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اأوميغا3 تقلل خطر الوالدة املبكرة
�أن  �أبحاث �سابقة من  �إليه  �أ�سارت  �أ�سرت�لية جديدة ما  �أّك��دت جتربة 
بّي  �إذ�  �ملبكرة  �ل��والدة  ح��دوث  متنع  �أن  ميكنها  �لدهنية  �الأحما�ض 
من  �لنتيجة  هذه  �إىل  �لتو�سل  ومت  �حلامل.  لدى  نق�سها  �لفح�ض 
تناولهن  و�أدى  �أ�سرت�ليا،  للحو�مل يف جنوب  برنامج عالجي  خالل 
قبل  �ل���والدة  ح��االت  تقليل  �إىل  �أدى  �حلمل  �أث��ن��اء  �أوميغا3  ملكمالت 
�الأو�ن بن�سبة 14 باملائة.  وبح�سب موقع "نيو �ساينت�ست" يعترب ذلك 
�لربنامج �الأول من نوعه لفح�ض وعالج نق�ض دهون �أوميغا3 لدى 
بحماية  معروفة  وهي  �الأ�سماك،  يف  �لدهون  هذه  وتوجد  �حلو�مل. 
تناول  �أن  �أظهرت  قد  �سابقة  در����س��ات  وكانت  و�ل��دم��اغ.  �لقلب  �سحة 
�ملبكرة. وحتتوي  �ل��والدة  �أثناء �حلمل يقلل خطر  بانتظام  �الأ�سماك 
مقد�ر  على  �حل��و�م��ل  تتناولها  �لتي  �ملتعددة  �لفيتامينات  مكمالت 

�سئيل من �أوميغا3 ال يفي بعالج نق�ض هذه �لدهون حال وجوده.
�أوميغا3  ومت تطبيق برنامج فح�ض �حلو�مل وعالجهن من نق�ض 
و�لطبية،  �ل�سحية  لالأبحاث  �أ�سرت�ليا  جنوب  معهد  �إ���س��ر�ف  حتت 

باإ�سر�ف �لربوفي�سورة ماريا ماكريد�ض.
وقام �لربنامج بفح�ض 3 �آالف حامل منذ مايو 2021 وحتى بد�ية 
�لعام �حلايل، وتبي وجود نق�ض يف �أوميغا3 لدى 17 باملائة منهن، 
�لدهون يومياً  و�ح��د�ً من هذه  �إعطاء من لديهن نق�ض غر�ماً  ومت 

على �سكل كب�سوالت يف �أي وقت قبل �الأ�سبوع �ل� 20 من �حلمل.

ملاذا نحتاج اإىل النوم العميق؟
�لنوم �لعميق مرحلة من مر�حل �لنوم تقّل فيها حركة �لعي ويتباطاأ 
�ملرحلة  هذه  �أثناء  �ل�سخ�ض  ��ستيقظ  و�إذ�  للدماغ.  �ملوجي  �لن�ساط 
ي�سعر بالدو�ر �أو �الرتباك �أو �ل�سد�ع. وبح�سب در��سة حديثة يحتاج 

�الإن�سان �أن يكون ما بي 15 و23 باملائة من نومه عميقاً.
�ل��ك��ث��ر من  �إىل  �أو �حل��اج��ة  �ل��ن��ه��ار  �أث��ن��اء  بالتعب  �ل�����س��ع��ور  وي��ع��ت��رب 
�لكافيي للتغلب عليه عالمات على �أنك ال حت�سل على �إجمايل �لنوم 
�لذي حتتاجه، وخا�سة �لنوم �لعميق، وفقاً لدر��سة حديثة ن�سرت يف 
خالل  باأنه  �لدر��سة  نتائج  وتفيد  بيولوجي.  كوميونيكي�سنز  جملة 
على  ي�سهل  مما  وثابتاً،  منخف�ساً  �ل��دم  �سغط  "يكون  �لعميق  �لنوم 
�جل�سم �إ�سالح �خلاليا يف �جل�سم و�لعقل. كذلك تقّوي فرت�ت �لنوم 

�لعميق جهاز �ملناعة".
كيف حت�سل على �لنوم �لعميق؟

�لتنف�ض �لعميق قبل �لنوم يهدئ �جل�سم، ويخف�ض �سغط �لدم.
مر�قبة كمية �لكافيي خالل �ليوم. �لذهاب �إىل �لفر��ض يف وقت �أبكر 
قلياًل من موعد �لنوم. تناول مكمالت �مليالتوني قبل موعد �لنوم 

ب�ساعتي، �إذ� كنت تعاين من �الأرق.
تعتيم غرفة �لنوم جيد�ً.

��ستخد�م قناع �لعيني.

اختبار يك�ضف عن 50 ا�ضطرابَا وراثيًا
�إنهم  �أ�سرت�ليا  يف  �لطبية  لالأبحاث  ج��ارف��ان  معهد  يف  باحثون  ق��ال 
ي��ح��دد بدقة  �أن  �ل���ن���ووي، مي��ك��ن  للحم�ض  ج��دي��د�ً  �خ��ت��ب��ار�ً  ط����ورو� 
ي�سعب  �لتي  و�لع�سلية  �لع�سبية  �لور�ثية  �الأمر��ض  من  جمموعة 
�ملتاحة  �لت�سخي�ض  �أدو�ت  من  دق��ة  و�أك��ر  �أ���س��رع  ب�سكل  ت�سخي�سها، 
حالًيا. قال �لباحثون يف مقال يف جملة "�سين�ض" �إن �الأمر��ض �لتي 
ميكن ر�سدها من خالل �الختبار تنتمي �إىل فئة ت�سم �أكر من 50 
ا ناجًتا عن ت�سل�سل �حلم�ض �لنووي �ملتكرر و�لطويل يف جينات  مر�سً

�ل�سخ�ض وتعرف با�سم ��سطر�بات �لتو�سيع �لرت�دفية �لق�سرة.
هنتنغتون،  مر�ض  �لنادرة:  �الأمر��ض  ��سطر�بات  على  �الأمثلة  ومن 
�لع�سلي،  و�ل�����س��م��ور  �ل���ور�ث���ي،  �ملخيخي  و�ل��رن��ح  �إك�����ض،  وم��ت��الزم��ة 
و�ل�سرع �لع�سلي، و�أمر��ض �خلاليا �لع�سبية �حلركية، مبا يف ذلك 

�لت�سلب �جلانبي �ل�سموري، �أو مر�ض لو جريج.
يتم  �لتي  �ل��دم  عينات  يف  �ل��ن��ووي  �حلم�ض  �جل��دي��د  �الختبار  يحلل 
جمعها الكت�ساف ت�سل�سل �لتو�سع �ملتكرر �مل�سببة للمر�ض، ويعمل عن 

طريق م�سح جينوم �ملري�ض با�ستخد�م تقنية ت�سمى ت�سل�سل �لنانو.
�لرت�دفية  �لتو�سيع  ��سطر�بات  �أنه ال ميكن عالج  �لرغم من  وعلى 
�الأطباء يف  ي�ساعد  �أن  �ملبكر ميكن  �لت�سخي�ض  �أن  �إال  �مل��دى،  ق�سرة 

حتديد وعالج م�ساعفات �ملر�ض يف وقت �أقرب.

الثالثاء   8  مارس    2022  م   -    العـدد   13487  
 Tuesday    8  March   2022   -  Issue No   13487

حتذير من فيتامني يزيد 
خطر االإ�ضابة بال�ضرطان

فاإن  �الأخ���رة،  �ل�سنو�ت  يف  �إح���ر�زه  مت  �ل��ذي  �لهائل  �لعلمي  �لتقدم  رغ��م 
بعيد�،  ي��ز�ل  ال  �أ�سكاله  مبختلف  �ل�سرطان  ملر�ض  ناجح  لعالج  �لتو�سل 
وبالتايل فاإن �لعلماء يبحثون عن �أي �إجر�ء�ت �أو تغير�ت ميكن �إحد�ثها 
يف منط حياة �الأ�سخا�ض، لتقليل �حتمال �الإ�سابة باملر�ض، ومن بي تلك 
�سكل  "E" على  �إي  فيتامي  تناول  جتنب  لها،  �لتو�سل  مت  �لتي  �الأ�سياء 

حبوب.
ويقوي  و�ل��ع��ي��ن��ي،  �جل��ل��د  �سحة  على  �حل��ف��اظ  يف  �إي  فيتامي  وي�ساعد 
دفاع �جل�سم �لطبيعي �سد �الأمر��ض و�لعدوى )جهاز �ملناعة(، ويجب �أن 
يح�سل معظم �لنا�ض على حاجتهم من هذ� �لفيتامي، من خالل نظامهم 

�لغذ�ئي، �لذي ت�سر �الأدلة �ملتز�يدة �إىل �أنه �الأ�سلوب �الأكر �أمانا.
وكانت در��سات قد �أجريت يف �لثمانينيات و�لت�سعينيات من �لقرن �ملا�سي، 
�سد  �حلماية  ما  بطريقة  يوفر�ن  و�ل�سيلينيوم،  �إي  فيتامي  �أن  �قرتحت 
�سرطان �لربو�ستات. و�ل�سيلينيوم هو �أحد �أنو�ع �ملعادن وم�ساد�ت �الأك�سدة 

