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النوم اأقل من 5 �ساعات.. خطر كبري يهدد احلياة
ك�سفت درا�سة جديدة اأن عدم احل�سول على ق�سط كاف من النوم يزيد 

من خماطر جتلط الدم.
اأن  “ال�سن” الربيطانية، وجد باحثون يف ال�سويد  وبح�سب �سحيفة 

قلة النوم تزيد من فر�ص ان�سداد الأوعية الدموية يف ال�ساقني.
األ���ف بالغ،   650 ل��دى  ب��امل��ر���ص  ال��درا���س��ة م��ع��دلت الإ���س��اب��ة  تتبعت 

وقارنتها مبدة نومهم كل ليلة.
ن�سب خطر  يرفع  �ساعات  ت�سع  اإىل  �سبع  م��ن  ال��ن��وم  ع��دم  اأن  ووج���دت 

الإ�سابة بالن�سداد ال�سرياين.
ملدة  “النوم  �ستوكهومل:  كارولين�سكا يف  ي��وان، من معهد  �سواي  وقال 
الإ�سابة  خماطر  لتقليل  جيدة  عادة  هو  الليلة  يف  �ساعات   8 اإىل   7

باأمرا�ص ال�سرايني املحيطية.«
ال�60 من هذه احلالة، مما  5 بريطانيني فوق  يعاين واح��د من كل 

يزيد من خطر الإ�سابة بنوبة قلبية و�سكتة دماغية.
وهي احلالة الأكرث �سيوعا لدى املدخنني والأ�سخا�ص امل�سابني بداء 

ال�سكري اأو ارتفاع �سغط الدم اأو ارتفاع الكولي�سرتول.
اأظافر  وه�سا�سة  وخ��در  امل�سي  عند  �سديدة  ب���اآلم  تت�سبب  اأن  وميكن 
اإذا  ما  مع  ينامون  الذين  الأ�سخا�ص  عدد  الباحثون  قارن  وتقرحات. 

كانوا قد اأ�سيبوا بهذه احلالة.

كيف ت�ساعدك التكنولوجيا على حت�سني نومك؟
يعي اجلميع اأهمية النوم واآثاره الإيجابية على �سحة اجل�سد والعقل، 
اإل اأن ما قد ل يدركونه هو اأن هناك تطبيقات واأ�ساليب تكنولوجية 

ت�ساعدك على تطوير النوم وحت�سني جودته ب�سكل ل ي�سدق.
الأمريكية،  الإخ��ب��اري��ة  نيوز”  “فوك�ص  �سبكة  ن�سرته  لتقرير  ووفقا 
فاإن 31 باملئة فقط من �سكان العامل يح�سلون على “ق�سط كاف من 

الراحة«.
وا�ستندت ال�سبكة بذلك اإىل اإح�سائيات �سركة “اأبل” التي تتبع جودة 

النوم عرب �ساعاتها.
املخت�ص بالتكنولوجيا والتطبيقات يف “فوك�ص نيوز” كورت نوت�سون، 
النوم،  ج��ودة  لتح�سني  التكنولوجيا  با�ستخدام  الطرق  اأف�سل  ك�سف 

وهي:
فيديو  م��ق��اط��ع  ي��ق��دم  ب��ال��ن��وم،  امل��خ��ت�����ص   »Headspace« م��وق��ع 
ت�ساعد  خا�سة  طرق  با�ستخدام  والتاأمل  ال�سرتخاء  لكيفية  تر�سدك 
ج�سمك. على من�سة “نتفلك�ص” هناك م�سل�سل من 7 حلقات خم�س�ص 
باملعلومات  غني  منها  ك��ل  للنوم”،  “الدليل  بعنوان  ال��ن��وم  لتطوير 
يوفر  ال��ذي   »Calm« تطبيق  نومك.  �ستغري حياتك وطريقة  التي 

مو�سيقى وق�س�ص خا�سة للنوم، بع�سها يقوم بروايتها م�ساهري.

�سعال م�ستمر لـ3 اأ�سهر.. رئة طفل تك�سف خفايا غريبة
من الطبيعي جدا اأن يعاين الأطفال من ال�سعال، ب�سبب نزلت الربد 
حري  �سنوات،   5 العمر  من  يبلغ  البارغواي  اأطفال  اأح��د  اأن  اإل  مثال 

الأطباء بعد �سعال م�ستمر ملدة 3 اأ�سهر.
واأثناء اإجراء فحو�سات طبية مكثفة للبحث عن �سبب حمتمل لل�سعال، 
دم امل�سعفون عند العثور على ج�سم معدين يف رئته الي�سرى، حيث  �سُ

ك�سفت الأ�سعة ال�سينية اأن ال�سبي كان لديه نواب�ص معدنية يف رئته.
النواب�ص  اإزال����ة  يف  امل�سعفون  جن��ح  اأن  بعد  م�ستقرة  ال�سبي  وح��ال��ة 

املعدنية.
قال الطبيب كارلو�ص مورينيغو اإن الإجراء كان معقدا ب�سبب الوقت 
الذي ا�ستقر فيه اجل�سم الغريب يف رئة ال�سبي بالإ�سافة اإىل ال�سرر 

الذي ت�سبب فيه خالل تلك الفرتة.
اأن  املرجح  اإنه من  بال�سرر، قال مورينيغو  الت�سبب  الرغم من  وعلى 

يتح�سن مع منو ال�سبي مبرور الوقت.
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�سمكة الوطواط يف غزة.. 
»غنيمة« لل�سيادين

التي  ال��ن��ادرة  الأ���س��م��اك  مل�ساهدة  غ��زة  مدينة  يف  املواطنني  ع�سرات  جتمع 
تهاجر خالل �سهري مار�ص واأبريل، من كل عام، ومتر قرب �ساطئ البحر 

املتو�سط، حيث متثل “غنيمة” لل�سيادين.
�سمك الوطواط اأو “الراي” يده�ص �سكان غزة، يف كل مرة ينت�سر بها على 

ال�ساطئ، وكاأنه م�سهد متثيلي ُيعر�ص على م�سرح �سواطئ املدينة.
النادرة،  الأ�سماك  مل�ساهدة  املدينة  يف  للتجمع  املواطنني  ع�سرات  ويتجمع 
�ساطئ  ع��ام، ومتر قرب  كل  واأبريل من  �سهري مار�ص  تهاجر خالل  التي 

البحر املتو�سط، بح�سب ال�سيادين.
ب�سيد  احل��ظ،  حالفه  كيف  ي�سرح  غ��زة،  يف  ال�سيادين  اأح��د  �سويخ،  ب�سري 
اأكرث من 10 �سمكات، يرتاوح وزن الواحدة منها ما بني 200 اإىل 300 
كيلوغرام، وي�سل �سعر الكيلوغرام منها اإىل 4 دولرات تقريبا، بالإ�سافة 

اإىل اأنه يتم بيع �سمكة الوطواط الواحدة ما بني 200 و400 دولر.
“كل �سنة تخرج كميات من �سمك الوطواط، هذا مو�سمها  ي�سف �سويخ: 

حني يكون اجلو حارا، كل قارب ي�سطاد ما يقارب 2 اإىل 4 اأ�سماك«.
ويتابع: “اأغلب النا�ص يف غزة باتت تعرف هذه ال�سمكة وحتبها كثريا، اليوم 

بعت كمية كبرية منه واأخذت �سمكة كاملة لعائلتي«.
ووفق ال�سيادين يتم حتديد م�ساحة ال�سيد امل�سموح بها يف البحر املتو�سط، 

التي غالبا ما ترتاوح ما بني 6 و15 ميال بحريا.
ورغم الوفرة املو�سمية لهذا النوع من الأ�سماك، يرى خرباء بيئيون تراجعا 
كبريا يواجه نوعني من �سمك الوطواط اأو الراي، وقد اأُدِرجت على القائمة 

احلمراء، لالأنواع املهددة التي ي�سعها الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة.

جرمية هزت اأملانيا.. قتلتا 
عاما زميلتهما بعمر 12 

تلميذتني  اأن  الأملانية،  ال�سرطة  اأعلنت 
 12 تبلغ  لهما  زم��ي��ل��ة  بطعن  اع��رتف��ت��ا 
عاما حتى املوت، يف ق�سية اأثارت �سدمة 
يف ال���ب���الد. وُف��ق��د اأث����ر ال�����س��ح��ي��ة، التي 
ُعّرف عنها با�سمها الأول لويز، بعد ظهر 
لها  اإثر مغادرتها منزل �سديقة  ال�سبت 
قرب مدينة فرويدنربغ يف ولية �سمال 

الراين- و�ستفاليا يف غرب اأملانيا.
وُعرث على جثة لويز يف اليوم التايل يف 

منطقة حرجية قريبة من منزلها.
ك��وب��ل��ن��ز ماريو  ال���ع���ام يف  امل���دع���ي  وق����ال 
“توفيت  �سحفي:  م��وؤمت��ر  يف  مانفيلر 
ب�سكني  ع��دي��دة  ج����روح  نتيجة  ال��ط��ف��ل��ة 
“ل  اأن���ه  م�سيفا  بنزيف”،  لها  ت�سببت 
يوجد ما ي�سري اإىل تعر�سها لأي انتهاك 

جن�سي«.
واأ�سار فلوريان لوكر، رئي�ص ق�سم جرائم 
فتاتني  اأن  اإىل  كوبلنز،  �سرطة  القتل يف 
تبلغان 12 و13 عاماً اعرتفتا بارتكاب 

جرمية القتل.
“اأدلتا  ال���ف���ت���ات���ني  اإن  ل����وك����ر  وق��������ال 
النهاية  ويف  الأم����ر  ح���ول  ب��ت�����س��ري��ح��ات 

اعرتفتا باجلرمية«.

ملـــاذا نــزالت الربد اأكـرث 
�سيوعا يف ال�ستـــــاء؟ �ص 23

لرحالت القمر.. نا�سا تقدم 
بذلة جديدة لرواد الف�ساء

البي�ساء  ال������ب������ذلت  اأ����س���ب���ح���ت 
املنتفخة الكبرية التي ارتداها رائد 
الف�ساء نيل اآرم�سرتونغ وزمالوؤه 
القمر  ����س���ط���ح  اإىل  رح���ل���ت���ه���م  يف 
ق��ب��ل ن�سف  اأب��ول��و  ب��رن��ام��ج  �سمن 
حتتاج  اإذ  ع��ت��ي��ق��ا،  ت�سميما  ق���رن 
الع�سرية  ال��ف�����س��اء  رواد  م��الب�����ص 
�سكل اجل�سم  تاأخذ  اإىل ت�سميمات 
وتنا�سب كال من الرجال والن�ساء.

والف�ساء  ال��ط��ريان  اإدارة  وك�سفت 
الأم���ريك���ي���ة )ن���ا����س���ا( ال��ن��ق��اب عن 
ف�ساء  ل���ب���ذل���ة  الأول  ال����ن����م����وذج 
�سممت حديثا وبالتحديد للبعثة 
الذين  ال��ف�����س��اء  رواد  م��ن  الأوىل 
ي��ت��وق��ع ���س��ع��وده��م اإىل ال��ق��م��ر يف 

ال�سنوات القليلة القادمة.
لبذلة  ت�����س��م��ي��م  اأح�����دث  وُع���ر����ص 
القمر يف مركز جون�سون  رح��الت 
هيو�ستون  م���دي���ن���ة  يف  ل��ل��ف�����س��اء 
ُنظمت  ف���ع���ال���ي���ة  يف  الأم����ريك����ي����ة 
ل����و�����س����ائ����ل الإع������������الم وال�����ط�����الب 
اأك�سيوم  ����س���رك���ة  وا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا 
والتي  تك�سا�ص،  ومقرها  �سبي�ص، 
ط��ل��ب��ت م��ن��ه��ا ن��ا���س��ا ���س��ن��ع ب���ذلت 
امل�ساركني يف برنامج  رواد الف�ساء 
برنامج  ي��خ��ل��ف  ال�����ذي  اأرمت���ي�������ص 
وانتهت  ال��ق��م��ر.  ل��رح��الت  اأب���ول���و 
اأرمتي�ص  مهمة  دي�سمرب  يف  بنجاح 
الأول ل�ساروخ  الإط��الق  وهي   ،1
ومركبة  اجل����دي����د  ال����ق����وي  ن���ا����س���ا 
اأوري��ون التي ُبنيت حديثا  الف�ساء 
يف رحلة جتريبية دون طاقم دارت 
حول القمر ثم عادت. وتعتزم نا�سا 
الإعالن  الكندية  الف�ساء  ووكالة 
الف�ساء  رواد  ع��ن  اأب���ري���ل   3 ي���وم 
الأربعة، الذين مت اختيارهم ملهمة 
قريبا  �ستنطلق  التي   ،2 اأرمتي�ص 
و�ستكون  امل���ق���ب���ل،  ال���ع���ام  يف  رمب����ا 
القمر  حول  للدوران  مهمة  اأي�سا 

ثم العودة اإىل الأر�ص.

مايكل جي فوك�ش تعاي�ش مع »باركن�سون« 
الكندي  الأم��ري��ك��ي  املمثل  حت��دث 
التعاي�ص  ع��ن  فوك�ص  ج��ي  مايكل 
م�������ع م������ر�������ص ب�����ارك�����ن�����������س�����ون، يف 
مهرجان �ساوث باي �ساوث وي�ست 
لعر�ص  ال�سينمائي   )SXSW(
“ميكنني  وقال:  الوثائقي،  فيلمه 
اأن اأ�سعر بالأ�سف على نف�سي، لكن 

لي�ص لدي وقت لذلك«.
الوثائقي  ف��ي��ل��م��ه  ع���ر����ص  وب���ع���د 
 Still: A Michael J.
مهرجان  يف   ،Fox Movie
 South by Southwest
يوم  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي   ))SXSW
البالغ  امل��م��ث��ل  و����س���ف  ال���ث���الث���اء، 
م��ن ال��ع��م��ر 61 ع��ام��اً ك��ي��ف كانت 
حياته منذ اأن مت ت�سخي�ص حالته 
يف ع��ام 1991، ومت الإع��الن عن 
عام  يف  اجلمهور  اأم��ام  الت�سخي�ص 

.1998

ال�ساي  ل�سرب  اأ�سرار   5
على معدة خاوية

يف�شل بع�ص الأ�شخا�ص بدء يومهم ب�شرب ال�شاي على معدة فارغة، قبل 
تناول وجبة الفطور. ولكن ميكن اأن األ يكون تناول م�شروب يحتوي على 
يفعله  �شيء  اأف�شل  هو  ال�شباح  يف  خاوية  معدة  على  ال�شاي  مثل  الكافيني 

.Healthshots املرء، بح�شب ما ن�شره موقع
ب�شرف النظر عن كونه اأحد الأ�شباب الرئي�شية للحمو�شة، ميكن 

اأن يوؤدي �شاي ال�شباح اإىل التخل�ص من البكترييا من الفم اإىل 
ما  اجليدة،  البكترييا  مع  بدورها  تتداخل  والتي  الأم��ع��اء، 

اإىل  ويوؤدي  الغذائي  التمثيل  عملية  يعطل  اأن  ميكن 
ا�شطراب املعدة.

اإىل ج��ان��ب امل��ع��ان��اة م��ن احل��م��و���ش��ة، ح��دد خ��راء 
�شاي  لتناول  الأخرى  ال�شلبية  الآثار  من  العديد  التغذية 

ال�شباح على معدة خاوية، فيما يلي:

ت��ن��اول خل  اأن  ال��ك��ث��ريون  يعتقد 
قبل  اأو  فارغة  التفاح على معدة 
ال���وج���ب���ات ي�����س��اع��د ع���ل���ى حرق 
الدهون، ومن ثم اإنقا�ص الوزن. 
العتقاد  ه���ذا  �سحة  م���دى  ف��م��ا 

ال�سائع؟
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، اأو�سح 
جمل�ص  ل���دول  ال�����س��ح��ة  جمل�ص 
الأدل�����ة،  اأن  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي 
قليلة  العتقاد،  هذا  تدعم  التي 

جداً.
وعلى اجلانب الآخر، هناك اأدلة 
كميات  ت���ن���اول  اأن  ت��ث��ب��ت  ك��ث��رية 

تاأثري  ل��ه  التفاح  خ��ل  م��ن  كبرية 
ن���ظ���راً لأن اخل����ل م���ادة  ���س��ل��ب��ي، 
�سديدة احلم�سية ت�سبب الغثيان 
املعدة،  وال��ت��ه��اب  احل��ل��ق  وت��ه��ي��ج 
اأنه يت�سبب يف تقليل عن�سر  كما 
والذي  اجل�����س��م،  يف  البوتا�سيوم 
بدوره يوؤدي اإىل تفاعل �سلبي مع 
الأن�سولني  مثل  الأدوي����ة  بع�ص 

ومدرات البول.
طريقة  اأف�سل  اأن  املجل�ص  واأك��د 
اتباع  يف  تتمثل  ال���وزن  لإن��ق��ا���ص 
نظام غذائي �سحي ومتوازن مع 
املواظبة على ممار�سة الريا�سة.

هل تناول خل التفاح قبل 
الوجبات يحرق الدهون؟

تناول ال�ساي يف ال�سباح الباكر ميكن اأن يخل بتوازن   .1
الأحما�ص والقلويات.

2. ي��ح��ت��وي ال�����س��اي ع��ل��ى م����ادة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ت��ع��رف با�سم 
يف  يت�سبب  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  والتي  الثيوفيلني، 

الإم�ساك.
اأن مينع  ال��ب��اك��ر مي��ك��ن  ال�����س��ب��اح  ال�����س��اي يف  ت���ن���اول   .3

امت�سا�ص عنا�سر غذائية �سرورية للج�سم.
الإ�سابة  اإىل  ف��ارغ��ة  معدة  على  ال�ساي  ت��ن��اول  ي���وؤدي   .4
باجلفاف، لأن ال�ساي مدر للبول واإذا مل يح�سل اجل�سم 
اإىل  ي����وؤدي  اأن  ال�����س��وائ��ل فيمكن  ك��اف��ي��ة م��ن  ك��م��ي��ة  ع��ل��ى 

اجلفاف ال�سديد.
تكون هناك اآثار من النيكوتني يف بع�ص اأنواع ال�ساي،   .5
تناول  بالإدمان على  ال�سعور  �سبب  تكون  اأن  والتي ميكن 

ال�ساي.
لذا، ين�سح خرباء التغذية بالتخلي عن عادة تناول ال�ساي 
العادي  املاء  بتناول  اليوم  بدء  يتم  واأن  على معدة خاوية 
وثمرة فاكهة اأو حفنة من املك�سرات. ميكن احل�سول على 
م�سروب ال�ساي اأو القهوة بعد ذلك بحوايل 15 اإىل 20 

دقيقة.

