن يحّفز مر�ض األزهامير
لأن  األ��زه��امي��ر،  مر�ص  تطور  يحفز  اأن  ميكن  ال�سكر  اأن  العلماء،  اكت�سف 

تناوله يوؤثر �سلبا يف الوظائف الإدراكية للدماغ.
برئا�سة  علميا  ف��ري��ق��ا  اأن  اإىل   ،Daily Express �سحيفة  وت�����س��ر 
م�سروع  من  مر�سى   837 تخ�ص  بيانات  وحلل  در���ص  ف��ورد،  كري�ستوفر 
 Rush Memory and( وال�سيخوخة  ال��ذاك��رة  ل��درا���س��ة  مكر�ص 
ال�سكر  ت���ن���اول  ب���ني  ال��ع��الق��ة  حت��دي��د  ب��ه��دف   )Aging Project

والتفكر.
كان  بهم  اخلا�ص  التغذية  ا�ستبيان  لأن  املر�سى  ه��وؤلء  الباحثون  واختار 
ال�سكر،  ا�ستهالك  التخلي عن  كان عليهم عدم  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  مكتمال 
اأع���را����ص ال��زه��امي��ر، واج���ت���ازوا ع��ل��ى الأق����ل اختبارين  ومل ت��ك��ن ل��دي��ه��م 
اختبارا   19 الباحثون  اأجرى  التفكر  تقييم م�ستوى  اأجل  للمعرفة. ومن 
ال�سعرات  ال�سكر وكمية  ا�ستهالك  العالقة بني  اإىل حتديد  تهدف  كانت   ،
احلرارية والتفكر، والذاكرة ق�سرة املدى والذاكرة الدللية والعر�سية 

وحتديد الزمكان و�سرعة الإدراك.
وا�ستنادا اإىل نتائج هذه الختبارات، قّيم الباحثون تاأثر ال�سكر يف تطور 
ال�سكر  ا�ستهالك  مر�ص الزهامير. وات�سح لهم وجود عالقة عك�سية بني 
والتفكر والذاكرة الدللية والعر�سية والذاكرة ق�سرة املدى. واأن اأوىل 

الأعرا�ص املبكرة ملر�ص الزهامير هو فقدان الذاكرة.
ومن جانب اآخر اأعلن العلماء قائمة باملواد الغذائية التي تقلل من خطر 
بالذات  لأن��ه  القائمة،  ه��ذه  اجل��وز  ويت�سدر  ال��زه��امي��ر.  الإ���س��اب��ة مبر�ص 
الدماغ.  التي تعزز عمل  النباتية  امل��واد  يحتوي على جمموعة فريدة من 
وي�سر العلماء، اإىل اأن اجلوز يحتوي على م�سادات الأك�سدة اأكرث من اأي 
الدهنية غر   -3 اأوميغا  باأحما�ص  اأن��ه غني  كما  املك�سرات،  اآخ��ر من  ن��وع 

امل�سبعة املقاومة لاللتهابات.
بالإ�سافة  يجب  ال�سحة  على  احل��ف��اظ  اأج���ل  م��ن  ب��اأن��ه  العلماء،  وين�سح 
عملية  لإبطاء  لل�سغط  خاف�ص  متو�سطي،  غذائي  نظام  اتباع  اجل��وز  اإىل 
التنك�ص الع�سبي MIND الذي ي�سمح مبكافحة تدهور عملية التفكر. 
كما ت�سمل قائمة اخلرباء، بالإ�سافة اإىل اجلوز، اخل�سروات والثمار وزيت 

الزيتون واحلبوب الكاملة والأ�سماك والفا�سوليا والدواجن.

�لأدمة؟  هي  • ما 
- القرابة وتطلق اأي�سا على ال�سواد يف الب�سرة 

�لآجر؟  هو  • ما 
- الطني 

�لظئر؟  هي  • ما 
- احلا�سنة التي تتوىل ح�سانة الطفل ورعايته. 

�لعتاهيه؟  �أبو  لل�صاعر  �حلقيقي  �لإ�صم  • ما 
- اإ�سماعيل بن القا�سم 

�لبيان؟  �أمري  لقب  �صاحب  • من 
- �سكيب اأر�سالن 

�لزدو�جيه؟  هي  • ما 
- ا�سراك عن�سرين يف �سئ واحد. 