�لتي يحتاجها �جل�سم.
بال�سيلينيوم  �ل�سرطان  م��ن  �ل��وق��اي��ة  ب��در����س��ة  �خل��ا���س��ة  �لتجربة  وب����د�أت 
وفيتامي �إي، عام 2001، مت تق�سيم �ملتطوعي فيها، �لبالغ عددهم 36 
�أرب��ع جمموعات. وتناول كل رجل حبتي يف �ليوم، يف �ملجموعة  �إىل  �ألفا، 
و�ملجموعة  �ل�سيلينيوم.  من  وحبة  �إي  فيتامي  من  حبة  ت�سمنت  �الأوىل 
ودو�ء  �ل�سيلينيوم  و�لثالثة  وه��م��ي،  ودو�ء  �إي  فيتامي  ت�سمنت  �لثانية 
وهمي، و�لر�بعة ت�سمنت �ثني من �الأدوية �لوهمية. ومل يكن �لرجال وال 

�أطباوؤهم يعرفون ماذ� ياأخذ كل منهم؟

ال�ضينيون يفكون �ضيفرة 
جينوم البطاط�س

مرة  الأول  و�أملانيا  �ل�سي  يف  �لباحثون  قام 
�لبطاط�ض،  جينوم  ل�سيفرة  �لكامل  بالفك 
ت��اري��خ تطورها  ع��ل��ى ك�سف  ���س��اع��ده��م  مم��ا 
وحتديد مناطق �حلم�ض �لنووي �لرئي�سية 
�ملرتبطة بنمو �الأمر��ض ومقاومتها. �أعلن 
ذلك �خلمي�ض 3 مار�ض �ملكتب �ل�سحفي يف 
�أ�ستاذ  قال  �لنباتات.  �الأملاين لرتبية  �ملعهد 
يف �ملعهد، كوربينيان �سنيبرجر: "�سي�سمح 
باإطالق  �لبطاط�ض  جينوم  �سيفرة  فك  لنا 
بر�مج فعالة خا�سة برتبية وتطوير بع�ض 
�أنو�ع �لبطاط�ض، ما �سيخلق ظروفا لرتبية 
جلب  على  بالقدرة  تتميز  جديدة  �أ�سناف 
حما�سيل خ�سبة و�ملقاومة يف �لوقت نف�سه 
لالحتبا�ض �حل��ر�ري، �الأم��ر �ل��ذي يكت�سب 
فيما  �لقادمة".  �لعقود  يف  حا�سمة  �أهمية 
مر�حلها  ك��ل  يف  �لبطاط�ض  زر�ع���ة  ت��و�ج��ه 
�لعديد  �أمر��سا فطرية وبكترية، وكذلك 
خنف�ساء  م��ث��ل  �ل���الف���ق���اري���ة  �الآف�������ات  م���ن 
ويحاول  �خليطية.  و�ل��دي��د�ن  �لبطاط�ض 
�لعلماء و�ملربون مكافحتها من خالل �إعد�د 
�لتقليدية  �لبطاط�ض  من  جديدة  �أ�سناف 
و�مل��ع��دل��ة ور�ث���ي���ا، وي�����س��ت��خ��دم ج���زء �سغر 
منها فقط يف �لزر�عة، �إذ �أن �لبطاط�ض غر 

قابلة �إال نادر� لعملية �النتقاء و�لتطوير.

 ال�ضوكوالتة جتعلنا اأكرث 
�ضعادة وحت�ضن مزاجنا �ص 23

اختبار ب�ضيط يف 
املنزل لفح�س ال�ضمع

ميكن �أن يحدث فقد�ن �ل�سمع ب�سبب جمموعة متنوعة من �لعو�مل كما 
�أو  �ل�سو�ساء  ب�سبب  ذلك  كان  �سو�ء  لل�سيخوخة.  �لوطني  �ملعهد  يو�سح 
�أن ي�سبب فقد�ن �ل�سمع  �أو عو�مل �لور�ثة، ميكن  �أو �ملر�ض  �ل�سيخوخة 
�سعوبات يف حياة �لنا�ض �ليومية، �إذ �أنهم قد يجدون �سعوبة يف متابعة 
و�أجر��ض  �لطبية،  �لن�سائح  و�سماع  و�لعائلة،  �الأ�سدقاء  مع  �ملحادثات 

�لباب، و�أجهزة �الإنذ�ر.
ا من م�ساكل  وقد يعاين كبار �ل�سن �لذين يعانون من �سعف �ل�سمع �أي�سً
عن  �ن��ع��ز�اًل  �أك��ر  ي�سبحون  حيث  �الك��ت��ئ��اب،  مثل  �لعقلية،  �ل�سحة  يف 

�الآخرين وي�سعرون باالإحباط �أو �الإحر�ج من عدم فهم ما يقال.
وقد طور مقدمو �ملعينات �ل�سمعية وخرب�ء �ل�سمع يف �سركة "ري �ساوند" 
 ،resound.com موقع  يف  �الإنرتنت  عرب  لل�سمع  جمانًيا  �ختباًر� 
�الختبار  تطوير  مت  ل��دي��ه.  �ل�سمع  ج��ودة  لفح�ض  �سخ�ض  �أي  مل�ساعدة 
�لكالم،  �الأف��ر�د يف فهم  يو�جهها  �أي �سعوبات قد  للم�ساعدة يف حتديد 

و�لتي قد تكون �ملعينات �ل�سمعية قادرة على �مل�ساعدة فيها.

فوائد ال�شاي املغربي والب�شرة
يحتوي �ل�ساي �ملغربي على م�ساد�ت �الأك�سدة �لتي تكافح 
�ال�سطر�بات �جللدية؛ لذلك فهو ُيعدُّ م�ساد�ً للبكتريا 

و�اللتهابات �لتي ت�سيبها.
م يف  يتمتَّع بقدرته �لكبرة على منع ظهور عالمات �لتقدُّ

�ل�سن، ومنها �لتجاعيد و�خلطوط و�لبقع �لبي�ساء.
�ض �لب�سرة  يعالج �ل�ساي �ملغربي �حلروق �لناجتة عن تعرُّ
بف�سل  وذل��ك  طويلة،  ل��ف��رت�ت  �حل��ارق��ة  �ل�سم�ض  الأ�سعة 
�سفاء  ز  �لتي حتفِّ �الأك�����س��دة  م�����س��اد�ت  �أح��د  �ح��ت��و�ئ��ه على 

�خلاليا.
�مل�سام؛  �إقفال  يف  الة  فعَّ خ�سائ�ض  �ملغربي  �ل�ساي  ميتلك 
لذلك فهو مفيد جد�ً للب�سرة �لدهنية، حيث �إنه يقلِّل من 

�إفر�ز �لدهون يف �لغدد �لدهنية.
�����ض م��ن ح��ب �ل�����س��ب��اب �لذي  ي�����س��اع��د �ل�����س��اي ع��ل��ى �ل��ت��خ��لُّ
يظهر على �لب�سرة ويجعل مظهرها غر الئق، �إىل جانب 
�حتو�ئه  بف�سل  وذل��ك  �ل�سود�ء؛  و�ل��روؤو���ض  �لبثور  �إز�ل���ة 
للميكروبات  م�سادََّة  وخ�سائ�ض  �الأك�سدة،  م�ساد�ت  على 

و�اللتهابات.
�ل��ز�ئ��دة يف  و�ل��ده��ون  �مليتة  �إز�ل���ة خاليا �جللد  ُي�سِهم يف 
�ملغربي  �ل�ساي  فو�ئد  �أب��رز  ُيعترب من  هذ�  ولعل  �لب�سرة، 
�لتهاب  �لوجه و�حلدِّ من  للب�سرة، كما يعمل على حماية 
�جللد و�حمر�ره. وي�ساعد �ل�ساي �ملغربي على �ال�سرتخاء 

و�لر�حة، وهذ� يف حالة �إ�سافته �ىل �حلمام �لليلي.

�مل��وج��ود حتت  م و�الن��ت��ف��اخ  �ل��ت��ورُّ م��ن  �لتخفيف  ُي�سِهم يف 
�لعيني و�لهاالت �ل�سود�ء �لناجتة عن �الإرهاق وقلة �لنوم 

و�لتعب �ل�سديد.
�الإيجابية  ب���ي  ل��ل��ن�����س��اء  �ل��ت��ون��ة  ف���و�ئ���د  �مل���زي���د:  ت��اب��ع��ي 

و�ل�سلبية

فوائد ال�شاي املغربي والدورة ال�شهرية
�ل�ساخنة  �مل�����س��روب��ات  طليعة  يف  �الأخ�����س��ر  �ل�����س��اي  ُي��ع��ت��رب 
�ل�سحة  لتعزيز  با�ستمر�ر  بتناولها  ُين�سح  �لتي  �ل�سحية 
وعالج بع�ض �الأمر��ض �لتي ت�سيب �جل�سم. وميتاز �ل�ساي 
وغرها  �الأك�سدة  م�ساد�ت  من  �لفريد  مبحتو�ه  �ملغربي 
على  �إي��ج��اب��اً  تنعك�ض  �لتي  �ملهمة  �لغذ�ئية  �لعنا�سر  م��ن 
�ل�سحة ب�سكل عام و�سحة �لن�ساء ب�سكل خا�ض، خ�سو�ساً 
�ل�سهرية. كما  �آالم وت�سنُّجات �لدورة  جلهة �لتخل�ض من 

ي�ساعد على تنظيم �لهرمونات يف �أثناء �لدورة �ل�سهرية.