ال�شاي اأنواع .. اأيها مفيد للأو�شاع املختلفة؟
ورغم  البلدان،  من  الكثري  يف  ال�ساي  �سرب  ع��ادة  تنت�سر 
تعدد اأنواع ال�ساي، اإل اأن لكل واحد منها فوائده للج�سم. 
وللح�سول على اأكرب قدر ممكن من فوائد هذا امل�سروب 
اأكيا�ص  ا�ستعمال  بعدم  التغذية  خ��رباء  ين�سح  ال�ساخن، 

ال�ساي املجفف.
تناول  لكن  الأمل����ان،  ل��دى  املف�سل  امل�����س��روب  ال��ق��ه��وة  تعد 
الكثري  اأي�ساً، كما هو احلال يف  ال�ساي بات ينت�سر بكرثة 
ال�����س��اي على  يعتمد حت�سري  ال��ع��رب��ي��ة. ول  ال��ب��ل��دان  م��ن 
اأ�سبح حت�سريه يتم  بل  املجفف،  ال�ساي  اأكيا�ص  ا�ستعمال 
اإ�سافة بع�ص املكونات  اآلة خا�سة ميكن من خاللها  عرب 

الطازجة لتطعيم ال�ساي بنكهات خمتلفة.
اأك���رث راح���ة، ولكن  ال�����س��اي  اأك��ي��ا���ص  رمب��ا ي��ك��ون ا�ستعمال 
اأن ه��ذه الأك��ي��ا���ص ل حت��ت��وي على  خ���رباء ال�سحة ي���رون 
نف�ص القدر من املكونات التي جتعل هذا امل�سروب �سحياً. 
فاأهمية �سرب ال�ساي ل تعود اإىل طعمه اللذيذ فح�سب، بل 

هناك اأنواع كثرية لها فوائد ل حت�سى لل�سحة.

ما هي املكونات التي جتعل ال�شاي �شحيًا؟
يتكون ال�ساي مهما كان نوعه من مكونات خمتلفة، ولكنها 
ي��وف��ر حوايل  ال�����س��اي  م��ن  ك��وب  ف��ت��ن��اول  للج�سم.  مفيدة 
15 يف املائة من حاجة اجل�سم اليومية للفلوريد، الذي 

ال�سرورية  ال��ه��ي��دروف��ل��وري��ك  حم�ص  اأم���الح  م��ن  يتكون 
ل��ت��ق��وي��ة الأ����س���ن���ان. ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال�����س��اي ع��ل��ى م�سادات 
الأك�������س���دة، وه����ي م����واد ط��ب��ي��ع��ي��ة ت�����س��اع��د ع��ل��ى مكافحة 
لتقوية  ال�����س��روري  املغنيزيوم  ع��ن  ف�ساًل  ال�سيخوخة، 

العظام وعمليات الأي�ص يف اجل�سم.
عن  عبارة  وه��ي  الثيانني،  م��ادة  على  ال�ساي  يحتوي  كما 
حم�ص غري بروتيني ب�ساعد على تهدئة املعدة والأمعاء. 
وتختلف ن�سبة هذه املكونات وفقاً لنوع ال�ساي، الأمر الذي 
من  اأك��رث  امل��ع��دة  لآلم  مفيدة  ال�ساي  اأن���واع  بع�ص  يجعل 
ال�ساي على اجل�سم  تاأثري  يتعلق  غريها، مثاًل. وعموماً، 
مبكوناته، بح�سب ما تذكر �سحيفة “بيلد” الأملانية على 
اأنواع  على  نظرة  نلقي  دع��ون��ا  ل��ذا  الإل��ك��رتوين.  موقعها 

ال�ساي وما هي فائدة كل نوع؟

ال�شاي الأ�شود
جداً.  الأ�سود �سحياً  ال�ساي  يعد  الت�سمية،  اختلفت  مهما 
والبوتا�سيوم  واحلديد  والكال�سيوم  بالفلوريد  غني  فهو 
واملغني�سيوم والزنك، ف�ساًل عن اأن ال�ساي الأ�سود يحتوي 
على كمية عالية من الكافيني، ليكون بذلك بدياًل مثالياً 
للقهوة، وخا�سة بالن�سبة لأولئك الذين ل يحبون �سرب 

القهوة.

ال�شاي الأخ�شر
مادة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اإذ   ، اأخ����رى  ف��وائ��د  الأخ�����س��ر  لل�ساي 
على  ال��ق��درة  امل���ادة  ول��ه��ذه  غالتي”.  “يبيغالوكات�سني 
الأورام  تكون  يعيق  ما  ال�سرطانية،  اخلاليا  منو  تثبيط 
اخلبيثة، ف�ساًل عن اأن ال�ساي الأخ�سر غني بالفيتامينات 

اأي�ساً كال�ساي الأ�سود.
اأن  ال��درا���س��ات  من  الكثري  اأك��د  الفيتامينات،  جانب  واإىل 

من  عالية  كمية  على  يحتويان  والأ�سود  الأخ�سر  ال�ساي 
املناعة  نباتية تقوي  البوليفينول، وهي مركبات ع�سوية 
وحت��م��ي اخل���الي���ا والأوع����ي����ة ال��دم��وي��ة ع���ن ط��ري��ق طرد 

اجلذورة احلرة امل�سرة من اجل�سم.

�شاي البابوجن
لهذه النوع من ال�ساي تاأثري مهدئ على املعدة والأمعاء، 
ال�سمر  ول�ساي  املغ�ص.  لآلم  الأف�سل  ال�ساي  يجعله  ما 

واليان�سون تاأثري م�سابه اأي�ساً.

�شاي النعناع
النباتات الطبية الأكرث �سعبية، فهو يحتوي  النعناع من 
من  للتخفيف  املفيدة  املنثول  م��ادة  من  عالية  كمية  على 
يف  ب���اآلم  ال�سعور  عند  ب�سربه  ين�سح  ل��ذا  ال�سعال.  ح��دة 

احللق.

�شاي الرندين )البلدريان(:
النوع  املهدئ. لذا يعد هذا  بتاأثريه  �ساي الرندين  يعرف 

من ال�ساي الو�سفة املثالية حلالت الأرق.

�شاي الزجنبيل
ل��دى الإ���س��اب��ة ب��ن��زلت ال���ربد، ي��ق��ول خ���رباء ال�سحة، يف 
اإن �سرب الكثري من  الأملانية،  “بيلد”  حوار مع �سحيفة 
الالذعة  فاملواد  مواجهتها،  على  ي�ساعد  الزجنبيل  �ساي 
يف الزجنبيل تعمل على تن�سيط الدورة الدموية وتدفئة 
اجل�سم من الداخل، ما يعزز اجلهاز املناعي وي�ساعد على 
عالوة  التنف�سية،  امل�سالك  من  املخاطية  الإف���رازات  طرد 
للبكترييا  الزجنبيل يحتوي على م�سادات  �ساي  اأن  على 

ومواد مثبطة لاللتهابات.
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�ش�ؤون حملية

بهدف ت�شجيع بيئة ريادة الأعمال

» SIP منتزه جامعة االإمارات للعلوم واالبتكار  ينظم فعاليات »اليوم املفتوح

بالتعاون مع �شفارة الدولة يف باري�ص

وزارة الثقافة وال�سباب ُتطلق »املجل�ش العاملي ل�سباب االإمارات« يف فرن�سا 
مبارك الناخي: الإمارات قطعت �شوطًا طويًل يف جمال دعم ومتكني ال�شباب

هند مانع العتيبة: املجل�ص يخدم جهود الدولة الدبلوما�شية وميّكن ال�شباب من متثيل بلدهم خارجيًا 

•• العني - الفجر

 “ فعاليات-  والبتكار  للعلوم  الإم���ارات  جامعة  منتزه  نظم 
ماثيو  اأ.د.  بح�سور  اجلامعة”  ملجتمع   PIS املفتوح  اليوم 
ريت�سارد ايفان�ص – نائب مدير اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية 
يف  والطلبة،  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  وع��دد  بالإنابة، 

احلرم اجلامعي.   
لل�سوؤون  – نائب مدير اجلامعة  ايفان�ص  اأ.د. ماثيو  واأو�سح 

الأكادميية بالإنابة اأن فعاليات “ اليوم املفتوح SIP ملجتمع 
اجلامعة” تهدف اإىل انطالقة جديدة لكل اخلدمات واملرافق 
التي يقدمها منتزه جامعة الإمارات للعلوم والبتكار، وفر�سة 
لتعريف طلبة اجلامعة واأع�ساء الهيئة التدري�سية باخلدمات 
التي يقدمها منتزه اجلامعة ، وقيادة البتكار وت�سجيع بيئة 
املبتكرين  الطلبة  واكت�ساف  ا�ستقطاب  عرب  الأع��م��ال،  ري��ادة 
واملبدعني يف خمتلف كليات اجلامعة ، ومن هذا املنطلق تاأتي 
العقول  الفر�سة لطلبة اجلامعة من  الفعالية  لإتاحة  هذه 

يف  م��ه��ارات��ه��م  لتمكني  حا�سنة  بيئة  يف  امل��ب��ت��ك��رة  الإب��داع��ي��ة 
خمتلف املجالت العلمية، والتخ�س�سات مثل البيئة، ال�سحة 
والتعليم والف�ساء والهند�سة، وغريها من جمالت البتكار  
خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع.  وق���د تخلل ال��ي��وم امل��ف��ت��وح مل��ن��ت��زه جامعة 
والفعاليات  الأن�سطة  م��ن  ع��دد  والب��ت��ك��ار  للعلوم  الإم����ارات 
امل�ساحبة وعر�ص فيها طلبة اجلامعة لبتكاراتهم من اأجهزة 
 Sun tracking Solar  “ م�����س��روع  منها:  وم��ع��دات 
الدرون  ل��ط��ائ��رات  الأب��ع��اد  الثالثية  وال��ط��ب��اع��ة   ،  panel

3D printing Thermal Drone، وغريها من 
والزراعة،  الهند�سة  جم��الت  يف  املبتكرة  الطالبية  امل�ساريع 
الإم���ارات بعدد من  “ يف جامعة  الت�سامح  “نادي  �سارك  كما 
على  تدل  التي  الفنية،  الأعمال  من  عدد  وعر�ص  الفعاليات 
م�ستوى  على  الت�سامح  ثقافة  ن�سر  على  والعمل  الت�سامح، 
امل��ج��ت��م��ع اجل��ام��ع��ي، وال��ط��ل��ب��ة ، وك��ذل��ك م��ل�����س��ق��ات بحثية، 
ح�سب  كل  العلمية  لالأبحاث  وتو�سيحية  تعريفية  وعرو�ص 
 Prototype تخ�س�سه” بالإ�سافة اإىل م�ساريع البحثية

وجرى  املبتكرة.  العلمية  الأل��ع��اب  من  وع��دد   ،Projects
عبداهلل  الطالب  تكرمي   ،SIPاملفتوح اليوم  فعاليات  خالل 
بجائزة  ل��ف��وزه  املعلومات  تقنية  كلية  م��ن  احل��م��ادي-  اأح��م��د 
مركز  قبل  م��ن  واملنظم  الأبعاد”،  ثالثي  ت�سميم  “حتدي 
“مدر�سة  طلبة  وت��ك��رمي    ،Google م��ن  ب��دع��م  الإب��ت��ك��ار 
“البتكار  م�سابقة  يف  م�ساركتهم  �سمن  وذل���ك  الريف”، 
بطريقة عملية”، وفاز بها الطالب - عي�سى حممد ال�سام�سي 

  . Coding بت�سميم لعبة مبتكرة با�ستخدام الربجمة ،

•• باري�س- الفجر

وال�سباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ����س���ف���ارة ال����دول����ة يف 
العا�سمة الفرن�سية باري�ص موؤخراً، 
امل��ج��ل�����ص ال��ع��امل��ي ل�����س��ب��اب الإم�����ارات 
ب��ج��م��ه��وري��ة ف��رن�����س��ا، ال���ه���ادف اإىل 
الإماراتي  املبتعث  م�ساركة  تعزيز 
متثيلية  ة  من�سّ اإن�����س��اء  خ���الل  م��ن 
ت�������س���م ج���م���ي���ع ����س���ب���اب الإم����������ارات 

املبتعثني.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاٍء عقد يف مقر 
مانع  هند  �سعادة  بح�سور  ال�سفارة 
ال���ع���ت���ي���ب���ة، ����س���ف���رية ال�����دول�����ة لدى 
من  وع���دد  الفرن�سية،  اجلمهورية 
وال�سباب،  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  مم��ث��ل��ي 
امل��ج��ل�����ص، ج����رى خالله  واأع�������س���اء 
قطاع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ا���س��ت��ع��را���ص 
واآل����ي����ة عمل  ال����دول����ة  ال�����س��ب��اب يف 
ودورها  ال�سباب،  جمال�ص  منظومة 
يف التاأثري ودعم املبادرات الطالبية 
واإ�������س������راك ال���ط���ل���ب���ة امل��ب��ت��ع��ث��ني يف 

اجلمهورية الفرن�سية.
لل�سباب  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ج��ال�����ص  وت��ت��ي��ح 
من  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  نقل  فر�سة 
واإىل الدولة من خالل اجلهات ذات 
ال�����س��ل��ة، ل��الإ���س��ه��ام يف دع���م م�سرية 
اخلربات  وتبادل  الوطنية  التنمية 
تطوير  اإط��ار  يف  العاملية  والتجارب 
القطاعات احليوية وتعزيز قدراتها 
�سورة  عك�ص  جانب  اإىل  الإنتاجية، 
م�سرقة عن دولة الإمارات والواقع 
ت��ع��ي�����س��ه يف خمتلف  ال����ذي  امل��ت��ق��ّدم 
القطاعات، وذلك من خالل تعزيز 
م�����س��ارك��ة امل��ب��ت��ِع��ث الإم���ارات���ي حول 
بالتوجهات  ملمٍّ  جيل  وبناء  العامل 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل اإن�����س��اء من�سة 

الإم�����ارات  ���س��ب��اب  جل��م��ي��ع  متثيلية 
املبتعثني اإىل اخلارج.

مبارك  �سعادة  ق��ال  املنا�سبة  وبهذه 
الثقافة  وزارة  وك����ي����ل  ال����ن����اخ����ي 
دول����ة  وال�������س���ب���اب :” ا����س���ت���ط���اع���ت 
طوياًل  �سوطاً  تقطع  اأن  الإم����ارات 
ال�سباب من  يف جمال دعم ومتكني 
خالل روؤى وا�سرتاتيجيات طموحة 
واأ�سهمت  الر�سيدة  القيادة  ر�ّسختها 
يف اإيجاد بنية حتتية متكاملة لعبت 
القيادة  روح  تعزيز  يف  ف��اع��اًل  دوراً 
وامل�����س��وؤول��ي��ة يف داخ��ل��ه��م م��ن خالل 
القرار  ���س��ن��ع  عملية  يف  اإ���س��راك��ه��م 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
باأنف�سهم  ثقتهم  وتعزيز  احليوية، 
وموؤثرة  فاعلة  عنا�سر  باعتبارهم 
ومكانة  �سمعة  وت��ر���س��ي��خ  ت��ع��زي��ز  يف 
الدولة، والرتقاء مب�سرية التطوير 

والتنمية وا�ست�سراف امل�ستقبل«. 
املجل�ص  �سعادته:”  واأ��������س�������اف 
توا�سل  قنوات  لفتح  مهمة  فر�سة 
ف��ع��ال��ة م���ع ال���ط���الب الإم���ارات���ي���ني 
امل��ب��ت��ع��ث��ني ب���ه���دف اط���الع���ه���م على 
التحديات  واأه����م  امل�����س��ت��ج��دات  اآخ���ر 
امل���ع���ا����س���رة وال����ف����ر�����ص، ورف����ده����م 
باملعرفة واخلربة التي متّكنهم من 
متثيل بالدهم على اأكمل وجه اأثناء 
ابتعاثهم عرب ال�ستثمار يف قدراتهم 
وت�سخريها يف خدمة الوطن.          

مانع  هند  �سعادة  قالت  جانبها  من 
ال���ع���ت���ي���ب���ة، ����س���ف���رية ال�����دول�����ة لدى 
اإطالق  الفرن�سية:”  اجل��م��ه��وري��ة 
الإم��ارات يف  ل�سباب  العاملي  املجل�ص 
اجلهود  كبري  ب�سكل  يخدم  فرن�سا 
توطيد  اإىل  ال�ساعية  الدبلوما�سية 
يف  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
كافة املجالت العلمية والعملية من 

وغريها،  وثقافية  جتارية  تبادلت 
الإم��ارات��ي يعي  ال�سباب  اأن  ل �سيما 
اأن���ه مي��ث��ل وط��ن��ه يف املحافل  ج��ي��داً 
قدرته  با�ستمرار  ليثبت  ال��دول��ي��ة، 
القطاعات  ك���اف���ة  يف  ال��ت��م��ي��ز  ع��ل��ى 
ويقدم �سورة تظهر للعامل م�ستوى 
ال��ت��ق��دم ال����ذي و���س��ل��ت اإل���ي���ه دولة 
�سعادتها:”  وت��اب��ع��ت  الإم���������ارات«.  
ال��دول��ة يف فرن�سا  ���س��ف��ارة  حت��ر���ص 
على تهيئة البيئة املنا�سبة للطالب 
واإدماجهم يف  املبتعثني  الإماراتيني 
اإىل  املختلفة،  والفعاليات  الأن�سطة 
جانب تبادل اخلربات والتجارب يف 
قدراتهم  لتنمية  امل��ج��الت  خمتلف 
امل�سارات  ومتكينهم من اخلو�ص يف 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��واف��ق مع 
والتي  امل�ستقبلية،  ال��دول��ة  خ��ط��ط 
التوجهات  دع��م  يف  حتماً  �ستنعك�ص 
ال�سباب  دور  ع��ن  ف�ساًل  الوطنية، 
امل��ح��وري يف ن��ق��ل ر���س��ال��ة الإم����ارات 

الإن�سانية بال�سكل الأمثل«.
ع�سرة  ع�سويته  يف  املجل�ص  ي�سم 
يدر�سون  مم����ن  م��ب��ت��ع��ث��ني  ط�����الب 
من  ع���دداً  الفرن�سية  اجل��ام��ع��ات  يف 

املتنوعة،  الأك��ادمي��ي��ة  التخ�س�سات 
ي�سهم  مهماً  عاماًل  ي�سّكل  ما  وه��و 
مل�سارات  طريق  خ��ارط��ة  �سياغة  يف 
خ���الل توفري  م��ن  ال�����س��ب��اب  حتفيز 
الإمكانيات  وكافة  وال�سبل  الأدوات 
ال����الزم����ة ل��ه��م ل��ي��ك��ون��وا خ���ري من 

