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طريقة حلماية عيون طفلك من ال�شم�س 
املكوث  اأثناء  يوم  كل  �ساعات  لعدة  ال�سم�س  لأ�سعة  الأطفال  يتعر�س 

خارج املنزل، وذلك دون وعي خلطر التعر�س لأ�سعة ال�سم�س.
اأكرث  ت��ك��ون  الأط��ف��ال  ع��ي��ون  اإن  الأطفال"  "�سحة  موؤ�س�سة  وق��ال��ت 
م�سددة  بالبالغني،  مقارنة  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  جتاه  ح�سا�سية 

على �سرورة حماية عيون الطفل بوا�سطة نظارة �سم�سية منا�سبة.
لعيون  املنا�سبة  ال�سم�سية  النظارة  اأن  الأمل��ان��ي��ة  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 
تكون  اأن  امل��ه��م  م��ن  ل��ذا  بالكامل؛  ال��ع��ي��ون  تغطي  اأن  ينبغي  الطفل 
اإىل احلاجب واإىل حافة الوجه جانبيا  العد�سات كبرية بحيث ت�سل 
ملنع �سقوط ال�سوء على العني من اجلانب. ومن املهم اأي�سا اأن يكون 

لون العد�سات داكنا كالبني والأ�سود.
اأن توفر النظارة ال�سم�سية حماية جيدة من التوهج من  كما ينبغي 
الفئة 2 على الأقل، وكذلك حماية جيدة من الأ�سعة فوق البنف�سجية 
النظارة  تتمتع  اأن  ينبغي  عام،  وب�سكل   .UV 400 ال�سارة مبعدل 
غري  تكون  واأن  الرت���داء  راح��ة  اأج��ل  م��ن  منا�سب  مبقا�س  ال�سم�سية 
قابلة للك�سر، كي ل تتعر�س عيون الطفل لإ�سابات.  تعترب النظارات 
ال�سم�سية ال�سغرية حمبة للعيون ولها تاأثري يخطف الأنظار، ولكن 
هناك ما هو اأهم من اجلاذبية عند �سراء النظارات ال�سم�سية لطفلك، 

وهو ما يتنا�سب حقاً مع احتياجات �سحة عيون طفلك و�سالمته. 

حمفز لل�شان يعالج انقطاع النف�س 
اأك��رث عر�سة  داون  امل�سابني مبتالزمة  الأط��ف��ال  اإن  اخل���رباء،  يقول 
الأطفال،  النوم مقارنة بغريهم من  اأثناء  النف�س  بانقطاع  لالإ�سابة 

وغالباً ما تف�سل العالجات التقليدية التي يخ�سعون لها.
وقد طور العلماء جهازاً ثورياً قاباًل للزراعة يحفز اأع�ساب الل�سان. 
" حمفز  ا�سم  عليه  اأطلق  ال��ذي  اجلهاز  على  بالفعل  املوافقة  ومت��ت 
الأمريكية  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  قبل  م��ن  الل�سان"  حت��ت  الع�سب 
للبالغني امل�سابني بانقطاع النف�س اأثناء النوم والذين ل ي�ستطيعون 
.)CPAP( ا�ستخدام عالج �سغط جمرى الهواء الإيجابي امل�ستمر
يتم زرع اجلهاز جراحًيا يف عيادة خارجية. عندما ي�ست�سعر اجلهاز اأن 
الع�سب  اإىل  كهربائية  نب�سة  ير�سل  فاإنه  التنف�س،  يحاول  امل�ستخدم 
حتت الل�سان الذي يتحكم يف الل�سان. يوؤدي ذلك اإىل حترك الل�سان 

لالأمام يف الفم، مما يوؤدي اإىل فتح جمرى الهواء.
وقال كبري الباحثني ومدير طب الأذن والأنف واحلنجرة لالأطفال 
الدكتور  بو�سطن،  يف  والأذن  للعيون  ما�سات�سو�ست�س  م�ستو�سف  يف 
ال�سعور  ب�سبب  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ول���دت  "لقد  ه��ارت��ن��ي��ك:  كري�ستوفر 
بالإحباط من عدم وجود خيار عالجي فعال لالأطفال الذين يعانون 

من متالزمة داون والذين يعانون من توقف التنف�س اأثناء النوم".

لون ب�شرتك مفتاح الختيار املنا�شب لأحمر اخلدود
اخلدود  اأحمر  اختيار  للمراأة  ميكن  "Instyle" اأن��ه  جملة  اأوردت 

املنا�سب بناء على لون ب�سرتها وكذلك لون عينيها.
واأو�سحت املجلة املعنية باملو�سة واجلمال اأن الب�سرة الفاحتة تغازلها 
األ����وان اأح��م��ر اخل����دود ال��ن��اع��م��ة م��ث��ل ال����وردي وامل����وف وخ�����س��ب الورد 
مفعماً  وردي��اً  اخل��دود مظهراً  الدرجات  واخلوخي؛ حيث متنح هذه 

بالرقة والأنوثة.
الأك��رث كثافة مثل  الأل��وان  اللون رائعة مع  الب�سرة متو�سطة  وتبدو 

درجات التوتي واملرجاين والربتقايل املدخن.
الب�سرة الداكنة فتداعبها درجات الربتقايل وامل�سم�سي، ل �سيما  اأما 

الدرجات ذات الربيق الذهبي.
اأحمر اخلدود من العيون، فاإن لون العيون يلعب دوراً  ونظراً لقرب 
مهماً يف اختيار اللون املنا�سب؛ حيث تتناغم العيون ذات اللون البني 
الداكن مع اأحمر اخلدود بدرجات التوتي والبنف�سجي، يف حني تبدو 
ال��وردي واخلوخي  العيون ذات اللون البني الفاحت رائعة مع درج��ات 
اأو الذهبي اخلفيف. وتتناغم العيون الزرقاء مع اأحمر  والبنف�سجي 
اخل��دود ب��درج��ات الربتقايل واخل��وخ��ي وال���وردي وك��ل املنتجات ذات 

الربيق الذهبي.
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ل تغادر منزلك يف حال الإ�شابة بهذه الأعرا�س
قال خرباء اإن البقاء يف املنزل والمتناع عن الذهاب اإىل العمل اأو املدر�سة 

�سروري للغاية اإذا كان ال�سخ�س يعاين من اأعرا�س عدوى نوروفريو�س.
ور�سدت وكالة الأمن ال�سحي يف بريطانيا ارتفاعا كبريا يف حالت الإ�سابة 

بعدوى نوروفريو�س، بح�سب ما ذكرت �سحيفة "ال�سن" الربيطانية.
اأن ميتنع عن  العدوى، فعليه  ال�سخ�س بهذه  اإ�سابة  اأنه يف حال  واأ�سافت 

الذهاب اإىل العمل اأو اأن ير�سل اأطفاله اإىل املدر�سة.
ب�سهولة  تنت�سر  العدوى  ه��ذه  اإن  بريطانيا  يف  ال�سحية  ال�سلطات  وتقول 

مبجرد الت�سال الوثيق بال�سخ�س امل�ساب.
وت��ذك��ر ل��ي��زيل لرك����ن امل�����س��وؤول��ة يف وك��ال��ة الأم����ن ال�����س��ح��ي بربيطانيا: 

حولك". ملن  ب�سهولة  ينتقل  "نوروفريو�س 
واأ�سافت اأن الأعرا�س الرئي�سية للعدوى هي القيء وال�سهال، مع اأعرا�س 

اأخرى اأقل انت�سارا مثل احلمى اأو اآلم يف البطن.
وذكرت: "ابق يف املنزل اإذا كنت تعاين من اأعرا�س نوروفريو�س، ول تذهب 

اإىل العمل اأو املدر�سة اإل بعد 48 �ساعة من زوال الأعرا�س".
وقالت اإنه من ال�سروري عدم زيارة كبار ال�سن اأثناء الإ�سابة بهذا املر�س.

وتعرف هذه العدوى با�سم "ح�سرة ال�ستاء ال�سيئة".
ويقول موقع عيادة "مايو كلينك" ال�سحية اإن عدوى نوروفريو�س ت�سبب 
الظهور املفاجئ للقيء والإ�سهال ال�سديدين ف�سال عن ال�سداع واحلمى، 
وعادة ما ينت�سر هذا الداء، املعدي بدرجة كبرية، عن طريق الطعام اأو املاء 

امللوث.
معظم  ويتعافى  اأي����ام،   3 اإىل  ت�سل  مل��دة  ن��وروف��ريو���س  اأع��را���س  وت�ستمر 
الأ�سخا�س متاما دون احلاجة اإىل عالج، لكن بع�س الفئات مثل الأطفال 

وكبار ال�سن وامل�سابني باأمرا�س مزمنة حتتاج اإىل عناية يف امل�ست�سفيات.
وحتدث عدوى نوروفريو�س يف البيئات املغلقة واملزدحمة، مثل امل�ست�سفيات 

واملدار�س.

رونالدو بداأ بالعمل على 
منزل حياة العتزال

احلياة ما بعد العتزال، واقع على كل لعب 
لالأ�سطورة  وبالن�سبة  مواجهته،  قدم  كرة 
�سيكون  التقاعد  فاإن  رونالدو،  كري�ستيانو 
تقرير  واأ���س��ار  عائلي.  ا�ستثنائي  ق�سر  يف 
اأن  الربيطانية  "ال�سن"  �سحيفة  نقلته 
جديدا،  ق�سرا  يبني  رون��ال��دو  كري�ستيانو 
ال�سكنية  امل���ن���اط���ق  اأرق������ى  م���ن  واح������دة  يف 
مان�س�سرت  م��ه��اج��م  وك�����ان  ال���ربت���غ���ال.  يف 
قد  عاما،   37 العمر  من  البالغ  يونايتد، 
اقتنى اأغلى �سقة مت بيعها على الإطالق يف 
8.3 مليون  املا�سي، بقيمة  العام  ل�سبونة، 
وم�سبحا  ريا�سية  �سالة  وت�سمنت  دولر، 
داخ��ل��ي��ا. اأم���ا الآن، ف��ق��د اأن��ف��ق رون���ال���دو 9 
اأر������س كبرية  ق��ط��ع��ة  ع��ل��ى  دولر  م��الي��ني 
دا  ب�"كوينتا  ت�سمى  ���س��اح��ل��ي��ة  منطقة  يف 
�سحيفة  وق��ال��ت  ال��ربت��غ��ال.  يف  مارينيا" 
رونالدو  اإن  مانيا" الربتغالية  دا  "كوريو 
يخطط لبناء ق�سر جديد، �سي�سبح منزل 
ال��ع��ائ��ل��ة ال��رئ��ي�����س��ي ب��ع��د الع����ت����زال. وقال 
يقع  ال���ذي  احل���ي  نف�س  يف  يقطن  م�����س��در 
"الأر�س  لل�سحيفة:  اجلديد،  الق�سر  فيه 
�سيجت م��وؤخ��را وا���س��رتاه��ا رون��ال��دو.. هذا 
هو املكان الذي �سياأتي فيه رونالدو ليعي�س 

مع عائلته عندما ينهي حياته املهنية".

 »ق�سر احلم�سيات« ي�ساهم يف خف�ض 
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اأغذية ُتعيق 
امت�شا�س الكال�شيوم

قالت اجلمعية الأملانية للتغذية اإن بع�س الأغذية ُتعيق امت�سا�س الكال�سيوم 
ال�سبانخ،  مثل   ،Oxalic acid الأك�ساليك  حم�س  على  املحتوية  مثل 

وال�سلق، والعديد من اأ�سناف ال�ساي الأ�سود.
املحتوية على  الأغذية  على  اأي�ساً  الأم��ر ينطبق  اأن هذا  واأ�سافت اجلمعية 
حم�س الفيتيك Phytic acid مثل الأطعمة الغنية بالألياف، خا�سة يف 

الطبقات اخلارجية من احلبوب مثل الذرة والأرز والفا�سولياء.
واأكدت اأن نق�س الكال�سيوم يف اجل�سم يرفع خطر الإ�سابة به�سا�سة العظام 

و�سمورها وتخلخل الأ�سنان.
 1200 مبعدل  بالكال�سيوم  اجل�سم  اإم���داد  يجب  املخاطر،  ه��ذه  ولتجنب 
الألبان، واخل�سروات،  اأغذية غنية به مثل منتجات  بتناول  ملغرام يومياً، 

من بروكلي وكرنب وجرجري، واملياه املعدنية.
"د"  بفيتامني  اإم��داده  يجب  الكال�سيوم،  امت�سا�س  على  اجل�سم  ومل�ساعدة 
بالتعر�س لأ�سعة ال�سم�س  وتناول الأغذية الغنية به الأ�سماك الدهنية مثل 

ال�سلمون، والرنغة، واملاكريل، وزيت ال�سمك، و�سفار البي�س.

رم�سان،  يف  احللويات  تناول  على  لالإقبال  ونظرا 
بني جمل�س ال�سحة اخلليجي اأن احلد امل�سموح من 

ال�سكر لل�سخ�س يقدر ب� 7 مالعق �سغرية من ال�سكر 
)34 غراما يوميا(.

وبني اأنه عند تعدي احلد امل�سموح به من املتوقع اأن ت�سعر 
خالل  والتعب  والإره����اق  ال��ط��ع��ام،  ت��ن��اول  بعد  باخلمول 
الدهون  وت��راك��م  بالعط�س،  وال�����س��ع��ور  ال�����س��ي��ام،  ���س��اع��ات 

باجل�سم، وارتفاع ال�سكر يف الدم.
وبح�سب ما ذكره موقع "self hacked"، فاإن بع�س 
اأم���ر طبيعي لكن  ت��ن��اول ال��ط��ع��ام  اخل��م��ول وال��ت��ع��ب بعد 
اله�سم،  اأخرى للخمول منها مثال عملية  اأ�سبابا  هناك 
حيث تلعب دوًرا يف حتفيز اجل�سم على اإنتاج الهرمونات 
ونتيجة هذه  وال�سبع،  بالمتالء  ال�سعور  تزيد من  التي 
الأن�سولني،  اجل�سم  وينتج  الدم  �سكر  يرتفع  الهرمونات 
لل�سماح مبرور ال�سكر من الدم اإىل اخلاليا، لإنتاج طاقة 

للج�سم، مما يوؤدي اإىل ال�سعور بالنعا�س.
اإه��م��ال ممار�سة  ه��و  الأ���س��ب��اب  اأح���د  اأن  امل��وق��ع  وي�سيف 
التمارين  مب��م��ار���س��ة  وي��ن�����س��ح  ال��ري��ا���س��ي��ة،  ال��ت��م��اري��ن 
الدموية  الدورة  وتن�سيط  الإفطار  بعد وجبة  الريا�سية 

يف اجل�سم وتقليل اأعرا�س التعب واخلمول.

لوجبة �سحور ُم�سبعة.. اأف�سل 4 اأطباق للبي�س تخل�سك 
من الكر�س!

اإىل  بالإ�سافة  تنوًعا،  املكونات  اأك��رث  اأح��د  هو  البي�س  اإن 
لأنه  البطن،  ده���ون  لتقلي�س  الأط��ع��م��ة  اأف�سل  م��ن  اأن���ه 
اإنقا�س  على  ت�ساعد  التي  وامل��ع��ادن  بالفيتامينات  غني 
الوزن، خا�سة اإذا تناولته على وجبة ال�سحور خالل �سهر 

رم�سان املبارك.
ذي�س  "اإيت  م��وق��ع  ن�����س��ره  ت��ق��ري��ر  يف  ورد  م���ا  وب��ح�����س��ب 
البي�س  ف���اإن   ،Eat This Not That "ذات ن���وت 
ب��ال��ربوت��ني، مما  ال�����س��ع��رات احل���راري���ة وغ��ن��ي  منخف�س 
اأطول،  لفرتة  بال�سبع  ال�سعور  على  �سي�ساعد  اأن��ه  يعني 
وهذا ي�ساعدك يف تخطي يوم ال�سيام التايل بهدوء دون 

ال�سعور باجلوع.
كما اأن الأحما�س الأمينية يف البي�س تعزز عملية التمثيل 

ال������غ������ذائ������ي، 
ح����ي����ث ي���ح���ت���اج 
اإىل  اجل�������������س������م 
ملعاجلة  اإ�سافية  طاقة 
الربوتني. وعلى ذمة املوقع، 
املعني ب�سوؤون ال�سحة والتغذية، اإليك 4 خيارات مثالية 

من البي�س ميكنك تناولها على ال�سحور:
ال�سحية الربيع  خ�سار  فريتاتا   1-

اإنها فر�سة رائعة يف مو�سم الربيع و�سهر رم�سان املبارك 
لدمج اخل�سروات املو�سمية يف النظام الغذائي، مما يعني 
اأن طبق البي�س ميكن اأن ي�سبح عن�سًرا رئي�سًيا يف وجبات 

ال�سحور.
كتاب  م��وؤل��ف��ة  ي��ون��غ،  ل��ي��زا  التغذية  اخت�سا�سية  وت��ق��ول 
Finally Full، Finally Slim اإن "و�سفة طبق 
ال��وزن، لأنها غنية  املثايل لإنقا�س  الغذاء  الفريتاتا هي 
ب��اخل�����س��روات امل��و���س��م��ي��ة، وال��ت��ي مي��ك��ن احل�����س��ول عليها 
ب�سهولة، وميكن اأن ت�سيف الألياف واحلجم واملذاق اإىل 

الوجبة".
اإن الفريتاتا هي طبق من اأ�سل اإيطايل، �سهل التح�سري 
ويقدم عادة على الفطور. تعترب الفريتاتا طعاما مغذيا، 
حيث يتم حت�سريه عادة من بيا�س البي�س وجنب الكرمي 

والطماطم املجففة وورق الريحان وخبز التو�ست.
ومت��ن��ح امل���ك���ون���ات الأ���س��ا���س��ي��ة ����س���واء ب��ي��ا���س ال��ب��ي�����س اأو 
اخل�سروات الغنية بالفيتامينات، مثل الهليون والكراث 
والفلفل الأحمر وال�سبانخ، اجل�سم عنا�سر غذائية مهمة 

ما يعطي �سعور بالن�ساط وال�سبع خالل النهار.
بالفا�سوليا نباتي  اأومليت   2-

حتتوي وجبة الأومليت على كمية كبرية من الربوتني، 
"متنح ال�سعور بالمتالء وال�سبع  اإنها  والتي تقول يونغ 

ل�ساعات".
اإن الفا�سوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان، مما يعني 
اأنها ُته�سم ب�سكل اأبطاأ، مما يوؤدي يف النهاية اإىل ال�سعور 
 2016 ع��ام  ُن�سرت  درا���س��ة  ويف  طويلة.  لفرتة  بال�سبع 
امل�ساركون  �سعر   ،Food & Nutrition دوري��ة  يف 
اإليها  ب��ال��ربوت��ني م�����س��اًف��ا  ت��ن��اول��وا وج��ب��ة غنية  ال��ذي��ن 

الذين  اأول��ئ��ك  م��ن  اأك��رث  بال�سبع  وال��ب��ازلء،  الفا�سوليا 
تناولوا وجبة غنية بالربوتني م�ساًفا اإليها اللحوم.