فوائد ال�شاي املغربي و�شرطان القولون
وبن�سبة  �ملغربي  �ل�ساي  يف  �ملوجودة  �لبوليفينول  مادة  �إن 

عالية تلعب دور�ً كبر�ً يف �لوقاية من �سرطان �لقولون.
تابعي �ملزيد: تناول �لكثر من �خل�سرو�ت لن يحمي من 

�أمر��ض �لقلب َوْفَق �لعلماء

عة لل�شاي املغربي فوائد �شحية منوَّ
�لنعناع؛ من  بنكهة  �أت��اي  �أو  �أت��اي  �ساي  �أو  �ملغربي  �ل�ساي 
بطعمه  ويتميَّز  �لعربي،  �ملغرب  دول  يف  �مل�سروبات  �أ�سهر 
ة جل�سم �الإن�سان.  �للذيذ و�سهولة حت�سره وفو�ئه �جلمَّ
وه����ذ� �مل�����س��روب ع��ب��ارة ع��ن م��زي��ج م��ن �ل�����س��اي �الأخ�سر 
�ملغربية.  �لطريقة  على  حت�سره  ويتم  �لنعناع،  ونباتات 

وميلك فو�ئد �سحية عديدة، منها:
ال؛ حيث يحتوي  �لوزن ب�سكل فعَّ �مل�ساعدة على خف�ض   -
زيادة  يف  ُت�سِهم  �لتي  �لطبيعية  نات  �ملكوِّ من  �لعديد  على 

معدل حرق �ل�سعر�ت �حلر�رية يف �جل�سم.
- �حلدُّ من م�سكالت �رتفاع �سغط �لدم؛ نظر�ً الحتو�ئه 
من  منخف�سة  ون�سبة  �لبوتا�سيوم  من  عالية  ن�سبة  على 

عن�سر �ل�سوديوم.

- ت�سهيل عمليات �له�سم و�حلدُّ من �الإم�ساك وم�سكالت 
حات �ملعدة. �ملعدة مثل تقرُّ

�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�ملعادن  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ت���زوي���د �جل�����س��م   -
�ل�سرورية لل�سحة مثل فيتامي �سي »C« و�ملنغنيز.

- �لتقليل من م�ستويات �لكولي�سرتول �ل�سارة يف �جل�سم.
- حماية �جل�سم من �أمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية.

- �مل�ساعدة على �سبط م�ستويات �ل�سكر يف �لدم، ومن َثم 
�حلدُّ من �الإ�سابة مبر�ض �ل�سكري.

- �لوقاية من �ل�سرطان خ�سو�ساً �سرطان �لثدي.
- �لوقاية من ظهور عالمات �ل�سيخوخة �ملبكرة، و�لتقليل 

من �مل�سكالت �جللدية.
- تخلي�ض �جل�سم من �ل�سموم وحماية �لكبد.

- �لوقاية من نزالت �لربد و�الإنفلونز�.
�لغذ�ئي  ��م  ب��ال��ت�����س��مُّ �الإ����س���اب���ة  �ح��ت��م��ال  م���ن  �ل��ت��ق��ل��ي��ل   -

�لبكتري.

فوائد ال�شاي املغربي واجلهاز اله�شمي
�ملتمثِّلة  �ل��ه�����س��م��ي  �جل���ه���از  �أم����ر������ض  ع����الج  ي�����س��اع��د يف 
ع��ل��ى تر�كم  �الأم���ع���اء، ويق�سي  ي��ل��يِّ  �الإم�����س��اك؛ الأن���ه  يف 
من  كبر  ب�سكل  ويخفِّف  �جل�سم،  يف  و�ل�سموم  �لف�سالت 
�لبوتا�سيوم  ن�سبة  �رتفاع  وب�سبب  �لبطن.  �نتفاخ  م�سكلة 
و�نخفا�ض ن�سبة �ل�سوديوم؛ يعالج جميع م�سكالت �جلهاز 

�له�سمي و��سطر�باته.

فوائد ال�شاي املغربي وحماية الكبد
عمليات  ف�سل  ومي��ن��ع  وم�سكالته،  �لكبد  �أم��ر����ض  يعالج 
زر�عة �لكبد. يحتوي على �لكثر من �لفيتامينات و�ملعادن 
�ملنغنيز   ،»C« �سي  كفيتامي  �جل�سم  ل�سحة  �ل�سرورية 

و�لفلور�يد.

حيل ب�ضيطة للح�ضول 
على حواجب كثيفة

عاد توجه �حلو�جب �ل�سميكة �إىل 
ب�سكل ملفت  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل��و�ج��ه��ة 
يكون منو  بينما قد  ولكن  للنظر، 
بالن�سبة  �سهلة  مهمة  �حل��اج��ب��ي 
ن�ساء  ت����و�ج����ه  �ل���ن�������س���اء،  ل��ب��ع�����ض 
�أخريات �لكثر من �ملتاعب ب�سبب 

قلة منو �ل�سعر.
�حلاجبي،  �سعر  من��و  ولتح�سي 
�إنديا،  �أوف  تاميز  �سحيفة  �أوردت 

�لن�سائح �لتالية:
طريقة  �أب�������س���ط  �إن  �ل���ت���دل���ي���ك: 
تدليكها  ه���ي  ح��و�ج��ب��ك  لتكثيف 
مثل  زيت،  �أي  با�ستخد�م  بانتظام، 
�أو  �ل��ه��ن��د  �أو ج���وز  �ل��زي��ت��ون  زي���ت 
�للوز، جميع �لزيوت �لثالثة ر�ئعة 

لنمو �ل�سعر.
�حلاجبي:  ت�سذيب  ع��ن  �الب��ت��ع��اد 
طوياًل  وق��ًت��ا  �حل��و�ج��ب  ت�ستغرق 
��ستخد�م  عن  �بتعدي  ل��ذ�  لتنمو، 
�مل���الق���ط و���س��ف��ر�ت �حل���الق���ة ملدة 
منو  على  للح�سول  �أ�سبوًعا   12
مدورة  فر�ساة  ��ستخدمي  ك��ام��ل. 
و���س��رح��ي ح��اج��ب��ي��ك ب��ه��ا يف �جتاه 
ت�سعري  �أن  مبجرد  يومًيا.  �ل�سعر 
ب�سكل  ق����د من����ت  ح���و�ج���ب���ك  ب������اأن 
با�ستخد�م  ت�سكيلها  كامل، ميكنك 

�أد�ة �لنتف �أو �خليط.
�لرتطيب: يجب �أن تبقى منطقة 
ب�سكل  ل��ت��ن��م��و  رط����ب����ة  �حل����اج����ب 
�لفازلي  بع�ض  ��ستخدمي  جيد. 
لرتطيبها. ميكنك تطبيق �ملرطب 
عليها 2-3 مر�ت يف �ليوم لتعزيز 

منو �ل�سعر.

�ضاميون كاول ولورين 
�ضيلفرمان يتح�ضران لزفافهما

 "  The Sun " �أعلنت �سحيفة 
�أن �لنجم  �ساميون كاول  وخطيبته 
�سيقومان  ���س��ي��ل��ف��رم��ان  ل����وري����ن 
منزلهما  يف  �أ����س���ه���ر   3 ب��اإم�����س��اء 
�لكائن يف والية كاليفورنيا و�لذي 
يبلغ ثمنه 25 مليون دوالر، وذلك 
للتح�سر لزفافهما بحيث يف�سل 
�لعري�سان �أال يقومان بحفل زفاف 
���س��خ��م ب��ل ي����ود�ن ب��ال��ق��ي��ام ب�سيء 
�لعائلتان.  قلبب  يفرح  رومان�سي 
بعد  ولورين  �ساميون  زو�ج  وياأتي 

عالقة د�مت ل� 8 �سنو�ت.
 The" ������س�����ح�����ي�����ف�����ة  وك���������ان���������ت 
ذكرت  قد  �الأجنبية   "Insider
ق��د غ��ر فكرته نحو  ���س��امي��ون  �أن 
وب��اء كورونا، و�حلجر  �ل��زو�ج بعد 
�لعامل  ُف��ر���ض على  �ل���ذي  �مل��ن��زيل 
�ملنزل  تو�جده يف  �أن  باأ�سره، حيث 
طويلة  ل��ف��رتة  حبيبته  م��ن  ق��رب��ه 

جعله يغر �لكثر من �أفكاره.

فوائد ال�ضاي املغربي 
لل�ضحة واجلمال مذهلة

ال�شاي املغربي اأو ال�شاي الأخ�شر اأو الأتاي املغربي اأو اأتاي النعناع؛ 
ُيعترب من التقاليد املغربية، حيث ميتاز بجودة عالية ومذاق رائع 

اأهل املغرب، بل ُيعترب  جدًا. هو لي�س فقط جزءًا من تراث 
عن�شرًا مهمًا يف تغذية اجل�شم وتخلي�شه من ال�شموم؛ حيث 

عة. ُيعدُّ كنزًا من املعادن املتنوِّ
علم  يف  الدكتورة  تتحدث  املغربي،  ال�شاي  فوائد  ح��ول 

التغذية والغذاء �شينتيا احلاج ل�»�شيدتي. نت«، يف املقال 
منها:  كثرية،  لل�شحة  املغربي  ال�شاي  فوائد  الآت��ي. 