ميّثل بالدهم وجمتمعهم.
النعيمي،والذي  �سامل  بدر  الدكتور 
ال�سماء  ال���غ���دد  �����ص  ت��خ�����سّ ي���در����ص 
وال�����س��ك��ري واأم����را�����ص ال��ت��غ��ذي��ة يف 
ب��ف��رن�����س��ا،  وحا�سل  ل��ي��ون  ج��ام��ع��ة 
ذات  ال���ف���رن�������س���ي يف  ال�����ب�����ورد  ع���ل���ى 
ال��ت��خ�����س�����ص، ك��م��ا ه��و ح��ا���س��ل على 
�ص  بتخ�سّ ال��ب��ك��ال��وري��و���ص  ���س��ه��ادة 
الطب واجلراحة من الكلية امللكية 
للجراحني يف اأيرلندا. ويعمل حالياً 
التخ�س�ص  زم��ال��ة  ع��ل��ى  للح�سول 
الأمرا�ص  ورعاية  عالج  يف  الدقيق 
الأي���������س����ي����ة وا�����س����ت����خ����دام ال����ذك����اء 

ال�سطناعي يف عالجها.
وم���ن اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ص، ���س��ارة عبد 
والتي  ال���ت���ن���دي،  حم��م��د  احل��م��ي��د 
�ص اجللدية يف جامعة  تدر�ص تخ�سّ
وهي  بفرن�سا،  الثالث  �ساباتري  بول 

حا�سلة على �سهادة البكالوريو�ص يف 
ال�سحية  والعلوم  الطب  �ص  تخ�سّ
بتقدير امتياز من جامعة الإمارات 
 .2016 ع�����ام  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
الدبلوم  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ح�سلت  ك��م��ا 
 ، ل��الأط��ف��ال  الأم��را���ص اجللدية  يف 
من  واجل���راح���ة  التجميل  دب��ل��وم  و 
تتدرب  فرن�سا.  يف  اجلامعات  اأع��رق 
اجللدية  الأم��را���ص  ق�سم  يف  حالياً 
التابع لأحد املراكز الرائدة يف عالج 
الأمرا�ص اجللدية النادرة كما تلقت 
للمجل�ص،  وان�����س��م  �سابقا،  ت��دري��ب��ا 
الكعبي،  م���ط���ر  حم���م���د  ����س���ل���ط���ان 
البكالوريو�ص  �سهادة  على  حا�سل 
يف ال��ط��ب واجل���راح���ة ال��ع��ام��ة من 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة 
وه���و ي���در����ص ال���ب���ورد ال��ف��رن�����س��ي يف 
اجللدية  الأم��را���ص  علم  تخ�س�ص 
ع��م��ل كطبيب  ب��اري�����ص،  يف ج��ام��ع��ة 
من  الأ���س��رة  ط��ب  برنامج  يف  مقيم 
اأن����ه  ك���م���ا   ،2019-2017 ع�����ام 
عمل يف اأربع م�ست�سفيات بالعا�سمة 
فرق  يف  ال��ي��وم  ي�����س��ارك  الفرن�سية. 
بحثية لدرا�سة عدة حالت نادرة يف 

جمال الأمرا�ص اجللدية. 
و����س���م امل��ج��ل�����ص، ال��ط��ب��ي��ب حممد 
ع��ب��داهلل احل���ارث���ي، وال����ذي يدر�ص 
واجلهاز  الكبد  اأم��را���ص  �ص  تخ�سّ
اله�سمي يف جامعة مدينة رين، وهو 
حا�سل على �سهادة البكالوريو�ص يف 
الطب واجلراحة العامة من جامعة 
اأن���ه���ى برنامج  اأن����ه  ال�����س��ارق��ة، ك��م��ا 
�ص الطب الباطني  الإقامة يف تخ�سّ

من مدينة ال�سيخ خليفة الطبية.
فاطمة  ال����دك����ت����ورة  ان�����س��م��ت  ك���م���ا 
عبدالرحمن احلمادي، وهي تدر�ص 
اله�سمي  اجلهاز  جراحة  �ص  تخ�سّ

�سرتا�سبورغ   جامعة  يف  وال��ب��اط��ن��ي 
ب��ف��رن�����س��ا  وم��رك��ز الي���رك���اد. تكمل 
درا�ستها لتكون اأول جراحة اإماراتية 
الكبد، وهي  يف جم��ال نقل وزراع���ة 
حت��م��ل ����س���ه���ادة ال���ب���ك���ال���وري���و����ص يف 
كلية  من  العامة  واجل��راح��ة  الطب 
اأن���ه���ا حا�سلة  ك��م��ا  ال��ط��ب��ي��ة،  دب����ي 
ال��دب��ل��وم يف اجلراحة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 
الذكاء  با�ستخدام  باملناظري  العامة 
املجل�ص،  وي�������س���م  ال����س���ط���ن���اع���ي. 
ل��ط��ي��ف��ة خ��ل��ي��ف��ة ال��ق��ب��ي�����س��ي، ،وه���ي 
�ص القانون يف العقود  تدر�ص تخ�سّ
وال�سركات والأ�سرة بجامعة باري�ص 
بفرن�سا، اكت�سبت خربات عملية من 
خالل م�ساركتها يف التدريب املهني 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ل����دي 
 2019 اأب��وظ��ب��ي ع���ام  ال�����دويل يف 
القانوين  ال���ف���ري���ق  م����ع  وال���ع���م���ل 
ال�ستثمارية   ب��ال��ع��ق��ود  امل��خ��ت�����ص 
لإح����دى ال�����س��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة جلهاز 
لوك�سمبورغ  يف  لال�ستثمار  اأبوظبي 
املجل�ص  ي�����س��م  ك��م��ا   .2022 ع���ام 

العامري،  �سالح  فاطمة  الطبيبة 
اجلراحة  �����ص  ت��خ�����سّ ت���در����ص  وه����ي 
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة وت���رم���ي���م احل������روق يف 
جامعة باري�ص بفرن�سا، حا�سلة على 
�سهادات عدة يف تخ�س�ص التجميل، 
وم�����ن اأه����م����ه����ا، ����س���ه���ادة اجل���راح���ة 
ترميم  يف  امليكرو�سكوبية  الدقيقة 
جامعة  م���ن  وال�������س���راي���ني  الأوردة 
ال�سوربون بباري�ص، وجراحة وعالج 
احلروق بجميع درجاتها من جامعة 
�سهادة  ع��ل��ى  ح�����ازت  ك��م��ا  ب���اري�������ص، 
وي�سم  الرتميم.  جم��ال  يف  عريقة 
العو�سي،  حم��م��د  �سعيد  امل��ج��ل�����ص، 
الوجه  �����ص ج���راح���ة  ت��خ�����سّ ي���در����ص 
وال��ف��ك��ني – ال���ب���ورد ال��ف��رن�����س��ي يف 
اأول  جامعة مونبلييه بفرن�سا، وهو 
الخت�سا�ص  ه��ذا  ي��در���ص  اإم���ارات���ي 
الفرن�سي  ال������ب������ورد  ب����رن����ام����ج  يف 
بربنامج  م�ساركته  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ج���راح���ة احل�����رب وال�����ك�����وارث، وهو 
البكالوريو�ص  �سهادة  على  حا�سل 
من  واجل��راح��ة  الطب  �ص  تخ�سّ يف 

ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ط��ب��ي��ة. وحممد 
اأح��م��د ق���روا����ص ال��ف��ال���س��ي، وال���ذي 
جراحة  �����ص  ت��خ�����سّ درا�����س����ة  ي��ك��م��ل 
م�ست�سفى  يف  ل��الأط��ف��ال  الأع�����س��اب 
ل تيمون يف مر�سيليا بفرن�سا، اأنهى 
امل��خ  والأع�ساب  اإقامته  يف جراحة 
باجلامعة ذاتها  وح�سل على البورد 
عام  م��ن  اأك��ت��وب��ر  ب�سهر  ال��ف��رن�����س��ي 
اجلمعية  يف  ع�����س��و  وه���و   ،2020
ال��ف��رن�����س��ي��ة جل����راح����ة الأع�������س���اب 
مرمي  املجل�ص،  وي�سم  ل��الأط��ف��ال. 
تدر�ص  وال���ت���ي  ال���ق���اي���دي،  خ��ل��ف��ان 
الفيزياء  �ص  تخ�سّ يف  ال���دك���ت���وراه 
ب���ج���ام���ع���ة ب����ي����ك����اردي ج������ول ف���رين 
املاج�ستري  �سهادة  وحتمل  بفرن�سا، 
يف الهند�سة الكيميائية من جامعة 
والتكنولوجيا  ل���ل���ع���ل���وم  خ��ل��ي��ف��ة 
يف اأب���وظ���ب���ي، وال���ب���ك���ال���وري���و����ص يف 
جامعة  م��ن  الكيميائية  الهند�سة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وهي 
باحث اأول م�سارك يف معهد البتكار 

التكنولوجي يف اإمارة اأبوظبي. 

برعاية �شامل بن ركا�ص

تخريج دفعة من برنامج الدكتوراة واملاج�ستري من االأكادميية العاملية لالبتكار وا�ست�سراف امل�ستقبل
••  اأبو ظبي-الفجر:

نظمت الأكادميية العاملية لالبتكار وا�ست�سراف امل�ستقبل، بالتعاون 
مع جامعة عجمان، والأكادميية الإ�سكندنافية يف مملكة ال�سويد 
ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ط���الب ب��رن��ام��ج الدكتوراة 
اأقيم  ح��ف��ل  خ���الل  وذل���ك   ،2023-2022 ل��ل��ع��ام  وامل��اج�����س��ت��ري 
بن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  برعاية  اأب��و ظبي  الق�سر  باب  فندق  يف 
ركا�ص العامري و�سعادة اأمل العفيفي الأمني العام جلائزة خليفة 
الرتبوية، وح�سور عتيبة بن �سعيد اأحمد العتيبة و يو�سف حمد 
الناعبي والدكتور ابراهيم علي حممد رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية 
فريق  رئي�ص  خاجني   جميلة  الدكتورة  و�سعادة  البيئة  اأ�سدقاء 
ال��دويل يف  وامل��درب  ال�ست�ساري  �سلفيتي  اأو�سن ود. فادي  رواجبه 
ورقية   ، الإ�سكندنافية  الأكادميية  ممثل  �سعيد  وحمزة  اأ�سبانيا، 
اإىل ممثل موؤ�س�سة  اإ�سافة  �سكيك مدربة وخبرية دولية يف لندن 
�سدى اإ�سبانيا بالعربي ال�سريك الإعالمي لالأكادميية، وعدد من 
امل�سوؤولني واملدربني الدوليني واأهايل اخلريجني. ومب�ساركة 50 
خريجاً من الطالب والطالبات يف �سهادة املاج�ستري والدكتوراه يف 
جمالت البتكار وا�ست�سراف امل�ستقبل والتحول الرقمي واملهارات 
حيث  ال��رق��م��ي��ة،  احل��ي��اة  وج����ودة  ال�ستباقية  واجل��اه��زي��ة  العليا 
خمتلفة  قيادية  م�ستويات  واخلريجات  اخلريجني  كوكبة  �سّمت 
الإم��ارات وال�سعودية  واليمن   يف موؤ�س�سات حكومية وخا�سة من 
احلفل  وق��دم  وفل�سطني.  وموريتانيا  والأردن  وم�سر   ول��ب��ن��ان  

احلفل الإعالمي املميز املهند�ص يحيى ال�سحي.
  ونوه ال�سيخ �سامل بن ركا�ص يف كلمته مب�سرية الأكادميية العاملية 
لالبتكار وا�ست�سراف امل�ستقبل ودورها يف بناء القادة ال�ستثنائيني 
بالفكر املنفتح والقيم الإن�سانية واملهارات العليا واملعارف والأدوات 
املبتكرة واخلربات النوعية.  موؤكداً اأن اخلريجني هم كوادر عربية 

قيادية �سابة قادرة على جمابهة التحديات وو�سع ا�سرتاتيجيات 
وتقدمي املعاجلات املتقدمة يف خمتلف املجالت.  وقال  د. حممود 
العاملية  الع�سرين  ق��م��ة  وم�ست�سار  الأك��ادمي��ي��ة  رئ��ي�����ص  رواج���ب���ة، 
اأج���ي���ال يف الب��ت��ك��ار مبختلف  اإع�����داد  اإن الأك���ادمي���ي���ة ت��رك��ز ع��ل��ى 
امل�ستقبلية من  التخ�س�سات واملجالت ورفع م�ستويات اجلاهزية 
اأجمع  الأك��ادمي��ي��ة  برنامج  اأن  اإىل  ولفت  العليا.  امل��ه��ارات  خ��الل 
اأنه يرقى  واإ�سبانيا على  ال�سويد  وال�ست�ساريني يف  عليه اخلرباء 
اأرقى  وي�ساهي  والب��ت��ك��ار  والإب����داع  الطموح  م��ن  عليا  ل��درج��ات 
واأ�سار د. فادي  العامل.    العلمية يف  املراكز  ما تو�سلت له كربى 
ال�سرتاتيجيات  ورئي�ص  ال���دويل  وامل���درب  ال�ست�ساري  �سلفيتي 
نظام  اإىل  ت�ستند  الأكادميية  اأن  اإىل  الأكادميية  يف  البيداغوجية 
د. حممود  اب��ت��ك��ره  ال���ذي  امل�ستقبل،  ق���ادة  م��ه��ارات  ل��ب��ن��اء  رق��م��ي 

اأن ذل��ك يج�سد  رواج��ب��ة، وي��ع��د الأول م��ن ن��وع��ه ع��امل��ي��اً، م��ع��ت��رباً 
منظومة تكاملية ل�ست�سراف امل�ستقبل.  واألقت �سعادة اأ�سماء بنت 
هي  اليوم  امل�سوؤولية  اأن  فاعتربت  اخلريجني  كلمة  العتيبة  مانع 
اأكرب على اخلريجني من الأكادميية العاملية لالبتكار وا�ست�سراف 
اأمانة اكت�ساب برامج املعرفة والتطوير  امل�ستقبل الذين يحملون 
التاأهيل  جم��الت  يف  والأوروب���ي���ة  ال��دول��ي��ة  املعايري  م��ع  املتوافقة 

والتدريب التي ترتكز على الجتاهات احلديثة.
الب�سرية وتطوير  التنمية  د. مروة عمارة، م�ست�سارة يف  واأ�سارت   
البتكار  يف  م��ت��ج��دد  ف��ك��ر  اإىل  ت�ستند  الأك���ادمي���ي���ة  اأن  امل���ه���ارات 
وال�سلوك  ال�سغف  ورب��ط  الأداء  يف  والتميز  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
وال���ذك���اءات وامل���ه���ارات مب��ج��الت ال��ع��م��ل م��ن خ���الل ال��ت��ك��ام��ل مع 

الأدوات املبتكرة يف املعرفة بطريقة متجددة م�ستدامة.

تزامنا مع �شهر القراءة
�سما حممد  ت�سارك االأطفال بيوم الطفل االإماراتي يف �سهر القراءة

•• العني - الفجر

الوطني وما يحدثه من زخم  القراءة  تزامنا مع �سهر 
يف عامل املعرفة والقراءة؛ ياأتي يوم الطفل الإماراتي؛ 
ليكون يوما مميزا عند الأطفال ؛ ملا له من قيمة تزداد 
بقيمة �سهر القراءة؛ ولذلك حر�ست ال�سيخة الدكتورة 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة 
الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات 
فرحهم   الفاعلة  الأط��ف��ال   م�ساركة  على   ، والتعليمية 
واحتفالهم بيوم الطفل الإماراتي، حيث جاءت م�ساركة 
�سموها الأطفال بالفعاليات املختلفة التي اأقامها مركز 
اآل ن��ه��ي��ان ال��ث��ق��ايف وجمعية  ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن خ��ال��د 
امل�ستقبل،  لأج��ي��ال  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
والتي عقدت باملقر اجلديد للمركز واجلمعية مبنطقة 

املويجعي مبدينة العني. 
 وق���د ���س��ارك��ت ب��الأن�����س��ط��ة امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي ق��ام��وا ب��ه��ا ، 
وخا�سة زيارتهم حلافلة املكتبة املتنقلة الذكية والقراءة 
، وتبادلت مع الأطفال حديثا �سيقا  حول  اأركانها  بني 

القراءة واأهميتها يف حياتهم . 
 عرب ذلك خاطبتهم بقولها :  )القراءة يا اأبنائي جتعلنا 
نتطور وعقلنا ينمو ب�سرعة ون�سبح قادرين على حتقيق 
اأحالمنا( ، و �ساركت جمموعة اأخرى من الأطفال ور�سة 
عن ال�ستدامة واملحافظة على البيئة ، وحتدثت معهم 
حول اأهمية احلفاظ على البيئة من اأجل امل�ستقبل، ومن 
نحافظ  اأننا  وكيف  الإن�سان،  �سحة  على  احلفاظ  اأج��ل 
 ، امل�ستدامة  البيئية  �سلوكياتنا  خ��الل  من  بيئتنا  على 
قدر  باأكرب  النفايات  تقليل  على  احلر�ص  خ��الل  وم��ن 
ممكن، واأ�سارت لهم عن اأهمية اإعادة التدوير ودوره يف 

احلفاظ على البيئة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
ال�سمو  اأعلنه �ساحب  ال��ع��ام  ه��ذا  اأن  اأ���س��ارت لهم  ث��م    .
اآل نهيان - حفظه اهلل- ليكون  زايد  ال�سيخ حممد بن 
خ�سراء  بيئة  داخ��ل  احل��ي��اة  لأهمية  لال�ستدامة  عاما 
، و �سرحت �سمو ال�سيخة الدكتورة  م�ستدامة ونظيفة 
الإماراتي  الطفل  بيوم  الحتفال  “تزامن  قائلة:  �سما 
مع �سهر القراءة، اأ�ساف قيمة كبرية لالحتفالني معا ؛ 
فحر�ص قيادتنا الر�سيدة على تنمية الطفل الإماراتي 
على القراءة وبناء الوعي، يدعم الأعمال التي نقوم بها 
يف موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية 

والتعليمية« . 
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الأ�شهر  يف  �شيوعا  اأكرث  والإنفلونزا  الرد  نزلت  اأن  املعروف  من 
الباردة، على الرغم من اأن �شبب ذلك كان منذ فرتة طويلة م�شاألة 
حل  من  اأخ��ريا  متكنوا  اأنهم  الباحثون  يدعي  علمي.والآن،  نقا�ص 
هذه املع�شلة - ويتعلق الأمر با�شتجابة مناعية غري معروفة �شابقا 
داخل الأنف.ووفقا للخراء، فاإن هذه ال�شتجابة املناعية املتطورة 
ب�شبب  قمعها  يتم  لكن   - العدوى  عن  امل�شوؤولة  الفريو�شات  حتارب 
باأن  القائلة  النظرية  بحثهم  الباردة.ويتحدى  احل��رارة  درج��ات 

اأمرا�ص ال�شتاء اأكرث �شيوعا ملجرد اأن النا�ص عالقون يف الداخل.