ويك  "مركز  اأج��راه��ا  اأخ���رى،  درا���س��ة  نتائج  ك�سفت  كما 
زي��ادة مبقدار  اأن��ه مقابل كل  بابتي�ست" الطبي،  فور�ست 
تناولها  يتم  التي  للذوبان  القابلة  الألياف  10 غرام يف 
بن�سبة  للم�ساركني  احل�سوية  ال��ده��ون  تنخف�س  يومًيا، 

�سنوات. خم�س  مدار  على   3.7%
وال�سبانخ بامل�سروم  م�سوي  بي�س   3-

اإل��ي��ه ال�سبانخ  ي��ح��ت��وي ط��ب��ق ال��ب��ي�����س امل�����س��وي امل�����س��اف 
الوزن،  فقدان  يدعمان  رئي�سيان  وهما مكونان  والفطر، 
مع تقدمي وفرة من العنا�سر الغذائية وب�سعرات حرارية 
Livestrong، يحتوي كوب  ملوقع  منخف�سة. ووفًقا 
اأرب����ع غ��رام��ات من  واح���د م��ن ال�سبانخ امل��ط��ب��وخ��ة ع��ل��ى 
الألياف، اأي اأنه ميكن اأن يقلل الرغبة ال�سديدة يف تناول 
الطعام ويحد من الإفراط يف تناول الطعام. ويف الوقت 
 D نف�سه، ميكن اأن ي�ساعد حمتوى الفطر من فيتامني
على دعم جهود اإنقا�س الوزن، حيث ربطت اأبحاث �سابقة 
امل�ستويات الأعلى من دهون البطن مب�ستويات منخف�سة 

.D من فيتامني
لكي  الو�سفة  اإىل  حل��وم  اأي  اإ�سافة  بعدم  يونغ  وتو�سي 
هو  البديل  يكون  اأن  على  ال��وزن  لفقدان  مالءمة  اأك��رث 

اإ�سافة مزيد من اخل�سروات.
واخل�سروات البي�س  بيا�س  عجة   4-

عجة  ف���اإن  خفيفة،  �سحور  لوجبة  خ��ي��ار  على  للح�سول 
بيا�س البي�س املكونة من اأربع مكونات �ستفي بالغر�س. 
ول يقت�سر الأمر على اأن بيا�س البي�س ل يحتوي على 
اأن يقلل ال�سهية وي�ساعد  اأي دهون تقريًبا، ولكنه ميكن 

يف بناء الع�سالت ويعزز �سحة القلب.
وت�سيف يونغ قائلة اإن "بيا�س البي�س يعترب غذاًء مثالًيا 
لإنقا�س الوزن، كما اأنه يحتوي على ن�سبة منخف�سة من 

الكولي�سرتول".
وميكن بب�ساطة اأن يتم خفق بع�س بيا�س البي�س ودجمه 
يف  اخلليط  يو�سع  ثم  املتاحة  املو�سمية  اخل�سروات  مع 
املقالة. ويف غ�سون ثماين دقائق فقط، ميكن احل�سول 

على وجبة ه�سة وُم�سبعة وطيبة املذاق.

ال�شودان.. انتعا�س مبيعات 
اجلالبية مع اقرتاب العيد

منا�سباتهم  يف  ال�سودانيون  يتجه 
لرتداء  كلها  وال��وط��ن��ي��ة  الدينية 
زيهم القومي، ول يتخلف اأحد عن 
ال�سباب  ح��ت��ى  ح��ت��ى  التقليد  ه���ذا 

�سغار ال�سن.
ارت����داء  اإن  ال�����س��ودان��ي��ون  وي���ق���ول 
اأي�سا  يعرف  ال��ذي  القومي،  ال��زي 
ب�"اجلالبية"، يف املنا�سبات الدينية 
والوطنية تاأكيد على الهوية التي 
املختلفة  ال�����س��ودان  اأن���ح���اء  جت��م��ع 

وثقافاتها واإثنياتها بل واأديانها.
�سيما  ول  املالب�س،  اأ�سواق  وت�سهد 
ال�سودانية،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الأزي�������اء 
رم�سان،  ���س��ه��ر  يف  ك���ب���ريا  اإق���ب���ال 

وذلك ا�ستعدادا لعيد الفطر.
ويتكون الزي ال�سوداين من جلباب 
جانب  اإىل  وملحقاتهما،  وعمامة 
الع�سا وال�سدرية اأو العباءة عالوة 
على احلذاء التقليدي "املركوب".

والزي ال�سعبي ال�سوداين لي�س ذو 
وتدرج،  تنوع  واح��د، ففيه  ت�سميم 
لالأن�ساري،  ال��ع��ادي  اجللباب  من 
وي����ت����غ����ري ت���ب���ع���ا ك�����ذل�����ك لأن���������واع 
الأقم�سة. ويقول بائع اأحمد كمال 
البع�س  نيوز عربية" اإن  ل�"�سكاي 
من  امل�سنوع  ال��زي  ارت���داء  يف�سل 
القطن فيما يف�سل اآخرون قما�س 
البولي�سرت، وفريق ثالث يرغب يف 
امل���زج ب��ني الأم��ري��ن. وم��ن جانبه، 
يقول حممد حممدين وهو مدير 
ال�سودانيني  اإن  للخياطة،  م�سغل 
الغرب  لأق�سى  ال�سرق  اأق�سى  من 
رم�سان  يف  "اجلالبية"  ي��رت��دون 
املنا�سبات  يف  كما  اجلمعة،  و�سالة 
الدينية والقومية. ويرى مواطن 
حاجة  "اجلالبية"  اأن  ���س��وادن��ي��ة 
العيد  العيد، ول ي�سح  اأ�سا�سية يف 

اإل بواحدة جديدة.

افتتاح مقر اإقامة بابا 
وميبا متحفا للرومبا

الكونغويل  املغني  اإق��ام��ة  مقر  فتح 
بابا وميبا يف كين�سا�سا الذي ا�ستحال 
"متحفا للرومبا الكونغولية" اأبوابه 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  يف  ل��ل��ج��م��ه��ور 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة الأح�����د، ب��ع��د �ست 
�سنوات من وفاة الفنان على خ�سبة 
امل�سرح، كما ذكر �سحفي من وكالة 

فران�س بر�س.
بعد وفاة بابا وميبا يف اأبيدجان عام 
2016، قررت احلكومة الكونغولية 
تقع  وهو فيال فخمة  �سراء منزله، 
يف مرتفعات حي ماكامبانييه الأنيق 
وزيرة  وق��ال��ت  كين�سا�سا.  غ���رب  يف 
الثقافة كاترين كاثونغو "هنا �سيتم 
الكونغولية  ال��روم��ب��ا  ع��ن  التحدث 
بالكلمات وال�سور ومقاطع الفيديو 
والرق�س  وال���ن���ح���ت  وامل���و����س���ي���ق���ى 
والبحوث  ال�����س��ع��ري��ة  وال��ن�����س��و���س 

واملحفوظات".

لهذه الأ�شباب ت�شعر باخلمول 
والتعب بعد وجبة الإفطار

يعد اخلمول بعد الإفطار من امل�ضاكل ال�ضحية ال�ضائعة التي يعاين منها الكثريون يف �ضهر رم�ضان 
وجبة  وحجم  الطعام  نوع  هي  ثالث  اأبرزها  خمتلفة  لأ�ضباب  ذلك  ويعود  املبارك. 

الطعام وقلة النوم يف الليل، بح�ضب ما اأو�ضح جمل�س ال�ضحة اخلليجي.
واأو�ضح املجل�س يف من�ضور عرب ح�ضابه على "تويرت" اأن تناول الوجبات التي 

حتتوي على الكربوهيدرات والربوتني خالل وجبة الإفطار يزيد من �ضعور 
ال�ضخ�س بالتعب، وذلك ب�ضبب اإنتاج اجل�ضم ملادة ال�ضريوتونني الكيميائية 

اأن  واأ�ضاف  النوم.  ودورات  امل��زاج  تنظيم  يف  دورًا  تلعب  التي 
تلعب  الإفطار،  وجبة  خالل  تناولها  يتم  التي  الطعام  كمية 
دورًا مهمًا يف ال�ضعور باخلمول بعد الأكل، حيث يوؤدي تناول 
ويتبع ذلك  الدم،  ال�ضكر يف  ن�ضبة  ارتفاع  اإىل  وجبة كبرية 

قلة  ت��وؤدي  كما  الطاقة،  يف  انخفا�س 
�ضعور  اإىل  الليل  خالل  النوم  فرتة 

ال�ضخ�س بالتعب طوال اليوم.
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�ش�ؤون حملية

مب�ضاركة جامعة توهوكو اليابانية

باحثون من جامعة الإمارات يدر�شون اأثر ت�شميم البدلت الف�شائية على �شالمة رّواد الف�شاء وقدرتهم على اإمتام املهمات الف�شائية بنجاح

اجلامعة الأمريكية يف الإمارات ت�شت�شيف م�شابقة »جي�شوب« للمحاكمات الدولية ال�شورية

•• العني- الفجر

وهند�سة  احل���ا����س���وب  ع���ل���وم  ق�����س��م  مب�����س��ارك��ة 
بجامعة  املعلومات  تقنية  كلية  يف  الربجميات 
لدرا�سة  اليابان  يف  توهوكو  وجامعة  الإم���ارات 
اإ�سارة ح�سية تتيح لرواد  اأهمية ال�سمع بو�سفه 
متفادين  الف�ساء  عرب  ب��اأم��ان  التنقل  الف�ساء 
اإ�سابات  اإىل  تف�سي  ق��د  التي  التعرث  خماطر 

بالغة قد ت�سل اإىل الوفاة. 
ح��ي��ث ع��م��ل ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي ب��ق��ي��ادة الدكتور 
ال�سجالت  درا���س��ة  على  بريينغريي�س  خو�سيه 
التي مت العثور عليها من حتقيق وكالة نا�سا يف 
 27 اأنَّ  ك�سفت  والتي  القمر،  على  اأبولو  مهمة 
ب�سبب  حدثت  تعرث  حالة   21 و  �سقوط  حالة 
اإىل  املحيطة  املنطقة  ت�ساري�س  ق��راءة  �سعوبة 
جانب عوامل اأخرى. الأمر الذي يوؤكد �سرورة 

قوية  تكون  بحيث  الف�سائية  ال��ب��دلت  تطوير 
ل��رواد الف�ساء حرية احلركة دون  ومرنة تتيح 
قدرتهم  تقّيد  اأو  احل�سية  ق��درات��ه��م  تعيق  اأن 
املهمات  يف  �سيما  ل  احل��رك��ات  بع�س  اأداء  على 
اإىل  وق��ري��ًب��ا  ال��ق��م��ر  اإىل  امل��ت��وج��ه��ة  الف�سائية 

املريخ. 
وتقي�س الدرا�سة مدى تاأثري ال�سمع على قدرة 
وفهمها  املكانية  العالقات  اإدراك  على  الإن�سان 
اختبار  ال���ب���اح���ث���ون  اأج������رى  ح��ي��ث  وت���ذك���ره���ا، 
 14 ل����    Fukuda-Unterberger
حمدودية  اأث���ر  حت��دي��د  م��ن  ليتمكنوا  م�سارًكا 
ال�����س��م��ع ع��ل��ى ق�����درة الإن�������س���ان ع��ل��ى ال���ت���وازن 

واحلركة. 
ال�سدد:  ب��ه��ذا  معلًقا  خو�سية  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الوقت  يف  لدينا  التي  البيانات  جميع  "ت�سري 
عرب  ال�����س��م��ع  م����دى  ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل  احل�����ايل 

لنجاح  الأه��م��ي��ة  يف  غ��اي��ة  الف�سائية  ال��ب��دلت 
املهمات الف�سائية، ولكن مقدار التح�سن الذي 
ميثله يف نهاية املطاف يظل جمهوًل. مهما كان 
�سالمة  لتعزيز  ب��ه  القيام  ميكننا  ال��ذي  الأم���ر 
ي�ستحق  امل��ئ��ة،  1 يف  ول���و  ح��ت��ى  ال��ف�����س��اء،  رواد 
ال�ستك�ساف ل �سيما اإن كان خياًرا اأقل تكلفة اأو 

وزًنا من اأدوات املحاكاة اللم�سية". 
ي�سم  ال��ذي  وفريقه  جوزيه  الدكتور  اأن  يذكر 
عمل  – قد  الكويتي  مرمي  اجلامعية  الطالبة 
يتم  مل�سية  فعل  ردود  اأجهزة  ابتكار  على  �سابًقا 
تثبيتها داخل الأحذية لت�سجيل معلومات حول 
الأر�س، ول زالوا يختربون مدى فعالية و�سع 
الب�سيطة داخل الأحذية  نوع من امليكروفونات 

كخيار اأرخ�س واأخف وزنا واأكرث ا�ستدامة.
بداأ  ق��د  البحثي  الفريق  اأنَّ  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
بالفعل باإجراء جتارب اأولية على امليكروفونات 

اإجراء  اإىل  ي�سعى  اأن���ه  اإل  الأح��ذي��ة،  يف  املثبتة 
بدلة  با�ستخدام  والأبحاث  التجارب  من  مزيد 
ف�ساء حقيقية بهدف احل�سول على نتائج اأكرث 
واق��ع��ي��ة. حيث يلعب الخ��ت��الف م��ا ب��ني كثافة 
الغالف اجلوي يف املريخ والأر�س دوًرا هاًما يف 
امليكروفون يف  ح��ذاء  دم��ج  فعالية  م��دى  تقييم 
البدلة الف�سائية.  ومن جانبها قالت جينيفر 
هيو�سنت  يف  للطب  بايلور  كلية  م��ن  فوغارتي 
ع��ادة مقدار  الب�سر  ي��درك  "ل  تك�سا�س:  بولية 
للتنقل  ي�ستخدمونها  التي  احل�سية  املعلومات 
اأجهزة  من  الكثري  هنالك  املبا�سرة.  بيئتهم  يف 
ال�ست�سعار يف اأج�سادنا واأعتقد اأننا نعتربها من 
حوا�سنا  تعمل  الأر����س،  كوكب  على  امل�سلمات. 
لأن  يكفي  مبا  جيد  ب�سكل  واللم�سية  الب�سرية 
اأم��ًرا حيوًيا، ولكن قد تكون  ال�سمع رمبا لي�س 

الأ�سياء خمتلفة يف الف�ساء".