الدموية،  والأوعية  القلب،  �شحة  على  احلفاظ 
واجلهاز اله�شمي، وغريها من الفوائد ال�شحية.
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�ش�ؤون حملية

بريو حتتفل بيومها الوطني يف اإك�ضبو 2020 دبي

رق�ضات تراثية تعبريية ت�ضتعر�س ثقافة اأنغوال الرثية على م�ضرح دبي ملينيوم

عرو�س فنية مميزة الأبرز الفنانني الفلبينيني يف اإك�ضبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

�لعام  �ملفو�ض  ك��ارب��اج��ال،  �أم���ور�  �سعادة  �أ���س��ادت   
دبي،   2020 �إك�سبو  يف  ب��رو  جمهورية  جل��ن��اح 
�الإم���ار�ت يف  دول��ة  �ل��ذي حققته  �لكبر  بالنجاح 
تنظيم �حلدث �لدويل على �لرغم من �لظروف 
م��ن ج��ر�ء جائحة كورونا،  �ل��ع��امل  بها  �لتي مي��ر 
�ل��دول حتت �سقف  �لكبر من  �لعدد  وجمع ه��ذ� 
و�ل���رتوي���ج لفر�سها  �ب��ت��ك��ار�ت��ه��ا  ل��ع��ر���ض  و�ح����د 

�لعامل،  �أم��ام  وغرها  و�القت�سادية  �ال�ستثمارية 
�إىل جانب مناق�سة كافة �لق�سايا �لعاملية و�ل�سعي 
ّناع  ب��ي �حل��ك��وم��ات و�سُ ب��ّن��اءة  �إىل خلق ح���و�ر�ت 

�لقر�ر من �أجل �إيجاد حلول �سريعة لها.
جاء ذلك يف �لكلمة �لتي �ألقتها مبنا�سبة �حتفال 
دبي،   2020 �إك�سبو  يف  �لوطني  بيومها  بالدها 
حيث �أُقيمت �ملر��سم �لر�سمية لرفع �الأعالم وُعزف 
�لن�سيد �لوطني لكل من دولة �الإم��ار�ت �لعربية 
يف  �الأمم  من�سة  على  ب��رو  وجمهورية  �مل��ت��ح��دة 
�ساحة �لو�سل يف قلب موقع �إك�سبو 2020 دبي، 
ملكتب  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��ل��ي،  جنيب  بح�سور 

دب��ي، وع��دد من   2020 �إك�سبو  �لعام يف  �ملفو�ض 
و�أبناء  �لدبلوما�سي  �ل�سلك  و�أع�ساء  �مل�سوؤولي 
جالية جمهورية برو �ملقيمي يف دولة �الإمار�ت.
بجناحنا  ج��د�  ف��خ��ورون  "نحن  معاليها:  وقالت 
بالفعل  ي��ع��ر���ض  الأن����ه  دب����ي،   2020 �إك�����س��ب��و  يف 
ثقافتنا وطبيعة جمهورية برو �خلالبة  للزّو�ر 
وما متتلكه دولتنا من فر�ض و�ع��دة يف قطاعات 
�لكثر  ولدينا  و�ال�ستثمار؛  و�ل�سياحة  �لتجارة 
من �الإمكانات لتو�سيع وتعزيز �لعالقات �لتجارية 
مع دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ودول جمل�ض 

�لتعاون �خلليجي".

تر�سيخ  يف  �ملتنوعة  منتجاتنا  "جنحت  و�أ�سافت: 
�ل���دول���ي���ة، يف ظ���ل حزمة  م��ك��ان��ت��ه��ا يف �الأ�����س����و�ق 
�أكر من  �لتي وقعناها مع  �لتجارية  �التفاقيات 
بقيمة   ،2021 ع��ام  يف  �لعامل  ح��ول  دول��ة   50
مالية بلغت 56 مليار دوالر �أمريكي؛ وكنا �إحدى 
دول �أمريكا �لالتينية �لتي حققت �أعلى معدالت 
بف�سل  وج��ه �خل�سو�ض  �ل�����س��ادر�ت على  من��و يف 

�لتنوع �لبيولوجي �ل�سخم لدينا".
من جانبه، قال جنيب �لعلي يف كلمته �لتي �ألقاها 
�ل�سوء  ب��رو  م�ساركة  "ُت�سلط  �ملنا�سبة:  ب��ه��ذه 
و�لتطلع  و�ل��ت��ف��اوؤل  ب��احل��د�ث��ة  تت�سم  دول���ة  على 

و�لدور  �لتناف�سية  وتعزز مز�ياها  �مل�ستقبل،  نحو 
�ملحوري �لذي تطمح للقيام به يف م�سرتها نحو 

حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة".
بكوننا  نفخر  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف  "�إننا  و�أ���س��اف: 
�ل�سرق  يف  لبرو  �لتجاريي  �ل�سركاء  �أك��رب  م��ن 
وتنويع  تطوير  على  حري�سي  ونبقى  �الأو���س��ط؛ 
جو�نب �لتعاون مع برو على م�ستوى �لقطاعي 
�لعام و�خلا�ض، يف خمتلف �ملجاالت ذ�ت �الهتمام 

�مل�سرتك لبلدينا".
ويف خ��ت��ام �حل��ف��ل، ق��دم��ت �إح���دى �ل��ف��رق �لفنية 
جمموعة من �لعرو�ض �ملو�سيقية و�ال�ستعر��سية 

�لر�ق�سة �مل�ستمدة من �لرت�ث و�لفلكلور �ل�سعبي 
يف جمهورية برو.

ي��ق��دم ج��ن��اح  ج��م��ه��وري��ة ب����رو  جت��رب��ة خمتلفة 
لزو�ر �إك�سبو 2020 دبي، من خالل م�ساعدتهم 
يف �ال�ستمتاع باملناظر �لطبيعية ومناطق �جلذب 
�ل�سياحي �ملوجودة يف برو عرب �لو�سائل �ل�سمعية 
�جلو�نب  �إىل  تعريفهم  ج��ان��ب  �إىل  و�لب�سرية، 
وم�ساهدة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �لفنية  للحياة  �ملختلفة 
�لعرو�ض �ملتنوعة للمنتجات �لزر�عية و�لبحرية 
�لتنوع  ت�����س��ّك��ل  �ل���ت���ي  و�ل���ن���ب���ات���ي���ة  و�حل���ي���و�ن���ي���ة 

�لبيولوجي �لغني للبالد.

•• دبي– الفجر

يف عر�ض فني فريد من نوعه، �حتفى جناح �أنغوال 
و�ملن�ساأ  بالهوية  دب��ي،   2020 �إك�سبو  جمهور  مع 
��ستثنائية  جمموعة  قدمت  حيث  �حلياة،  ورحلة 
تعبرية  ر�ق�سة  لوحات  �ملوهوبي  �لفناني  من 
�لغناء  �إىل  باالإ�سافة  ملينيوم،  دب��ي  م�سرح  على 
�أبرزت �لتقاليد �ملميزة  و�ملو�سيقى �ل�ساحرة، �لتي 

و�لثقافة �لغنية للجمهورية �الأفريقية. 
تتم�سك  "قلوب  ع��ن��و�ن  �مل��ذه��ل  �ل��ع��ر���ض  وح��م��ل 
يتو�ءم  �ل��ذي  بامل�ستقبل"،  تفكر  وعقول  باملا�سي، 
و�سعار �إك�سبو "تو��سل �لعقول و�سنع �مل�ستقبل". 
�لذين  �لر�ق�سي  م��ن  جمموعة  �مل�سرح  و�عتلت 
قدمو� رق�سات تر�ثية مبهرة، مثل رق�سة �ل�سامبا 
�لرق�سات  م���ن  وه����ي  �الأف���ري���ق���ي���ة،  �جل�����ذور  ذ�ت 
�لالتينية �لعديدة �لتي تعود �أ�سولها �إىل �لكونغو 
�لتفاعل  �أف��ر�د من �جلمهور يف  و�أن��غ��وال. و�سارك 

�حلفل  مقدم  ��ستدعى  حيث  �لعر�ض،  م��ع  �حل��ي 
ثالث طفالت من �حلا�سرين، لل�سعود على خ�سبة 
مبهجة  �أفريقية  �إيقاعات  على  و�لرق�ض  �مل�سرح، 
باالإ�سافة  وت�سفيقه،  �جل��م��ه��ور  ت�سجيع  و���س��ط 
�أنغام  على  �لرق�ض  يف  �ل�سبان  �أح��د  م�ساركة  �إىل 
مفعمة  �أج���و�ء  يف  �ملميزة  �ملقطوعات  م��ن  و�ح���دة 
باملو�سيقى،  �أنغوال  وت�ستهر  و�حليوية.   بالبهجة 
على  �الأفريقية  �لدولة  جناح  يف  �لعرو�ض  وتقام 
و�أنغام  �ل��ط��ب��ول  ق���رع  ُي�سمع  ح��ي��ث  �ل��ي��وم،  م���د�ر 
�الأنغولية.  بالثقافة  �حتفال  يف  و�لغيتار  �لبيانو 
هذه  يف  للجناح  �مل��ج��اورة  �ل��دول  �أجنحة  وت�سارك 
�لعرو�ض؛ لتوؤكد �أن �ملو�سيقى لغة جتمع �لثقافات 
مهما �ختلفت لغات �لتو��سل. ويوفر جناح �أنغوال 
��ستقاء  فر�سة  للز�ئرين  دب��ي   2020 �إك�سبو  يف 
�الإلهام من �لت�سميم �لهند�سي لفن �ل�سونا، وهو 
فن قدمي يعتمد على �لر�سم بالرمال، �بُتِكَر لنقل 

�ملعرفة الأجيال �مل�ستقبل.