 Mass Eye وقاد البحث علماء يف م�ست�سفى
 Northeastern وجامعة   and Ear

يف بو�سطن، ما�سات�سو�ست�ص.
بلري  بنجامني  ال��دك��ت��ور  ال��درا���س��ة  وق���ال معد 
يكن  "مل   :Mass Eye and Ear يف 
الزيادة  ه��ذه  اأب���دا حل��دوث  مقنع  �سبب  هناك 

ال��وا���س��ح��ة ج���دا يف ال���ع���دوى ال��ف��ريو���س��ي��ة يف 
الأ���س��ه��ر ال���ب���اردة. وت��ق��ل��ي��دي��ا، ك���ان ُي��ع��ت��ق��د اأن 
الأ�سهر  ي��ح��دث يف  والإن��ف��ل��ون��زا  ال���ربد  مو�سم 
اأكرث  ال��داخ��ل  يف  عالقون  النا�ص  لأن  ال��ب��اردة 
اأن  بالهواء  املحمولة  للفريو�سات  ميكن  حيث 
تنت�سر ب�سهولة اأكرب. ومع ذلك، ت�سري درا�ستنا 
لالختالف  اجل��ذري  البيولوجي  ال�سبب  اإىل 
امل��و���س��م��ي يف الل���ت���ه���اب���ات ال��ف��ريو���س��ي��ة يف 
نراه  ال���ذي  ال��ع��ل��وي  التنف�سي  اجل��ه��از 
كل ع��ام، وال��ذي ظهر موؤخرا طوال 

جائحة "كوفيد19-"".
وك�سف الدكتور بلري وزمالوؤه يف 
مناعية  ا�ستجابة  ع��ن  ال�سابق 
ف��ط��ري��ة حت����دث ع��ن��دم��ا يتم 
ا���س��ت��ن�����س��اق ال��ب��ك��ت��ريي��ا من 

خالل الأنف.
وت�����ك�����ت�����������س�����ف اخل�������الي�������ا 
مقدمة  يف  امل�������وج�������ودة 
الأن�����ف ال��ب��ك��ت��ريي��ا ثم 
ت���ط���ل���ق م����ل����ي����ارات 
م����ن الأك���ي���ا����ص 
ال�������س���غ���رية 
امل���م���ل���وءة 

بال�سوائل ت�سمى احلوي�سالت خارج اخللية )اأو 
 )exosomes املعروفة �سابقا با�سم ،EVs

يف املخاط ملحا�سرة البكترييا ومهاجمتها.
وقال بلري: "الأمر م�سابه ملا اإذا قمت بركل ع�ص 

الدبابري، وخرجت كل الدبابري وهاجمت".
اأي�����س��ا ال��ربوت��ي��ن��ات الواقية  وت��ن��ق��ل الأك��ي��ا���ص 
م��ن مقدمة  امل��خ��اط  ع��رب  للبكترييا  امل�����س��ادة 
الأن�����ف اإىل اجل����زء اخل��ل��ف��ي م��ن��ه ع��ل��ى طول 
جمرى الهواء، ما يحمي اخلاليا الأخرى من 

البكترييا قبل اأن يتوغل يف اجل�سم.
الباحثون  اأراد  اجل��دي��دة،  للدرا�سة  وبالن�سبة 
املناعية  ال�ستجابة  ه��ذه  كانت  اإذا  ما  معرفة 
ن���اجت���ة اأي�������س���ا ع����ن ال���ف���ريو����س���ات ال���ت���ي يتم 
هي  وال��ف��ريو���س��ات  الأن�����ف.  ع��رب  ا�ستن�ساقها 
العلوي  التنف�سي  اجل��ه��از  ال��ت��ه��اب��ات  م�����س��در 
ال�سائعة، مبا يف ذلك التهاب اجليوب الأنفية 

والتهاب البلعوم ونزلت الربد.
ما  م��ع��رف��ة  اأي�������س���ا  ال���ب���اح���ث���ون  واأراد 
الهواء  ح�����رارة  درج����ة  ك��ان��ت  اإذا 
ال�ستجابة  م����ن  ت���ق���ل���ل 
امل�سادة  امل���ن���اع���ي���ة 

للفريو�سات، يف حماولة لتف�سري �سبب تعر�سنا 
ب�سكل خا�ص لنزلت الربد يف ال�ستاء.

ا����س���ت���ج���اب���ت اخلاليا  ك���ي���ف  ال���ف���ري���ق  وح���ل���ل 
املر�سى  اأن���وف  م��ن  جمعها  مت  التي  والعينات 
الذين يخ�سعون لعملية جراحية واملتطوعني 
الأ�سحاء لثالثة فريو�سات - فريو�ص كورونا 
الأن���ف ي�سببان نزلت  واح���د وف��ريو���س��ني م��ن 
الإنفلونزا  م��و���س��م  ه��و احل���ال يف  ك��م��ا  ال����ربد، 

ال�ستوي.
�سرب  ا�ستجابة  يثري  فريو�ص  كل  اأن  ووج��دوا 
ذلك  ك���ان  واإن  الأن��ف��ي��ة،  اخل��الي��ا  م��ن   EV
اإ����س���ارات خمتلف ع��ن ذلك  ب��ا���س��ت��خ��دام م�����س��ار 

امل�ستخدم ملحاربة البكترييا.
يف  دورا  تلعب  اآل��ي��ة  اأي�سا  الباحثون  واكت�سف 
للفريو�سات يف ظل ظروف حرارة  ال�ستجابة 

اجل�سم الطبيعية.
اأفخاخ  مبثابة  املركبات  كانت  اإطالقها،  وعند 
ب����دل م���ن اخلاليا  ي��ل��ت�����س��ق ب��ه��ا ال���ف���ريو����ص 

الأنفية.
اأث��رت درجات  وبعد ذل��ك، اخترب الفريق كيف 
الباردة على هذه ال�ستجابة، ملحاكاة  احل��رارة 

النخفا�ص يف ظروف ال�ستاء الباردة.
وتعر�ص الأ�سخا�ص الأ�سحاء من بيئة 
لدرجات حرارة  الغرفة  درجة حرارة 
 4.4( ف��ه��رن��ه��اي��ت  درج����ة   39.9
دقيقة،   15 مل����دة  م��ئ��وي��ة(  درج�����ة 
وبالتايل انخف�ست درجة احلرارة 
داخ�����ل الأن������ف ب��ن��ح��و 9 درج����ات 

فهرنهايت )5 درجات مئوية(.
ث��������م ط�����ب�����ق ال������ب������اح������ث������ون ه�����ذا 
النخفا�ص يف درجة احلرارة على 
اأن  وراأوا  الأنفية  الأن�سجة  عينات 

ال�ستجابة املناعية مل تكن قوية.
التي   EVs ك��م��ي��ة  وان��خ��ف�����س��ت 
ت��ف��رزه��ا اخل���الي���ا الأن���ف���ي���ة بنحو 
الربوتينات  ت��اأث��رت  كما   ،42%

.EVs امل�سادة للفريو�سات يف
وق���ال معد ال��درا���س��ة ال��دك��ت��ور دي ه��وان��غ من 
 Mass Eyeكلية الطب بجامعة هارفارد و
جمتمعة  النتائج  هذه  "توفر   :and Ear
يف  امل��و���س��م��ي  ل��الخ��ت��الف  ميكانيكيا  ت��ف�����س��ريا 

التهابات اجلهاز التنف�سي العلوي".

وميكن اأن توؤدي النتائج، التي ُن�سرت يف جملة 
عالجات  اإىل  ال�سريرية،  واملناعة  احل�سا�سية 

م�ستمدة من اآلية دفاع اجل�سم.
وياأمل الباحثون يف تكرار النتائج مع اأمرا�ص 
SARS- ذل���ك  يف  مب��ا  امل�ستقبل،  يف  اأخ����رى 

.CoV-2

ملـــاذا نــزالت البـــرد اأكــرث �سيوعـــا يف ال�ستـــــاء؟

هل تعاين من ال�شداع الن�شفي؟ 

 درا�سة ت�سري اإىل اأن ال�سبب قد يرتبط مبا تاأكله

وال�سداع الن�سفي، على وجه 
اخل�سو�ص، مرهق للغاية 
ي��ت�����س��ب��ب يف  اأن  ومي��ك��ن 
ا����س���ت���ل���ق���اء ال���ن���ا����ص يف 
لب�سع  مظلمة  غرفة 
تنتهي  حتى  �ساعات، 

نوبة ال�سداع.
ووج������������دت درا������س�����ة 
نوبات  اأن  ج���دي���دة 
ال�سداع الن�سفي 
تكون  ل  ق����د 
ئية  ا ع�سو

كما نعتقد، ويف الواقع، ميكن ملا ناأكله اأن يلعب دورا 
كبريا فيها.

 Nutritional ويف الدرا�سة، التي ن�سرتها جملة
البيانات  الباحثون يف  Neuroscience، نظر 
التغذية  ���س��وء  اأن  ووج����دوا  للمر�سى،  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اخل��ف��ي��ف وامل��ت��و���س��ط وال�����س��دي��د ك����ان م��رت��ب��ط��ا به 
ب�سكل  �سديد  �سداع  من  يعانون  الذين  امل�ساركون 

متكرر.
ولحظ الباحثون اأي�سا اأن اأولئك الذين عانوا من 
ال�سداع ال�سديد وال�سداع الن�سفي غالبا ما يتبعون 
والعنا�سر  الفيتامينات  اإىل  يفتقر  غذائيا  نظاما 

الغذائية.
وب�سكل اأو�سح، لحظ الفريق اأن الأنظمة الغذائية 
ال�سديد  ال���������س����داع  م���ر����س���ى  ي��ت��ب��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
نق�ص  اإىل  مت���ي���ل  ال��ن�����س��ف��ي  وال���������س����داع 
مثل  الغذائية  والعنا�سر  الفيتامينات 
الفوليك  وحم�ص  ال��غ��ذائ��ي��ة،  الأل��ي��اف 
وال�سيلينيوم،  والريبوفالفني،  الكلي، 
وكذلك  واملغني�سيوم،  والبوتا�سيوم، 
فيتامني A وفيتامني B6 وفيتامني 
.K وفيتامني C وفيتامني ،B12
اأي�سا ي�سربون  الأفراد  وكان هوؤلء 
وي�ستهلكون  ال��ق��ه��وة  م���ن  امل���زي���د 
امل��زي��د م��ن ال��ث��ي��وب��روم��ني - وهو 

خا�سية موجودة يف ال�سوكولتة.
ونتيجة لذلك، خل�ص الفريق اإىل اأن النظام الغذائي 

مرتبطة به خماطر و�سدة ال�سداع الن�سفي.
 Eat This، وقالت الدكتورة �سيدين غرين، ملوقع
Not That!: "اكت�ساف اأن �سوء التغذية املعتدل 
لي�ص  الن�سفي  ال�����س��داع  ب��ه  م��رت��ب��ط  ال�����س��دي��د  اإىل 

ال�سداع  ي��ح��دث  اأن  مي��ك��ن  يل.  بالن�سبة  م��ف��اج��ئ��ا 
ال��ن�����س��ف��ي ب�سبب ان��خ��ف��ا���ص م�����س��ت��وي��ات ال�����س��ك��ر يف 
ل��ف��رتات طويلة  ينتقل  م��ا  �سخ�ص  ك��ان  واإذا  ال���دم. 
عن  ا�ستغنى  اأو  الوجبات،  اأو تخطي  الوجبات،  بني 
جمموعات الطعام الرئي�سية، خا�سة الكربوهيدرات، 
فقد يت�سبب ذلك يف انخفا�ص م�ستويات ال�سكر يف 

الدم".
التغذية  �سوء  يوؤدي  ذلك،  اإىل  "بالإ�سافة  وتابعت: 
لفرتات طويلة عادة اإىل نق�ص الفيتامينات واملعادن، 
ونق�ص يف بع�ص الفيتامينات )معظمها فيتامينات 
B( واملغني�سيوم املعدين قد ي�ساهم يف حدوث نوبات 

�سداع ن�سفي اأكرث حدة".

ميكن اأن توؤدي العديد من الأ�شباب اإىل نوبات ال�شداع الن�شفي، من العوامل الهرمونية والعوامل العاطفية اإىل العوامل اجل�شدية والبيئية.
ولأن ال�شداع الن�شفي موؤمل للغاية، فاإنه يوؤثر على قدرتنا على الرتكيز ويجعل القيام باأن�شطة حياتنا اليومية اأمرا يف غاية ال�شعوبة.
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العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                    يف  ال�شتئناف رقم:315/2022/387 ا�شتئناف تظلم جتاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:235-2022 تظلم جتاري والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:بنك ال�ستثمار �ص.م.ع
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع مرا�سي دراي��ف - مبنى 

الأمريي اأ�سد  اأكرب  اأ�سد  وميثله:اإميان   -  14 �سقة   -  O14
املطلوب اإعالنه :  1- �سركة ح�سيب ر�سول ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:2022/325 تظلم جتاري  مو�سوع الإع��الن :  قد 
بتاريخ:2022/12/7. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2023/4/12  ال�ساعة 05.30 م�ساءا 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�سي  بقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70353

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3029/2023/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000009( مببلغ وقدره )5.500.000( درهم خم�سة 
ماليني وخم�سمائة الف درهم وال�سادر من املنفذ �سده/رافي�ساندرا ريدى فاكاتى على بنك �سيتي بنك .

طالب التنفيذ : ر�سوان ا�سكرياىل �ساجان
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى قرية العمال بلوك B - �سقة طابق 

3 - مكتب 319
املطلوب اإعالنه : 1- رافي�ساندرا ريدى فاكاتى - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5505515( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 70645

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  157/2023/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، الدعوى رقم 2022/976 نزاع مدين  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 

وقدره )34394( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : اوتو ا�سي�ست لتاأجري ال�سيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد - مبنى املحريبي - �سقة 
الر�سي مكتب رقم 7 - بجوار حمطة مرتو بنك ابوظبي التجاري خمرج رقم 1

املطلوب اإعالنه : 1- ر�سا عبداهلل علي ذاكري  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)34394.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  311/2023/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف المر على عري�سة عقاري رقم 30 ل�سنه 2022 واملتظلم منه بالتظلم 
العقاري رقم 32 ل�سنة 2022 واملعدل با�ستئناف التظلم العقاري رقم 15 ل�سنة 2022 ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)102.033( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ : العوي�ص واملطرو�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

M09 عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - مبنى بيزن�ص بوينت - �سقة
املطلوب اإعالنه : 1- وا�سييي جيفري  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بتنفيذ احلكم ال�سادر يف المر على 
عري�سة عقاري رقم 30 ل�سنة 2022 واملتظلم منه بالتظلم العقاري رقم 32 ل�سنة 2022 واملعدل با�ستئناف التظلم 
العقاري رقم 15 ل�سنة 2022 ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )103317( درهم ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70472

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري  AJCFICICOMS2023 /0000476 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :خالد ال�سيخ عبد الرحيم حممد وقيع اهلل - جمهول حمل الإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى  الإبتدائية  عجمان الحتادية املحكمة 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )  8 رقم 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه 
 حرر بتاريخ  2023/3/15  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ا�شلم مو�شى �شاليل بورايل بورايل
عمايل  SHCEXCILABS2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000418/ 

اإىل املحكوم عليه : ا�سلم مو�سى �ساليل بورايل بورايل 
 العنوان:امارة ال�سارقة - مي�سلون - هاتف:0582263100

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:حلول اخلليج 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ  ذ.م.م ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا 
احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :114235.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما من 
فاأنت مكلف بح�سور  ذلك  ، ويف حالة تخلفك عن  الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ 
جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : اآي كونكت للو�شاطة التجارية �ص.ذ.م.م 
ال�سكل   - دي��رة   - �سرق  العنز  ه��ور   - الدوليه  �سركه باحل�سا  102 - ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   585876  : الرخ�سة  رقم    ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
: 999426 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
، وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ب��اإن��ح��الل ال�سركة  ال��ت��ج��اري لديها 
لديه  2023/2/28 وعلى من  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2023/2/28
 : العنوان  ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص 
مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف 
042973071 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية  042973060 فاك�ص :   :

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : او�شن كابيتال لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م 
العنوان : مكتب 116-151 ملك جممع جوائز �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكتوم - مدينة 
،  رقم  دبي للمالحة - ال�سكل القانوين :�سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1631611  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   913446  : الرخ�سة 
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 2023/3/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/13 بتاريخ  دب��ي 
ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم 
م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�ص : 042973071 م�سطحباً 

معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �شتوديو 1 كريرتز للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م 
التجاري  املركز  ���ص.ذ.م.م -  انفي�ستمنت�ص  ذا غالرييا  059 ملك   -  1502 العنوان : مكتب رقم 
الول - بردبي - ال�سكل القانوين :�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�سة : 1058481 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1721573 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 2023/3/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/15 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام الن�شاري لتدقيق 
احل�شابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
- املركز التجاري الول - هاتف : 042955582 فاك�ص : 042955598 م�سطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �شركة ان اآي ا�ص اآي انرتنا�شيونال �ص.ذ.م.م 
 -  B ا�ستدامة   - القرهود   - دي��رة   - لالعمال   العروبة  املركز  ملك   AU-16 دي�سك   : العنوان 
بال�سجل  القيد  رق��م   545073  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة   م�سوؤولية  :ذات  ال��ق��ان��وين  ال�سكل 
62671 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف  التجاري : 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2023/3/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/14 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام الن�شاري لتدقيق احل�شابات العنوان 
: مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الول 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   042955598  : فاك�ص   042955582  : هاتف   -

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ات�ص & ات�ص ليفينغ �ص.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 1F.04 ملك برايت �ستارت �ص.ذ.م.م - بردبي - ال�سطوة - ال�سكل القانوين 
:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م ،  رقم الرخ�سة : 1031191 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1676779 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 2023/3/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 وعلى من 
اكوفات ملراجعة احل�شابات العنوان :  اإىل امل�سفي املعني  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  لديه 
 .....  : هاتف   - التجاري  اخلليج   - بردبي   - الدين  زين  الدين  زين  مي�سون  1607 ملك  مكتب 
فاك�ص : ....... م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�ص : 042973071   
مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
دبي  قرار حماكم  وذلك مبوجب  التجارية �ص.ذ.م.م  للو�شاطة  اآي كونكت  لت�سفية 
 2023/2/28 2023/2/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�ص : 042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  ���ص.ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  كابيتال  او�شن  لت�سفية  اأع��اله 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/3/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/13
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�شاري لتدقيق احل�شابات 
املركز   - نهيان  ال  �سلطان  بن  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  1-2903 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 

التجاري الول - هاتف : 042955582 فاك�ص : 042955598   

املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  ���ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  كريرتز   1 �شتوديو  لت�سفية  اأع��اله 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/3/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/15
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�شاري لتدقيق احل�شابات 
املركز   - نهيان  ال  �سلطان  بن  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  1-2903 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 

التجاري الول - هاتف : 042955582 فاك�ص : 042955598   

املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  ���ص.ذ.م.م  انرتنا�شيونال  اآي  ا�ص  اآي  ان  �شركة  لت�سفية  اأع��اله 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/3/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/14
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : اكوفات ملراجعة احل�شابات 
العنوان : مكتب 1607 ملك مي�سون زين الدين زين الدين - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف 

: ..... فاك�ص : .......   

املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ���ص.ذ.م.م  ليفينغ  & ات�ص  ات�ص  لت�سفية  اأع���اله 
بتاريخ 2023/3/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جزئي جتاري   SHCFICIPOR2023 /0000515 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :بقالة طاهره لبيع املواد الغذائيه ذ.م.م وميثلها قانونيا عبداهلل احمد عبداهلل عيد 
- جمهول حمل الإقامة 

يلتم�ص املدعي التي:اول:قبول الدعوى وقيدها وحتديد اقرب جل�سة لنظرها والت�سريح باعالن 
املدعي عليها - ثانيا:احلكم بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )5980( درهم خم�سة الف وت�سعمائة 
 - التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  قيمة  12% من  بقيمة  القانونية  والفائدة  اماراتي  درهم  وثمانون 

ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/3/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 9 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
مدعي  بو�سفك   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على 

عليه - حرر بتاريخ  2023/3/14  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عمر منعم من�شور حممد

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - جمموعة ابناء احمد بن �شامل 
املزروع التجارية ذ.م.م را�شخ لالن�شاءات العامة ذ.م.م علي احمد �شامل علي املزروع

كلي جتاري   SHCEXCIBOUNCE2023  /M0000226 اإخطار دفع يف الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : جمموعة ابناء احمد بن �سامل املزروع التجارية ذ.م.م

 را�سخ لالن�ساءات العامة ذ.م.م  - علي احمد �سامل علي املزروع 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:بنك المارات دبي 
الوطني �ص.م.ع  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، 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 :4936159
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
انذار عديل بالن�شر

 رقم النذار )1026/2022(
املنذرة:جنمه الربهان للتقنيه ذ.م.م

�سد املنذر اليها:ك بي جيه للمقاولت �ص.ذ.م.م
تتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالتي:

درهم   37.931.66 مبلغ  للمنذرة  فورا  ت��وؤدي  ان  وتكلفها  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
�سبعة وثالثون الف وت�سعمائة وحد وثالثون درهم و�سته و�ستون فل�ص قيمة املرت�سد 
الجراءات  املنذرة لتخاذ  �ست�سطر  وال  القانون  الذي �سربه  الجل  ذمتها خالل  يف 
املبلغ  ب�سداد  ملزمة  اليها  امل��ن��ذر  �سيكون  ث��م  وم��ن  املخت�سة  املحكمة  ام��ام  القانونية 
املطالب به مع الفائدة القانونية من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والتعوي�ص 

وكذا بالر�سوم الق�سائية وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
والكائنة بوحدة رقم   98414 ذ.م.م رخ�سة رقم  ت�سو�سو منطقة حرة  باي  �سركة/بي 
3 - حي دب�ص للت�سميم  3 مبنى العمل امل�سرتك  2-005 الطابق الثالث دي  ا�ص دي 
�ص.ب9275 دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير 
ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�سطة املالك 
تهيب  لذلك  وفقا  ال�سركة  وح��ل  اغ��الق  ب�ساأن   2023 مار�ص  بتاريخ:14  عقد  ال��ذي 
هذه  تقدمي  عليه  مواجهتها  يف  مطالبات  اي  ولديه  بالمر  معني  ط��رف  ب��اأي  ال�سركة 
املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال 

ب����:ال�سيدة/بو�سري نا�سر
ا�سم ال�سركة:بي باي ت�سو�سو منطقة حرة ذ.م.م

�ص.ب:9275 - دبي - دولة المارات العربية املتحدة
هاتف رقم:3641641

boshra@b-chouchou.com:الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب��� 45 يوما

اإ�شعار ت�شفية

70021

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
MOJAU_2023- 0115331 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء
املخطرة:مدر�سة املواهب الربيطانية اخلا�سة - وميثلها/عمر طاهر حممد علي احلمادي ، اجلن�سية اماراتي وكيال عنها املحامية 
�سماء الكعبي مبوجب وكالة رقم:2020/1/174603 - امارة ال�سارقة - �سارع كورني�ص البحرية - برج الر�سيد - الطابق ال�سابع 

ع�سر - مكتب رقم 1704 - بوكالة املحامية �سماء الكعبي
�سد املخطر اليها:فاطوماتا داييه دايوب - �سنغالية اجلن�سية - امارة ال�سارقة - هاتف رقم:0501483399

درهم   8.300 بقيمة  التجاري  اأبوظبي  بنك  على  وامل�سحوب   2021/10/1 املوؤرخ   000039 رقم  ال�سيك  املو�سوع:مبوجب 
وال�سيك رقم 000041 املوؤرخ بتاريخ:2021/11/1 امل�سحوب على بنك اأبوظبي التجاري بقيمة 6.480 درهم وال�سيك رقم 
 000044 رقم  وال�سيك  درهم   6.480 بقيمة  التجاري  ابوظبي  بنك  على  امل�سحوب  بتاريخ:2022/3/1  املوؤرخ   000043
املوؤرخ   000045 رقم  وال�سيك  درهم   6.480 بقيمة  التجاري  ابوظبي  بنك  على  امل�سحوب  بتاريخ:2022/1/1  املوؤرخ 
بتاريخ2022/2/1 امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري بقيمة 6000 درهم تداين موكلنا املخطرة املخطر اليها بقيمة ال�سيكات 
امل�سار اليها والبالغ قيمتها 33.740 درهم وملا كانت املخطر قد طالبت املخطر اليها مرارا وتكرارا بالطرق الودية باأن توؤدي اليها 
مبلغ ال�سيكات ال انها رف�ست دون �سبب ام مربر او �سبب قانوين المر الذي حدا باملخطرة اىل ان توجه اليها هذا الخطار العديل 
لذلك نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ قدره 33.740 درهم ثالثة وثالثون الف و�سبعمائة واربعون درهم للمخطرة مدر�سة املواهب 
الربيطانية اخلا�سة خالل خم�سة ايام من تاريخ هذا الخطار وال �سي�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية والق�سائية 

قبلكم فور انتهاء هذه املهلة مع حفظ كافة حقوق موكلتنا الخرى .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  1921/2018/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية ع�سر رقم 297 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/600 جتاري كلي واملعدل بال�ستئناف رقم 2017/1277 ا�ستئناف 
جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )168.322.845( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ:لينكور اإنريجي تريدينغ م.د.م.�ص  - عنوانه :امارة دبي - بردبي - اأبراج بحريات جمريا - برج ريف - كال�سرت o - مكتب 
رقم 30-32 رقم مكاين:2433087031 - هاتف:044487298  - وميثله :مي�سال اأمادو �سلهوب 

املطلوب اإعالنه : عرفان اإقبال بوري - ال�سفة منفذ �سده  - عنوانه :امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة اأبراج بحريات 
 -  0097143277772  - رقم مكاين:1266773852   - الثالث  الطابق   -  A-03-AG رقم  - وحدة   1 اجلمريا -كال�سرت 

info@globaladvocates.net
مو�سوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/3/29 ال�ساعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�سخ�ص 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�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :وحدة عقارية - املنطقة 
مر�سى دبي - رقم الر�ص 149 - ا�سم املبنى يل ريفريا تاور - رقم املبنى 1 - رقم العقار S03 - امل�ساحة 99.65 مرت مربع - التقييم 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،  - عطاء  لعلى  ويباع  درهم   2.556.059.91

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
يف الدعوى رقم  54/2022/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�سوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف امارة دبي .

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري ���ص.م.ع  - عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - ا�سبكت تاور - الطابق 
الرابع - مكتب 404  - وميثله :نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي 

املطلوب اإعالنه : جلف هاو�سينغ �سوليو�سنز )بو ايه اي( �ص.ذ.م.م - ال�سفة منفذ �سده  - عنوانه :المارات - امارة دبي - جممع دبي 
لال�ستثمار الول - دبي - رقم الر�ص 168 - رقم البلدية 751-598 - 0503268745 - 042522323

مو�سوع الإعالن :املنفذ �سده:عزان عبداهلل احمد ماجد الغرير
العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  01:00:00م  ال�ساعة   2023/3/29 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�ص 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�ص 
اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن  امل��زاد ب�سرط  اأن يزيد على الثمن خالل الي��ام الع�سرة التالية لر�سوم  غري ممنوع من املزايدة 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :حق منفعة على مبنى ينتهي 
بتاريخ:2034/3/1 - املنطقة جممع دبي لال�ستمار الول - رقم الر�ص 168 - رقم البلدية 751-598 - امل�ساحة 5756.96 

مرت مربع - التقييم:23000000 درهم - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
يف الدعوى رقم  318/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�سوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف امارة دبي .

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري ���ص.م.ع  - عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - ا�سبكت تاور - الطابق 
الرابع - مكتب 404  - وميثله :نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي 

املطلوب اإعالنه : �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - ال�سفة منفذ �سده  - عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - الرفاعة - بردبي 
-  دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى مكتب ملك فاطمه حممد بن �سليمان الطابق  الول - مقابل جمارك دبي - 0506456494 

aaa@yahoo.com - 0400000000 -
مو�سوع الإعالن :املنفذ �سدهم:�سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �سعادة جمال حممد مطر م�سبح احلاي

العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  01:00:00م  ال�ساعة   2023/3/29 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�ص 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�ص 
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�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة جبل 
علي ال�سناعيه الوىل - رقم الر�ص 567 - رقم البلدية 1853-599 - امل�ساحة 1858.06 مرت مربع - التقييم 50.000.000 

درهم  ويباع لعلى عطاء - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر    SHCFICICPL2023 /0001589 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / نظام الطاقة لتجارة لوحات التحكم الكهربائية وقطع غيارها  
- العنوان:9735815 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/2/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالتايل:ن�ص   - احل�سن  جنم  �سيد  احل�سن  اقتدار  �سيد   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم 
احلكم بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )30000( درهم والزمتها 
متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة 
اعتبارا  القانونية  املدة  للتظلم خالل  قابال  - حكما  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد 

من اليوم التايل لن�سره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي عمايل    SHCFICILABMIN2022 /0005530 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اخلربة ل�سيانة ال�سيارات ذ.م.م  - العنوان:9589702 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/10/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�سالح / عبداهلل �سعيد ح�سن حممد امني - بالتايل:حكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ ع�سرة الف درهم 
املغادرة  او  اللغاء  عند  موطنه  اىل  عودة  وتذكرة  درهم   10700 درهم  و�سبعمائة 
الدعوى  ورف�ص  الر�سوم  باقي  من  املدعي  واعفاء  املنا�سبة  وامل�سروفات  والر�سوم 

فيما زاد على ذلك من طلبات .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد �شعيد عبداهلل احمد ال�شحي
اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008897/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد �سعيد عبداهلل احمد ال�سحي - العنوان راأ�ص اخليمة )ح�سب ورقة 
التحري( الهاتف:0501366296 - 0506768333

انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:احمد ح�سن  حيث 
اليها اعاله،  امل�سار  الق�سية  ، يف  املتحدة  العربية  البلو�سي - اجلن�سية المارات  حممد ح�سن 
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 :16983.0

اليه اعاله خالل )15( يوما من  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة 
يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 70535
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري  SHCFICICOMS2023 /0001241 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :موارد اخلليج لال�ستثمارات ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 
التجارية  الدائرة   1241/2022 رقم  الدعوى  يف  يف  بي  انرتنا�سيونال  املدعي/هيدرلوب  بان  نعلمكم 
الرابعة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها:احلكم بت�سفية ال�سركة املدعي عليها الثانية وتعيني 
ال�سركات  وقانون  العقد  لحكام  وفقا  ال�سركة  بت�سفية  للقيام  املحكمة  جدول  من  الدور  �ساحب  امل�سفي 
والق�ساء مبا ت�سفر عنه اجراءات الت�سفية بحل وت�سفية �سركة هيدرلوب ال�سرق الو�سط للتجارة العامة 
788574 مع الزام املدعي عليها  ذ.م.م امل�سجلة وامل�سهرة لدى دائرة التنمية القت�سادية بالرخ�سة رقم 

الوىل بالر�سوم وامل�ساريف مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بغري كفالة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/3/23 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 7 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 
الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه - حرر بتاريخ  2023/3/16  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
فاطمة يعقوب الرم�شي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70579 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري  SHCFICICOMS2023 /0001241 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه :هيدرلوب ال�سرق الو�سط للتجارة العامة ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 

التجارية  الدائرة   1241/2022 رقم  الدعوى  يف  يف  بي  انرتنا�سيونال  املدعي/هيدرلوب  بان  نعلمكم 
الرابعة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها:احلكم بت�سفية ال�سركة املدعي عليها الثانية وتعيني 
ال�سركات  وقانون  العقد  لحكام  وفقا  ال�سركة  بت�سفية  للقيام  املحكمة  جدول  من  الدور  �ساحب  امل�سفي 
والق�ساء مبا ت�سفر عنه اجراءات الت�سفية بحل وت�سفية �سركة هيدرلوب ال�سرق الو�سط للتجارة العامة 
788574 مع الزام املدعي عليها  ذ.م.م امل�سجلة وامل�سهرة لدى دائرة التنمية القت�سادية بالرخ�سة رقم 

الوىل بالر�سوم وامل�ساريف مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بغري كفالة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/3/23 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 7 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 
الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه - حرر بتاريخ  2023/3/16  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
فاطمة يعقوب الرم�شي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70579

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:804/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

املدعي عليه مببلغ وقدره )23.575( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب  بالزام  الدعوى :املطالبة  مو�سوع 
املعجل بال  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  املحاماة والفائدة 5% من 

كفالة و�سم ملف النزاع املقيد برقم:859/2022 نزاع حمدد القيمة.
املدعي:مارينا لتاجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م

اركيدا - �سقة 306 - مقابل �سركة الطائر  ام��ارة دبي - ديرة - �سارع القرهود - مبنى  عنوانه:المارات - 
لل�سفريات

املطلوب اإعالنه :  1- عبداهلل بن �سنيطح بن �سعد ال فردان -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23.575( 
التام  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  املحاماة والفائدة 5% من  درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة و�سم ملف النزاع املقيد برقم:859/2022 نزاع حمدد القيمة.
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/3/27  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70608 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  1071/2023/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
���ص.ذ.م.م 2- جيتا ناند تاوانى  اىل املنفذ �سده/1- نور البدع لتجارة الكهربائيات 

بهاجوان دا�ص تاوانى  -   جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فيك�ست للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
بال�سافة اىل مبلغ  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )494642( درهم اىل طالب 

الر�سوم خلزينة املحكمة . 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005556/ 
اإىل املحكوم عليه : 1- علي جا�سم نا�سر بن �سقراء املطرو�سي 

املنفذ:احمد  املدعي  ل�سالح  املرفق �سوره عنه �سدك  بتاريخ قد �سدر احلكم  انه  حيث 
امل�سار  ، يف الق�سية  املتحدة   العربية  البلو�سي - اجلن�سية المارات  ح�سن حممد ح�سن 
ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاله،  اليها 
�سامال  الكلي  املجموع   : تنفيذه كالآتي  املطلوب   ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�سم 

الر�سوم وامل�ساريف :12444.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء امر    SHCFICICPL2023 /0001680 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ح�سن حممد غلوم عبا�ص املازمي
 العنوان:9556147 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/2/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / نواف نا�سر حممد اجلرن النعيمي - 
بالتايل:قرار املحكمة نامر بالزام املدعي عليه ان توؤدي للمدعي مبلغا 
وقدره )15000( درهم والزامه بامل�سروفات حكما قابال للتظلم خالل 

املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
عثمان �شليمان ملقاولت البناء ذ.م.م  - رخ�شة رقم:66766

 نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : عثمان �سليمان ملقاولت البناء 
مبوجب  عجمان  ام���ارة  يف  تاأ�س�ست   - حم���دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة   - ذ.م.م 
يف  مرخ�سة  وتعديالته   )1984( ل�سنة   )8( رق��م   الحت���ادي   ال�سركات  قانون 
بالتنمية القت�سادية حتت رقم )66766(  التنمية القت�سادية و�سجلته  دائرة 

وقد قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
  جمال لتدقيق احل�شابات     

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ص التقدم به للم�سفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:067447771  ، �ص.ب:1131   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعالن وحل وت�شفية

70640 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : اآيدك�ص انوفي�شن لتجارة برامج احلا�شب الآيل �ص.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 19-1101 ملك حممد ا�سرف عثمان - اخلليج التجاري - بردبي - ال�سكل 
التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   937209  : الرخ�سة  رق��م    ، م�سوؤولية حم��دودة   :ذات  القانوين 
التاأ�سري يف  ق��د مت  ب��اأن��ه  دب��ي  وال�سياحة يف  الإق��ت�����س��اد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  1547055 مب��وج��ب   :
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
لديه  من  وعلى   2023/3/14 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/3/14
العنوان  قانونيون  ر�شوان علم حما�شبون  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي 
: مكتب 807 - ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة - النهدة الوىل - هاتف : 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   045876901  : فاك�ص   045876900

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : حممد ال�شمت انرتنا�شيونال لل�شتثمار �ص.ذ.م.م 
العنوان : مكتب 1906 ملك برامي كومري�سيال ليمتد - اخلليج التجاري - ال�سكل القانوين :ذات 
 1505146  : التجاري  بال�سجل  القيد  897908 رقم   : الرخ�سة  ،  رقم  م�سوؤولية حم��دودة  
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 2023/2/23 واملوثق 
مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/2/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
 : العنوان  واملحا�شبة  للتدقيق  الأو�شط  ال�شرق  بامكو  �شي  ار  تي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
مكتب رقم 601 - ملك نذير خان ا�سماعيل راتهور - اخلليج التجاري - هاتف : 042298777 
وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  042298787 م�سطحباً   : فاك�ص 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ر�شوان علم حما�شبون قانونيون
 العنوان : مكتب 807 - ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة - النهدة الوىل - 

هاتف : 045876900 فاك�ص : 045876901   

املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية اآيدك�ص انوفي�شن لتجارة برامج احلا�شب الآيل �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/14
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : تي ار �شي بامكو ال�شرق الأو�شط للتدقيق واملحا�شبة
 : هاتف   - التجاري  اخلليج   - رات��ه��ور  ا�سماعيل  خ��ان  نذير  ملك   -  601 رق��م  مكتب   : العنوان   

   042298787  : فاك�ص   042298777
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية حممد ال�شمت انرتنا�شيونال لل�شتثمار �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/2/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/2/23
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
بتاريخ:2023/3/13  وال�سادر  البتدائية  دبي  حمكمة  قرار  على  وبناء  بعاليه  املو�سوع  اىل  بال�سارة 