الفراولة. من  اأكرث  �سكر  ن�سبة  على  يحتوي  الليمون  اأن  تعلم  • هل 
اإ�سايف. �سلع  لديهم  الب�سر  من   8% اأن  تعلم  • هل 

املحيطات. يف  موجودة  النباتية  احلياة  من   85% • اأن 
�سهرة. ماركة  وهي  ليف�سيتز.  رالف  هو  احلقيقي  لورين  رالف  • اإ�سم 

اأ�سول  الي�سرى  يده  ي�ستخدم  وي�سمى من  الي�سرى.  اأيديهم  ي�ستخدمون  النا�ص  %11 من  اأن  تعلم  • هل 
اأو اأع�سر. واأنا واحد منهم.

منهم. واحد  اأنا  وكذلك  مواليد.  ن�سبة  اأعلى  فيه  تكون  اأغ�سط�ص  �سهر  اأن  تعلم  • هل 
تذوقه. ميكنك  ل  باللعاب  يختلط  مل  اإذا  الطعام  اأن  تعلم  • هل 

اأن متو�سط نوم ال�سخ�ص العادي هو 7 دقائق فقط.
وقاطعة. حادة  �سن   42 هو  الدب  ا�سنان  عدد  اأن  تعلم  • هل 

خّمه. من  اأكرب  النعام  طائر  عني  اأن  تعلم  • هل 
الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ص يف تركيا 

الثعبان الكاذب 
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�لنعناع 

يعترب النعناع امل�سروب املف�سل واملنع�ص لأفراد الأ�سرة. 
وي�ستخدم النعناع للعالج من احتقان احلنجرة وا�سطرابات املعدة والأمعاء 
تعمل على  اأن  ط��ي��ارة ميكن  زي��وت  ال��ط��ري على  الع�سب  ه��ذا  كما يحتوي 

تخفيف الإجهاد ورفع املعنويات والتخل�ص من ال�سعور بال�سيق. 
�سنع  يف  اأخ��رى  عطرة  اأع�ساب  مع  مبزجه  النعناع  من  ال�ستفادة  وميكن 

�سراب يعمل على رفع احلالة املعنوية. 
ولتح�سني مذاق ال�ساي ميكن اأن ي�ساف النعناع اإليه كما اأن ا�ستخدام النعناع 
الأ�سخا�ص  ويو�سى  الدرقية  وظيفة  تنظيم  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كعالج، 

امل�سابون بالتهاب الغدة الدرقية ب�سرورة ا�ستخدام النعناع بروية.

فقد الثعبان الكبر فردة حذائه اثناء طرانه فوق الغابة اجلميلة.. فحزن ونزل ب�سرعة يبحث عنها يف كل 
يبكي حذائه  امه حزيناً  ايل  فعاد  فائدة  وهناك ول  هنا  قلب احل�سائ�ص  والزه���ار،  ال�سجار  فت�ص بني  مكان، 
الذي �ساع، هنا جمعت امه كل افراد العائلة وال�سدقاء للبحث عن احلذاء لكن ل فائدة فاجتمعوا يتناق�سون 
حتى جاءهم الع�سفور الطنان ال�سغر اجلميل بفكرة رائعة، هي عمل اعالن يوزع يف كل انحاء الغابة للبحث 
عن احلذاء فاأح�سر الثعبان ع�سر التوت الحمر واخذ يكتب بطرف ذيله العالن على ورق ال�سجار يف كل 

مكان.
الثعبان  الثلوج وق�سى  الثلج يت�ساقط واختفت معامل الر���ص وال�سجارحتت  مر وقت طويل ول فائدة وب��داأ 
�سبقته وخرجت تطل  ان ي�سري حذاء جديد، ولكن �سم�سنا اجلميلة  �ستاءه حزين بال حذاء حتى قرر  ايام 
على الغابة فحولت ثلجها البي�ص اإىل ماء وجوها البارد اإىل دفء جميل، فخرج اجلميع يلعبون وميرحون 
ويف هذه الثناء �سرخ احلمار بقوة وق��ال وجدتها وج��دت ف��ردة احل��ذاء، اجتمع اجلميع عند احلمار واخذوا 
اإىل الثعبان ولكن لال�سف انقطعت فردة احلذاء قطع �سغرة  يتجاذبون فردة احلذاء وكل يريد ان يحملها 
وكثراً جداً عندما جاء الثعبان وراآها بكى كثراً و�سالت دموعه بغزارة مما جعل اجلميع يخجلون ويذهبون 
م�سرعني خوفاً من غ�سبه ال.. احلمار فقد وقف وقال للثعبان انا خمطئ، انا حمار، لو مل اقل اين وجدتها 
�ساأجعلك وجبتي الن و�ساأ�سنع من جلدك حذاء ايها اجلبان  ما حدث ما حدث فغ�سب الثعبان وقال ح�سناً 
فخاف احلمار وابتعد عن الثعبان ثم.. توقف احلمار ونظر اإىل الثعبان وقال ب�سوته الغريب.. انا ل�ست حماراً 
ايها الثعبان.. انت احلمار، فغ�سب فقال احلمار كيف تقول ان حذائك �سقط منك اثناء طرانك فوق الغابة.. 
وانت ل ت�ستطيع الطران واي�سا لي�ص لك ارجل.. فكيف واين تلب�ص احلذاء؟ �سكت الثعبان واخذ يفكر.. وحتى 

الن مازال يفكر!