•• دبي–الفجر

�لفلبينيي  �لفناني  �أب��رز  من  جمموعة  قدمت   
عر�سا فنيا متنوعا ، يف �ساحة مركز دبي للمعار�ض 
باإك�سبو 2020 دبي، وذلك �سمن �أم�سية ت�سمنت 
ف��ق��ر�ت ع��دي��دة ت��ن��وع��ت ب��ي م��و���س��ي��ق��ى "�لبوب 
بانك" ومو�سيقى �ل�سول و�لكوميديا �الرجتالية؛ 
حيث جنح �لعر�ض، �لذي بيعت تذ�كره بالكامل، 
يف �إدخ��ال �جلمهور يف �أج��و�ء عارمة من �ل�سعادة 

و�لبهجة.
"كاميكازي"  �خلما�سية  �ل���روك  فرقة  �أدت  فقد 
عر�سها �الأول يف دبي منذ عام 2018 من خالل 
�لتي  �ملف�سلة  �لفلبينية  �أغانيها  م��ن  جمموعة 
تفاعل معها �حل�سور ب�سورة ر�ئعة بالرق�ض على 

�إيقاعها.
و�أثناء �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي ُعقد قبل �لعر�ض، 
قال �ملغني يف فرقة كاميكازي جاي كونرتير��ض: 
من  �سعبنا  �أب��ن��اء  ب��وج��ود  للغاية  �سعد�ء  "نحن 
�جلالية �لفلبينية هنا يف دبي، و�لذين عرّبو� من 

خالل ح�سورهم عن مدى ��ستياقهم لنا".
�ل��ك��وم��ي��دي��ة م��اري��ت��ا �سوبوجن  �ل��ف��ن��ان��ة  وق���دم���ت 
من  فا�سال  ب��وك��و�ن��غ،  با�سم  �مل��ع��روف��ة  �أوب���ري���ان، 
�ل��ت��ي �نتزعت  �ل��ط��ري��ف��ة و�ل���دع���اب���ات  �ل��ف��ق��ر�ت 
�ل��ر�ب��ع يف  وذل��ك يف ظهورها  �سحكات �جلمهور، 
دبي و�الأول منذ عام 2013. و�أثناء �ملوؤمتر نف�سه، 
حل�سوري  بالغة  ب�سعادة  "�أ�سعر  بوكو�نغ:  قالت 

�إىل هنا يف هذ� �حلدث �لدويل �لكبر".
و�أ�سافت بوكو�نغ، �لتي عملت يف �ل�سابق موظفة 
بالفخر  "�أ�سعر  �أب��وظ��ب��ي:  يف  �خل��ارج��ي��ة  للعقود 
للعمالة  و�ج���ه���ة  ت���اأك���ي���د  ب��ك��ل  الأن���ن���ي  �ل�����س��دي��د 
م��دى جدية  �أع��رف متاما  �خل���ارج.  �لفلبينية يف 
عنا�سر  وكلنا  �خل���ارج،  يف  �لعاملي  �لفلبينيي 
يف  �ساأكون  �أنني  ي��دري  ك��ان  من  للغاية.  موهوبة 
�أطلب من جميع  فاإنني  ل��ذ�،  �ليوم؟  �ملكانة  ه��ذه 
هناك  فلي�ض  �حل��ل��م؛  ع��ن  يكّفو�  �أال  ب��ل��دي  �أب��ن��اء 
�أي حرج يف �أن يحلم �الإن�سان، لكن عليه �أي�سا �أن 

ي�سعى لتحقيق حلمه".
�لعديد  �حل��ائ��زة  ف���ر�ي،  جونا  �لفنانة  و�أ�سفت 

�لفلبينية"،  �لروح  ب�"�أمرة  من �جلو�ئز و�مللقبة 
�أج����و�ء �أك���ر ر�ح���ة م��ن خ���الل �أحل��ان��ه��ا �لهادئة 
باأ�سلوبها  ب��ه��ا  ���س��دح��ت  �ل��ت��ي  �حل����ب  و�أغ���ن���ي���ات 

�لتي  �لفلبينية،  �لفنانة  وق��ال��ت  �ملميز.  �لغنائي 
حتب مناد�تها با�سم جونا، �إنها �الآن يف قمة �الأد�ء 
�ل��ع��امل��ي م��ن خ���الل ه���ذ� �ل��ع��م��ل �ل����ذي ت���وؤدي���ه يف 

�إك�سبو 2020 دبي. وباحلديث عن �أد�ئها، قالت 
جونا: "كفنانة فلبينية، ت�سرفت كثر� بامل�ساهمة 
ولو بقدر �سئيل يف هذ� �حلدث �لدويل �ل�سخم. 

�لغناء  مني  يطلب  عندما  غامرة  ب�سعادة  �أ�سعُر 
�أعظم هنا يف  تكون  �ل�سعادة  �أن  �سك  دب��ي، وال  يف 

�إك�سبو 2020 دبي".

فنانات ا�ضتثنائيات يقدمن باقة من االأغنيات 
واالإيقاعات االآ�ضرة يف اليوم الدويل للمراأة

•• دبي– الفجر

�ال�ستثنائيات،  �ل��ف��ن��ان��ات  م���ن  ك��وك��ب��ة  ق��دم��ت 
�لقادمات من خلفيات ثقافية متعددة، باقة من 
�لطلق  �لهو�ء  يف  �الآ���س��رة  و�ملو�سيقى  �الأغنيات 
دبي،   2020 �إك�سبو  �الحتفاالت يف  يف حديقة 
يف �إطار �الحتفال باليوم �لدويل للمر�أة، �لذي 
ي�سادف �لثامن من مار�ض، وذلك بال�سر�كة مع 
�لق�س�ض"  رو�ي���ة  يف  �ل��ك��ر�م��ة  "�سون  منتدى 

وجناح �ملر�أة، وبالتعاون مع كارتييه.
يف  �إ�سهاماتهن  على  بناء  �لفنانات  و�خ��ت��رت   
تعزيز  و�لفنون، وتفانيهن يف  �لثقافة  جماالت 

�لتكافوؤ بي �جلن�سي ومتكي �ملر�أة.
�حلفل  ل��ون  ن��ي��ون  �لرنويجية  �لفنانة  وب���د�أت 
ب��ت��ق��دمي �أغ������اٍن ع���دة ب��ال��ل��غ��ة �الإجن��ل��ي��زي��ة من 
�أغنية  منها  و�ل��ق��دمي��ة،  �جل��دي��دة  �أل��ب��وم��ات��ه��ا 

�إليك". "��ستقت 
 وخ��الل �الأغ���اين �لتي �أدت��ه��ا، ع��ربت نيون عن 
فرحتها بالغناء يف �إك�سبو 2020 دبي، و�أكدت 
�الأمر  دب��ي،  فيها  ت��زور  �لتي  �الأوىل  �مل��رة  �أن��ه��ا 

�لذي ز�د من حما�سها. 
�ألفون�سو،  �إمي���ي  �ل��ك��وب��ي��ة،  �لفنانة  ق��دم��ت  ث��م 
�أغ��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال��ل��غ��ة �ال���س��ب��ان��ي��ة، وتفاعل  �أج��م��ل 
�ل�ساخبة  و�ملو�سيقى  �أغنياتها  م��ع  �جل��م��ه��ور 

�مل��ر�ف��ق��ة الأد�ئ���ه���ا �ال���س��ت��ع��ر����س��ي ع��ل��ى خ�سبة 
�أنغام عازيف �الإيقاع  �أد�وؤها مع  �مل�سرح. ومتاهى 
�سعادتها  ع���ن  و�أع����رب����ت  و�ل���ب���ي���ان���و.  و�ل��غ��ي��ت��ار 
ودعمها  �لن�ساء،  نحن  مهرجان  يف  بامل�ساركة 

جلميع �لن�ساء يف �لعامل ليع�سن يف �سالم. 
�ملعروفة  ���س��ي��ف��اين،  وال  �آل����و  �ل��ف��ن��ان��ة  وق��دم��ت 
باملو�سيقى  �مل�����س��ح��وب  �ل��رق�����ض  يف  ب��اأ���س��ل��وب��ه��ا 
�ل�ساخبة، عر�سا مميز�، حيث تفاعل �جلمهور 

مع �لباقة �لتي قدمتها من �الأغنيات �لع�سرية 
و�لكال�سيكية  �الأمريكية  باملو�سيقى  �ملمزوجة 

و�لهيب هوب.  
�أكر  فكرة  لدينا  تكون  �أن  "يجب  �آل��و:  وقالت 
���س��م��وال ع��ن �سكل �مل����ر�أة ع��ل��ى �مل�����س��رح. ف��ه��ا �أنا 
و�ساأقدم  �أم،  و�أن��ا  عاما،   40 �لعمر  من  �أبلغ  ذ� 
مو�سيقى �لر�ب. �أحب �رتد�ء �الألو�ن، ويجب �أن 

تكون لدي م�ساحة يف �سناعة �ملو�سيقى".