•• دبي - الفجر 

الإمارات  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  القانون  كلية  قامت 
م�سابقة  وتنظيم  با�ست�سافة  الثانية،  للمرة   ،AUE
ال�سورية  ال����دول����ي����ة  ل��ل��م��ح��اك��م��ات   2022 ج���ي�������س���وب 
الكلية من  �ساركت  ال��دويل. حيث  القانون  املتخ�س�سة يف 
خالل حتكيم املرافعات ال�سفوية يف مناف�سات امل�سابقة التي 
بتمثيل طرف  �سواء  املحلية  العديد من اجلامعات  �سمت 

املُّدعي اأو املَُدعي عليه.
رئ��ي�����س اجلامعة  ال��دك��ت��ور مثنى غ��ن��ي ع��ب��دال��رزاق  واأك����د 
الأمريكية يف الإمارات AUE، اأن كلية القانون باجلامعة 
ت�سارك منذ عام 2020 يف م�سابقة "جي�سوب" للمحاكم 
ويتم  التحكيم.  خ��الل  من  ال��دويل  القانون  يف  ال�سورية 
م��ن��اق�����س��ة ال��ق�����س��ي��ة اأم����ام ال���ط���الب، ال��ذي��ن واإن ك��ان��وا ل 
اإىل تعزيز  ب�سكل فردي، لكن ذلك يهدف  ي�ساركون فعلياً 

تطوير  التعليم القانوين يف اجلامعة.
امل�سابقة،  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ح��ر���س  اإن  وق����ال 
لتطوير  بالفر�س  القانون،  تزويد طالب  اأي�ساً  ي�ستهدف 
وت��ع��زي��ز م��ع��رف��ت��ه��م يف ال���ق���ان���ون ال�����دويل وج��ع��ل��ه��م  على 
ال��دويل، مع تطوير مهاراتهم احلوارية  باملجتمع  ات�سال 

و�ستعمل  الق�ساة.  من  هيئة  اأم��ام  ال��رتاف��ع  يف  وخرباتهم 
كلية القانون على امل�ساركة يف امل�سابقة املقبلة، لي�س فقط 

بالتحكيم، ولكن باإ�سراك الطالب يف املرافعات.
وع�����رّب ال���دك���ت���ور م��ث��ن��ى غ��ن��ي ع���ب���دال���رزاق ع���ن اع���ت���زازه 
با�ست�سافة الكلية للم�سابقة للمرة الثانية، موؤكداً اأن ذلك 
يعك�س املكانة الدولية للجامعة، وحر�سها على اإعداد كوادر 
اأكادميية واأجيال م�ستقبلية على درجة عالية من الكفاءة 
واخل����ربة يف امل��ج��الت ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ل��ه��ا اأب��ع��اد دولية، 
العدل الدولية، وما يحققه  كاملرافعات اخلا�سة مبحكمة 
اجلامعة،  يف  القانون  ملجتمع  معلوماتي  �سقل  م��ن  ذل��ك 

اأ�ساتذًة وطالباً.
وق���ال ال��دك��ت��ور ع��ام��ر ف���اخ���وري، عميد كلية ال��ق��ان��ون يف 
م�سابقة  اإن   ،AUE الإم�����ارات  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
اأبعاد  ذات  ق�سايا  ح��ول  متحورت   ،2022 لعام  جي�سوب 
اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول����ي����ة، مت�����س ���س��واغ��ل ال��ك��ث��ري م���ن البلدان 
و�سرقة  الإن��رتن��ت،  على  الإن�����س��ان  حقوق  وه��ي  وال�سعوب، 
والتدخل  ال��دول��ة،  اأرا���س��ي  م��ن  ج��زء  وانف�سال  البيانات، 

الأجنبي يف النتخابات.
وقامت الفرق امل�ساركة بتقدمي مرافعات �سفوية اأمام هيئة 
حمكمة  ق�ساة  �سورياً  ميثلون  الذين  الدوليني،  الق�ساة 

املتحدة(،  الق�سائي ملنظمة الأمم  الدولية )الذراع  العدل 
حيث ترافعت كل فرقة م�ساركة من خالل تقدمي احلجج 
اأمام  موقفها  تدعم  لكي  الق�سائية،  والأ�سانيد  القانونية 

هيئة املحكمة.
وتخت�س رابطة طالب القانون الدويل وجمل�س امل�سابقة، 
م�سابقة.  ك��ل  يف  الق�سايا  م��ق��رتح��ات  واخ��ت��ي��ار  بالتما�س 
ويتكون كل فريق من ع�سوين اإىل خم�سة اأع�ساء، ويجب 
اأن ي�ستعد كل فريق للمناق�سة بني جانبي كل من املُدعي 
بتقدمي  ال��ف��ري��ق  ي��ل��ت��زم  ك��م��ا  الق�سية،  يف  عليه  واملُ���َدع���ى 

مذكرة كتابية لكل جانب من جوانب الق�سية.
وط��ّب��ق��ت امل�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون يف 
اجلامعة الأمريكية يف الإمارات، املعايري الدولية املتعارف 
عليها، باأن �سهدت جولت بني املتناف�سني، وقّدم متحدثان 
الأقل،  على  واحد  �سخ�س  ال�سفهية مع  اأو ثالثة، احلجة 
الفرق  معظم  و�سمت  ج��اد،  ب�سكل  اجلانبني  كال  وتناق�س 

م�ست�ساراً اأو مدرباً واحداً على الأقل.
اأهمية  ال����دويل  ل��ل��ق��ان��ون  "جي�سوب"  م�سابقة  وتكت�سب 
ق�سوى لكليات القانون واملتمر�سني يف املهنة، لكونها اأقدم 
ال�سورية  للمحاكم  التناف�سية  الدولية  امل�سابقات  واأك��رب 
يف العامل. وقامت بجذب ما يقرب من 700 كلية قانون 

يف اأكرث من 90 دولة يف ال�سنوات الأخ��رية. حيث ُتناق�س 
ق�سايا القانون الدويل ب�سكل افرتا�سي، كما لو كانت اأمام 

من  اأ�سغر  جمموعة  م��ع  ولكن  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��دل  حمكمة 
الق�ساة )ثالثة بدًل من خم�سة ع�سر(.

اأول جراحة يف الإمارات وال�شرق الأو�شط لزراعات الأذن الو�شطى 
•• اأبوظبي-الفجر

لزيادة  امل�����س��ت��م��رة  اجل���ه���ود  ���س��م��ن 
الوعي عن احللول ال�سمعية القابلة 
ل����ل����زرع امل���ت���اح���ة وال����ت����ي مي���ك���ن اأن 
فقدان  م��ن  خمتلفة  اأن��واًع��ا  تعالج 
والأطفال  ال��ب��ال��غ��ني  ل���دى  ال�سمع 
العربية  املنطقة  يف  الأط��ب��اء  يركز 
جهودهم لتوفري الرعاية ال�سمعية 

لالأفراد.
نوفل  اأح��م��د  الدكتور  اأج���رى  حيث 
الأو����س���ط  ال�������س���رق  يف  ع��م��ل��ي��ة  اأول 
الغري  ال��و���س��ط��ى  الأذن  ل����زراع����ات 
ن�������س���ط���ة م�����ن �����س����رك����ة م�����ي�����دال يف 

م�ست�سفى الرمي يف اأبو ظبي. 
ك���ان امل��ري�����س ي��ع��اين م���ن  ت��اآك��ل يف 
وجود  م���ع  ال��و���س��ط��ى  الذن  ع��ظ��ام 
اإىل  اأدى  مم��ا  الذن  طبلة  يف  ثقب 
جناح  ب��ع��د  والآن  لل�سمع  ف��ق��دان��ه 
العملية وزرع تقنية ميدال ، ا�ستعاد 
العي�س  وب��ام��ك��ان��ه  �سمعه  امل��ري�����س 

حياة �سمعية طبيعية مرة اأخرى.
التغلب  يف  م���ي���دال  م��ه��م��ة  ت��ت��م��ث��ل 
باعتباره  ال�������س���م���ع  ف����ق����دان  ع���ل���ى 

حياة  وعي�س  التوا�سل  اأم��ام  عائًقا 
تهتم  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  طبيعية. 
ميدال ب�سيء رئي�سي: وهو ال�سغف 
الأ�سخا�س  م�ساعدة  على  والعمل 
الذين يعانون من �سعف يف ال�سمع 
اأخرى.  م��رة  لل�سمع  وم�ساعدتهم 
ال�����س��رك��ة كل  و���س��ع��ت  ال�سبب  ل��ه��ذا 
جراحة  جم�������الت  م����ن  خ���ربات���ه���ا 
يف  ال�����س��م��ع  ت���اأه���ي���ل  واإع�������ادة  الأذن 
الو�سطى   الأذن  غ��ر���س��ات  ت��ط��وي��ر 
الأذن  الغري ن�سطة. تتميز غر�سات 
الو�سطى العالية الدقة من ميدال 
بت�سميم متطور للغاية يجمع بني 

واملعاجلة  ل��ل�����س��وت  ال��ف��ع��ال  ال��ن��ق��ل 
طرًفا   11 مع  ال�سهلة.  اجلراحية 
ا�سطناعًيا قاباًل للتكيف لالختيار 
باأحجام  م��ن��ه��ا  ك���ل   - ب��ي��ن��ه��م��ا  م���ن 
هناك  ي��ك��ون  ان  – بحيث  خمتلفة 
التف�سيالت  م��ن  ك��اًل  ينا�سب  ح��ل 
الفردي  وال��ت�����س��خ��ي�����س  اجل���راح���ة 
اأح��م��د نوفل  د.  ل��ل��م��ري�����س. ���س��رح 
طول  حتديد  ن�ستطيع  نكن  مل   "

املنا�سبة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  الأط����������راف 
اجل����راح����ة.  اأث����ن����اء  اإل  ل��ل��م��ري�����س 
ن��ظ��ام زراع���ة الأذن  ول��ك��ن الآن م��ع 
ميدال  من  الن�سطة  غري  الو�سطى 
 ، ال��ط��ول  وتعديل  للتكيف  القابلة 
ميكننا التاأكد من اأن لدينا الطرف 
ال�����س��ح��ي��ح يف غرفة  ال���س��ط��ن��اع��ي 
العمليات، مما يوفر لنا الكثري من 

الوقت اأثناء اجلراحة. "
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وهو  البوتولينوم،  توك�ضني  اأو  البوتوك�س،  حقن  يتم  ما  عادة 
دواء م�ضتق من �ضم جرثومي، لتخفيف التجاعيد وال�ضداع 
و�ضل�س  املفرط  والتعرق  الع�ضلية  والت�ضنجات  الن�ضفي 

البول.
 Scientific جم��ل��ة  يف  ن�����ض��رت  ج��دي��دة  درا���ض��ة  ل��ك��ن 
Reports، ك�ضفت نتائج مفاجئة، تقول اإن حقن البوتوك�س 

ميكن اأن تقلل من القلق بن�ضبة ت�ضل اإىل %72.

ووج��������د ال����ب����اح����ث����ون م�����ن م���در����س���ة 
وال���ع���ل���وم  ل��ل�����س��ي��دل��ة   Skaggs
يف  كاليفورنيا  بجامعة  ال�سيدلنية 
���س��ان دي��ي��غ��و، ب��ال��ت��ع��اون م��ع طبيبني 
م���ن اأمل���ان���ي���ا، ان��خ��ف��ا���س��ا يف اأع���را����س 
القلق لدى الأ�سخا�س الذين يتلقون 
مكان  ع��ن  النظر  بغ�س  البوتوك�س، 

احلقن )لي�س يف اجلبهة فقط(.
يقلل  ك���ي���ف  ال����وا�����س����ح  غ�����ري  وم������ن 

القلق،  اأعرا�س  بال�سبط  البوتوك�س 
على الرغم من اأن الباحثني يتوقعون 
اأن �سموم البوتولينوم ميكن اأن تنتقل 
املركزي  الع�سبي  اإىل مناطق اجلهاز 

املعنية باملزاج والعواطف.
ب�سكل  ي�ستخدم  البوتوك�س  ك��ان  واإذا 
�سائع لعالج احلالت املزمنة التي قد 
املثال،  �سبيل  على  القلق،  يف  ت�ساهم 
ال��ت��ج��اع��ي��د، ف���اإن جن��اح��ه يف تخفيف 

القلق  يخفف  ق��د  الأ�سا�سية  امل�سكلة 
ب�سكل غري مبا�سر.

و�ستكون التجارب ال�سريرية �سرورية 
اأف�سل موقع وجرعة لإدارة  لتحديد 
وفقا  ل��ل��ق��ل��ق،  خ�سي�سا  ال��ب��وت��وك�����س 

ملوؤلفي الدرا�سة.
وقال موؤلف الدرا�سة روبني اأباجيان، 
كاليفورنيا  بجامعة  ال�سيدلة  اأ�ستاذ 
اإنه رغم توثيق الأخطار  �سان دييغو، 

املحتملة للبوتوك�س، مبا يف ذلك الأمل 
والتورم اأو الكدمات يف موقع احلقن 
وال�����س��داع وت���ديل اجل��ف��ون و�سيالن 
اللعاب وجفاف العني، "كانت فكرتنا 
خمتلفة. ملاذا ل نفعل العك�س؟ ملاذا ل 

جند اآثارا مفيدة؟".
قاعدة  وزم��������الوؤه  اأب���اج���ي���ان  ودر�������س 
بيانات اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية 
)FDA( اخلا�سة بنظام الإبالغ عن 

.)FAERS( التاأثريات ال�سارة
ويحتوي نظام FAERS على نحو 
الآثار  عن  فردي  تقرير  مليون   13
ال�سلبية بعد تناول الأدوية املختلفة، 
األف   40 من بينها، تقارير من نحو 
���س��خ�����س ح�����ول م����ا ح�����دث ل���ه���م بعد 

العالج بالبوتوك�س لأ�سباب متنوعة.
البيانات  ق��اع��دة  يف  ال��ف��ري��ق  وب��ح��ث 
القلق  ت��وات��ر  انخفا�س  اأو  غياب  ع��ن 
بالقلق  امل��رت��ب��ط��ة  وال����س���ط���راب���ات 
مقارنة  ���س��ح��ي��ة،  ���س��ك��وى  ب��اع��ت��ب��اره 
احل�سول  ع��ن��د  ���س��اب��ط��ة،  مبجموعة 

على البوتوك�س.
ريا�سية  خوارزمية  الفريق  طبق  ثم 
للبحث عن فروق ذات دللة اإح�سائية 
البوتوك�س واملر�سى  بني م�ستخدمي 
الذين تلقوا عالجات خمتلفة لنف�س 

احلالت.
حقن  ي��ت��ل��ق��ون  ال���ذي���ن  اأن  ووج������دوا 
خمتلفة  مواقع  اأربعة  يف  البوتوك�س 
ذل����ك اجلبهة،  م���ن اجل�����س��م، مب���ا يف 
اأبلغوا عن القلق ب�سكل اأقل بكثري من 
لعالجات  يخ�سعون  ال��ذي��ن  املر�سى 

خمتلفة لنف�س الظروف.
وك����ان خ��ط��ر ال��ق��ل��ق امل��ب��ل��غ ع��ن��ه اأقل 
بن�سبة %22 اإىل %72 يف املر�سى 
امل��ع��اجل��ني ب��ال��ب��وت��وك�����س لأرب���ع���ة من 
للحقن:  وم����واق����ع  ح�����الت  ث��م��ان��ي��ة 
ع���������س����الت ال������وج������ه ل���ال����س���ت���خ���دام 

والراأ�س  الوجه  ع�سالت  التجميلي، 
العلوية  الأط��راف  الن�سفي،  لل�سداع 
الرقبة  وع�سالت  للت�سنج،  وال�سفلية 
با�سم  اأي�������س���ا  )امل������ع������روف  ل��ل�����س��ع��ر 
wryneck، وهو التواء يف الرقبة 
واإم���ال���ة  ال����راأ�����س  دوران  يف  ي��ت�����س��ب��ب 

بزاوية غريبة(.
وب��ال��ن�����س��ب��ة مل���واق���ع احل���ق���ن الأرب���ع���ة 
بيانات  ه���ن���اك  ت���ك���ن  مل  الأخ����������رى، 
الدللة  ذات  ال��ث��ق��ة  ل��ف��رتات  ك��اف��ي��ة 

الإح�سائية، وفقا لأباجيان.
وقال الفريق اإنهم ا�ستبعدوا التقارير 
يتناول  كان  ال�سخ�س  باأن  تفيد  التي 
ما  )غالبا  الك��ت��ئ��اب  م�����س��ادات  اأي�سا 
الأدوية  اأو  القلق(  عالج  يف  ت�ستخدم 

املزيلة للقلق.
وم����ع ذل�����ك، ف���اإن���ه���م ي���ع���رتف���ون ب���اأن 
ا����س���ت���خ���دام الأدوي��������ة الأخ�������رى التي 
ت�سرف بو�سفة طبية والأدوي��ة التي 
ل ت�����س��ت��ل��زم و���س��ف��ة ط��ب��ي��ة ك����ان من 
ب�سكل  عنها  الإب����الغ  ي��ت��م  اأن  امل��م��ك��ن 

ناق�س يف بع�س احلالت.
اأخرى  اأباجيان وفريقه درا�سة  ون�سر 
قاعدة  نف�س  با�ستخدام  املا�سي  العام 
البوتوك�س  اأن  وج��دت  التي  البيانات 
امل�سابني  ل��الأ���س��خ��ا���س  ف��ع��ال  ع���الج 

بالكتئاب.
واأبلغ من تلقوا حقن البوتوك�س عن 
اكتئاب اأقل بكثري من املر�سى الذين 
لنف�س  خمتلفة  ل��ع��الج��ات  خ�����س��ع��وا 

احلالت.
ووجدت كلتا الدرا�ستني انخفا�سا يف 
النظر  بغ�س  عنها  املبلغ  الأع���را����س 
ع���ن م���وق���ع احل���ق���ن. ل����ذا ف�����اإن هذا 
يتحدى اأي تكهنات باأن املر�سى رمبا 
اأن لديهم  اأكرب ملجرد  ب�سعادة  �سعروا 
جتاعيد اأقل، اأو لأن البوتوك�س مينع 

العبو�س.

البوتوك�س قد يكون عالجا فعال �شد ا�شطراب عقلي �شائع مثري للقلق

 Science Daily وتوؤكد جمموعة من الأبحاث املف�سلة يف
اأن املركبات امل�سادة لالأك�سدة املوجودة يف ق�سر احلم�سيات 
ميكن اأن "تخف�س ن�سبة الكولي�سرتول املرتفع ب�سكل 
املو�سوفة، ودون  الأدوي��ة  اأك��رث فعالية من بع�س 

اآثار جانبية".
ويتميز ارتفاع الكولي�سرتول مب�ستويات عالية 
من الربوتني الدهني منخف�س الكثافة، 
"ال�سار"  الكولي�سرتول  اأو 

املنت�سر يف الدم.
تلت�سق  وع����ن����دم����ا 
اجلزيئات الدهنية 
ب�����������������ج�����������������دران 
ال���������س����راي����ني، 
ف����������اإن����������ه����������ا 
ت���ت�������س���ب���ب يف 
 ، ت�سييقها
م����ا ي���ح���د من 
م�����س��اح��ة م���رور 
الدم من خاللها.

اإيلزبياتا  الدكتور  وق��ال 
يف  الرئي�سي  ال��ب��اح��ث  ك��ورو���س��ك��ا، 
 KGK الدرا�سة ونائب رئي�س الأبحاث يف
Synergies يف اأونتاريو كندا: "اأظهرت درا�ستنا 
اأن الفالفونات متعددة امليثوك�سيل )PMFs( لها تاأثري 
خف�س الكولي�سرتول الأكرث فاعلية من اأي حم�س فالفونويد 

اآخر".
وحتى  مناف�سة  على  ال��ق��درة  لديها   PMFs اأن  "نعتقد  واأ����س���اف: 

املو�سوفة،  الأدوي���ة  لبع�س  الكولي�سرتول  خف�س  تاأثري  على  التغلب 
دون التعر�س خلطر الآثار اجلانبية".

الكولي�سرتول  ارت��ف��اع  مع  الفئران  من��وذج  من  الدرا�سة  نتائج  وتنبع 
الناجم عن النظام الغذائي.