والذي �سرح بن�سر قائمة الدائنون 
 - ذ.م.م  حرة  منطقة  بيكت�سرز  املدينة/�سباح  بال�سركة  اخلا�سة  الدائنني  قائمة  يلي  فيما  نعر�ص  فاإننا 

�ساحبة الرخ�سة التجارية رقم 31176 - قائمة الدائنني

بلغت اجمايل الديون املعلومة وامل�ستحقة على املدعي عليها والتي اعتمدتها اخلربة وفقا ملا تبني للخربة 
وثمامنائة  ال��ف  وخم�سون  واثنني  وخم�سمائة  مليون  اربعة  دره��م   )4.552.840.27( وق��دره  مبلغ 
اأنه يحق للمدينني ولكل دائن ورد اأو مل يرد ا�سمه يف  27 فل�ص مع الأخذ يف العتبار  واربعون درهما و 

قائمة الدين ان يتظلم لدى املحكمة املوقرة خالل 7ايام عمل من تاريخ ن�سر القائمة باجلريدة
اخلبري اأ�شامة  احمد مالك
خبري ح�شابي لدى حماكم دبي - قيد رقم 145 - حما�شب قانوين - قيد رقم 961

قائمة الدائنني اخلا�شة بال�شركة املدينة/

�شباح بيكت�شرز منطقة حرة ذ.م.م

70353

ا�سم اجلهة املدينة
�سركة/انرتاكتف ميديا �سول�سن �ص.ذ.م.م 

)املدعية يف الدعوى املاثلة(
بنك راأ�ص اخليمة الوطني

قر�ص با�سم ال�سركة املدعي عليها

الجمايل:4.552.840.27 درهم

مالحظات
مبوجب تنفيذ رقم 2019/1046 
تنفيذ جتاري واملوؤرخ يف عام 2019

ر�سالة �سادرة من بنك راأ�ص اخليمة موجهة اىل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/6/16 يف التنفيذ 

رقم:1046/2019/207

القيمة

704.535.24

3.848.305.03

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1412/2022/300 ا�شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83

امل�ستاأنف  احلكم  ثانيا:بتعديل   - امليعاد  يف  به  للتقرير  �سكال  ال�ستئناف  قبول  اول   : ال�ستئناف  مو�سوع 
والق�ساء جمددا بطلبات امل�ستاأنفة امام حمكمة اول درجة والق�ساء جمددا بالزام امل�ستاأنف �سدهم بالت�سامن 
والت�سامم بان يوؤدوا للم�ستاأنفة مبلغ وقدره )249.450( درهم اماراتي قيمة الموال املختل�سة ومبلغ 550000 
بامل�ستاأنفة  حلقت  التي  والدبية  املادية  ال�سرار  عن  تعوي�سا  درهما  الف  وخم�سون  خم�سمائة  فقط  دره��م 
والك�سب الفائت والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد - ثالثا:احلكم بالزام 

املطعون �سدهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة التقا�سي. 
امل�ستاأنف:املائدة ل�سناعة الغذية اجلافة �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - مبنى م�ستودع رقم 6 و 7 على قطعة ار�ص 
ملك اجلليل العاملية للتجارة العامة

وميثله:اأمريه حممد �سقر حممد ال�سوري 
املطلوب اإعالنه :  1- عامر ر�سوان ق�سيباتي  -  �سفته : اخل�سم املدخل

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:3004/2021 مدين جزئي. وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء  املوافق  2023/3/28  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70591

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  478/2023/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، 6/2023 مدين جزئي  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )23473.48( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة دبي ال�سالمية للتاأمني واعادة التاأمني )اأمان( �ص.م.ع
ت��اور -  ال�سعادة - مبنى بري�سم  التجاري - دبي - �سارع  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه:المارات - 
فاك�ص   -  info@aldhaheriinternational.com:الكرتوين ب��ري��د   -  1901-19 �سقة 

رقم:044517755 - مكاين رقم:2477286838
املطلوب اإعالنه : 1- الإ�سراء لتاأجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)23473.48( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70591 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  9079/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 573/2022 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )8.266.20( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ال�سركة الوطنية لتاأجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - �سارع الكرامة - مبنى ارنكو - �سقة الثالث
املطلوب اإعالنه : 1- ريان عليثة بن حممد الرفاعي  - �سفته : منفذ �سده

املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8266.2( وق���دره  ب��ه 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70591 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  258/2023/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
ب�سداد   ، القيمة  نزاع حمدد  الدعوى رقم 3244/2022  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

املبلغ املنفذ به وقدره )5.575.65( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : زعبيل لتاأجري ال�سيارات - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي -  دبي- �سارع الكرامة - مبنى ارنكو - �سقة الثاين
املطلوب اإعالنه : 1- ماريا جوليا �سيارونى  - �سفته : منفذ �سده

املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5575.65( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70591

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  586/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2719/2022 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )35.495( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ظريف للتجارة �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحتاد - مبنى بزن�ص افنيو - �سقة 

809 - خلف معر�ص �سيارات ني�سان
املطلوب اإعالنه : 1- مركز زد ايه ان لعناية ال�سيارات  - �سفته : منفذ �سده

املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )35495( وق���دره  ب��ه 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1075/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753

والر�سوم  دره��م   )52865.18( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
ال�سداد  وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من ال�ستحقاق احلا�سل 2021/2/27 وحتى 

التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:�سركة اأ�سيكو لل�سناعات - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع برج  خليفة - مبنى برامي 
تاور - �سقة 28 - مكتب 2809 - رقم مكاين:2583686879 - وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن 

املطلوب اإعالنه :  1- اي �سي �سي ايجل ملقاولت البناء )فرع من ايجل ملقاولت البناء( ذ.م.م - 
فرع دبي  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإعالن :  قررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سدها بان توؤدي مبلغ )52.865.18( 
درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف .

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:4564/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6108( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة  . 
املتنازع:ايه ايه ايه لتاجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - دي��رة - اخلبي�سي - م�ستودع رق��م 10 - مبلك عي�سى عمر بن 
حيدر 

املطلوب اإعالنه :  1- �سانوج نار ايان افيكارا ناريانان  -  �سفته : متنازع �سده 
ي��وؤدي مبلغ )�ستة الف  املتنازع �سده بان  مو�سوع الإع��الن :  ق��ررت مبثابة احل�سوري بالزام 
ومائة وثمانية دراهم( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2022/8/9 

وحتى متام ال�سداد وبالزامه بامل�سروفات .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70608 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:2543/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755
مو�سوع املنازعة :   . 

املتنازع:تاك�سي العربية �ص.ذ.م.م
عنوانه: 

املطلوب اإعالنه :  1- ماجد ح�سن خمي�ص حمدان  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قررنا مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازعة 
مبلغ ثالثون الف درهم تعوي�سا عن ال�سرار املادية والدبية التي حلقت بها والفائدة 
وبالزامه  ال�سداد  متام  وحتى  نهائيا  القرار  �سريورة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية 

بامل�سروفات  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70642 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0007103 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / احمد ماجد حممد عبداهلل ال�سري املهريي

 العنوان:9626522 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/1/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�سالح / فاطمة علي حممد علي احلمادي بالتايل ن�ص احلكم حكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا مقداره )397500( درهم ثالثمائه 
و�سبعة وت�سعون الف وخم�سمائة درهم وبالزامه بفائدة قانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف وحتى متام ال�سداد ب�سرط ال جتاوز ا�سل الدين املق�سي به 
والزمته بامل�سروفات والر�سوم و 500 درهم اتعاب حماماة - حكما قابال لال�ستئناف خالل 

املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392



ثقافة وفن�ن

26

•• اأبوظبي- الفجر

ال�سيخ  �سمو  م��ن  فخرية  رع��اي��ة  حت��ت 
ن���ه���ي���ان، وزي���ر  اآل  ب���ن زاي�����د  ع���ب���داهلل 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل، ي�ستعد 
فعاليات  ل�ست�سافة  اأبوظبي  مهرجان 
الفنية  العرو�ص  من  الأخ��ري  الأ�سبوع 
دورته  فعاليات  اختتام  قبل  والثقافية 
اأبوظبي  م��ه��رج��ان  وُي��ق��ام  ال��ع�����س��ري��ن. 
2023 بتنظيم من جمموعة اأبوظبي 
“اإرادة  ���س��ع��ار  حت��ت  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
وي�����س��ارك يف  للريادة”،  ت���وٌق  ال��ت��ط��ور، 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة نخبة  ب��رن��ام��ج ف��ع��ال��ي��ات��ه 
على  واملو�سيقيني  الفنانني  اأ�سهر  من 

م�ستوى العامل.
مو�سيقياً  ح��ف��اًل  امل��ه��رج��ان  وت�����س��م��ن 
زانغ  قدمه  البيانو  على  للعزف  مميزاً 
ه��و���س��ني، ع���ازف ال��ب��ي��ان��و امل�����س��ه��ور من 
مار�ص   16 اخلمي�ص  اأم�����ص  �سنغهاي، 
نيويورك  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز  يف 

اأب����وظ����ب����ي، ي��ل��ي��ه ع���ر����س���ا اأورك�������س���رتا 
املوؤلف  يوؤديهما  متعاقبان  ملحميان 
املو�سيقي احلائز على جائزة الأو�سكار، 
وهما  الإم��������ارات،  ق�����س��ر  يف  دون،  ت����ان 
ال�سرق:  اإىل  ال��غ��رب  “من  م��ق��ط��وع��ة 
اجلمعة  ال��ي��وم  كال�سيكية”  اأودي�����س��ة 
17 مار�ص، واأغنية “�سغف بوذا” يوم 

ال�سبت 18 مار�ص. 
قائماً  ع��ر���س��اً  امل��ه��رج��ان  وي�ست�سيف 
وماأخوذاً  امل��ع��زز  ال��واق��ع  تقنيات  ع��ل��ى 
“ابنة  ع��ن��وان  واقعية، حت��ت  ق�سة  م��ن 
كل  فيها  تعاون  والتي  اللوؤلوؤ’’،  �سّياد 
اخلياط  ميثاء  الإماراتية  الكاتبة  من 
اإميان  الإم��ارات��ي��ة  املو�سيقية  وامل��وؤل��ف��ة 
ال��ه��ا���س��م��ي، وي��ع��ر���ص ي���وم الأح����د 19 
ويختتم  ال���ث���ق���ايف.  امل��ج��م��ع  يف  م���ار����ص 
ا�ستثنائي  بحفل  فعالياته  امل��ه��رج��ان 
تقدمه  والبيانو  ال��ك��م��ان  على  للعزف 
بنيامني  وامل��و���س��ي��ق��ي  زو  ل��ي��ا  ال��ع��ازف��ة 
بجامعة  ال���ف���ن���ون  م���رك���ز  يف  اإجن����ل����ي 

ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ي���وم الث��ن��ني 20 
مار�ص.

وق���د ا���س��ت�����س��اف��ت ال��ق��اع��ة ال���زرق���اء يف 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ف��ن��ون  م���رك���ز 
ال�سهري  البيانو  ع��ازف  اأم�����ص  اأبوظبي 
�سنغهاي  م���ن  ال����ق����ادم  ه��و���س��ني  زان�����غ 
مقطوعات  اأب��رز  من  جمموعًة  ليوؤدي 
احلا�سل  ال��ن��ج��م  ي�����س��ت��ع��د  ب��ي��ت��ه��وف��ن. 
على امليدالية الذهبية يف م�سابقة فان 
كليبورن الدولية للبيانو الثالثة ع�سر، 
يج�سد  منفرد  مو�سيقي  حفل  لتقدمي 
على  ال��ع��زف  يف  ال�ستثنائية  م��ه��ارات��ه 

البيانو.
من   :2023 م���ار����ص   17 اجل���م���ع���ة، 
اأودي�سة كال�سيكية  ال�سرق:  اإىل  الغرب 

لتان دون؛ ق�سر الإمارات.
اإىل  الغرب  “من  عمل  املهرجان  يقدم 
للمرة  كال�سيكية”  اأودي�����س��ة  ال�����س��رق: 
 17 ي���وم  الأو����س���ط  ال�����س��رق  الأوىل يف 
املوؤلف  ت���ان دون،  ي��ق��ود  م��ار���ص؛ ح��ي��ث 

املو�سيقي احلائز على جائزة الأو�سكار، 
اأورك�سرتا م�سرح كومونايل دي مودينا 
بافاروتي – فريني. برفقة جيان وانغ، 
عاملياً  امل�سهور  ال�سيني  الت�سيلو  ع��ازف 
يقّدم تان دون اأم�سيًة مو�سيقيًة ت�سحب 
ال���غ���رب اإىل  احل�������س���ور يف رح���ل���ة م���ن 
اأبرز  م��ن  خ��الل جمموعة  م��ن  ال�سرق 
وت�سايكوف�سكي  م����وزارت  كال�سيكيات 
الأول  الأداء  يليها  وم��و���س��ورج�����س��ك��ي، 
بيبا  ك��ون�����س��ريت��و  الأ���س��ل��ي��ة  ملقطوعته 
مار�ص   18 الإمارات.ال�سبت،  دول��ة  يف 
دون؛  ل����ت����ان  ب�������وذا  ����س���غ���ف   :2023
مهرجان  الإم��ارات.ي�����س��ت�����س��ي��ف  ق�سر 
اأب��وظ��ب��ي امل���وؤل���ف امل��و���س��ي��ق��ي ت���ان دون، 
جائزتي  على  احلائز  املو�سيقي  املوؤلف 
�سغف  عمله  لتقدمي  واأو�سكار،  جرامي 
الأو�سط  ال�سرق  يف  الأوىل  للمرة  ب��وذا 
الفنان من  ويحتفي  م��ار���ص.   18 ي��وم 
بجماليات  الأوب���������رايل  ع��م��ل��ه  خ����الل 
والتقاليد  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة  امل��و���س��ي��ق��ى 

حيث  وال��غ��رب��ي��ة،  ال�سرقية  املو�سيقية 
95 دقيقة جمموعة  ي�ستعر�ص خالل 
بوذا  تراث  والأمثال من  الق�س�ص  من 
يتتبع فيها رحلته يف الو�سول اإىل حالة 
النريفانا، وي�سلط العمل الفني ال�سوء 
بوذا  لتعاليم  القدمية  ال��رواي��ات  على 
امل�سرتكة  الإن�سانية  والقيم  واملفاهيم 

مثل احلب والت�سامح والت�سحية.
ال�سبت، 19 مار�ص 2023: ابنة �سّياد 

اللوؤلوؤ؛ املجمع الثقايف.
الثقايف  املجمع  زي��ارة  لل�سيوف  ميكن 
يوم 19 مار�ص لال�ستمتاع بعر�ص ابنة 
�سياد اللوؤلوؤ الذي يجمع بني املو�سيقى 
ليوفر  املتطورة  والتكنولوجيا  والأداء 
مغامرًة فريدًة ت�ستقطب جميع الأعمار 
خلو�ص رحلة ا�ستك�ساف املوروث الثقايف 
الفريد  العمل  ي�سكل  الإم��ارات��ي، حيث 
الإماراتية  الكاتبة  بني  التعاون  ثمرة 
املو�سيقية  وامل���وؤل���ف���ة  اخل���ي���اط  م��ي��ث��اء 
�سركة  مع  الها�سمي  اإمي��ان  الإماراتية 

كومباين  ال�سهرية  الأمريكية  الرق�ص 
فريدة  جت��رب��ة  للجمهور  متيحا  اإي، 
مدعومة بالواقع املعزز لرتوي ق�س�ساً 
وجماليات  وامل���ا����س���ي  الأ�����س����رة  ح����ول 
املوروث، من خالل رحالت الغو�ص يف 

اخلليج والبحث عن اللوؤلوؤ. 
�سل�سلة   :2023 مار�ص   20 الثنني، 
الكمان  على  زو  ليا  مع  املنفرد  العزف 
مركز  بيانو؛  اإجن��ل��ي،  بنيامني  برفقة 

الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي.
الربيطانية  ال��ك��م��ان  ع���ازف���ة  ت��اأخ��ذن��ا 
تبلغ  ال��ت��ي  زو،  ل��ي��ا  امل��ع��ج��زة   ال�سينية 
عازف  يرافقها  ع��ام��اً،   16 العمر  م��ن 
الأكرث  ال�سوي�سري  املو�سيقي  البيانو 
ت���ن���ّوع���اً يف ج���ي���ل���ه، ب��ن��ي��ام��ني اإجن���ل���ي، 
يف رح���ل���ة ����س���اح���رة م���ع جم��م��وع��ة من 
و�سرتاو�ص  م���وزارت  مقطوعات  روائ��ع 
وديبو�سي وفينياو�سكي و�سارا�سات، يوم 
20 مار�ص يف القاعة الزرقاء يف مركز 

الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي.

برعاية عبد اهلل بن زايد  

عرو�ش فنية وثقافية اأبرز فعاليات االأ�سبوع االأخري من مهرجان اأبوظبي 2023

وحكايات  ق�س�ساً  َعك�ص  عميق  فل�سفي  تراثي  م��وروث  من 
�سعب عريق واأ�سيل قدمت فرقة بروف اآرت دان�ص الأرمينية 
العوي�ص  علي  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  م�سرح  على  فنياً  حفاًل 
الثقافية م�ساء يوم  اأم�ص الأول الأربعاء 15 مار�ص اجلاري 
اأدت الفرقة  ح�سره عدد كبري من اجلمهور ال��ذواق، حيث 
األوانا من فنون اأرمينيا ومو�سيقاها مبهارة نالت الإعجاب.