الدو اإلكرتو  تن�ضر روح الفولكلور الكرواتي 
يف حديقة اليوبيل يف اإك�ضبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

�إلكرتو"  "الدو  فرقة  دب��ي،   2020 �إك�سبو  يف  �ليوبيل  من�سة  ��ستقبلت 
�الإلكرتونية،  و�ملو�سيقى  �لكرو�تي  �لفولكلور  بي  جتمع  �لتي  �لكرو�تية، 

�سمن فعاليات �حتفال كرو�تيا بيومها �لوطني.
"دي  مو�سيقي  ومن�سق  مغنيات،  ع�سر  من  �ملكونة  �لفرقة،  �أع�ساء  و�أبهر 
جيه"، وجمموعة من �لعازفي، زو�ر حديقة �ليوبيل مبظهرهم �لتقليدي 
�ملميز، وقوة �أ�سو�تهم و�أد�ئهم �لذي �أظهر �أجمل ما يف �لفولكلور �لكرو�تي. 
وت�سمن �لعر�ض بع�ض �حلركات �لر�ق�سة �حلما�سية، �لتي ر�فقت �ملو�سيقى 

�ل�ساخبة.
�أحدهما  �لكرو�تيي،  �ملو�سيقيي  من  �ثنان  نفذه  �إلكرتو" م�سروع  "الدو 
بوري�ض هارفمان، وهو مو�سيقي ومغنٍّ ور�ق�ض �سعبي، و�لثاين هرفوجي 
كرنيك بوك�سر، �ملتخ�س�ض يف مو�سيقى �لروك و�الإلكرتونيات، ويقوم على 

دمج �ملو�سيقى باأ�سو�ت �لطبول و�ل�سافر�ت و�الأوتار.

مايا اأزو�ضينا وفرقتها الن�ضائية تنرثان 
املحبة على من�ضة اليوبيل يف اإك�ضبو 2020
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�إك�سبو  يف  �ليوبيل  من�سة  على  ف��ري��د�  غنائيا  حفال  �أزو�سينا  مايا  �أح��ي��ت 
حيث  �الأمريكية،  �ملتحدة  للواليات  �لوطني  باليوم  �حتفاًء  دبي،   2020
غنت لقر�بة �ل�ساعة، و�أمتعت �جلمهور بباقة من �أجمل �الأغاين �لتي ر�قت 
فوكال  "بايبالين  بالكامل،  �لن�سائية  وفرقتها  مايا  ومزجت  للح�سور. 
بروجكت"، بي مو�سيقى �ل�"�إندي-بوب" و�ل�"�آر �أند بي" �لع�سرية، بغناء 
م�ستوحى من مو�سيقى �ل�"بلوز" �لعاطفية. و�جتهد �لثالثي يف بث �لفرح 

و�ل�سعادة يف نفو�ض زو�ر �حلدث �لدويل.
�ملقدمة  �الأحل��ان  مل�سة فريدة على  مايا يف و�سع  �لعر�ض، جنحت  وخ��الل 
�أعجبو�  �لذين  �حلا�سرين،  نفو�ض  يف  �لفرح  فبثت  �ل�سوتية،  فرقتها  مع 

بطريقة �لغناء و�لتنا�سق �لكبر بي �لثالثي �لر�ئع.
و����س��ت��ه��رت م��اي��ا، �مل��ن��ح��درة م��ن ب��روك��ل��ي، ب��ت��ق��دمي �ملو�سيقى �ل��ت��ي ترفع 
�ملعنويات، وهي فنانة وكاتبة �أغان، غنت جلماهر عاملية، وفازت بالعديد 

من �جلو�ئز عن مو�سيقاها وعملها يف جمال �لتوعية �الإن�سانية. 
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ولكن  بالإحباط،  ن�شعر  عندما  ال�شوكولتة  من  قطعة  عن  منا  الكثري  يبحث 
درا�شة جديدة ك�شفت اأنه ميكن لب�شعة مربعات من ال�شوكولتة الداكنة اأن 

حت�شن مزاجنا حقا.
البالغني  اأن  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  يف  ب��اح��ث��ون  ووج���د 
الأ�شحاء الذين تناولوا ما جمموعه 30 غراما من 
كانوا  يوميا   %85 بن�شبة  الداكنة  ال�شوكولتة 
الذين  الأ�شحاء  بالبالغني  مقارنة  �شعادة،  اأكرث 

تناولوا ال�شوكولتة بكمية اأقل من الكاكاو.

ومتيل منتجات �ل�سوكوالتة �لتي حتتوي 
على ن�سبة عالية من �لكاكاو �إىل �أن تكون 
على  حتتوي  الأن��ه��ا  ل��ك،  بالن�سبة  �أف�سل 
و�ملو�د  و�ل��ده��ون  �ل�سكر  م��ن  �أق���ل  ن�سبة 
�مل�����س��اف��ة �الأخ�����رى م��ث��ل �الأ���س��ب��اغ وزيت 

�لنخيل.

�إنتاج  يف  �مل�����س��ت��خ��دم  �ل���ك���اك���او،  �أن  ك��م��ا 
ب��االأل��ي��اف و�حلديد  �ل�����س��وك��والت��ة، غ��ن��ي 
وهي  �لنباتية"-  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  و"�ملو�د 
مركبات كيميائية قوية توجد يف �لنباتات 
وتقليل  �ملناعي  للجهاز  بدعمها  �ملعروفة 
خماطر �الإ�سابة باأمر��ض مثل �ل�سرطان 

و�خل�����رف و�ل���ت���ه���اب �مل��ف��ا���س��ل و�أم���ر�����ض 
�لقلب و�ل�سكتة �لدماغية.

و�أج����رى �ل��در����س��ة �جل��دي��دة ب��اح��ث��ون يف 
�لبيئة  علم  كلية  و�لتغذية،  �لغذ�ء  ق�سم 
�لوطنية.  ���س��ي��ئ��ول  ج��ام��ع��ة  �ل��ب�����س��ري��ة، 
�الآثار  عن  �لكثر  ُيعرف  مل  �الآن،  وحتى 
�لد�كنة  �ل�سوكوالتة  ل��ت��ن��اول  �لعاطفية 

يوميا، على حد زعمهم.
ويقولون يف ورقة بحثهم: 

�ل�سوكوالتة  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  مت  "لطاملا 
�حلالة  تغر  �لتي  خل�سائ�سها  �ل��د�ك��ن��ة 

�ملز�جية''.
باالآثار  �ملتعلقة  �الأدل����ة  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع   
�لد�كنة  �ل�سوكوالتة  ل��ت��ن��اول  �لعاطفية 

يوميا حمدودة.
�لدر��سة  ه���ي  ه����ذه  ع��ل��م��ن��ا،  ح���د  وع���ل���ى   
�الأوىل �لتي تقدم دليال على �أن ��ستهالك 
�ليومية  �حلياة  يف  �لد�كنة  �ل�سوكوالتة 
�لف�سيولوجية  �حل�������االت  ع���ل���ى  ي����وؤث����ر 

و�لنف�سية.
م�ساركا،   46 م����ع  �ل���ب���اح���ث���ون  وع���م���ل 
تناولو� 30 غر�ما يوميا من %85 من 
يوميا  غر�ما   30 �أو  �لكاكاو،  �سوكوالتة 
�أو   70% بن�سبة  �لكاكاو  �سوكوالتة  من 
عدم تناول �ل�سوكوالتة يوميا ملدة ثالثة 

�أ�سابيع.
للم�ساركي  �مل��ز�ج��ي��ة  �حل����االت  وق��ي�����س��ت 
�الإيجابي  �ل���ت���اأث���ر  ج�����دول  ب��ا���س��ت��خ��د�م 

 ،)PANAS( و�ل�سلبي
وهو مقيا�ض نف�سي يتكون من 20 �سفة 
�إي��ج��اب��ي��ة �أو  ت�����س��ر �إىل ح����االت م��ز�ج��ي��ة 

�سلبية.
ول��ت��ق��ي��ي��م �ل��ع��الق��ة ب���ي ت����اأث����ر�ت تغر 
�لد�كنة  ل��ل�����س��وك��والت��ة  �مل��ز�ج��ي��ة  �حل��ال��ة 
�مل�ساركي  بر�ز  �الأمعاء، حلل  وميكروبات 

�أي�سا.
�����س���ت���ه���الك  �أن  �ل������در��������س������ة  ووج�����������دت 
�ل�سوكوالتة �لد�كنة قلل ب�سكل كبر من 

حاالت �ملز�ج �ل�سلبي يف جمموعة 
�لكاكاو بن�سبة %85، ولكن لي�ض 
�ل��ت��ي تبلغ  �ل��ك��اك��او  يف جم��م��وع��ة 

.70%
�لتنوع  �أن  �ل���رب�ز  عينات  و�أظ��ه��رت 

ب�سكل  �أعلى  ك��ان  �ملعوي  �جلرثومي 
ملحوظ يف جمموعة �لكاكاو بن�سبة 
%85 مقارنة مبجموعة �لتحكم.
�لكاكاو  جم���م���وع���ة  ل�����دى  وك�������ان 
من  �أع����ل����ى  م�����س��ت��وي��ات   ،85%

 ،Blautia
�الأمعاء،  بكتريا  م��ن  ن���وع  وه���و 
ب�������س���ك���ل كبر  �رت�����ب�����ط  و�ل���������ذي 
درجات  يف  �الإيجابية  بالتغر�ت 

�حلالة �ملز�جية.
و�أظ���ه���رت �الأب���ح���اث �ل�����س��اب��ق��ة �أن 

�ل��ك��ائ��ن��ات �حل��ي��ة �ل��دق��ي��ق��ة يف 
�ل�سحية  �ل��ت��ح��ك��م  ع��ن��ا���س��ر 

حت����ت����وي ع����ل����ى �مل�����زي�����د من 
م�����ق�����ارن�����ة   Blautia

يعانون  �ل���ذي���ن  ب��امل��ر���س��ى 
نف�سية  ����س��ط��ر�ب��ات  م���ن 

مثل �لف�سام.
و�أظ�����ه�����رت �ل����در������س����ات 
�لتنوع  �ن��خ��ف��ا���ض  �أن 
�ل��ب��ك��ت��ري ي���زي���د من 
لالإ�سابة  �ل��ق��اب��ل��ي��ة 
بالعديد من �الأمر��ض، 
مر�ض  ذل������ك  يف  مب�����ا 
�ل�����ت�����ه�����اب �الأم������ع������اء 
�الكتئاب  و��سطر�ب 
�ل�سديد و��سطر�ب 

�لقلق.
ون�سرت �لدر��سة 
جم�������ل�������ة  يف 

�ل�����ك�����ي�����م�����ي�����اء 
�حل������ي������وي������ة 

�لغذ�ئية.