من   1٪ على  يحتوي  طعاما  احليوانات  اإط��ع��ام  اأن  الباحثون  واأظ��ه��ر 
اإىل   32 بن�سبة   LDL كولي�سرتول  م�ستويات  يخف�س   PMFs

.40٪
وعرث على PMFs يف جمموعة متنوعة من احلم�سيات، مع ال�سكل 
اليو�سفي  ق�سور  امل��وج��ودة يف  الأك�����س��دة  م�����س��ادات  م��ن  �سيوعا  الأك���رث 

والربتقال.
ووجدت الدرا�سة اأن املركبات اأظهرت نتائج واعدة كبديل فعال وطبيعي 

خلف�س الكولي�سرتول ال�سار.
ون�سرت النتائج يف جملة الكيمياء الزراعية والغذائية، واأثبتت اأي�سا اأن 
PMFs ت�ساركت يف اأوجه ت�سابه ملحوظة مع جمموعة من املركبات 
النباتية الأخرى املوجودة يف احلم�سيات، والتي ترتبط بالعديد من 

الفوائد ال�سحية.
واأظهر بحث منف�سل وجود عالقة اإيجابية بني مركبات الفالفونويد 
من  والنارينجني  الربتقال  يف  املوجود  هي�سبرييدين،  مثل  املماثلة، 

اجلريب فروت.
واأو�سح الطبيب كوروو�سكا اأنه يف حني اأن �سرب امل�سروبات احلم�سية 
PMF قد يكون  ف��اإن تناول  اإىل حت�سينات �سحية كبرية،  ي��وؤدي  قد 

طريقة اأ�سهل خلف�س الكولي�سرتول.
 20 ي�سرب  اأن  يجب  ال�سخ�س  اأن  للدرا�سة  الرئي�سي  امل��ع��د  وك�سف 
كوبا اأو اأكرث من ع�سري الربتقال اأو اليو�سفي لال�ستفادة من تاأثريه 

العالجي.
تخليق  تثبيط  ط��ري��ق  ع��ن  تعمل   PMFs عمل  اآل��ي��ة  اأن  واف��رت���س 

الكولي�سرتول والدهون الثالثية داخل الكبد.

ويو�سح Healthline اأنه على الرغم من تناوله بكميات �سغرية، 
واح��دة فقط  توفر ملعقة  للغاية، حيث  الليمون مغذية  ق�سور  اأن  اإل 

.C ت�سعة باملائة من القيمة اليومية لفيتامني
خطر  من  تقلل  الفاكهة  ق�سور  يف  امل��وج��ودة  املركبات  بع�س  اأن  وثبت 
ت�سو�س الأ�سنان وعدوى اللثة، ما ي�ساعد يف احلفاظ على �سحة الفم 

اجليدة.
وتوؤكد الدرا�سة على �سرورة مراجعة الطبيب املخت�س قبل اإجراء اأي 

تغيري يف العالج املمار�س.

اأكرث فعالية من بع�س الأدوية!"

 »ق�شر احلم�شيات« ي�شاهم يف خف�س الكولي�شرتول بن�شبة 40 %!
يعد ارتفاع ن�ضبة الكولي�ضرتول حالة خبيثة متهد الطريق لأمرا�س القلب عند تركها دون عالج. وحل�ضن احلظ، هناك 

عدة ا�ضرتاتيجيات خلف�س الكولي�ضرتول يدعمها العلم.
وتعترب اجلزيئات الدهنية التي متيز احلالة، خطرية لأنها توؤدي اإىل تراكم الرت�ضبات ال�ضارة يف ال�ضرايني، ما 
يزيد من خطر الإ�ضابة بنوبة قلبية و�ضكتة دماغية. وت�ضري جمموعة من الأبحاث اإىل اأن املركبات املوجودة 

يف ق�ضر احلم�ضيات ميكن اأن تخف�س ب�ضكل كبري م�ضتويات الكولي�ضرتول ال�ضار بن�ضبة ت�ضل اإىل %40.
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تنازل/ بيع
اجلن�سية   - احلق  ف�سل  حممد  احلق  امني  حممد   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد  50% و ذلك اىل  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  بنغالدي�س يرغب يف 
لكي  )الرتحال  امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�س  اجلن�سية   - الرحمن  �سفيق  اهلل  �ساهد   :
تعديالت   )506554( رقم   رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  املالب�س( 
اأخرى : خروج �سريك. وعمالبن�س 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 اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �ضركة اوماها للتجارة العامة - ذ م م  
العنوان : مكتب 1503 ملك يف ار 5 انف�ستمنت�س ليمتد - برج خليفة - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 733402 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1169438 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/2/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/15 
الو�ضط  ال�ضرق  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
عثمان  عبدال�سميع  حممد  ملك   1305 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�ضابات  لتدقيق 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    : فاك�س   04-5897971  : هاتف   - ب��اي  بزن�س   -

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70392 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�ضرق الو�ضط لتدقيق احل�ضابات
 - باي  بزن�س  1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -  : مكتب رقم  العنوان 
هاتف : 5897971-04 فاك�س :      مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �ضركة اوماها للتجارة 
 2022/2/15 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  العامة - ذ م م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/15 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70392
العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مطبعة التعمري ذ م م   

)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001875/ 
اإىل املحكوم عليه :  مطبعة التعمري - ذ م م 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ موؤ�س�سة كري�ستال التجارية  

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 17038 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مطبعة فوتوكاد اخلليج  
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001873/ 

اإىل املحكوم عليه : مطبعة فوتوكاد اخلليج 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ موؤ�س�سة كري�ستال التجارية  
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 5842 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كميوبرنت  ذ م م   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001874/ 

اإىل املحكوم عليه : كميوبرنت - ذ م م 
العنوان : دبي ديرة منطقة اخلبي�سي �سارع �سالح الدين مقابل البوم للمقاولت البحرية 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ موؤ�س�سة كري�ستال التجارية   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 15112.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000806/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد �سعد طاهر احمد الفقيه 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حمد حممد نور زرعوين نيا ، اجلن�سية ايراين  
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 21940 درهم ، بالإ�سافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع )5 %( من تاريخ 2021/12/25 وحتى متام ال�سداد.   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بالل افندي اقبال افندي باك ليت 
)�ض م ح( موؤ�س�سة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة حممد حار�ض قر�سي   

)كلي(   مدين   SHCEXCICIV2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002197/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - بالل افندي اقبال افندي

قر�سي  حار�س  حممد   3- حمدودة   م�سوؤولية  ذات  حرة  منطقة  موؤ�س�سة  ح(  م  )�س  ليت  باك   2-
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة كيوبية تي ل�سناعة البال�ستيك - 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 1609693 درهم

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

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001059 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : روهيت جوبالكري�سنان نيالجناتيل جوبالكري�سنان  
جمهول حمل الإقامة :   

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
1( �سخ�سيا  الدعوى  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
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  2022/4/21 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
املو�سوع / اإعالن بالن�سر

الدعوى رقم 1197 ل�سنة 2021 حماكم دبي البتدائية - عقاري جزئي
املرفوعة من : املدعي : رمزي �سالمة حممود

�سد : املدعى عليهم : �سعيد حممد عبيد علي ال�سالمي ، حممد �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي ، وليد �سعيد �سليمان عبيد 
ال�سالمي، الوادي الأخ�سر للو�ساطة العقارية )فرع( ، الوادي الأخ�سر للعقارات/ ذ.م.م فرع. اخل�سوم املدخلة : �سحاب 
للعقارات ، وئام حممود رباح ، علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي. اخل�سم املدخل : علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي ، 
مدعو للح�سور �سخ�سياً اأو بوا�سطة ممثل معتمد لجتماع اخلربة الأول ، وذلك وفقاً ملا يلي : تاريخ الإجتماع : يوم الإثنني 

املوافق 9 مايو 2022 ، ال�ساعة 1 ظهراً ، عن طريق برنامج زووم
)Passcode: 009283( )MeetingID: 813 9904 4924( )ZOOM(
https://us02web.zoom.us/j/81399044924?pwd=TmQvWkZoeWZya2dMcUFhL011WG0zQT09

واإر�سال الهوية الإماراتية والتفوي�س لل�سخ�س  اأو من ينوب عنكم قانوناً  اأعاله  وعليه يرجى احل�سور يف املوعد املحدد 
الذي �سيح�سر الجتماع ودخول رابط الجتماع قبل املوعد بع�سر دقائق. 

حمدان  �سيف   / مهند�س  )دكتور  الهند�سي  اخلبري  مكتب  مع  التوا�سل  يتم  الإجتماع  بخ�سو�س  وال�ستف�سار  للتوا�سل 
expertise@jic.ae الكعبي( على هاتف رقم 050/9144169 وعلى الربيد الإلكرتوين

اخلبري الهند�سي املنتدب بالدعوى
دكتور مهند�ض / �سيف حمدان الكعبي     

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اإعالن بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة

يف الدعوى رقم 2863/2021 ا�ستئناف جتاري - دبي
امل�ستاأنف �سده / تيجان للتجارة واملقاولت �س م م

العنوان : جمهول حمل القامة
نحيطكم علما انه مت انتدابنا كخبري ح�سابي بالدعوى اأعاله واملرفوعة �سدكم من

امل�ستاأنف : �سعد القحطاين لتجارة وتاأجري املعدات
املوافق  الثالثاء  يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه 

“ ظهرا   01:30 ال�ساعة   26/04/2022
يرجى التوا�سل معنا عن طريق الهاتف املحمول اخلا�س باخلبري واإر�سال كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم 
�ستبا�سر  اخلربة  فاإن  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  اللكرتوين  الربيد  طريق  عن  بالدعوى 

اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا
لال�ستف�سار الت�سال 050-6317417 

missnahed@hotmail.com : المييل
اخلبري احل�سابي / ناهد ر�ساد حممد

اإعالن اإجتماع خربة 

70392
العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
عري�سة    على  اأمر  من  التظلم   SHCFICIGRIPET2022 /0001953 يف  الدعوى رقم

اإىل : عرب البحار لل�سحن - ذ م م
الربيد  املهريي  حارب  بن  حممد  اهلل  عبد  �سلطان  وقف  ملك   ،2 رقم  حمل   ، اخليمه  را�س  �سارع  خلف   ، احلمرية   ، ال�سارقه  اماره   : الإقامة  حمل  جمهول 

اللكرتوين : rashid@almaroosshipping.com موبايل : 0509417951 ، هاتف : 065262503 ، هاتف : 065264337
افينيو  باي  تاور، بجوار  ا�سبكت   ، التجاري  اماره دبى، بردبى - اخلليج   : الإقامة  العنوان / حمل  م(  م  ذ  املتظلم / ترياجنل مرين �سرفي�سز )�س  باأن  نعلمكم 
مول - الدور 32، مكتب رقم 3202، هاتف رقم 0501657251 ، هاتف 042594391، �س ب 103951 ، مكانى رقم )2528187378( ، المييل 

/ info@amalkhamisadvo.com  - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب����� 
تلتم�س املتظلمة من هيئة املحكمة املوقرة :-  اأول ً : بقبول قيد التظلم و حتديد اقرب جل�سة لنظرة مع اإعالن املتظلم �سدهم بها. 

ثاني�ا : بقبول التظلم �سكال ل�ستيفائه �سائر اأو�ساعه ال�سكلية. ثالثا : التكرم باإلغاء القرار ال�سادر برف�س التظلم والق�ساء جمددا ب ا�سدار الأمر بتوقيع احلجز 
التحفظي على التي : -Imo no.9188207 ( Express251 - ال�سفينه اك�سرب�س 25 )

 -2 �سريفي�س  �سيلرت  ال�سفينة   )shelter service imo no.9188192 حاليا )
�سابقا (( ( Express24 اك�سرب�س 24) 

والقابعني يف ميناء احلمرية بامارة ال�سارقه. 3 - احلجز التحفظي على مقر وموجودات ال�سركات املدعي عليهم. 4 - احلجز التحفظي على احل�سابات البنكية 
اأبوظبي  العائده للمتظلم �سدهم لدى البنوك )البنك التجاري الدويل، دبي التجاري، دبي الإ�سالمي ، دبي الإمارات الوطني، بنك امل�سرق، بنك برودا، بنك 

الول، بنك ابوظبي التجاري
وت�سعة  درهم( فقط خم�سمائة   599،954،28( وقدره  املبلغ  ويف حدود  للدين  وفاء  وذلك  عليهم.  للمدعى  العائدة  ال�سيارات  على  التحفظي  احلجز   -  5
اإلزام املتظلم �سدهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل ب�سداد الر�سوم  اإماراتي و ثمانية وع�سرون فل�سا. رابعا -  األف وت�سعمائة واأربعة وخم�سون درهم  وت�سعون 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة الأمر على عرائ�س - الدائرة الثانية حمكمة ال�سارقه الإحتادية �سباح يوم 
--------- املوافق 2022/05/11 ال�ساعة 08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن 

املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/89614(
املنذر : بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اإليه : جولوجن ما
ينذر املنذراملنذر اليهم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 5،500،000،00 درهم )خم�سة ماليني 
وخم�سمائة الف دره�م( فق�ط خ�الل ثالثني يوم�ا م�ن تاريخ�ه وح�ال امتن�اعكم عن ال�سداد 
لل�زامكم  قبلكم  القانوني�ة  الج���راءات  كافة  اتخ�اذ  ل�ه  ي�ح�ق  املنذر  ف�ان  املهل�ة  ه��ذه  خ��الل 
بت�س�وية املديونية املرت�س�دة ب�ذمتكم مب�ا فيه�ا ط�ل�ب بي�ع العق�ار )ار�س( رقم 1227 البالغ 
ا�ستنادا  العلني  باملزاد  دبي  باإمارة  جمريا  نخلة  مبنطق�ة  مربع  قدم   6.695.80 م�ساحته 
لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( وم�ا بع�ده�ا م�ن ق�ان�ون ال�ره�ن الت�اميني رقم 14 ل�سنة 

2008 بام�ارة دب�ى م�ع حف�ظ كاف�ة حق�وق املن�ذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم 207 / 2018 / 1764  تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

ا�ستئناف   2297/2017 “ “ 171/2017 جتاري كلى” ، واملعدل بال�ستئناف رقم  التنفيذ  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  مو�سوع 
جتاري “ ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )43884961.13 درهم( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ بنك الإمارات دبي الوطني - �سركة م�ساهمة عامة ) �س م ع (
عنوانه - الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الرا�س - ديره - �سارع بني يا�س - مبنى الرئي�سي لالمارات دبى - جوار غرفة جتارة و�سناعة دبى

املطلوب اإعالنه : اتيت �سودهري جاندي - ب�سفته املمثل القانوين وب�سفته كفياًل عن �سركة ندهى جيمز - م.د.م.�س
عنوانه : عنوانهم علي الوكيل القانوين - مكتب كنعان للمحاماه والإ�ست�سارات القانونية - الكائن باإمارة دبي - اخلليج التجاري - ميدان اخلليج - 

info@kanlaw.ae - 97142775444 - 2931692711/ بناية رقم 11- هاتف رقم 042775444/ مكاين
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/5/11 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 3 - رقم الر�س 1041 - رقم 

البلدية : 6077-645 - امل�ساحة : 186.98 مرت مربع - رقم املبنى : C41-3 - القيمة الكلية : 2.000.000.00 درهم لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 207 / 2018 / 1764  تنفيذ جتاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
ا�ستئناف   2297/2017 “ “ 171/2017 جتاري كلى” ، واملعدل بال�ستئناف رقم  التنفيذ  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  مو�سوع 

جتاري “ ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )43884961.13 درهم( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ بنك الإمارات دبي الوطني - �سركة م�ساهمة عامة ) �س م ع (

عنوانه - الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الرا�س - ديره - �سارع بني يا�س - مبنى الرئي�سي لالمارات دبى - جوار غرفة جتارة و�سناعة دبى
املطلوب اإعالنه : اتيت �سودهري جاندي - ب�سفته املمثل القانوين وب�سفته كفياًل عن �سركة ندهى جيمز - م.د.م.�س

عنوانه : عنوانهم علي الوكيل القانوين - مكتب كنعان للمحاماه والإ�ست�سارات القانونية - الكائن باإمارة دبي - اخلليج التجاري - ميدان اخلليج - 
info@kanlaw.ae - 97142775444 - 2931692711/ بناية رقم 11- هاتف رقم 042775444/ مكاين

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/5/11 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 3 - رقم الر�س 1041 - رقم 

البلدية : 6077-645 - امل�ساحة : 186.98 مرت مربع - رقم املبنى : C41-3 - القيمة الكلية : 2.000.000.00 درهم لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم 257/2019/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع الدعوى طلب اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن قطعة الأر�س رق�م 58 �سبح �سعيب 3 مدينة دبي ال�سناعية، م�ساحة 27698.30 مرت 

مربع و 298،142.02 قدم مربع رقم، رقم البلدية 154-532 ،دبي ، الأمارات
طالب التنفيذ : البنك الوطني العماين )�س.م.ع.ع( واآخرون عنوانه : الإمارات-اإمارة ابوظبي - �سارع النجدة - بناية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 

مبارك - برج ناهل - وميثله : اأبوبكر �سامل عو�س املنهايل
املطلوب اإعالنه : ايليجانت لل�سناعات )�س.ذ.م.م(

عنوانه: الإمارات-اإمارة دبي  - مدينة دبي ال�سناعية- �سارع ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم بجوار مطار اآل مكتوم الدويل يف دبي وورلد �سنرتال 
- م�ستودع ملك ايليجانت لل�سناعات - مكاين 3498185859 - 0507864249 - 0@0 - 0097148990099

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/5/11 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : حق منفعة على مبنى - املنطقة : �سيح �سعيب 3 - رقم الر�س 58 - امل�ساحة : 

عطاء.  لعلى  يباع   ، درهم   32000000  : التقييم   - مربع  مرت   27698.30
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
 : اجلن�سية  النعيمي،  احلمر  غامن  حميد  عبداهلل  ال�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة/ 
)بقالة عبداهلل  امل�سماه  بالرخ�سة  المارات  روباري، اجلن�سية:  فاطمة غلوم علي غلوم 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )611855 ( ال�سادرة من دائرة  باأمارة  تاأ�س�ست  غامن( 

التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�س 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 اعرتا�س  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�سديقات  