ا خلل �أ�صبوع �ملو�صة يف طوكيو. � ف ب �أع�صاء فرقة Psysalia للمو�صيقى، يرتدون �إبد�عات من ماركة �لأزياء KIDILL، يوؤدون عر�صً

ك�سفت درا�سة جديدة اأن الأوقات التي ناأكل فيها قد 
يكون لها تاأثر على �سحتنا، كما اأن تناول الطعام يف 

الوقت "املنا�سب" ميكن اأن مينحنا عمرا مديدا.
وت�سر الأبحاث اإىل اأن احل�سول على وجبة الإفطار 
متو�سط    يعزز  اأن  ميكن  �سباحا   7 ال�ساعة  بحلول 

العمر املتوقع.
الوجبة  توقيت  ك��ان  اإذا  م��ا  اكت�ساف  العلماء  واأراد 
ال��ع��م��ر. ووج���دت  ب��ط��ول  ال��ي��وم م��رت��ب��ط��ا  الأوىل يف 
من  متاأخر  وقت  يف  الطعام  تناول  اأن  �سابقة  اأبحاث 
ال��ل��ي��ل يعطل ���س��اع��ة اجل�����س��م ال��داخ��ل��ي��ة وي��زي��د من 
النوع الثاين واأمرا�ص  خطر الإ�سابة بال�سكري من 
اإذا  الدرا�سات نظرت يف ما  القليل من  القلب. ولكن 
تتبع  ولذلك  التاأثر.  نف�ص  له  الإفطار  توقيت  كان 

 34 اأك��رث من  نيويورك  باحثون من جامعة مدينة 
األ���ف اأم��ري��ك��ي ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 40 ع��ام��ا لعدة 

عقود.
و���س��ج��ل امل��ت��ط��وع��ون اأوق�������ات ت���ن���اول ال���ط���ع���ام وق���ام 
مدار  على  الوفيات  معدلت  مع  مبقارنتها  العلماء 
جملة  يف  ُن�سرت  التي  النتائج،  واأظ��ه��رت  ال��درا���س��ة. 
وجبة  يتناولون  الذين  اأولئك  اأن   ،Nutrition
الإفطار بني ال�ساعة 6 �سباحا و7 �سباحا كانوا اأقل 
الأمرا�ص  ب�سبب  املبكرة  للوفاة   6% بن�سبة  عر�سة 
مقارنة  ال�سرطان  اأو  القلب  اأمرا�ص  مثل  الرئي�سية 
يف  بانتظام  الإفطار  وجبة  يتناولون  الذين  باأولئك 
ال�ساعة 8 �سباحا، و%12 اأقل عر�سة خلطر املوت 
املبكر من اأولئك الذين يتناولون وجبتهم الأوىل يف 

ال�ساعة 10 �سباحا.
وُيعتقد اأن تخطي وجبة الإفطار، اأو تناولها يف وقت 
وهي  اجل�����س��م،  يف  الطعام"  "�ساعة  يعطل  م��ت��اأخ��ر، 
الربجمة الداخلية التي تتحكم يف اإفراز الهرمونات 
املرتبطة بالتغذية، مثل الإن�سولني، واأن الوجبة غر 

املنتظمة ميكن اأن تعطل الإ�سارات التي تر�سلها.
ب�سكل  ذروتها  اأج�سامنا  يف  اجللوكوز  م�ستويات  تبلغ 
ط��ب��ي��ع��ي يف اأوق�������ات م��ع��ي��ن��ة م���ن ال����ي����وم. ن���ظ���را لأن 
اجللوكوز  ه��ذا  حت��رق  بالغذاء  املرتبطة  الهرمونات 
يعني  الطعام متاأخرا  تناول  ف��اإن  ال��دم،  من جم��رى 
ارتفاع  ي���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن  مرتفعة.  امل�ستويات  ب��ق��اء 
الإ�سابة  اإىل  ب��ا���س��ت��م��رار  ال���دم  يف  اجل��ل��وك��وز  ن�سبة 

مبر�ص ال�سكري وال�سمنة واأمرا�ص القلب.

درا�سة حتدد الوقت املنا�سب لتناول وجبة الإفطار من اأجل عمر مديد