ح�سر احلفل �سعادة عبد احلميد اأحمد اأمني عام موؤ�س�سة 
�سلطان بن علي العوي�ص الثقافية و�سعادة املطران مي�سروب 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  الأرم��ن يف  �ساركي�سيان مطران 

و�سعادة ال�سفري كيغام غريبجانيان �سفري جمهورية اأرمينيا 
يف الإمارات العربية املتحدة، و�سخ�سيات عامة من اجلالية 
الأرم��ن��ي��ة وم��ث��ق��ف��ني واإع��الم��ي��ني وغ��ريه��م م��ن املهتمني 

واأ�سدقاء املوؤ�س�سة..
قدمت الفرقة خالل �ساعتني رق�سات واأغنيات تراثية برزت 
فيها الأزياء الأرمينّية التقليدية املزرك�سة وامللّونة التي مت 
وغناًء  ع��زف��اً  تناغمت  ي��دوي��ة  مب��ه��ارات  وحياكتها  �سنعها 
ورق�ساً مب�ساحبة الآلت املو�سيقّية التقليدية التي ت�ستلهم 
تراثيات البيئة الأرمينية اخل�سبة ب�سائر مكونات ن�سيجها 

الجتماعي.
فنية هي من عمق  15 قطعة  الربنامج على  ا�ستمل  وق��د 
الثقافة الأرمينية العريقة مثل: رق�سة )فال�ص( ومعزوفة 
والقتال(  واأغنية )احلياة  )�سارناد( ورق�سة )فا�سبوراكان( 
ورق�سة )كوت�ساري( وداهول )اأرت�ساخ( ومعرزوفة )كارافان( 
ورق�سة )األوان اأرمينيا( واأغنية )وردة يف احلديقة( ورق�سة 
ورق�سة  نوفا(  )�سايات  ورق�سة  )الن�سر(  واأغنية  )كيندو( 

)ال�سيف( ورق�سة )�سالخو( ورق�سة )�سو�سي(.
ويف ختام احلفل قدم الأمني العام ملوؤ�س�سة �سلطان بن علي 

و�سهادات  الفرقة  لقائد  تذكارية  درع��اً  الثقافية  العوي�ص 
رفيع  فن  من  قدموه  ما  على  و�سكرهم  لأع�سائها  تقدير 
َع��َك�����ص ت���راث �سعب ع��ري��ق واأ���س��ي��ل ومت��ن��ى لهم امل��زي��د من 

النجاح يف م�سريتهم الفنية.
اأ�سهر فرق  واحدة من  اآرت دان�ص”  “بروف  اأن فرقة  يذكر 
الرق�ص يف اأرمينيا، اأ�س�سها ويديرها الفنان تيغران مينويان، 
خاجادور  بجامعة  الثقافة  كلية  يف  ال��رق�����ص  در����ص  ال���ذي 
باريكاموتيون  فرقة  مع  حمرتفاً  راق�ساً  وعمل  اأبوفيان، 
الدولية امل�سهورة للرق�ص يف اأرمينيا، ويف عام 2014 اأ�س�ص 

من  اأك��رث  حالياً  ي�سم  وال���ذي  دان�����ص،  اآرت  ب��روف  �ستوديو 
100 ع�سو.

علي  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة  ل��دور  ت��اأك��ي��داً  احلفل  ه��ذا  ويعد 
يف  لقيمتها  وت��ع��زي��زاً  الأ�سيلة  الثقافة  تعميم  يف  العوي�ص 
ال�سنوات  طيلة  قدمت  قد  املوؤ�س�سة  وكانت  ال�سعوب،  حياة 
وال�سني  كوريا  من  امل�سابهة  الأن�سطة  من  الكثري  ال�سابقة 
واأندوني�سيا واأمريكا ف�ساًل عن الأ�سابيع الثقافية العربية 
امل�سهد  الفارقة يف  العالمات  اأب��رز  كانت من  التي  والعاملية 

الثقايف.

فنون اأرمينيا الرتاثية تتاألق يف موؤ�س�سة العوي�ش الثقافية

•• ابوظبي-الفجر: 

املعر�ص  الأول  اأم�ص  م�ساء  باأبوظبي  الفرن�سية  الثقافية  الرابطة  افتتحت 
الكوميدي “العامل يف راأ�سي” للفنان الإماراتي عبد اهلل لطفي، بح�سور د. 
في�سل لطفي، وال�سيخ حمد بن عبد العزيز املعال، و�سعادة/ �سامل النيادي، 

�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة لدى املنظمة الدولية للفرنكوفونية، 
يف  وفرن�سا  الإم����ارات  ب��ني  القوية  العالقة  اإىل  الفني  املعر�ص  ه��ذا  ي��رم��ز 

املجالت الثقافية والفنية . 
ورحب ال�سيخ حمد املعال، مببادرة املعر�ص واكد على اهمية ن�سر الوعي حول 
اندماج امل�سابني بالتوحد يف املجتمع، م�سريا ايل ان املعر�ص قدم مثاًل على 

التعاي�ص والت�سامح.
يف  وامل�ساهمني  للحا�سرين  امتنانه  ع��ن  ال��ن��ي��ادي  ���س��امل  ال�سفري  واأع����رب   
املختلفة.  والتبادلت  الثقافات  بني  العالقات  على  للحفاظ  الفرانكوفونية 

ويف اخلتام عرّب مدير الرابطة الثقافية، 
لل�ساب  الفنية  اللوحات  اأ�سالة  ال�سيد فرانك ترويلود، عن  من جانبه عرب 
الماراتي عبد اهلل لطفي و التي ُتظهر القيم الإن�سانية والكثري من امل�ساعر 

ال�سامية للوطن. 
اأن��ه يعاين  اإم��ارات��ي �ساب مقيم يف دب��ي، وبالرغم من  عبد اهلل لطفي فنان 
من طيف التوحد، ولكنه موهوب للغاية. لذا تفخر الرابطة باأن ت�سع على 
جدرانها القطع الفنية تكرميا له، ولزيادة الوعي باأهمية اإظهار الإبداعات 

املتنوعة لأ�سحاب الهمم. 
املذهل  اهتمامه  خ��الل  من  بالفن  �سغفه  عن  لطفي  اهلل  عبد  الفنان  يعرب 
الالئي  ال��دع��اب��ة  وروح  والأ����س���ود  ب��الأب��ي�����ص  ل��ل��ع��امل  ون��ظ��رت��ه  بالتفا�سيل 
اليابانية  ا اهتمام خا�ص بالثقافة  اأي�سً الفنان  ينعك�سون يف ر�سوماته. لدى 

وقد زار اليابان عدة مرات ويعمل حالًيا على معر�ص �سيقام هناك.
العامل ويف�سره بطريقة فريدة  اإىل حٍد ما: فهو يرى  عبدهلل فنان خا�ص 
ومثرية بالأيقونات. بعيًدا عن اأخذ توحده كاإعاقة، فهو يجعل منه اأ�سلوبه 

واإلهامه: فاأعماله تنقل ت�سوًرا غري عادي للعامل، والذي ينقل بدوره ر�سالة 
قوية وموحدة للجميع. 

بالفعل  ق��دم  بارًعا  فناًنا  لطفي  اهلل  عبد  يعد  �سنه،  �سغر  من  الرغم  فعلى 

العديد من املعار�ص الفردية التي بيعت كلها. قدم ور�ص عمل للر�سم ال�سريع 
يف عدة منا�سبات واأج��رى عرو�ص تو�سيحية يف مدار�ص و�سركات خمتلفة. 
قام بتنفيذ العديد من الطلبات للفنادق والبنوك وكذلك ملطار دبي الدويل. 
كما ر�سم كتاب تلوين لالأطفال بتكليف من �سفارة الإمارات العربية املتحدة 
يف وا�سنطن. �ستقام ور�سة عمله يف الف�سل التايل يف “ت�سكيل” الواقعة يف 

منطقة الفهيدي اجلميلة بدبي. 
يعترب الفن نافذة للروح، ويعترب عبد اهلل �سفرًيا لأ�سحاب الهمم، ومهمته 
م�����س��اع��دة ال��ف��ن��ان��ني ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف ال��ع��ث��ور ع��ل��ى مواهبهم 
تعليم  ذلك  يف  مبا  وفنان،  ك�سخ�ص  النمو  يف  اهلل  عبد  ي�ستمر  وم�ساركتها. 
زمالئه الفنانني، والتعاون مع و�سائل الإعالم املختلفة، وال�سعي با�ستمرار 

لتو�سيع جمموعة مهاراته الفنية. 
�سُيعر�ص “العامل يف راأ�سي” من 15 مار�ص حتى 15 مايو 2023. حتتفل 
الكون  عن  والإف���راج  وال��ت��واط��وؤ  والإخ��ال���ص  باملرح  املتنوعة  الفنية  القطع 
الداخلي الذي يتدفق يف كل واحد منا، بدون اأن نعرب عنه، ويبعدنا عن عزلنا 

ا عن بع�ص. هذا هو الت�سامن الذي نحتاجه يف يومنا هذا.  بع�سً
املعر�ص، وجميعها  املتخ�س�سة يف  املراكز  العديد من  الفتتاح   َر حفل  ح�سُ
بالدكتور  مُمثاًل  للتوحد  الإم���ارات  مركز  الق�سية:  يف  فاعلون  م�ساهمون 
حممد ال�سيد �سرعان، مركز �سن رايز للقدرات اخلا�سة واملركز الربيطاين 

لطب الأع�ساب والطب النف�سي. 
احلدث.  جن��اح  من  ج��زًءا  ا  اأي�سً املجال  يف  املوهوبني  املعاجلني  بع�ص  وك��ان 
ع�سماوي  دلل  وال�سيدة  حد�سيتي،  دانييل  ال�سيدة  واللغة  النطق  كمعاجلو 
نوعه-  من  الفريد  �سبيت�ص(  تو  )م��ام  لتطبيق  التنفيذية  الرئي�سة  ا  -اأي�سً
�سكًرا  جميًعا  ي�ستحقون  الذين  اجل��راح،  اأن�ص  ال�سيد  املهني  املعالج  واأخ��رياً 

ا جلهودهم يف املجتمع.  خا�سً

مبقر الرابطة الثقافية الفرن�شية باأبوظبي

اإفتتاح املعر�ش الكوميدي »العامل يف راأ�سي« للفنان االإماراتي عبد اهلل لطفي
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اأحداث  وك�سف الفنان عمرو يو�سف عن ال�سخ�سية التي يقوم بتج�سيدها خالل 
م�سل�سل "الكتيبة 101" املقرر عر�سه يف ال�سباق الرم�ساين املقبل 2023، 

م�سرًيا اإىل اأنه يقوم بتج�سيد دور الرائد نور �سالح العزب.
العمل، عرب ح�سابه على  له من  ف��ردي  بو�سرت  يو�سف  ون�سر عمرو 
"بداأ العد التنازيل على بداية �سهر  "ان�ستجرام"، معلقا عليه: 
اإن  اإعجابكم  ينال  خمتلف  بعمل  نوعدكم  الكرمي،  رم�سان 
الإعالن  اأن  مو�سحا  العزب"،  �سالح  ن��ور  رائ���د:  اهلل،  �ساء 

الت�سويقي للعمل �سوف يطرح اليوم.
للعمل  الر�سمي  البو�سرت  ط��رح��ت  ق��د   on ق��ن��اة  وك��ان��ت 
املقرر عر�سه ح�سريا على �سا�ستها، وت�سدر عمرو يو�سف 
يف  املمثلني  قائمة  وت�سم  الدعائي،  البو�سرت  يا�سني  واآ�سر 
م�سل�سل "الكتيبة 101" كال من عمرو يو�سف، اآ�سر يا�سني، 
وفاء  ح�سنى،  �سالح  اأحمد  ال�ساوى،  خالد  ال��وه��اب،  عبد  فتحى 
ع��ام��ر، ع��م��رو وه��ب��ة، ع��ارف��ة عبد ال��ر���س��ول، وع���دد كبري م��ن الفنانني 
و�سيوف ال�سرف، وهو من تاأليف اإياد �سالح، واإخراج حممد �سالمة، ومن اإنتاج 

�سركة �سيرنجي.
وت�سم قائمة املمثلني يف م�سل�سل "الكتيبة 101" كال من عمرو يو�سف، اآ�سر يا�سني، 
اأن  اأحمد �سالح ح�سنى، وفاء عامر، ومن املقرر  فتحى عبد الوهاب، خالد ال�ساوى، 
الإعالن  �سيتم  ال�سرف  اإىل عدد من �سيوف  بالإ�سافة  للم�سل�سل،  ين�سم عدد كبري 

عنهم تباعاً بالتزامن مع ت�سوير امل�سل�سل املنتظر .
املقرر عر�سه يف  "�سقو"،  فيلمه اجلديد  ينتظر عر�ص  يو�سف  اأن عمرو  اإىل  ي�سار 
عيد الفطر املقبل، وي�سارك يف بطولته كل من اأمينة خليل، حممد ممدوح، ودينا 

ال�سربينى، وعدد من الفنانني، اإخراج كرمي ال�سبكى، تاأليف و�سام �سربى .

وكان اآخر اأعمال اآ�سر يا�سني م�سل�سل "�سوت�ص بالعربى" و�سارك يف بطولته كل من �سبا مبارك 
طارق  واإن��ت��اج  احلميد،  عبد  ع�سام  واإخ���راج  حفظي  حممد  تاأليف  م��ن  وامل�سل�سل  داود  واأح��م��د 
نف�ص  يحمل  ال��ذي  الأمريكي  القانونية  ال��درام��ا  مل�سل�سل  م�سرية  ن�سخة  وامل�سل�سل  اجلناينى، 
ال�سم، والذي حقق جناحاً كبرياً على مدار ت�سعة موا�سم )2011 – 2019(، وتدور اأحداثه 

يف عامل املحاماة والق�سايا.

بعد  والقاهرة  ب��ريوت  بني  اإقامتها  كعدي  كاتيا  املمثلة  ت��وزع 
زواجها، وهي �شتطل يف الدراما اللبنانية من خلل م�شل�شل )�شر 

وقدر( بعد غياب عنها لأكرث من عامني.
الأعمال  ُتنفذ  اأن  دون  حالت  الظروف  اأن  اإىل  اأ�شارت  كعدي 
اأكدت  ولكنها  فيها  ت�شارك  اأن  املفرت�ص  من  كان  التي  امل�شرية 
يقف  الذي  ال�شبب  تعرف  ل  اأنها  مو�شحة  تخذلها،  مل  م�شر  اأن 
حتى الآن دون م�شاركتها يف الأعمال امل�شرتكة موجهة اللوم اىل 

املُْنِتجني الذين يتعاملون مع اأ�شماء حمددة.

بقيادة اآ�شر يا�شني وعمرو يو�شف

عمليــــات ع�سكـــرية واقتحــــامات يف "الكتيبــــة 101"
ت�شمن الرومو الت�شويقى مل�شل�شل "الكتيبة 101" اإثارة كبرية، وم�شاهد اأك�شن عديدة خلل تنفيذ النجمني 
اآ�شر يا�شني وعمرو يو�شف عمليات ع�شكرية ت�شتهدف الإرهابيني، ما �شوق حمبي الدراما لواحد من اأ�شخم 

امل�شل�شلت التليفزيونية املرتقبة يف دراما رم�شان التي تنطلق بعد اأيام.
وهو امل�شل�شل الذى ي�شلط ال�شوء على ت�شحيات قدمها �شباط وجنود من اأجل وطنهم مثلما يعك�ص برومو 

م�شل�شل "الكتيبة 101".

عنها؟ الغياب  من  فرتة  بعد  اللبنانية  الدراما  اىل  عودتك  ظروف  عن  تتحدثني  • كيف 
كورونا  فريو�ص  انت�سر  ثم  ومن  وم�سر  لبنان  بني  اإقامتي  اأوزع  كنت  املا�سيني  العامني  خالل   -
تاأجيل  مل�سل�سل ولكن مت  التح�سري  الأع��م��ال. خ��الل وج��ودي يف م�سر كنت ب�سدد  ع��دد  وتراجع 
ت�سويره، كما اأن من املفرت�ص اأن اأ�سارك يف فيلم �سينمائي لكنه ل يزال قيد التح�سري. واأنا حالياً 
التواجد  اأحر�ص على  ال��ذي نقوم بت�سويره، لأنني  اأج��ل م�سل�سل )�سر وق��در(  ب��ريوت من  يف 
ملجرد  التواجد  يهمني  ل  فاأنا  �سابقاً.  فيها  �ساركُت  التي  الأعمال  م�ستوى  بنف�ص  عمل  يف 
التواجد ولذلك انتظرُت العمَل اجليد الذي األعب فيه البطولة من خالل دور يعجبني 

واأر�سى عنه، وهذا ما حتقق يف م�سل�سل )�سر وقدر(.
بطولتك؟ من  امل�سل�سل  • وهل 

- نعم اىل جانب فادي ابراهيم وجمموعة من املمثلني واملمثالت.
الرم�ساين؟ املو�سم  يف  امل�سل�سل  �سُيعر�ص  • وهل 

راً، ولكن بع�ص الظروف وبينها العا�سفة الثلجية ت�سببت بتاأخري الت�سوير.  - هذا ما كان مقرَّ
ويف حال متكنا من اإجنازه يف الوقت املنا�سب ميكن اأن يدخل )�سر وقدر( ال�سباق الرم�ساين 

ل اإىل ما بعد �سهر رم�سان. على �سا�سة )اإل بي �سي( واإل فاإن عر�سه �سيوؤجَّ
الفن  اأبواب  تكون  اأن  يتوقع  يق�سدها  الذي  املمثل  اأن  وخ�سو�ساً  م�سر  خذلْتك  • هل 

م�سرعة اأمامه؟
- كال هي مل تخذلني. امل�ساألة لي�ست �سهلة كما يظن البع�ص، بل ان الأمر يعتمد 
على الظروف والعالقات. ولو اأن الأمر �سهل َلكان كل املمثلني توجهوا اإىل 

م�سر و�ساركوا يف الأعمال امل�سرية.
على  ولي�ص  البزن�ص  على  تعتمد  وهي  جدا  �سعبة  التمثيل  مهنة 
كفاءة املمثل وال�سكل اجلميل، كما اأنها ترتكز اىل حد كبري على 
على  حم�سوبون  املمثلني  بع�ص  اأن  جن��د  ول��ذل��ك  ال��ع��الق��ات. 
ال�سحافة  بينهم.  توافق  يوجد  لأن��ه  معينة  اإن��ت��اج  �سركات 
كل  اإىل  دعوتي  وتتم  املحبوب،  الوجه  ت�سّميني  امل�سرية 
اأنني  ع��ن  ع��دا  م�سر،  يف  تقام  التي  الفنية  املهرجانات 
اأوورد(  م��ي��وزك  )امليما  مهرجان  تقدمي  على  اأواظ���ب 

الذي تنظمه جملة )دير جي�ست( منذ 12 عاماً.
يف الواقع،

ول��ك��ن ح�سلت  م�����س��ري  م�سل�سل  ع��ل��ى  وّق��ع��ت  اأن����ا   
وال�سيناري�ست واجلهة  واملخرج  الكاتب  م�سكلة بني 
املُْنِتجة وتوّقف امل�سروع ومل يتم التحدث يف املو�سوع 
ب�سركة  واملخرج  الكاتب  اأن يحظى  بانتظار  جم��دداً 
اإنتاج منا�سبة. اأما فيلمي مع املنتج حممد ال�سبكي 
تاأجيل ت�سويره ب�سبب ظروف خا�سه به. اىل  فتم 
ذل���ك ه��ن��اك فيلم م�����س��ري - ���س��ع��ودي ك��ن��ت حتدثت 
الآن،  حتى  قائما  ي��زال  ل  امل�سروع  وه��ذا  �سابقاً،  عنه 
ولكن ظروف كورونا كانت ال�سبب يف تاأجيل ت�سويره 

عدة  من  ممثلني  ومب�ساركة  اأجنبي  وبلد  وال�سعودية  م�سر  بني  �سيكون  الت�سوير  وان  خ�سو�ساً 
جن�سيات.