70555 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ ارون بو�سبان بو�سباجناتان، اجلن�سية : الهند يرغب 
رحمن  جنيب  ال�سيد/  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
�سريال اليكوتتي �سريال، اجلن�سية : الهند بالرخ�سة امل�سماه )كافترييا �سقر اخلليج( 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )506328( ال�سادرة من دائرة التنمية 

القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�س 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 اعرتا�س  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�سديقات  

70555

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اينتيوت للعقارات - �س ذ م م  
3105-40 ملك ال�سيخة مرمي بنت را�سد بن �سعيد ال مكتوم  العنوان : مكتب رقم 
 - حم���دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   - ال��ت��ج��اري  اخلليج   - ب��ردب��ي   -
ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ،  رقم الرخ�سة : 924013 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1531678 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/2/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/16 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ان بي ان ملراجعة 
دي��رة - هور   - الفقاعي  3 ملك على خليفة حممد  : مكتب رقم  العنوان  احل�ضابات  
فاك�س :    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق  العنز - �سرق - هاتف :    

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ان بي ان ملراجعة احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 3 ملك على خليفة حممد الفقاعي - ديرة - هور العنز - 
الإقت�ساد  ت��ع��ل��ن  ه�����ذا  مب���وج���ب  فاك�س :        �سرق - هاتف :    
اينتيوت  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف 
للعقارات - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/16 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/16 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001228/ 
اإىل املحكوم عليه : م�ساعل للعهدات العمالية  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ مرمي احمد ابراهيم احلو�سني - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

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

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 7777.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نياز حممد �سيخ ايوب   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001477/ 

اإىل املحكوم عليه : نياز حممد �سيخ ايوب 
العنوان : ال�سارقة - 0558618233 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ الدار لتاأجري ال�سيارات - 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 3170.0   

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

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - منت�سر �سالح عبدالبديع احمد  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002178/ 

اإىل املحكوم عليه : منت�سر �سالح عبدالبديع احمد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اعمار الإمارات لال�ست�سارات الهند�سية  
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 1418700 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2022 / 0001521 جتاري )جزئي( 
اأحالم حممود عبدالرحمن   / مالكها  لالأزياء وميثلها  ركن فريونا   : عليه  املدعى  اإىل 

احمد كرانى عمر العو�سي العو�سي المارات العربية املتحدة/ اجلن�سية.
نعلمكم باأن املدعي موؤ�س�سة اأبراج املنال للعقارات وميثلها قانونا : عبد اخلالق اإبراهيم 
اأمام  عليكم احل�سور  لذا يجب   ، للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد  غلوم على 
 2022/05/10 املوافق  املدنية  البتدائية  املحكمة  الإحتادية،  ال�سارقه  حمكمة 
08:30 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.
حرر بتاريخ  2022/04/20  - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اعالن بالن�سر 

 253/2022/147 تنفيذ �سيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سعيده خالدروفا -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
خلزنية  ر���س��وم  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )  (

املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اعالن بالن�سر 
 207/2020/8757 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  �سنجاى ناندلل جيتوانى -  جمهول حمل القامة
���س.م.ب )م( - الم��ارات )حاليا(  التنفيذ/اميك�س )ال�سرق الو�سط(  ان الطالب  مبا 

�سركة امريكان اك�سرب�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )�سابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)٥4381.44( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اعالن بالن�سر 
 207/2021/5774 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  ذو الفقار التنوير حيدر -  جمهول حمل القامة
الوطني  ابوظبي  بنك  )حاليا(  ���س.م.ع  الول  ابوظبي  التنفيذ/بنك  الطالب  ان  مبا 

)�سابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)1783٥٥14.٥0( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:494/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم ٢0

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )٥٥11٢9.٦3( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ٢019/9/30 وحتى ال�سداد التام  . 

املدعي:امل�ست�سفى المريكي دبي �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�سة جيم�س وين�س�سرت مقابل فندق املوفمبيك - منطقة رقم 319 - �سارع 

1٥اأ - مكاين:3009٥9٢077 - هاتف:0٥0٥٥٢٢٥0٢ - امييل:aalkarmy@yahoo.com - فاك�س:0433٦00٦8
وميثله:ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�سفار

املطلوب اإعالنه :  1- �سامر فاروق طاهر احل�سري  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:٢0٢٢/4/٢1 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
امل�ست�سفى المريكي دبي �س.ذ.م.م بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�سامن للمدعية 
مبلغا ومقداره )٥٥1.1٢9.٦3( درهم خم�سمائة وواحد وخم�سون الفا ومائة وت�سعة وع�سرون درهما وثالث و�ستون فل�سا 
الزامهم  التام مع  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  بواقع ٥٪ من  الفائدة عنه  امل��رياث مع  بن�سبة ن�سيبه يف  ، كال 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  يوما اعتبارا من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:6/2022/39 جتاري م�سارف كلي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف الكلية رقم ٢٥0
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )431840٢81( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

والفائدة ٥٪ من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املدعي:بنك دخان/بنك بروة �سابقا/�سركة م�ساهمة قطرية خا�سة

عنوانه:وعنوانه املختار لغرا�س هذه الدعوى مكتب الغريب وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون - دبي - �سارع 
بور�سعيد - بناية �سيتى افنيو - مكتب رقم ٢03 و ٢04

وميثله:خمتار حممد باقر غريب
املطلوب اإعالنهم :  1- مريكوري انرتنا�سونال الكرتوميكانيكال كونرتانتيج ذ.م.م ٢- عدنان طاهر ميان 3- �سلمان طاهر  

-  �سفتهم : مدعي عليهم 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:٢0٢٢/3/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
املدعية بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )4٢9.٦90.8٢7( ريال 
قطري او مايعادله بالدرهم الماراتي والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:٢0٢1/1٢/٢7 وحتى 
متام ال�سداد مع الزام املدعي عليهم بامل�سروفات ومببلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1322/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9
، ب�سداد املبلغ املنفذ به  اأمر اداء  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢0٢1/34٢7 

وقدره )389.70٦( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سوبر اوان لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م

IC1-PER-MO5-S18 مكتب  عنوانه:امارة دبي منطقة ور�سان نخيل - املدينة العاملية بناية 
رقم 18 رقم مكاين:3909٢840٥٥

املطلوب اإعالنهم : 1- ح�سني علي مرت�سى ٢- تيا لال�ستثمار �س.ذ.م.م 3- تي اي ايه جيرنال تريدينج 
م.م.ح - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4870٦( 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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اعالن حكم بالن�سر        
582/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- انفرانيت�س ملقاولت الطرق ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :�سركة بن �سيفان ملقاولت البناء ذ.م.م 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢0٢٢/4/14  مبثابة احل�سوري اول:بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٢٥٦.٥3٦.84( درهم مائتان و�ستة وخم�سون الف 
�سنويا من  بواقع ٥٪  القانونية  والفائدة  فل�سا  اربعة وثمانون  �ستة وثالثون درهما  وخم�سمائة 
٢0٢٢/٢/14 وحتى متام ال�سداد - ثانيا:بالزام املدعي عليها برد �سيك ال�سمان رقم 001138 مببلغ 
وقدره )71.88٦.99( درهم املح�سوب على بنك الفجرية الوطني وبدن تاريخ والزمتها بامل�ساريف 
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات .  حكما مبثابة احل�سوري 
با�سم  لن�سر هذا الع��الن �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اعالن بالن�سر        

 49/2022/39 جتاري م�سارف كلي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- دي ال ال مارتي�س للمطاعم �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك الفجرية الوطني 

وميثله : حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال 
بالت�سامن  الربعة  عليهم  املدعي  بالزام  مطالبة  دع��وى  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
ت�سعة  دره��م   )79.10٦.٥49.8٦( وق��دره  مبلغا  املدعي  للبنك  ي���وؤدوا  ب��ان  والت�سامن  والتكافل 
و�سبعون مليون مائة و�ستة الفا خم�سمائة ت�سعة واربعون درهما �ستة وثمانون فل�سا - والفائدة 

بواقع 1٢٪ والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق ٢0٢٢/٥/9 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:702/2022/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:1٢٥/٢0٢٢ جتاري م�سارف جزئي 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:دار التمويل �س.م.ع - فرع دبي
�سارع  اأبوظبي   - بالعنوان  الكائن   - اله��دل  املحامية/ان�سجام  مكتب  املختار  عنوانه:وحملها 
الكورني�س تقاطع اخلليج العربي نف�س بناية بنك ابوظبي الول - طابق امليزان - مكتب 10٥ - 

وميثله:ان�سجام ال�سيد احمد حممد الهديل امل�سابلي 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد علي حممد رفيق  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:1٢٥/٢0٢٢ جتاري م�سارف جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢0٢٢/4/٢٦  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70533 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:1828/2021/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الرابعة رقم ٢01
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف اأمر الأداء رقم:7149 ل�سنة ٢0٢1 امر اأداء . 

امل�ستاأنف:الوكوبانال ميدل اي�ست �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى قطعة الر�س رقم/تي بي 01010٥ - �سقة 

قطعة الر�س رقم/تي 
املطلوب اإعالنه :  1- اربيت جونيجا �سوفيندر �سينغ  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن : نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكور اعاله ل�سئتناف احلكم ال�سادر 
يف امر الداء املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢0٢٢/٥/٢٥  ال�ساعة 
10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

رقم الدعوى:ظ اأ-ب-ر م-ة طي�سب دم 2022/71 
املنذر:جوارف �سوهان لل جاي�سوال ، هندي اجلن�سية

بوكالة املحامية اأ.د/فتيحة حممد قوراري
املنذر اليه:بالل عبد الرحمن

 - درهم  الف  وثالثون  ثالثة  درهم   )33000( مبلغ  �سداد  ب�سرورة  النذار  بهذا  املنذر  يتقدم 
لتح�سيلها  للق�ساء  اللجوء  �سن�سطر  وال  النذار  لهذا  ا�ستالمكم  تاريخ  من  ايام  خم�سة  خالل 
على  واحلجز  ال�سفر  من  باملنع  امر  ا�سدار  فيها  مبا  املمكنة  القانونية  الجراءات  كافة  واتخاذ 
احل�ساب البنكي للزامكم ب�سداد مبلغ )33000( درهم ثالثة وثالثون الف درهم مع الفائدة 
مع   ، التام  ال�سداد  تاريخ  وحتى  �سيك  لكل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 ومقدارها  القانونية 

الزامكم بالتعوي�سات العادلة ان لزم المر ، وهذا للعلم والعمل مبا جاء به.
وكيل  بتقدمي  امل�سرف  القا�سي  قرار  لتنفيذ  اأجل  اآخر   2022/4/28 جلل�سة  التاأجيل  تقرر 

املدعي اإنذار الوفاء وما يفيد اعالنه للمدعي عليه ن�سرا.
املحامية  الدكتورة:فتيحه قوراري  

      اإمارة اأبوظبي - دائرة الق�ساء
حمكمة اأبوظبي لال�سرة 

والدعاوى املدنية والدارية - ب

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:916/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية ٢ رقم 304

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )18٦٥0( درهم ا�سافة اىل الفائدة القانونية 
بواقع 1٢٪ من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف . 

املدعي:جامعة اجلزيرة �س.ذ.م.م
رق��م ٢13 - هاتف  الثاين - مكتب  الطابق  بناية �سالح بن لح��ج -   - ٢ �سارع  القرهود -  دي��رة  دب��ي -  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
رق��م:04٢830009 - رقم الفاك�س:0438٢0007 - بريد الكرتوين:hr@gulfadv.ae - رقم مكاين:3٢٦٥793٢79 

- اأيبان - وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري
املطلوب اإعالنه :  1- م�سلم نايف �سعيد الخ�سر الكثريي  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢0٢٢/4/1٥ - بالزام املدعي عليه 
بان توؤدي للمدعية )18٦٥0( درهم ثمانية ع�سر الف و�ستمائة وخم�سون درهم ، والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف التظلم 
المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة ٦٦ من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 2021/2735 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف( 

 تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- اف ا�س ام ا�س لالعالنات �س.ذ.م.م - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / كلي�سان البي كوتي البي كوتي وميثله: نيله علي خمي�س حممد 
املهريي - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢0٢1/41 وحددت لها جل�سه 
موقع  طريق  عن  بالدخول  �سباحا   10.00 ال�ساعة  يف  الثالثاء  ي��وم   ٢0٢٢/٥/٢4
الثالثاء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   .)TEAMS( امل��رئ��ي  بالت�سال  دب��ي  حم��اك��م 
املوافق ٢0٢٢/٥/٢4 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اعالن بالن�سر        
 488/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليهم : 1- نوفاك للتجارة العامة �س.ذ.م.م مدين وكفيل �سداد ٢- حممد طارق خان 
غوري بريطاين اجلن�سية ، كفيل �سداد - 3- �سربرام �ساداغوبا راغافا�ساري هندي اجلن�سية كفيل 

�سداد  - جمهويل حمل الإقامة  
ال�سركال   يو�سف  يعقوب  ثامر  حممد   : وميثله  ����س.م.ع   الوطني  الفجرية  :بنك  املدعي  ان  مبا 
والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعى  بالزام  مطالبة  دع��وى  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والت�سامم باأن يوؤدوا للبنك املدعي مبلغاً وقدره 4.٥٢3.47٥.٢٥ درهم )اربعة مليون وخم�سمائة 
ثالثه وع�سرون الفاً اأربعمائة خم�سة و�سبعون درهما خم�سة وع�سرون فل�ساً( والفائدة بواقع ٪1٢ 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 18/٢0٢٢/٥ 
ال�ساعة 11:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70555 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

اعالن بالن�سر        
 345/2022/460 نزاع مدين 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املتنازع �سده: : 1- جا�سمني ابو �سبيحة  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :الء يو�سف ابو عره 
وميثله : اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 

قرار منهي للخ�سومة
قررنا مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سدهم باأن يوؤدوا للمتنازعة مبلغ اربعون الف 
درهم تعوي�ساً عن ال�سرار املادية والدبية التي حلقت بها والفائدة القانونية بواقع 
بامل�سروفات  والزمتهم  ال�سداد  وحتى متام  نهائياً  القرار  تاريخ �سريورة هذا  ٥٪ من 

ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:6/2022/386 ا�ستئناف تظلم مدين 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ- ا�ستئناف رقم 89
والر�سوم   ، م��دين  تظلم  رق�����م:٢0٢1/113  ال��دع��وى  يف  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
امل�ستاأنف:المارات لالت�سالت املتكاملة )م�ساهمة عامة(

عنوانه:امارة دبي - بردبي- �سارع الب��راج- منطقة اخلليج التجاري- باي �سكوير 1 قرب بنك 
المارات دبي الوطني مكتب رقم ٥0٢ بناية رقم 11 

 وميثله:�سمري حليم كنعان 
املطلوب اإعالنه :  1- �ستاندرد ت�سارترد بنك �سفته : م�ستاأنف �سده

اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:٢0٢1/113 تظلم مدين بتاريخ  مو�سوع الإعالن :  قد 
٢0٢٢/٢/1٦. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢0٢٢/4/٢7  ال�ساعة 0٥.30 م�ساًء بقاعة 
التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197

العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1627/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18

مو�سوع الدعوى : املطالبة الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم باأن يوؤدوا للمدعية مبلغ 
198.89٦ درهم )مائة وثمانية وت�سعون الفا وثمامنائة و�سته وت�سعون درهما( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام. 
املدعي:الحتاد الوطني )�سركة ال�سمان العامة لل�سرق الدنى( عنوانه:امارة دبي- بردبي منطقة القرهود خلف 

M02 سركة الطاير لل�سيارات �سارع ٥7 بجوار بيتزا دبا ناري�س بناية الدرة ٢- طابق امليزانني مكتب رقم�
املطلوب اإعالنه :  1- نور �ستار خلدمات ال�سحن �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل  مو�سوع الإع��الن :  قد 
فيما بينهم باأن يوؤدوا للمدعية مبلغ 198.89٦ درهم )مائة وثمانية وت�سعون الفا وثمامنائة و�سته وت�سعون 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهما( 
قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   ٢0٢٢/4/٢7 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/90167(

املنذر : اأحمد جميل جمال الدين عبد العزيز - م�سري اجلن�سية
الربيد  البلدية  13 ملك  رق��م  الفواكه واخل�سار - حمل  �سوق  را���س اخل��ور-   - دب��ي  اإم���ارة   : العنوان 

ahmed.gm@eefts.ae : اللكرتونى
هاتف : 0505505049 مكانى رقم : 3208894550
املنذر اإليه :- ابراهيم �سالح �سالمة �سامل - م�سرى اجلن�سية

املو�سوع : اإعالن بالن�سر اإنذار عديل
ينذر املنذر /املنذر اإليه ب�سداد مبلغ وقدره 3،000 درهم )ثالثة اآلف درهم( وذلك خالل مدة اأق�ساها 
خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمه الإنذار، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي 
حتفظ له حقه مبا فيها اإقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر الأداء للمطالبة باملبلغ بالإ�سافة اإيل 

الفوائد القانونية مع حتميله بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
MOJAU_2022- 0062806 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ميلك  اجلن�سية  اماراتي   - الطنيجي  �سعيد  �سيف  �سعيد   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  لل�سيدات(  النجوم  �سوء  )�سالون  امل�سماه  الفردية  املوؤ�س�سة 
 - الطنيجي  �سعيد  �سيف  �سعيد  ال�سيد/  ويرغب   ، مبوجب رخ�سة جتارية رقم )520673( 
اماراتي اجلن�سية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/

�سكري نبيل داغر - لبناين اجلن�سية. تعديالت اأخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة 
فردية( اإىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(. 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021 العدد 13529 بتاريخ 2022/4/26 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
 : اجلن�سية   - عبداملعطى  عي�سى  عبدالرحيم  حممد   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�سيد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كمل ح�سته  فل�سطني، يرغب يف 
: ح�سن مو�سى �سحادى - اجلن�سية : لبنان، يف الرخ�سة امل�سماه )الأخ�سر لإعادة التدوير( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )766908( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى :  تغيري وكيل اخلدمات،
وعمالبن�س 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 اعرتا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