مادة الكاكاو غنية بالألياف واحلديد

درا�ضة: ال�ضوكوالتة جتعلنا اأكرث 
�ضعادة وحت�ضن مزاجنا

�ل��ف�����ض �جلبهي  ق�����س��رة  �ل���در�����س���ة يف  ون���ظ���رت 
�خل�سو�ض،  وج�����ه  ع���ل���ى   )PFC(
وه����ي �جل�����زء م���ن �ل���دم���اغ 
بالوظائف  �ملرتبط 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
لتحكم  � و

يف 
�مل��������ز�ج. 

و�كت�سف 
�أن  �ل��ب��اح��ث��ون 
زيادة  �إىل  �أدى  �جل��ري 

تدفق �لدم يف هذه �ملنطقة.
ويعد �جلري �أمر� ي�سهل على �لكثرين 
منا �لقيام به ن�سبيا - ال يلزم وجود معد�ت خا�سة 
�أو تدريب للبدء، وثبت �أنه يطيل �لعمر �الفرت��سي. 
ويبدو �أن كل هذه �حلركة �ملن�سقة متنح �لدماغ �أي�سا 

�ملزيد من �لتفكر فيه.

من  �سويا،  هيدياكي  �حليوية  �لكيمياء  عامل  ويقول 
�لتحكم  مل���دى  "نظر�  �ل��ي��اب��ان:  يف  ت�سوكوبا  ج��ام��ع��ة 
�لتنفيذي �ملطلوب يف تن�سيق �لتو�زن و�حلركة و�لدفع 
تن�سيط  هناك  يكون  �أن  �ملنطقي  فمن  �جل��ري،  �أث��ن��اء 
ع�سبي متز�يد يف ق�سرة �لف�ض �جلبهي و�أن �لوظائف 
�الأخرى يف هذه �ملنطقة �ست�ستفيد من هذه �لزيادة يف 

مو�رد �لدماغ".
تعزز  �أن  �ل��ت��م��ري��ن��ات مي��ك��ن  �أن  ب��ال��ف��ع��ل  ن��ع��ل��م  ن��ح��ن 
عندما  ولكن  ط��رق،  بعدة  و�لبدنية  �لعقلية  �ل�سحة 
�لقليل  ه��ن��اك  ك���ان  �لعقلية،  بال�سحة  �الأم����ر  يتعلق 
ن�سبيا من �لتحليل �لذي �أجري حول �لفو�ئد �ملحددة 
مثل  �الأخ���رى  �لبدنية  باالأن�سطة  مقارنة  للرك�ض، 

ركوب �لدر�جات.
وكان هذ� �سيئا قرر �لباحثون معاجلته، مع �الأخذ يف 

�العتبار مدى �أهمية �جلري لتطورنا كنوع.
و�خ��ت��رب م��ا جم��م��وع��ه 26 م�����س��ارك��ا ب��ع��د ف���رت�ت من 
�لر�حة وبعد 10 دقائق من �جلري، جزئيا با�ستخد�م 

 Stroop Color-Word ما ُيعرف با�سم �ختبار
�لذي يقي�ض �أوقات رد �لفعل يف معاجلة �لدماغ - قد 
"�أخ�سر" مكتوب  كلمة  روؤي��ة  �لتمارين  �أح��د  يت�سمن 
باحلرب �الأحمر وعليك ت�سمية �للون بدال من قر�ءة 

�لكلمة.
وب��ع��د �ل��ت��م��ري��ن، ك���ان �مل�����س��ارك��ون ي��ت��ف��اع��ل��ون ب�سرعة 
�أنهم يف حالة مز�جية  و�أف���ادو�  �أك��رب مع �الخ��ت��ب��ار�ت 
تدفق  زي��ادة  �إىل  باالإ�سافة  ذل��ك  وك��ان  �أي�سا.  �أف�سل 
�لدم �لذي لوحظ يف PFC با�ستخد�م تقنية ت�سمى 
�لوظيفية  �حل��م��ر�ء  حتت  لالأ�سعة  �لطيفي  �لتحليل 

.)fNIRS(
وه���ن���اك �ل��ك��ث��ر م���ن وظ���ائ���ف PFC �ل���ف���ري���دة من 
نوعها بالن�سبة للب�سر، وال توجد يف �أدمغة �حليو�نات 
�الأخرى، لذلك يقرتح �لباحثون �أن �الكت�سافات �لتي 
تطورنا  لكيفية  فهمنا  من  تزيد  �أن  ميكن  �أوج��زوه��ا 
كنوع �أي�سا. �إنه �أي�سا دليل �آخر على �أنك ل�ست بحاجة 
لت�سعر  �لتمارين  من  �لكثر  ممار�سة  �إىل  بال�سرورة 

ثبت  �أن  و���س��ب��ق  ب��ف��و�ئ��ده��ا. 
من  �لق�سرة  �الن��دف��اع��ات  �أن 
حت�سي  على  تعمل  �لن�ساط 
و�سحة  �ل���ع���ق���ل���ي  �ل���رتك���ي���ز 
�لتمثيل  و����س���ح���ة  �ل���ق���ل���ب 

�لغذ�ئي ب�سكل عام.
�أنه  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ون  وي�����س��ر 
�عتبار  �مل��م��ك��ن  م��ن  ك���ان  �إذ� 

�أ�سكال  م��ن  �سكال  �لتمرين 
�ملختلفة  �الأن���و�ع  ف��اإن  �لطب، 

م���ن �ل���ت���م���اري���ن ت�����س��ب��ه �أن���و�ع���ا 
خمتلفة من �الأدوية - ونحن �الآن 

ن��ع��رف �مل��زي��د ع��ن ت��اأث��ر�ت �جلري 
����س��ت��خ��د�م��ه ك�سكل من  وك��ي��ف مي��ك��ن 

�أ�سكال �لعالج. 
جملة  يف  �ل�����ب�����ح�����ث  وُن�������������س������ر 

.Scientific Reports

درا�ضة تظهر ما ميكن اأن تفعل 10 دقائق فقط 
من اجلري بدماغك!

ك�شفت درا�شة جديدة اأن ممار�شة اجلري معتدل ال�شدة ملدة 10 دقائق 
التي  النتائج  وه��ي  الإدراك��ي��ة،  ووظائفك  مزاجك  لتعزيز  كافية 

متنحنا فهما اأف�شل لكيفية ارتباط التمارين البدنية بال�شحة 
العقلية.
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العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
MOJAU_2022- 0053770 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

حيث �أن �ل�سيد : �سليمان �بر�هيم كوجنو - هندي �جلن�سية - ميلك �لرخ�سة �لتجارية )كافتريا ملك 
حيث   )611291( رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  و�لتي  جتارية  رخ�سة   )1 فرع  �لزعفر�ن 
كامل ح�سته يف  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  - هندي �جلن�سية  �بر�هيم كوجنو  �سليمان   : �ل�سيد  �ن 
عبد�لكبر  �ل�سيد:  �إىل   )%100( �لبالغة   ))1 فرع  �لزعفر�ن  ملك  ))كافتريا  �لتجارية  �لرخ�سة 
)كافتريا  من  �لتجاري  �ال�سم  تغير   - �جلن�سية  هندي  ماجناتوبار�مبان-  حممد  ماجناتوبار�مبان 
ملك �لزعفر�ن فرع 1( �يل )كافتريا ملك �لزيتون( تغير �ال�سم �لتجاري لل�سركة/�ملوؤ�س�سة، خروج 

�سريك / �سركاه . ودخول �آخر / �آخرين،
و عمال بن�ض �ملادة )14 ( فقره 5 من �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �الإعالن للعلم و �نه �سوف يتم �لت�سديق على �الأجر�ء �مل�سار �إليه بعد �أ�سبوعي من 

تاريخ هذ� �الإعالن فمن لديه �أي �عرت��ض على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
MOJAU_2022- 0053733 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�مار�تي �جلن�سية  �لعبيديل  �ل�سيد / حممد عبد�هلل علي  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
و�حمل بطاقة هوية رقم 784195951757244، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
للمحاماه  و�ل��زرع��وين  )�لعبيديل  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف   ،%50 �لبالغة  ح�سته  كامل 
�إىل   519861 رق��م  حتت  �ل�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �لقانونية(  و�ال�ست�سار�ت 
�ل�سيد/ عبد�لرحمن حممد عبد�هلل �لعبيديل، �مار�تي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �مل��ادة  وعمالبن�ض    .784199470483860 رق��م 
ن�سر  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  �لقانون �الحت��ادي رقم )4( 
هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الج��ر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعي 
من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد توحيد احمد امداد اهلل   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000615/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد توحيد �حمد �مد�د �هلل 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ ب�سام عبد�خلالق قمحية - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : 
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 11350 درهم

�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأيوب عي�سى اإليا�ض يحيى  
اداء   اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005441/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �أيوب عي�سى �إليا�ض يحيى 
�لعنو�ن : �إمارة �ل�سارقة �سارع �لزهر�ء منطقة دو�ر �ل�ساعة بناية �لفرد�ن �لدور �لثاين - مكتب رقم 202 هاتف 