امل�سرتكة؟ الدراما  عن  بعيدة  اأنت  • وملاذا 
- عندما ُيطرح علّي هذا ال�سوؤال ل اأعرف مباذا اأجيب لأنني موجودة على ال�ساحة واأعمايل تتحّدث 
واأدواري علقت يف  اللبنانية  الدراما  اأن��ا مّثلت يف  فيه.  �ساركُت  النجاح يف كل عمل  عني، وحققُت 
اأذهان النا�ص، وهذا الأمر ي�سكل ر�سيداً كبرياً يل كممثلة، ول �سيما اأن العمل العربي ُيعر�ص على 
حمطات عربية ويكون حمظياً بالدعم م�سبقاً، على عك�ص المكانات ال�سعيفة للدراما اللبنانية. 
اللبنانية ب�سبب تردي الأو�ساع القت�سادية يف لبنان، وهي  األوم �سركات الإنتاج  اأن  واأنا ل ميكن 

تعمل باللحم احلي.
ل ميكن مقارنة الدراما املحلية بالدراما امل�سرتكة اإنتاجياً. واأنا متّكنُت من اإثبات كفاءتي بالدراما 
اللبنانية وجنحُت يف كل اأعمايل، و�سكل دوري يف م�سل�سل )البيت الأبي�ص( نقلًة من خالل انتقايل 
بينها  وم��ن  الإن��ت��اج  وب�سركات  باجلميع  اأن عالقتي جيدة  كما  اخل��ري.  اأدوار  اىل  ال�سر  اأدوار  من 

)ال�سباح( و)اإيغل فيلمز( واأنا على توا�سل دائم باملنتج �سادق ال�سباح.
هذه  تنتج  التي  ال�سركات  اإىل  ُيوجه  اأن  يجب  امل�سرتكة  الدراما  يف  م�ساركتي  عدم  عن  وال�سوؤال 
الأعمال ولي�ص يل �سخ�سياً، خ�سو�سا واأن هناك ممثلني كفوئني ل تعطى لهم الفر�سة للم�ساركة 
يف هذه الأعمال ول يعتمدون على اأ�سكالهم او األقابهم اجلمالية، وهم يعرفونهم جيداً وباإمكانهم 
الإنتاجات  خالل  من  لنا  ا�سماً  نبني  اأن  ا�ستطعنا  لأننا  غرينا،  وجت��ارب  جتاربنا  بني  يقارنوا  ان 

اللبنانية، ولو ُو�سع غرينا مكاننا مَلا كانوا جنحوا مثلنا.
عربياً؟ معروفة  غري  اأ�سماءكم  اأن  يعتربون  لأنهم  معكم  يتعاملون  ل  هم  • رمبا 

الفر�سة  اأمامهم  اأتيحت  وحني  عربياً،  معروفة  اأ�سماوؤهم  تكن  مل  غرينا  مع  تعاونوا  وعندما   -
اأتيحت  ح��ال  يف  العربي.  العامل  يف  وم�سهورين  معروفني  اأ�سبحوا  عربية  اأع��م��ال  يف  للم�ساركة 
الفر�سة لنا للم�ساركة يف الدراما امل�سرتكة ومل نتمكن من اإثبات اأنف�سنا فيها كما فعلنا يف الدراما 

اللبنانية عندها ميكن القول اإنهم حمقون يف موقفهم لناحية عدم التعامل معنا.
ل  ل ميكن التكال على عدد حمدود من النجوم ملجّرد اأنهم يوؤّمنون م�ساهدات ولأن القنوات تف�سّ

التعامل معهم. 
وكما اأن �سركات الإنتاج �سنعت بع�ص النجوم، باإمكانها اأن ت�سنع غريهم اأي�ساً لأنهم مل يولدوا 

جنوماً، ول اأحد ميكن اأن يولد جنماً.
 اأنا اإ�سم معروف يف الدول العربية وبع�ص النا�ص يعرفونني من خالل اإطاللتي كمذيعة على عدد 

من الف�سائيات العربية، والبع�ص الآخر كملكة جمال، 
وهناك َمن يعرفني كعار�سة اأزياء، عدا عن اأنني اأقّدم العديد من املهرجانات ول�سُت ا�سماً جديداً 

على ال�ساحة الفنية.
لي�ست  اللبنانية  الدراما  لأن  كممثلة  العربي  اجلمهور  يعرفني  كي  فر�سة  هو  اأحتاجه  ما  وكل   
معروفة عربياً، علماً اأنني فوجئت كثرياً يف م�سر عندما علمُت اأن هناك عدداً كبرياً من امل�سريني 
�ساهدوا م�سل�سل )متل القمر( وم�سل�سل )البيت الأبي�ص( كما اأخربوين اأنهم تابعوين فيه واأنهم 

لون امل�سل�سالت اللبنانية املحلية غري امل�سرتكة.  يف�سّ
لالأ�سف �سركات الإنتاج ل جتروؤ على اإعطاء الفر�ص للممثالت اللبنانيات اجليدات ويف املقابل هم 

يعطون الفر�ص لبع�ص املمثالت غري اجليدات اللواتي ي�سئن للممثلة اللبنانية.

مّثلت يف الدراما اللبنانية واأدواري علقت يف اأذهان النا�ص

كاتيا كعدي: حققُت النجاح يف كل عمل �ساركُت فيه
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ما �سر ا�ستمرار منو �سريان 
اإ�سايف يف اأذرع الب�سر؟!

غالبا ما ي�ستدعي ت�سور كيفية ظهور جن�سنا الب�سري يف امل�ستقبل البعيد 
تكهنات جاحمة حول ميزات بارزة مثل الطول وحجم الدماغ وب�سرة اجللد. 
ومع ذلك، فاإن التحولت الطفيفة يف ت�سريحنا اليوم تو�سح كيف ميكن اأن 

يكون التطور غري متوقع.
اأذرعنا، والذي قد ي�سبح  خذ �سيئا عاديا مثل الوعاء الدموي الإ�سايف يف 

�سائعا وفقا لالجتاهات احلالية يف غ�سون ب�سعة اأجيال فقط.
فاإن  اأ�سرتاليا،  يف  اأدي��الي��د  وجامعة  فليندرز  جامعة  من  لباحثني  ووفقا 
ال�سريان الذي ميتد موؤقتا اأ�سفل مركز ال�ساعدين اأثناء وجودنا يف الرحم 

ل يختفي كثريا كما كان من قبل.
وهذا يعني اأن هناك عددا اأكرب من البالغني اأكرث من اأي وقت م�سى مع ما 
ميكن اأن يكون قناة اإ�سافية من الأن�سجة الوعائية تتدفق حتت مع�سمهم. 
 :2020 ع��ام  يف  فليندرز  بجامعة  الت�سريح  ع��امل  لوكا�ص،  تيجان  وق��ال 
ال�سريان  ه��ذا  انت�سار  الت�سريح  علماء  يدر�ص  ع�سر،  الثامن  القرن  »منذ 
عند البالغني، وتظهر درا�ستنا اأنه يتزايد ب�سكل وا�سح. كان النت�سار لدى 
%10 من الأ�سخا�ص الذين ولدوا يف منت�سف ثمانينيات القرن  حوايل 
القرن  اأواخ���ر  ول���دوا يف  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  %30 يف  ب���  التا�سع ع�سر مقارنة 
الع�سرين، لذا فهذه زيادة كبرية يف فرتة زمنية ق�سرية اإىل حد ما، عندما 

يتعلق الأمر بالتطور«.
ويت�سكل ال�سريان الو�سيط مبكرا اإىل حد ما يف جميع الب�سر، وينقل الدم 

اإىل و�سط اأذرعنا لتغذية اأيدينا املتنامية.
ويف حوايل ثمانية اأ�سابيع، عادة ما يرتاجع، تاركا املهمة لل�سعاعي )الذي 

ميكن اأن ن�سعر به عندما ناأخذ نب�ص ال�سخ�ص( وال�سرايني الزندية.
ال�سريان  يف  التال�سي  ه��ذا  اأن  ال��وق��ت  لبع�ص  الت�سريح  علماء  ع��رف  وق��د 
اأو نحو  �سهر  مل��دة  تعليقه  يتم  لي�ص �سمانا. ويف بع�ص احل��الت،  الأو���س��ط 
اإما  تغذية  اأو  بعيدا،  ال�سخ  ا�ستمرار  م��ع  نولد  الأح��ي��ان  بع�ص  ويف  ذل��ك. 

ال�ساعد فقط، اأو يف بع�ص احلالت اليد اأي�سا.
وملقارنة انت�سار هذه القناة الدموية امل�ستمرة، فح�ص لوكا�ص وزمالوؤه من 
اأ�سرتاليون من  بها  80 طرفا من جثث، وجميعها تربع  اأدياليد  جامعة 
اأ�سل اأوروبي. وقد ازداد عدد املتربعني من 51 اإىل 101 عند الوفاة، ما 

يعني اأنهم ولدوا جميعا تقريبا يف الن�سف الأول من القرن الع�سرين.
�سريان متو�سط   مكتنز  التي ع��رثوا فيها على  امل��رات  ع��دد  وم��ع مالحظة 
ق��ادر على حمل اإم���دادات جيدة من ال��دم، ق��ارن فريق البحث الأرق���ام مع 
الأرقام  العتبار  الأخ��ذ يف  املرجعية، مع  الأبحاث  املحفورة من  ال�سجالت 

التي ميكن اأن متثل مظهر الوعاء املفرط.
اأن  وحقيقة  الت�سريح.  علم  جملة  يف   2020 ع��ام  يف  نتائجهم  ون�����س��رت 
ال�سريان يبدو اأكرث �سيوعا بني البالغني اليوم بثالث مرات كما كان قبل 
اأن النتقاء الطبيعي يف�سل  اإىل  اكت�ساف مذهل ي�سري  اأكرث من قرن هو 

اأولئك الذين يحتفظون بهذا القدر الإ�سايف من الإمداد الدموي.
ون�سر هذا البحث يف جملة علم الت�سريح.

• ماذا تعني كلمة ع�شكري وما هو اأ�شلها؟ 
- رومانية وهي من العملة القدمية ) �سوليدو�ص (. 

اللغة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ك��ل��م��ات  ع���دد  ي��ق��در  ك��م   •
الإ�شبانية؟ 

- 6000  كلمة 
الرو�شي؟  للأدب  احلقيقي  املوؤ�ش�ص  يعتر  • من 

- الأديب بو�سكني 
• ما هو اأ�شل كلمة �شرياميك؟ 

- فرن�سية وتطلق على فن اخلزف 
• ما اأ�شل كلمة برتول؟ 
- لتينيه وتعني زيت ال�سخر. 

كلمة الريد يف اللغة؟  اأ�شل  • ما 
- عربية وتعني العباءة لأن ر�سل الربيد كانوا يلب�سون عباءة حمراء. 

رثاء نف�شه؟  يف  ال�شعر  نظم  من  اأول  • من 

يتاألف  وه��و  امل�سطحات،  حت��ده  هند�سي  ب�سكل  يتميز  �سلب  ج�سم  هو  البلور  اأو  الكري�ستال  اأن  تعلم  هل   •
اأجزاء  كل  نف�سه يف  الجت��اه  يتكرر هو عينه ويف  ل�سكل معني  وفقاً  نحو منتظم  تتجمع على  من ج�سيمات 
البلور. ا�ستعمالته ترتاوح بني ملح الطعام اأو اليودا والكربيت واأثمن الأحجار الكرمية مثل املا�ص والزمرد 

والزبرجد والياقوت والبلور اجلنديل وغريها. 
• هل تعلم اأنه يف ارتقائنا جباًل ما يقع يف املنطقة املعتدلة، ن�سل اأوًل اإىل قطاع تغطية الغابات النف�سية، 
يليه حزام تغطيه غابة خمتلطة من الأ�سجار العري�سة الأوراق والأ�سجار ال�سنوبرية. بعد ذلك جند غابة 
�سنوبرية حقيقية متتد حتى النطاق ال�سجري قبل الو�سول اإىل منطقة اجلليد الدائم. حيث متتد منطقة 

من اجلنبات ثم املروج واأخرياً حزام من الأ�سنة واخللنج يدعى التندرة الألبية. 
• هل تعلم اأن عند جتميده املاء ال�ساخن فاإنه يثلج ب�سكل اأ�سرع من جتميد املاء البارد.

• يكت�سف العلماء كل يوم اأنواع جديدة من الكائنات تقدر بحوايل 41 نوع جديد من الكائنات.
ال�سخ�ص  الذي فيه يقوم  ال�سادية  اأ�سيب مبر�ص  اأول من  �سادي، وهو  كان هناك �سابط فرن�سي ي�سمى   •

بتعذيب الآخرين، وقد �سمي هذا املر�ص على ا�سم هذا ال�سابط الفرن�سي.
• هل تعلم اأن �سمك التونة الذي ي�سعى وراءه ال�سيادون لطراوة حلمه ولذة طعمه يعي�ص على عمٍق كبري 
جداً. يف ف�سل الربيع تتجمع اأ�سماك التونة يف قطعان للتوالد وت�سعد اإىل ال�سطح حيث يقع الكثري منها يف 
�سباك ال�سيادين. ي�ستعمل ال�سيادون جمموعة من ال�سباك متر عربها الأ�سماك حتى ت�سل اإىل اآخر �سبكة، 

وهي معروفة با�سم غرفة املدن حيث يتم اأخرياً رفعها. 

جحا وحماره
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العنب 
حت���ت���وي امل����ائ����ة غ������رام من 
من   75% ع���ل���ى  ال���ع���ن���ب 
غ����رام����ات  و7  م������اء  وزن�������ه 

غلوكوز وغرام 
غ������رام������ا  و16  ده�������������ون 
ون�سف غرام  كربوهيدرات 
مليغرام  وع�سرين  بروتني 

 C فيتامني
واف�سل انواع العنب كبري احلجم وابي�ص اللون. 

فوائده: 
- من�سط للع�سالت والع�ساب وجمدد للخاليا وطارد لل�سموم. 

- غذاء �سريع اله�سم. 
الكبدية  واحل�ساة  والبوا�سري  والقب�ص  اله�سم  �سوء  ح��الت  يف  مفيد   -

واحل�ساة 
البولية. 

- من�سط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�سرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف المعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�سرطان. 
- للم�سابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

جاءت زوجة جحا وهي ت�سرخ وتبكي وت�سكو له ان احدهم قد القى عليها ثعبانا �سغريا مما 
من  قفاه  على  وا�ستلقى  الرجل  عليها  ف�سحك  والهلع  اخل��وف  �سدة  من  ار�سا  ت�سقط  جعلها 
�ساأقت�ص منه بطريقتي اخلا�سة ..فاحتجب جحا عن  .. فقال لها جحا ح�سنا  �سدة ال�سحك 
النا�ص عدة ايام مل يره خاللها احد وكان ذلك الوقت ميرن ويدرب حماره كيف يقفز على احد 
وينطحه وكيف يجره من قفاه جرا وي�سعه عند اقدام جحا ،وبعد اأن امت تدريبه اخذه ونزل 
به اإىل ال�سوق فوجد الرجل يجل�ص هناك و�سط ا�سحابه ويتيه فخرا بنف�سه والعابه ال�سغرية 
فذهب جحا ووقف هناك والقى عليهم ال�سالم ثم ا�سار اإىل الرجل وقال كيف تفعل بزوجتي 
الرجل  الرجل و�سط ا�سحابه ونطحه فانقلب  مافعلت وعند هذه ال�سارة هجم احلمار على 
ار�سا ف�سحك النا�ص وجروا بعيدا لكن احلمار عاد والتف حول الرجل ثم ام�سك به من قفاه 
اق��دام جحا واخذ يلعق يف قفاه والرجل ي�سرخ ويقول ماذا يفعل ذلك احلمار  وجاء به حتى 
فقال جحا اذا كنت ت�ستطيع اللعب بالثعابني فانا ا�ستطيع اللعب باحلمري وهو الن يفعل ما 
فعله حمار مثلك مع زوجتي فاحذر من العابك ال�سغرية التي جتعل مثل هذا احلمار يهزاأ بك 

..ومنذ ذلك اليوم وهذا الرجل ل ي�سخر من احد فكفاه ان هزاأ منه احلمار .

فندت نتائج درا�سة حديثة اأجراها علماء جامعة اإديث كوان الأ�سرتالية، 
 ،Diabetes Care زعم عدم فائدة البطاطا لل�سحة. وت�سري جملة
اإىل طريقة  ا�سا�سا  ت�ستند  كانت  �سابقة  لدرا�سات  ال�سلبية  النتائج  اأن  اإىل 
حت�سري البطاطا. فقد اأظهرت الدرا�سات ال�سابقة، اأن البطاطا ميكن اأن 
تزيد من خطر تطور النوع الثاين من مر�ص ال�سكري، بغ�ص النظر عن 
طريقة حت�سريها. اأما الآن فقد تو�سل اخلرباء اإىل ا�ستنتاج مفاده، اأنه 
على الرغم من اأن البطاطا قد ل حتتوي على جميع الفوائد التي تتمتع 
اأي خماطر  الواقع ل حتمل  اأنها يف  اإل  الأخ���رى،  اخل�سروات  بع�ص  بها 
�سحية. وقد تو�سل الباحثون اإىل هذه ال�ستنتاجات، من درا�ستهم حلالة 
الغذائي  الف �سخ�ص، طلب منهم ك�سف مكونات نظامهم   54 اأكرث من 
الباحثون  ف�سل  اأن  وب��ع��د  ���س��ام��ل.  طبي  لفح�ص  وخ�سعوا  بالتف�سيل، 
البيانات اخلا�سة بالبطاطا امل�سلوقة عن البطاط�ص املهرو�سة والبطاط�ص 

املقلية اأو ال�سيب�ص، ات�سح اأن البطاطا امل�سلوقة ل يرتبط بتناولها 
خطر الإ�سابة بالنوع الثاين من مر�ص ال�سكري، حني اأت�سح 
اأن تاأثريها هذا يعادل ال�سفر. كما تبني اأن الأ�سخا�ص الذي 
اأك���رب من  كمية  ي�ستهلكون  ال��ب��ط��اط��ا،  ت��ن��اول  م��ن  ي��ك��رثون 
وهذه  حمالة،  غازية  وم�سروبات  احلمراء  واللحوم  الزبدة 
مواد جميعها تزيد من خطر تطور النوع الثاين من مر�ص 
ال�سكري. ويوؤكد اخلرباء اأن من ال�سعب حتديد ما اإذا كانت 
ولكنها ل  ال�سكري.  الوقاية من  البطاطا مفيدة من حيث 
ت�سبب اأي اأذى، اإذا مت طهيها بطريقة �سحية �سحيحة. كما 
ميكن اأن يوؤدي تناول البطاطا بدل من احلبوب املكررة مثل 

الرز الأبي�ص واملعكرونة، اإىل حت�سني نوعية النظام الغذائي. 
لأن البطاط�ص حتتوي على األياف غذائية ومواد مغذية اأخرى.

فوائد �سحية قد ال تخطر على البال للبطاطا

متثال �شخم مزخرف من الورق املقوى مت اإحراقه يف نهاية املطاف خلل مهرجان فال�ص يف �شوارع فالن�شيا. )ا ف ب(