Date 26/ 4/ 2022  Issue No : 13529
 Banks partial commercial 488/2022/38

Published Notice details
To The appellant :
1- NOVAK GENERAL TRADING (L.L.C) Debit and guarantor of payment
2- Mohamed Tariq Khan Ghauri- British nationality, guarantor of payment,
3- Sriram Sadagopa Raghavachari- Indian national, guarantor of payment.
Unknown Address
As the plaintiff : National Bank of Fujairah
Represented by: Mohamed Thamer Yaqoub Yousef Al Serkal A case has 
been filed against you, the subject of obligate all the defendants, jointly and 
severally and on surety, to pay the plaintiff bank an amount of 4,523,475.25 
AED (Four million five hundred twenty-three thousand four hundred seventy-
five dirhams and twenty-five fils) and the legal interest at 12%, in addition to 
pay fees, expenses and lawyer's fees. And the hearing to be held on 18/05/2022 
at 11:00am in the remote litigation room BUILDING_DESC&, Therefore you 
have to appear at this hearing in person or by a legal representative, and submit 
a reply memorandum to the case, accompanied by all documents, At least 3 
days before the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 26/ 4/ 2022  Issue No : 13529
Banks fully commercial 49/2022/39

Published Notice details
To The defendant: 1- DLL EMIRATES RESTAURANTS L.L.C
Unknown Address
As the plaintiff : National Bank of Fujairah
Represented by : Mohamed Thamer Yaqoub Yousef Al Serkal
A case has been filed against you, the subject matter of obligate all the 
defendants, jointly and severally and on surety, to pay the plaintiff bank 
an amount of 79,106,540.86 dirhams (Seventy-nine million one hundred 
and six thousand five hundred and forty-nine dirhams and eighty-six fils) 
and the legal interest at 12%, in addition to obligating them to pay fees, 
expenses and lawyer's fees. and the hearing to be held on, 09.05.2022, 
at 09:00 at the remote litigation hall, Therefore you have to appear at 
this hearing in person or by a legal representative, and submit a reply 
memorandum to the case, accompanied by all documents, At least 3 days 
before the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 26/ 4/ 2022  Issue No : 13529
The Court of Appeal 

Notice Publication memorandum (Appeal)
In appeal no. 702/2022/305 commercial Appeal
Considered by: commercial Appeal Circuit no.84
Subject of appeal: Appealing the judgment made for the case no.125/2022 Banks partial 
commercial, as well as the charges, expenses and fees.
Appellant: Dar Al Tamweel LLC (Dubai branch)
Address : office of the lawyer / Insegam Al Ahdal_ located at the address: Abu Dhabi- 
Corniche Street, the intersection of the Arabian Gulf, the same building as the First Abu 
Dhabi Bank, Mezzanine Floor, Office 105
Represented by: Insegam Alsaid Ahmed Mohammed Al-Ahdal Al-Masabli
to be notified : Muhammad Ali Rafeeq, his capacity: Appealed against him
Subject of the appeal:
appeal the judgment of the case no 125/2022 Banks partial commercial
and the hearing was set on 26/04/2022 at 10:00 am in the remote litigation room 
BUILDING DESC&, therefore you are required to attend or represent you legally, In 
the event of your failure, you will be tried in absentia.
Prepared by : Hamad Abdulrahman Kelat
Date of approval : 09:37:48 20-04- 2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 26/ 4/ 2022  Issue No : 13529
Notification of defendant by publication

At Case Management Office - Ajman Federal Civil Court of First Instance
Case No AJCFICILABMIN2022/0001059/ Labour (Summary Jurisdiction)

To the defendant :
ROHITH GOPALAKRISHNAN NEELANGATTIL GOPALAKRISHNAN
Unknown Address:
You are required to appear in the session of 16/05/2022 before Case Management 
Office - Ajman Civil Court of First Instance office no. (Case Manager Office 1), 
whether in person or through an authorized representative, and present a rejoinder, 
accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from 
the date of publication in order to consider the above mentioned case - in your 
capacity as the defendant.

Judicial Services Office
Maryam Ibrahim Al Ballooshi 

(Stamped by the UAE Ministry of Justice)
Issued on: 21/04/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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•• اأبوظبي-الفجر:

والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  للجنة  التابعة  ال�سعر  اأك��ادمي��ي��ة  اأ���س��درت 
ابن  ق�سيدة  ب�سرح  النا�س  “اإحتاف  كتاب  باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية 
ملوؤلفه علي اأحمد الكندي املرر، جاء الكتاب يف  عدمي يف قبيلة بني يا�س”، 

89 �سفحة من القطع ال�سغري.
تاريخية عن قبيلة �سنعت لها يف  �سل�سلة  الكتاب حلقة من  ويعترب هذا 
املنطقة تاريخاً ول تزال قوية ت�سنع لها عزاً على عزها وتبني لها اأجمادا 

عريقة، وهي قبيلة بني يا�س.
وهذا الكتاب مبثابة مرجع هام للدار�سني والباحثني يف تاريخ بني يا�س، 
فعلم التاريخ كما و�سفه املرر يف مقدمة كتابه باأنه من العلوم الإن�سانية 
فمن  الغابرين،  النا�س  واأح���داث  الأول��ني  �سري  لنا  حفظت  التي  الهامة، 
اأحوال الطوائف وبلدانهم ور�سومهم وعاداتهم واأ�سولهم  خالله ُيعرف 

واأن�سابهم، و�سريهم ووفياتهم.
وتناول املرر يف كتابه عدة تعريفات هامة قبل �سرح الق�سيدة، منها علم 

الأن�ساب وتاريخه وما يرتتب عليه من الأحكام واملعارف الدينية.

ومن ثم عّرف املوؤلف بال�ساعر نا�سر بن �سامل بن عدمي الرواحي، والذي 
ولد يف 1277ه� 1860م، يف بلدة حمرم والتي تبعد عن م�سقط عا�سمة 

عمان 150 كم.
ون�ساأ يف بيت علم واأدب وكان اأبوه اأحد اأهل العلم يف وقته، وكذلك جده 
اأيام دولة اليعاربة، واأخذ العلم  عبداهلل بن حممد البهالين كان قا�سياً 
�سلني  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ولزم  ال�سيح  لبلدة  انتقل  ث��م  وم��ن  وال���ده  ع��ن 

الرواحي، فتتلمذ على يديه، 
ثم رحل اإىل زجنبار باأفريقيا، ومن ثم عاد بعد خم�سة اأعوام اإىل عمان، 
وعقب ذلك عاد اإىل زجنبار وق�سى بها حياته، وتويف بها عام 1339ه� 

، 1920م.
اأ�سهر  اإىل ن�سب قبيلة بني يا�س، كونها من  املرر خالل كتابه  ثم تطرق 
القبائل يف �سرق اجلزيرة العربية، اأما موطنهم الأ�سلي هو الظفرة، وقد 
ورد ذكرهم يف مراجع عدة على ل�سان موؤرخني ُكرث، ولفت  املرر اإىل اأن 
الباحث-  - لدى  الظن  ويغلب  ع��دة،  تتكون من ع�سائر  يا�س  بني  قبيلة 

على اأنها امتداد لقبيلة عبد القي�س املعروفة.
اأي�ساً تق�سيمات ال�سنة لدى  ومن ثم تناول املرر ع�سائر بني يا�س، وذكر 

ال�سفريي  موا�سم:  اأرب��ع��ة  وه��ي  يا�س  بني  مقر  الظفرة  منطقة  اأه���ايل 
منطقة  �سكان  اإىل  الكتاب  خالل  اإىل  تطرق  والقيظ،  وال�سيف  وال�ستاء 
يف  اجل��غ��رايف  وتوزعهم  املتواجدة  الفئات  بح�سب  وتق�سيماتهم  الظفرة 

املنطقة.
اإىل هنا و�سل املرر اإىل ق�سيدة ابن عدمي والتي مطلعها:

تلك البوارق حادهن مرنان
فما لطرفك يا ذا ال�سجو و�سنان

�سقت �سور اأمها الأرجاء واهتزعت
تزجي خمي�ساً له يف اجلو ميدان

اإىل اأن ي�سل ابن عدمي لقوله:
وما جاء بني يا�س على خطاأ

فاإمنا القوم اأعوان واإخوان
قوم على �سهوات اخليل طفلهم

يربو له من دم الأبطال األبان
وقد �سرح املرر الأبيات م�ست�سهداً بوقائع تاريخية، واأحداث هامة حدثت 

يف جزيرة العرب، مو�سحاً املعاين واملفردات تو�سيح خبري.

التحرير:  رئ��ي�����س  ك��ت��ب  ال���ع���دد  اف��ت��ت��اح��ي��ة  يف 
2021 م�سريته مع  )خرب �سعيد ختم به عام 
الأمم  منظمة  اأعلنت  حيث  العربي،  اخلط  فن 
“يون�سكو”  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
وامل�����ه�����ارات  امل�����ع�����ارف  ال����ع����رب����ي،  “اخلط  ����س���م 
واملمار�سات” للقائمة التمثيلية للرتاث الثقايف 
غري املادي للب�سرية... ملف اخلط العربي كان 
تاريخًيا، تقدمت به 16 دولة عربية م�سرتكة، 
ولهذا كان ملفا متميزا نظًرا لتقدميه من قبل 

اأكرب عدد من الدول يف الوقت نف�سه(.
اآل  ن�ّساخة  )تقاليد  بعنوان  درا���س��ة  العدد  �سم 
وحوار  ال��دي��ب،  جم��دي  حممد  للباحث  زنكي( 

م��دي��ر مركز  اأرول قليج  ال��دك��ت��ور حم��م��ود  م��ع 
اإر���س��ي��ك��ا ب��رتك��ي��ا، اأج����راه خ��ال��د اجل���الف، حيث 
املوؤ�س�سات  مع  للتعاون  مفتوح  )بابنا  اأن  اأعلن 
فكان  ال��ع��دد  م��ل��ف  اأم���ا  الإم���ارات���ي���ة(،  الثقافية 
�سعيد  املو�سوعي حممد  العراقي  عن اخلطاط 
اخلطاط  كتبه   )2014  /1934( ال�����س��ك��ار 
ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ي ال����ب����داح، و�����س����ارك ف��ي��ه بكلمة 
تاريخية اخلطاط العراقي املقيم بفرن�سا ح�سن 

امل�سعود.
يف باب )املكتبة( قدم الأدي��ب الإماراتي حممد 
امل���ر رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء م��ك��ت��ب��ة حم��م��د بن 
را�سد عر�سا �سامال لكتاب )تاريخ فن اخلط... 

مدار�سه ورواده( للباحث الرتكي حميي الدين 
���س��ري��ن. ي��ق��ول امل���ر: )م��ن��ذ ع���ام 1982 الذي 
والفنون  للتاريخ  الأب��ح��اث  م��رك��ز  فيه  تاأ�س�س 
والثقافة الإ�سالمية”اإر�سيكا” با�سطنبول، وهو 
وت�سجيع  احت�سان  ب��ارز يف  تاريخي  ب��دور  يقوم 
واإح��ي��اء ف��ن اخل��ط العربي الإ���س��الم��ي... وقد 
اأ���س��در امل��رك��ز م��وؤخ��ًرا كتاًبا ج��دي��ًدا م��ن ثالثة 
اأجزاء، اإذ �سدر الكتاب يف البداية باللغة الرتكية، 
وقام برتجمة الكتاب اإىل اللغة العربية الدكتور 
اأرن  خالد  الدكتور  له  وقدم  ال�سعداوي،  �سالح 

املدير العام ال�سابق ملركز اإر�سيكا(.
قراءة  ح�سن  ال�سر  تاج  كتب  )منوعات(  باب  يف 

���س��ام��ل��ة ع���ن م��ع��ر���س )ال�������س���الم( ال�����ذي اأقيم 
للفن  خ��ول��ة  موؤ�س�سة  ونظمته  دب���ي،  اأوب����را  يف 
ع��ام على  م���رور  ب��اأب��وظ��ب��ي مبنا�سبة  وال��ث��ق��اف��ة 
�سمو  واخل��ط��اط��ة  ال�ساعرة  ي��د  على  تاأ�سي�سها 
ال�سيخة خولة بنت اأحمد بن خليفة ال�سويدي، 
اللوحات  م����ن  ال���ع���دي���د  امل���ع���ر����س  ����س���م  ح���ي���ث 
كما  وعاملًيا.  وعربًيا  اإماراتًيا  فنانا   41 اأبدعها 
ت��ق��ري��ًرا مطول عن  ع��زب  ال��دك��ت��ور خالد  كتب 
ال��ب��ور���س��ع��ي��دي... مدر�سة  م��و���س��وع��ة )خ�����س��ري 
ال��ت��ي ���س��درت عن  ال��ع��رب��ي(  م�سرية يف اخل��ط 
الأ�سكندرية،  مبكتبة  اخلطوط  درا���س��ات  مركز 
العربي/  الدويل للخط  القاهرة  وعن )ملتقى 

الدورة ال�ساد�سة( كتبت رانيا ح�سن مو�سحة اأن 
الثقافة  وزي��رة  فعالياته  افتتحت  ال��ذي  امللتقى 
امل�سرية الدكتورة اإينا�س عبدالدامي جاء حتت 
الدورة  ه��ذه  حملت  حيث  بالقلم(،  )عّلم  �سعار 

ا�سم الفنان واخلطاط الكبري يو�سف اأحمد. 
على عدة  فاحتوى  وفعاليات(،  )اأخبار  باب  اأما 
تقرير عن معر�س )حروف  اأهمها  مو�سوعات 
مندي  حم��م��د  الإم���ارات���ي  للخطاط  م�����س��رق��ة( 
الذي اأقيم يف متحف ال�سارقة للخط يف �سبتمرب 
2021، و�سرفه بالزيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، ومن الأردن كتب 

يا�سر جرابعة تقريًرا عن )حفل ختام م�سابقة 
العقبة للخط العربي يف مو�سمها الثاين/ دورة 
اخلطاط يا�سني اجلوخي(، كما �سمل هذا الباب 
كلمة موجزة عن معر�س اخلطاط واملو�سيقار 
الإيراين “بهمن بناهي” الذي اأقيم يف حي دبي 

للت�سميم.
اخلري(  دجلة  )ي��ا  هي  العدد  ق�سيدة  اأن  يذكر 
ال���ك���ب���ري حم���م���د مهدي  ال����ع����راق����ي  ل��ل�����س��اع��ر 
اجلواهري، وقد كتبها اخلطاط ال�سوري اأ�سامة 
احلمزاوي، اأما هدية العدد، فهي لوحة )�سورة 
حممد  للخطاط  البقرة(  �سورة  واأول  الفاحتة 

�سعيد ال�سكار، وهي من مقتنيات حممد املر. 

�ضدور العدد اجلديد رقم 53

»حروف عربية« حتتفي باخلطاط العراقي 
املجدد حممد �شعيد ال�شكار

•• ال�شارقة-الفجر:

اأكد الباحث علي العبدان، مدير اإدارة الرتاث الفني مبعهد 
املو�سيقية  الفنون  يف  ترى  ال�سارقة  اأن  للرتاث،  ال�سارقة 
وذلك  العامل،  دول  للتوا�سل احل�ساري مع  اأداة  الرتاثية 
من خالل اهتمامها بعلوم الأنرثوبولوجيا املو�سيقية التي 
بالإن�سان  يرتبط  ال��ذي  العرقي،  املو�سيقى  علم  عن  تعرب 
يف كافة البيئات واملناطق التي ين�ساأ فيها، ويعنى بدرا�سة 
يف  ودوره��ا  وخ�سائ�سها،  الإن�سانية  ال��ذاك��رة  يف  املو�سيقى 

بناء �سخ�سية الإن�سان. 
يف  املو�سيقية  “الأنرثوبولوجيا  جل�سة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
للكتاب”  ال�سارقة  “هيئة  بها  اختتمت  ال��ت��ي  ال�سارقة” 
يف مقرها، وحتدث  فعاليات “معر�س الكتاب الإماراتي”، 

فيها الباحث علي العبدان، واأدارتها منى الرئي�سي.

بالفنون  اهتمامها  ال�سارقة  “ركزت  العبدان:  علي  وق��ال 
املو�سيقية الرتاثية من خالل اإقامة ق�سم خا�س بالبحوث 
غدا  ال��ذي  ل��ل��رتاث،  ال�سارقة  معهد  يف  املو�سيقية  الفنية 
خاللها  من  يتوا�سل  التي  الثقافية  ال�سارقة  اأدوات  اأح��د 
مع ثقافات العامل الأدائية واملو�سيقية، وينظم الفعاليات 
ال�سارقة  بها  متثل  التي  والفعاليات  املنا�سبات  يف  الفنية 
من  ي�سعى  كما  ال��دول��ي��ة،  املحافل  يف  الإم��ارات��ي��ة  الثقافة 
العاملية  ال��ف��ن��ون  م���ع  ال��ت��ع��ارف  م���د ج�����س��ور  اإىل  خ��الل��ه��ا 
خالل  م��ن  وذل��ك  الثقافية،  فعالياتها  اإىل  وا�ستقطابها 

املنظمات الرتاثية العاملية التي يتوا�سل معها. 
روابط تفاعلية بني املو�سيقى والإن�سان

احلياة  بتفا�سيل  ال��ف��ن��ون  ارت���ب���اط  اإىل  ال��ع��ب��دان  واأ����س���ار 
الإن�سانية، اأكد اأن املو�سيقى حتظى بروابط تفاعلية تبادلية 
بينها وبني الإن�سان، حيث توؤثر فيه ويوؤثر فيها. مبيناً اأن 

الإمارات كاأي دولة �ساحلية لديها م�سادر داخلية وخارجية 
لفنونها املو�سيقية، فالكثري منها اأتت من الداخل، والتي 
الإماراتيون،  بها  يعمل  التي  البحرية  املهن  متليها  كانت 
ت�سجيع  يف  املو�سيقية  الفنون  خاللها  من  وي�ستخدمون 
ومن  الغو�س،  رحلة  اأثناء  وخا�سة  العمل،  لأداء  بع�سهم 

تلك الفنون العيالة والرزيف واحلدوة البحرية. 
وح����ول امل�����س��ادر اخل��ارج��ي��ة ل��ل��ف��ن��ون امل��و���س��ي��ق��ي��ة، حتدث 
العبدان عن التقاليد املو�سيقية التي انتقلت اإىل الإمارات 
من بع�س البلدان الإفريقية، حيث بني اأن اأ�سباب انت�سار 
تر�سيخ  املهاجرة  ال�سعوب  حماولة  اإىل  يعود  الفنون  تلك 
وا�ستعادة ذاكرتها من خالل ترديد تلك الأهازيج والأنغام 

التي كانوا يوؤدونها يف منا�سباتهم. 
عوامل تطور املو�سيقى 

ولفت العبدان اإىل اأن علم الأنرثوبولوجيا املو�سيقية معني 

الجتماعية  والعوامل  املو�سيقية  الفنون  تغريات  بدرا�سة 
مدى  على  وتغيريها  تطورها  اإىل  اأدت  التي  وال�سيا�سية 
الزمن. مو�سحاً اأن هذا العلم يدر�س جميع اأ�سكال الغناء، 
مل���اذا ينتج  ���س��وؤال��ني عري�سني:  اإىل الإج��اب��ة ع��ن  وي��ه��دف 
الإن�سان املو�سيقى؟ وكيف ينتجها؟  موؤكداً اأن كل بيئة لها 
اأهداف من اإنتاج املو�سيقى كما ن�ساأت العيالة لأجل الفخر 
ال�سعبية  الحتفالت  اأج��ل  من  ين�ساأ  وبع�سها  ب��الأجم��اد، 

وبع�سها تاأتي لتوثيق الهوية.
وحول تاأثر اإن�سان الإمارات بعمليات احلداثة املتوالية، اأكد 
العبدان اأن هذا اأمر طبيعي، ل �سيما يف بيئة غنية ثقافياً 
الفنون  التي متيز  امليزة  اأن  الإماراتية، مبيناً  البيئة  مثل 
ال��ت��ي ط����راأت على  ب��الخ��ت��الف��ات  ت��ت��اأث��ر  اأن��ه��ا ل  ال�سعبية 
العام  املو�سيقية الأخ��رى، حيث حتظى بالحرتام  الفنون 
و�سبه اإجماع على اأهميتها يف ا�ستح�سار الذاكرة ال�سعبية.

•• ال�شارقة-الفجر:

ح��ر���س��اً م��ن��ه��ا ع��ل��ى ا���س��ت��ث��م��ار ال��ف��ر���س خلدمة 
النا�سرين الأع�ساء ومتثيلهم يف خمتلف معار�س 
“جمعية النا�سرين الإماراتيني”  الكتاب، �ساركت 
يف الدورة الثانية من “معر�س الكتاب الإماراتي” 

الذي عقد يف مقر هيئة ال�سارقة للكتاب.
اجلمعية  اأطلقتها  التي  “من�سة”،  مبادرة  وعرب 
لدعم النا�سرين الإماراتيني لت�سويق اإ�سداراتهم 
يف م��ع��ار���س ال��ك��ت��ب امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة، عر�ست 
دار   17 اإ�سدارات  الإماراتيني  النا�سرين  جمعية 
ن�سر اإماراتية باإجمايل عناوين بلغت 151 كتابا 
ملوؤلفني اإماراتيني يف خمتلف فنون الأدب والإبداع 

دور  خ��ربات  م�ستوى  اأعمالهم  لتعك�س  واملعرفة، 
الن�سر واإ�سهامها يف تطوير �سناعة الكتاب وتقدمي 

اأحدث نتاجات ال�ساحة الإبداعية يف الإمارات.
ويف ت�����س��ري��ح��ه ح���ول امل�����س��ارك��ة يف امل��ع��ر���س، قال 
را�سد الكو�س، املدير التنفيذي جلمعية النا�سرين 
معر�س  يف  اجل��م��ع��ي��ة  “م�ساركة  الإم���ارات���ي���ني: 
الكتاب الإماراتي بدورته الثانية لها قيمة خا�سة 
الإماراتيني،  النا�سرين  جمعية  يف  لنا  بالن�سبة 
ولها طابعها املختلف الذي يتيح للكتاب الإماراتي 
ودار الن�سر املحلية اأن تعر�س جديدها يف معر�س 
مكر�س للكتاب الإماراتي وذلك ي�سهم بدور كبري 
بها  والتعريف  املحلية  الن�سر  دور  نتاج  ت�سويق  يف 
ال��ذي و�سلت  امل�ستوى  ع��ن  ���س��ورة مكثفة  وي��ق��دم 

الإم���ارات  يف  الن�سر  وح��رك��ة  الكتاب  �سناعة  اإل��ي��ه 
وج����ودة امل��ح��ت��وى الإب���داع���ي وت��ن��وع��ه ال���ذي يلبي 
تفاعال كبريا  “مل�سنا  القراء«.واأ�ساف:  اهتمامات 
من قبل زوار املعر�س الذين حر�سوا على اقتناء 
جديد املوؤلفني الإماراتيني من الكتاب املحرتفني 
والتي  كتبهم  نعر�س  ال��ذي��ن  ال�سباب  وامل��ب��دع��ني 
ت��غ��ط��ي جم����الت م��ت��ن��وع��ة، ون��ح��ر���س دائ��م��ا على 
الكتاب  م��ع��ار���س  ك��اف��ة  يف  حل�����س��ورن��ا  ي��ك��ون  اأن 
الإم������ارات دور م��ن خ���الل مبادرة  داخ����ل وخ����ارج 
واإي�سال  الأع�ساء  النا�سرين  خدمة  يف  )من�سة( 
ما  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سواق جديدة،  اإىل  اإ�سداراتهم 
تت�سمنه م�ساركتنا من ر�سالة ثقافية عامة تعك�س 
م�ستوى احلراك الإبداعي يف الإمارات من خالل 

املعر�س  امل�����س��ارك��ني يف  ق��ائ��م��ة  ال��ك��ت��اب«.و���س��م��ت 
الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  “من�سة”  ع��رب 
وتوزيع  لن�سر  الكتاب  بوابة  التالية:  الن�سر  دور 
للن�سر  �سديقات  وال��ت��وزي��ع،  للن�سر  م��دار  الكتب، 
وتوزيع الكتب، دار ال�سيف للن�سر، التفرد خدمات 
لن�سر  القلم  نب�س  املطبوعات،  ون�سر  الت�سميم 
والتوزيع،  للن�سر  بيبليو�سميا  وال��ت��وزي��ع،  الكتب 
ع�ستار للن�سر، الظبي للن�سر و التوزيع، دار ق�سة 
للن�سر والتوزيع، ال�سعادة للن�سر والتوزيع، الفلك 
ملهمون  دار  للن�سر،  �سيل  دار  وال��ت��وزي��ع،  للن�سر 
للن�سر والتوزيع، �سركة دار الرم�سة خلدمات ن�سر 
والتوزيع،  للن�سر  دار كريدية  واملطبوعات،  الكتب 

من�سورات غاف لتجارة الكتب.

خالل جل�ضة »الأنرثوبولوجيا املو�ضيقية« �ضمن فعاليات »معر�س الكتاب الإماراتي«

علي العبدان: ال�شارقة ترى يف الفنون املو�شيقية الرتاثية اأداة للتوا�شل احل�شاري مع دول العامل

تقدم عربها 151 كتابًا ملوؤلفني اإماراتيني

من�شة »جمعية النا�شرين الإماراتيني« تعر�س اإ�شدارات 17 دار ن�شر يف »معر�س الكتاب الإماراتي« 
الإماراتيني املبدعني  نتاج  واإبراز  جديدها  لعر�س  املحلية  الن�ضر  لدور  فر�ضة  املعر�س  الكو�س:  • را�ضد 

اأكادميية ال�شعر ت�شدر »اإحتاف النا�س ب�شرح ق�شيدة ابن 
عدمي يف قبيلة بني يا�س«

••  دبي -د.حممود علياء

العدد  بدبي  والعلوم(  الثقافة  )ندوة  موؤ�ض�ضة  عن  �ضدر 
وهي  عربية(،  )ح��روف  جملة  من   )53 )رق��م  اجلديد 
يراأ�س  العربي  اخل��ط  فن  يف  متخ�ض�ضة  ف�ضلية  جملة 
ونائب  الهاملي،  عبيد  علي  الإماراتي  الكاتب  حتريرها 
رئي�س التحرير اخلطاط الإماراتي خالد اجلالف، ومدير 
التحرير نا�ضر عراق، وع�ضو هيئة التحرير اخلطاط تاج 

ال�ضر ح�ضن، واملدير الفني حممد فرا�س عبو. 
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)�ضقاوة اأونالين( اأحداث تتواىل باأ�ضلوب كوميدي جميل وعفوي

هاين رمزي: تطور الربامج 
يف )ال�شو�شيال ميديا( ت�شكل 

م�شدر قلق لنا جميعًا
يف  ال�����ربام�����ج  ت����ط����ور  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
)ال�سو�سيال ميديا( ت�سكل م�سدر قلق 
لنا جميعاً، لناحية التغيريات احلا�سلة 
)حيث  احل��ي��اة،  ومن���ط  ال�سخ�سية  يف 
���س��ت��ت��م م��ن��اق�����س��ة ج��م��ي��ع ه���ذه املخاوف 
ب�����س��ك��ل ك��وم��ي��دي غ���ري ت��ق��ل��ي��دي، يتخذ 

منحى جديداً يف ال�سحك(.
واأو�سح رمزي اأن الفيلم ل ي�ستهدف اجلمهور 
موجهاً  �سيكون  بل  فح�سب،  العربي  اأو  امل�سري 
للعامل اأجمع، خ�سو�ساً اأن هذه الق�سية باتت ت�سغل 

الكوكب باأ�سره.
وتابع: )يف ال�سابق كنا ن�ستلهم الفكر من الكتب وال�سحف 
فقد  اليوم  اأم��ا  واملبدعني،  وال�سعراء  وال�سعر  الورقية، 
التي  احلديثة  التكنولوجيا  ظ��ل  يف  امل��وازي��ن،  انقلبت 
الإ�ساعات  زح��م��ة  يف  ال�سحيحة  املعلومة  فيها  غ��اب��ت 
امل��ت��ك��ررة، واأظ��ه��رت لنا جن��وم��اً وهميني ل وج��ود لهم 

على الأر�س(.
العامل  ح�����س��اب��ات يف  ل��دي��ه  ك��ان��ت  اإذا  ع��ّم��ا  وب�����س��وؤال��ه 
الفرتا�سي، رّد: )لالأ�سف، اأنا منغم�س يف )ال�سو�سيال 
نواكبه  اأن  وعلينا  نف�سه،  ف��ر���س  واق���ع  وه���ذا  ميديا( 
الجتماعية  تكون احلياة  تكاد  ونتعامل معه، يف وقت 

الطبيعية اختفت يف هذا العامل(.
القراءة،  ي��ه��وون  ال��ذي��ن  النا�س  م��ن  )اأن���ا  ي��ق��ول:  وم�سى 
ولعّل اآخر كتاب ت�سفحته بيدي وقراأته كان عنوانه )احلق 
�سهيب، وهذا  امل�سري م�سطفى  الكاتب  تاأليف  يقال( من 
ي�ستعر�س  وفيه  بق�سرية  لي�ست  فرتة  منذ  قراأته  الكتاب 

الكاتب حكاية واقعية باأ�سلوب كوميدي �ساخر، لكنني راهناً 
اأ�سبحت اأ�ست�سهل الأمر، بعيداً عن عناء القراءة التقليدية 

اإىل البحث عن الكتب يف املتاجر الإلكرتونية(.
وبالعودة اإىل )�سقاوة اأونالين( وم�سار دوره فيه، اأف�سح عن 
جت�سيده لدور �ساب يدعى )عمر( يعمل يف جمال الدعاية 
والإعالن، )وهو �ساطر يف )ال�سو�سيال ميديا( لكنه يحب 
كوميدي  باأ�سلوب  الأح��داث  تتواىل  وبعدها  يتحّب�س،  وما 

جميل وعفوي(.
وعّلق الكوميديان امل�سري على اأ�سباب تغيري ا�سم الفيلم، 
)لأن  بقوله:  اأون��الي��ن(،  )�سقاوة  اإىل  املحتار(  )عمر  من 
هناك من اعتقد اأن ال�سم فيه �سخرية للمجاهد العظيم 
عمر املختار، ولذلك طلبت اأن يتم تغيريه، كي ل يزعل منا 

اأحد(.
منه  فيلمه )غبي  ث��ان من  تقدميه جل��زء  اإمكانية  وح��ول 
فيه( الذي يعّد اأحد اأهم اأعماله الكوميدية، قال: )اأمتنى 
اأن يكون كاتب ه��ذا اجل��زء ق��ادراً على  ذل��ك، ولكن ب�سرط 
ابتكار �سيناريو اأف�سل مما ُقدم يف اجلزء الأول، كون الفيلم 
الثاين  النظري، وبذلك يكون اجلزء  حقق جناحاً منقطع 

اأ�سعب بكثري بحكم اأنه �ستتم مقارنته بالأول(.
كانت  التي  الن�سو�س  اأن��ه رف�س جميع  اإىل  رم��زي  واأ���س��ار 
الأمر  ع��ازي��اً  ك��ورون��ا،  بجائحة  تتّعلق  مو�سوعات  حت��وي 
اإىل اأنه ل يقدم عماًل يحمل ولو جزءاً ب�سيطاً من الطاقة 

ال�سلبية للم�ساهد، )فما يهمني هو اإ�سعاد النا�س يف اأعمال 
هادفة، ول اأوّد تذكريهم باآلمهم اأو مبر�س موقت، )قريباً 
اأن  اإىل  اأ�سعى  كما  اهلل(،  �ساء  اإن  داهية  وي��روح يف  �سينتهي 
تكون اأفالمي نافعة وي�سلح عر�سها يف كل وقت، من دون 

اأن تكون مقّيدة يف زمن حمدد(.
فخور بامل�ساركة فى "العائدون"

 م��ن جهة اخ��رى اأع���رب الفنان ه��اين رم��زي ع��ن �سعادته 
امل��و���س��م احل���ايل، عرب  بامل�ساركة يف درام���ا رم�����س��ان خ��الل 
 ،dmc م�سل�سل "العائدون"، الذى يذاع على �سا�سة قناة
موؤكًدا اأنه منذ قراءة ال�سيناريو وعلمه بامل�ساركة ك� �سيف 
مدى  يعلم  اأن��ه  اإل  بالتخوف،  �سعر  �سابط  دور  يف  �سرف 
من  داع�س  ع��امل  على  ال�سوء  ي�سلط  وكيف  العمل  اأهمية 

الداخل بتعمق.
200 جنيه ثم  "م�ساركتي يف فيلم  واأ�ساف هاين رمزي: 
دورى يف العائدون بعيًدا عن الكوميديا مل يكن خمطط له 

اإطالًقا، ولكن ال�سدفة هي من لعبت دورها يف ذلك".
وعرب الفنان هاين رمزي عن �سعادته ال�سديدة بالتعليقات 
التى و�سلته حول دوره فى م�سل�سل )العائدون(، . وتابع: 
بعد ظهوري �سمن  التى و�سلتني  الفعال  ب��ردود  فوؤجئت 
اأحداث م�سل�سل العائدون، خا�سة وان الدور لي�س كوميديا 
كما اأعتاد اجلمهور مني، ولكني �سعيد للغاية بان اجلمهور 

تقبل هذا .

ي�ستكمل الفنان ال�ساب كرمي قا�سم ت�سوير اأحداث دوره فى فيلم 
عيد  بعد  الإبيارى  اأحمد  واإخ��راج  تاأليف  عادية" من  غري  "ليلة 
الفطر، وك�سف ل�"اليوم ال�سابع" عن اأنه مت النتهاء من ن�سف م�ساهد 

الفيلم.
عدد  على  احتوائه  كوميدى" رغم  "رومانتك  الفيلم  "قا�سم" اأن  واأ�ساف 
وطه  املفتى  ه��دى  البطولة  وي�ساركه  وامل��ط��اردات،  الأك�سن  م�ساهد  من  كبري 
العديد من  اإىل  بالإ�سافة  بدر ومراد مكرم،  واأوتاكا وجنالء  الد�سوقى 

الوجوه اجلديدة.
يذكر اأن الفنان كرمي قا�سم قد بداأ التمثيل 
اأف����الم مثل  ال�18، م��ن خ���الل  ���س��ن  يف 
"بالأوان  "املاجيك"،  فراغ"،  "اأوقات 
الطبيعية" و"اإيه.يو.�سي"، كما �سارك 
كل  ك��دب��ة  رزق،  ولد  فيلم  ب��ط��ول��ة  يف 
ا تعاون مع النجم الراحل نور  يوم، اأي�سً
ال�سريف يف بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، 
اأول  ق��ا���س��م  ك����رمي  ب�����داأ   ،2014 ع����ام  ويف 
الأمريكي  الفيلم  خ��الل  من  الأجنبية  اأعماله 
امل�سل�سل  يف  �سارك  ا  The First Line.اأي�سً
يف  و�سارك   ،)The State )2017 الربيطاين 
العديد من الأعمال الدرامية مثل "خا�س جًدا"، 
ورق"،  على  "كالم  "الهروب"،  "اجلماعة"، 
الذي  خارجي"  "ليل  ف��ي��ل��م  اأع��م��ال��ه  واآخ�����ر 

�سارك يف مهرجان تورنتو )2018(.

ك�ضف الفنان امل�ضري هاين رمزي الغطاء عن مالمح فيلمه الكوميدي 
)�ضقاوة اأونالين( املزمع ت�ضويره بعد اإجازة عيد الفطر ال�ضعيد، 
وهو من تاأليف �ضامح �ضر اخلتم و�ضادي حم�ضن، واإنتاج �ضركة )�ضي 

�ضينما(.
اإن الفيلم يتكلم عن ق�ضية مهمة جدًا نعي�ضها حاليًا  رمزي قال: 
وهي )ال�ضو�ضيال ميديا( وير�ضد مدى تاأثريها علينا وعلى اأفكارنا 
واآرائنا و�ضخ�ضياتنا و�ضلوكنا، حتى اأ�ضبحنا تابعني لها ب�ضكل مطلق 

يف حياتنا اليومية، مت�ضائاًل: )فهل هنف�ضل كده؟(.

كرمي قا�شم 
ي�شتكمل ت�شوير

 »ليلة غري 
عادية« بعد عيد 

الفطر

ردود الأفعال عن دوري فى "العائدون" فاقت توقعاتي

اأنغام حتيى حفل عيد الفطر 
 يف الكويت 

عيد  مبنا�سبة   ، بالكويت  غنائًيا،  حفاًل  اأنغام  النجمة  حتيى 

اأن  امل��ق��رر  املقبل، وم��ن  12 مايو  ي��وم  امل��ب��ارك، وذل��ك  الفطر 
املحببة  اأغنياتها  اأ�سهر  م��ن  مميزة  باقة  احلفل  خ��الل  تقدم 

جلمهورها.
نيللى  اأمل حربى" للنجمة  "فاتن  اأنغام ترت م�سل�سل  وتغنى 
كرمي والذى يعر�س يف دراما رم�سان احلاىل، وتقول كلمات 
الأغنية: "انا م�س �سعيفة .. وليا فى احلياة فرتة .. وم�س 
اأجنرح  م��ا  وق���ادرة زى  امل��ط��رح  اأك���ون كومبار�س على  ق���ادرة 
اأعي�س  قابلة  الإرادة م�س  اأن��ا  دم��اغ��ى..  ق��رارى من  اأج���رح.. 
اأن��ا الإرادة، ورغ��م ال�سرب على  اأوه��ام ول دنيا كالم فى كالم 

الأحوال.. اأنا م�س �سعيفة".
فى  عي�سى  اإبراهيم  اأم��ل حربى" تاأليف  "فاتن  م�سل�سل 
ماندو  واإخ���راج  التليفزيونية،  بالدراما  جتاربه  اأوىل 
هالة  �سالمة،  �سريف  ك��رمي،  نيللى  بطولة  ال��ع��دل 
�سدقي، خالد �سرحان، حممد ثروت، وفادية عبد 
اآخر  وع��دد  التاجى  حممد  ع��الء،  جيالن  الغنى، 

من الفنانني.
من  الثانى  اجل���زء  يف  اأن��غ��ام،  النجمة  حت��دث��ت  كما 
حلقة برنامج "�سهرانني" تقدمي النجم اأمري كرارة، 
" اأكتبلك  اأغنية  ، عن ق�سة   On ويعر�س على قناة 

تعهد" و اأغنية " بعتلى نظرة".
وقالت اأنغام:" الأغنية فكرة بهاء الدين حممد و اأ�سفت 
كوبليه كل اللي فا�سل مني �سوت وبهاء الدين حممد 
اتكلم  له  قولت  اأن��ا  ب�س  اللي ح�سل،  بحكى  ملا  بيزعل 
يف ال��ك��وب��ل��ي��ه ال��ت��اين ع��ن اإي���ه اأغ��ل��ى ح��اج��ة عندي، 
ول���و ف�����س��ل ه��ي��ك��ون ه���و احل���اج���ة ال��وح��ي��دة اللي 
"الفكرة  ".واأ�سافت  �سوتى   وهو  بيها  اأعي�س 
اخل��راف��ي��ة ب��ت��اع��ت اأغ��ن��ي��ة  اأك��ت��ب��ل��ك تعهد 
ومع  ال��ث��اين،  الكوبليه  يكتب  مل  لكنه 
كالمنا كتب الكوبليه قويا واأغنية " 
بعتلى نظرة" كانت مهمة اأوى يف 

حياتى".
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درا�شة: ال�شلمون امل�شتزرع ميكن اأن ي�شاعف 
خطر الإ�شابة بال�شرطان عند تناوله بانتظام!

اأنحاء  اإغراق اخلدمات ال�سحية يف جميع  مع ا�ستمرار عبء ال�سرطان يف 
العامل، يكثف الباحثون جهودهم لتح�سني التدابري الوقائية.

ويف حني ُيرحب ببع�س الأطعمة لتاأثريها الوقائي، فاإن الأطعمة الأخرى 
التي تبدو �سحية قد حتفز املر�س.

وتظهر الأدلة اأن ما ناأكله ميكن اأن يغري ب�سكل كبري من خماطرنا وتطور 
على  الطعام  تناول  اأن  وجد  ال�سابقة،  البحثية  الأوراق  بع�س  ويف  املر�س. 
ب�سرطان  الإ�سابة  العامل ي�ساعف من خطر  اأنحاء  وا�سع يف جميع  نطاق 

الربو�ستات.
اأحما�س  للغاية لل�سحة لأنه من  ال�سلمون كم�سدر غذائي مفيد  ويعترب 

اأوميغا 3 الدهنية املمتازة. 
يتم تربية  املفتوحة،  املياه  واح��دة يف  �سمكة  يتم �سيد  ذل��ك، يف حني  وم��ع 

الأخرى يف اأماكن �سيقة، ما قد يكون له اآثار على ال�سحة.
الفينيل  ثنائي  مركبات  اأن   2004 ع��ام  يف  ُن�سرت  كبرية  درا���س��ة  ووج��دت 
كانت  امل����زارع،  يف  تربيته  يتم  ال���ذي  ال�سلمون  يف  امل��وج��ودة  الكلور  متعدد 
اأعلى بنحو ثمانية اأ�سعاف من الرتكيزات يف ال�سلمون الربي، وفقا لن�سر 

هيلث". "هارفارد 
كيميائية  م��واد  عن  عبارة   )PCB( الكلور  متعدد  الفينيل  ثنائي  وياأتي 

�سناعية مكلورة من �سنع الإن�سان.
التجاري منذ  الكلور لال�ستخدام  الفينيل متعدد  وحظرت مركبات ثنائي 
عقود، ولكن ل يزال من املمكن العثور على اآثار يف البيئة، والتعر�س اليوم 

يحدث ب�سكل رئي�سي من خالل النظام الغذائي.
وي�سرح �سندوق الدفاع البيئي املواد الكيميائية التي اأطلقت �سابقا يف البيئة 

من مواقع النفايات اخلطرة.
وحذر العلماء يف البداية من اأن تناول ال�سلمون امل�ستزرع بانتظام قد يزيد 

من خطر الإ�سابة بال�سرطان بعد اكت�ساف حالت متعددة من التلوث.
الربيطانية  الأ�سماك  م��زارع  يف  تربيته  يتم  ال��ذي  ال�سلمون  �سمك  وك��ان 

ملوثا ب�سكل خا�س باملواد الكيميائية امل�سببة لل�سرطان.
وت�سري النتائج، التي ُن�سرت يف جملة Science، اإىل اأن �سمك ال�سلمون 
امل�ستزرع الرخي�س الذي ُيباع يف ال�سوبر ماركت قد ي�سر اجل�سم اأكرث من 

نفعه.
اأن ا�ستهالك �سمك ال�سلمون  "حتليل املخاطر ي�سري اإىل  وقال الباحثون: 
املفيدة  الآث��ار  من  تنتق�س  �سحية  خماطر  ي�سكل  قد  امل�ستزرع  الأطل�سي 

ل�ستهالك الأ�سماك".
وحذروا من اأن تناول �سمك ال�سلمون امل�ستزرع اأكرث من مرة يف ال�سهر قد 

يكون كافيا لزيادة خماطر الإ�سابة باملر�س.
 ،Environmental Research ويف ورقة منف�سلة ُن�سرت يف جملة
متعدد  الفينيل  لثنائي  وال�سام  البيولوجي  التاأثري  "اإن  الباحثون:  اأو�سح 
الكلور وم�ستقلباته يرجع جزئيا اإىل قدرتها على التفاعل مع العديد من 
ون�سخ  الإ���س��ارات  م�سارات  تغيري  وبالتايل  والنووية،  اخللوية  امل�ستقبالت 

اجلينات".
ولتحديد كيفية ارتباط هذه العملية مبخاطر الإ�سابة بال�سرطان، اأجرى 
58 حالة  ل�  امل�ست�سفى، وحالة حتكم جتريبية  الفريق درا�سة جتريبية يف 

من حالت �سرطان الربو�ستات و99 حالة حتكم.

الربده؟ ق�ضيدة  �ضاحب  • من 
كعب بن زهري.

الربدة؟ نهج  ق�ضيدة  �ضاحب  • من 
- اأحمد �سوقي.

العربية؟ اللغة  يف  الأ�ضد  اأ�ضماء  عدد  يبلغ  • كم 
ا�سم.  1500

اخلطابه؟ يف  املثل  به  ُي�ضرب  • من 
�سحبان بن وائل.

بالُعقار؟ املق�ضود  • ما 
اخلمر.

احلديث؟ الع�ضر  يف  الإ�ضباين  الأدب  عميدة  هي  • من 
رو�سا ت�سائل

.1939 العام  يف  الثانية  العاملية  احلرب  يف  كان  مرة  لأول  الرادار  ا�ستخدام  اأن  تعلم  • هل 
اأبداً. يبدو  فال  ال�سم�س  خلف  القمر  نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�سوف  اأن  تعلم  • هل 

اجلذر  عمليات  اإيجاد  وراء  واأنه  بالريا�سيات  بعلومه  ا�ستهر  اخلوارزمي  الإ�سالمي  العامل  اأن  تعلم  • هل 
ويعطي املعادلت الريا�سية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب.
الإن�سان. ج�سم  يف  حية  خلية  تريليون   10 من  اأكرث  • هناك 

ال�سكري. مر�س  هو  املتحدة  الوليات  يف  بالعمى  الت�سبب  يف  والرئي�سي   1 رقم  • ال�سبب 
م�سّمى. غري  اأجل  اإىل  تعي�س  اأن  وميكن  متوقع،  عمر  متو�سط  لها  لي�س  • الأ�سجار 

عام. كل  الأر�س  ت�سرب  نيزك   500 من  • اأكرث 
.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�سي  الفيزيائي  اأكت�سفه  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 
.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�سي  الفيزيائي  اإكت�سفة  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 

الربت  الفيزيائي  اجلن�سية  والمريكي  الأ�سل  الأمل��اين  العامل  اإكت�سفها  الن�سبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •
اآني�ستاين الذي ن�سر هذه النظرية يف العام 1905 م.

جحا املخادع
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الب�ضل 
العلماء  ك�������س���ف 
الب�سل  تناول  اأن 
ب���ان���ت���ظ���ام ي�����وؤدي 
امللكة  ت��ط��ور  اىل 
ال����ف����ك����ري����ة ل����دى 
فهو  الإن�������������س������ان 
ي����ن����ظ����ف خ����الي����ا 
الدماغ ويجددها، 
ي������������وؤدي اىل  م������ا 
حت�����س��ن ال���ذاك���رة 

واإىل تغيريات عاطفية ايجابية.
تركيبه خمتلف  ي��دخ��ل يف  ال��ق��دم، حيث  منذ  الب�سل  ف��وائ��د  ع��رف��ت  وق��د 
غذاء  يف  الأ�سا�سية  اخل�سار  من  فهو  لذلك  املفيدة.  واملعادن  الفيتامينات 

الإن�سان، ي�ساعد على التخل�س من اأمرا�س عديدة ويقوي املناعة.
وتدخل يف تركيب الب�سل مركبات كربيتية، جتدد عند و�سولها اىل الدم 
التاأثري  وه��ذا  فيه،  معينة  مناطق  على  تاأثريها  الدماغ من خالل  ن�ساط 

يوؤدي اىل حت�سني الذاكرة وظهور مزاج ايجابي لدى الإن�سان.
معاجلته  بعد  تبقى  الب�سل  يف  املفيدة  امل��واد  ثلثي  اأن  على  العلماء  ويوؤكد 
وبروتينات  �سي  فيتامني  على  اخل�سراء  الب�سل  اأوراق  حتتوي  ح��راري��ا. 

و�سكريات.

وقف جحا ذات مرة و�سط ال�سوق يدعو النا�س حوله ثم عال �سوته وهو يقول ايها النا�س هل تعلمون ما �ساأقول 
لكم فرد احلا�سرون كال .. ل نعلم. فقال: اذا كنتم ل تعلمون فما فائدة الكالم ثم غادر املكان، ويف اليوم التايل 
ال�سوؤال نف�سه فاأجابوه نعم نعرف. فقال ما دمتم تعلمون فما فائدة الكالم  حدث نف�س ما حدث ثم �ساألهم 
وتركهم وغادر وهم يف حرية واتفقوا بعد ذلك ان يجيب ن�سفهم بنعم ون�سفهم بال.. ويف اليوم الثالث وقف 
جحا ي�ساأل فاأجابه ن�سفهم نعلم والن�سف الآخر ل نعلم.. فقال جحا ح�سنا من يعلم يقول ملن ل يعلم ثم غادر 
املكان وقد �سخر من اجلميع .. ويف امل�ساء عند رجوعه لبيته وقف رجالن �سخما اجلثة وقطعا عليه الطريق 
ف�ساأله احدهم وقد ا�سهر يف وجهة �سكينا: هل تعلم ما �ساأفعل بك فقال نعم اعلم.. ثم جره الخر وهو يلوح 
اإىل كي�س يف يده وقال لكنكما ل  بقب�سته: وهل تعلم ما �ساأفعل بك: فقال: نعم اعلم.. ثم اردف وهو ينظر 

تعلمون ماذا �ساأمنحكما..  انها اغلى هدية يف حياتي.
 اغم�سا اعينكم و�ساأعد من واحد اإىل 3 ثم افتحا اعينكم ومن ياأخذه اول هو الفائز.. اطاعه الرجالن .. طمعا 
واأغلقا اعينهما .. بداأ جحا يعد من واحد اإىل 3 وهو يبتعد ثم القى الكي�س و�سطهما وفر هاربا فتعارك الأثنان 
حتى ادميا بع�سهما من يفتح الكي�س وياأخذ ما فيه ثم قررا ان يتقا�سما ما فيه، وعندما فتحاه �سلتهما املفاجاأة 
فقد كان يف الكي�س نعل قدمي ممزق، اغتاظا وام�سك كل منهم بفردة من النعال ي�سرب بها �ساحبه غيظا اما 

جحا فقد ار�سل اليهما ر�ساله ب�سوته العايل انه نعل ابي ورثته عنه منذ ع�سرين عاما.

�ضكان عزبة حمادة بحي املطرية يف القاهرة يجتمعون لتناول طعام الإفطار خالل �ضهر رم�ضان املبارك.رويرتز

العاملية،  ال�����س��ح��ة  منظمة  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��ا 
�سخ�س يف  100 مليون  م��ن  اأك���رث  ي��ع��اين 
العامل من الزرق )الغلوكوما(.وهذا املر�س 
م���ن الأ����س���ب���اب ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل�����س��ب��ب��ة للعمى 

اجلزئي اأو الكامل.
والغلوكوما، مر�س مزمن مرتبط بارتفاع 
العني،  داخ���ل  لل�سغط  دوري  اأو  ت��دري��ج��ي 
الب�سرية  الوظيفة  اإىل �سعف  ي��وؤدي  الذي 
العمى.  اأي  ال��ب�����س��ري،  ال��ع�����س��ب  و���س��م��ور 
لي�ست  امل���ر����س  ل��ه��ذا  الأوىل  وال���ع���الم���ات 
حم����ددة، ب��ل ق��د ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى ���س��ك��ل �سداع 
وثقل فوق قو�س احلاجب و�سبابية الروؤية 
بني فرتة واخرى، وعند النظر اإىل م�سدر 
ال�سوء ي�ساهد ال�سخ�س هالة حوله. وتقول 

اأخ�سائية  �ستويانوفا،  جريجانا  الدكتورة 
طب العيون، ل يدرك النا�س اأن هناك �سيًئا 
الب�سري  الع�سب  اإل عندما ميوت  خاطًئا، 
هذه  يف  امل���ئ���ة.  يف  ب��امل��ئ��ة   70-50 بن�سبة 
الأطباء  باإمكان  يعد  مل  وحينها،  املرحلة. 
التو�سية  ف���اإن  ل��ذل��ك،  ال��و���س��ع.  ت�سحيح 
القيا�س  هي  امل��ر���س،  تطور  ملنع  الرئي�سية 
املنتظم ل�سغط العني. وتن�سح الأخ�سائية، 
كل من بلغ عمره 40 عاما واأكرث، مراجعة 
باي  ي�سعر  كان ل  واإن  العيون حتى  طبيب 
قيا�س �سغط  اأج��ل  ال��روؤي��ة، من  م�سكلة يف 
العني. لأن على ال�سخ�س اأن يعرف م�ستوى 
لأن  دم��ه.  ف�سيلة  يعرف  كما  ال�سغط  هذا 
50 باملئة من املر�سى امل�سابني بالغلوكوما 

ل ي��ع��رف��ون ذل����ك. ووف���ق���ا ل��ه��ا، مي��ك��ن اأن 
واإن  حتى  �سخ�س  اأي  ل��دى  امل��ر���س  يتطور 
كان �ساملا متاما من الأمرا�س، وكذلك لدى 
الأ�سخا�س الذين لديهم ا�ستعداد وراثي اأو 
ال�سكري  مثل  م��زم��ن،  م��ر���س  م��ن  يعانون 
م�ستوى  وارتفاع  الدرقية  الغدة  واأم��را���س 
�سغط الدم. وعلى هوؤلء مراجعة اأخ�سائي 

طب العيون دوريا وب�سورة منتظمة.
وت�سيف، لالأ�سف ل ميكن عالج الغلوكوما 
ميكن  فقط  بل  احلا�سر،  الوقت  يف  متاما 
وقف تطور املر�س با�ستخدام اأدوية ت�ساعد 
على تخفي�س �سغط العني، مثل القطرات 
اخلا�سة، التي يجب ا�ستخدامها فقط وفقا 

لو�سفة طبية.

طبيبة تك�شف خطورة ارتفاع �شغط العني والزرق