رقم 065535545 هاتف متحرك رقم 0506264025 0544906960 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ ح�سيب حممد كل حممد خان - �جلن�سية : باك�ستاين - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 941.353 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 70197
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة الن�سر للكهرباء وامليكانيك ذ م م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000532/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سركة �لن�سر للكهرباء و�مليكانيك - ذ م م 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ كاجا حمي �لدين مود�فان �ساه �حلميد  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 58352 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000544/ 

بن جاويد  �سعد  �مل�ستعملة وميثلها مالكها/  �لنارية  �لدر�جات  لتجارة  �ل�سحر�ء  قلب   : عليه  �ملحكوم  �إىل 
جاويد �قبال باك�ستاين �جلن�سية 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ فري�ساك �لك�سندر ، �جلن�سية ��سرت�يل  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ىل  باالإ�سافة   ، درهم   135676 و�مل�ساريف  �لر�سوم  �سامال  �لكلي  �ملجموع   : كاالآتي  تنفيذه  �ملطلوب   

�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 من تاريخ 2021/2/1 حتى متام �ل�سد�د.   
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000436 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : م�سغل دليل للمالب�ض - جمهول حمل �الإقامة : عجمان 
�ل�سناعية رقم مكاين 4798207395  

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/3/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  عجمان  حمكمة 
جو�بية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )1 �لدعوى 
على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  �مل�ستند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على 
ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله 

- بو�سفك مدعي عليه. 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000758 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لن�سمة ال�ستقد�م �اليدي �لعاملة  
جمهول حمل �الإقامة : �إمارة عجمان - منطقة  �لب�ستان - مقابل مركز �سرطة �ملدينة 
 �ل�سامل - هاتف رقم 0552474748  - 0561044424 - 0506391992
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/3/24 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
د�ئرة   -  2 �لدعوى  -  مكتب رقم  )مكتب مدير  �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  عجمان 
�ليوم �لو�حد( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/7 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000430 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لرو�حي للتجارة �لعامة ومن ميثلها  
مكاين  7_رقم  رقم  �سربة   1 �ل�سناعية   - عجمان   : �الإقامة  حمل  جمهول 

)4337710729( هاتف رقم 0501265300  
�أمام  �سباحا    8.30 �ل�ساعة  2022/3/23 يف متام  بجل�سة  باحل�سور  �نت مكلف 
مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب 
مدير �لدعوى رقم 4( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ 

�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/7 م   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIINJ2022 / 0000454 م�ستعجل  
�ىل �ملدعي عليه :  �ل�ساهي ل�سناعة �الثاث ذ م م  رفيق �ال�سالم كبر �أحمد بنجالدي�سي 

�جلن�سية ، ر�كي�ض كومار باتيل دهول �ساند باتيل - هندي �جلن�سية 
نعلمكم بان �ملدعي هاجرة �قبال ميمون هندي �جلن�سية 

قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 0.0 
لذ� يجب عليكم �حل�سور �مام حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية ، �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية 
يوم �الأربعاء �ملو�فق 2022/3/9 �ل�ساعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت، 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  �إر�سال  �أو  ح�سوركم  عدم  حالة  ويف 

�الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2022/3/3  - حرر بو��سطة �ملوظف 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
 اإعالن حكم بالن�سر 

 رقم الدعوى 2021/919 جتاري جزئي 
بناء على طلب / مدعي / �مكو لال�ست�سار�ت �لهند�سية �ض ذ م م - �جلن�سية 

�ىل مدعى عليه / �لرموك ملقاوالت �لبناء مديرها �مل�سوؤول علي �سليمان علي عبد�لعزيز �جلن�سية 
مدعي عليه / علي �سليمان علي عبد�لعزيز �جلن�سية / م�سر 

يرجى �الحاطة باأن �ملحكمة بتاريخ 2021/12/12 ��سدرت بحقك �حلكم �لتايل : 
نرف�ض �إ�سد�ر �المر لعدم تو�فر �ل�سروط �لقانونية يف �مر �الد�ء وتر�سل �الور�ق �ىل مكتب �إد�رة �لدعوى لتحديد 

جل�سة �مام حمكمة �ملو�سوع �ملخت�سة للف�سل يف مو�سوع �لنز�ع 
حكمت �ملحكمة يف مادة جتارية : 

بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ 75 �لف درهم )خم�سة و�سبعون �لف ودرهما( وفو�ئده �لتاأخرية 
بن�سبة %5 من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سلة بتاريخ 2021/10/28 وحتى متام �ل�سد�د. ورف�ست ما عد� 

ذلك من طلبات. و�لزمت �ملدعي عليهما بامل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذ� �مليعاد دون �لطعن 

على �حلكم �مل�سار �إليه فاإن �ملحكمة �سوف تتخذ �الإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
 اداري �سعادة متعاملني      

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70330 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
جتاري  تنفيذ   2021/407

 اإعالن مبح�سر حجز تنفيذي على عقار  
 عن طريق الن�سر

حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية - دائرة التنفيذ  
تعلن حمكمة ر�أ�ض �خليمة - د�ئرة �لتنفيذ �أنه بناء على طالب �حلاجز / �لبنك 
�لعائدة للمنفذ  �لعقار  �لتنفيذي على  �نه مت توقيع �حلجز  �لتجاري �لدويل - 
مبلغ  ح��دود   2021.1.3 بتاريخ  خفاجي  �سالمة  ناجح  حممد   -   1  / �سده 

وقدره 4082175.21 درهم
فيال يف منطقة �جلزيرة �حلمر�ء وثيقة �الإنتقال ملكية )2014/03151( 

نفاذ� لالأمر �ل�سادر من قا�سي �لتنفيذ يف �مللف �لتنفيذي رقم 2021/407 
تنفيذ جتاري وذلك للعلم و�تخاذ �لالزم. 

 �سعيد ال�سحي / مندوب التنفيذ           

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  1305/2021/208 تنفيذ مدين  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227  

�ملنفذ به وقدره )1053609.43  �ملبلغ  ب�سد�د  877/2020 مدين جزئي،  �لدعوى رقم  �ل�سادر يف  : تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  مو�سوع 
درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

�لقانونية  للمحاماة و�ال�ست�سار�ت  �لقانوين خر�هلل  : مكتب وكيله  �لدولة  د�خل  �ملختار  : وموطنه  �لتنفيذ: نر�ج بهل - عنو�نه  طالب 
�لكائن يف �إمارة دبي دبي �خلليج �لتجاري �سارع �الأبر�ج برج ت�سر�سل مكتب 3504 - رقم مكاين 2499586112

وميثله : جو�سلي �سبلي خر �هلل  
�ملطلوب �إعالنه : جيوتي �سابو  - عنو�نه : �إمارة دبي - عود ميثاء - �سارع عود ميثاء - مبنى �سالح حممد بن الحج ، مقابل الم�سي بالز� ، 

 0568616404  -  0568616404  : متحرك  هاتف   ،  2953592152  : مكاين   ،  209 �سقة   ،  A  319/17
مو�سوع �الإعالن : �أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2022/3/30 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
http://www. بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمي اليقل عن 20% من �لثمن �ال�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع 
من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : ح�سة يف وحدة عقارية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة 
- رقم �الر�ض 931 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �سبا 3 - رقم �لعقار : 2701 - �مل�ساحة �حل�سة : 62.88 مرت مربع - �ملقدرة ب��� 

)589264( درهم.  مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70459 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/41654(

�ملنذرة/ �ملوؤجر: �م �يه بي �نرت نا�سيونال لال�ستثمار �ض.ذ.م.م 
�ملنذر �إليه / �مل�ستاأجر: �ليوم �ملنا�سب للتجارة – موؤ�س�سة فردية - )جمهول حمل �الإقامة(

�ل�سركة �ملنذرة / �ملوؤجر تنذركم ب�سرورة �ملبادرة �يل �سد�د �لقيمة �اليجارية �مل�ستحقة مبلغ وقدر �اليجارية مبلغ وقدره 
12،369.86 درهم )�أثنى ع�سر �ألف وثالثمائة وت�سعة و�ستون درهما و�ستة وثمانون فل�ساً( كمتاأخر�ت عن عقد �اليجار 
درهم   40،000 بو�قع   08/01/2022 تاريخ  �اليجارية من  �لقيمة  ي�ستجد من  ما  و   07/01/2022 تاريخ  حتى 
)�أربعون �ألف درهما( �سنويا و حتى تاريخ �لت�سليم / �الإخالء �لفعلى من �لعي �ملوؤجرة ، وكذلك ر�سوم �خلدمات و �ل�سيانة 
وكافة فو�تر �ملاء و �لكهرباء و�لغر�مات �لتاأخرية �إ�سافة �ىل ما يلحق �ملوؤجر من ��سر�ر و خ�سائر نتيجة �خاللكم بعقد 
ل�سنة   )33( رقم  �لقانون  من   25 �مل��ادة  �سند� لن�ض  �لقانونية  �مل��دة  وذل��ك خالل  �لقانونية  �مل��دة  وذل��ك خالل  �اليجار 
رقم 26/2007 ب�سان تنظيم �لعالقة بي موؤجري و م�ستاأجري �لعقار�ت يف �إمارة دبي وذلك  للقانون  �ملعدل  و   2008

خالل �سبعة �أيام من تاريخ �لن�سر لهذ� �الأنذ�ر،
�لتي  و  �لقانونية يف حقكم  �الإج���ر�ء�ت  كافة  �سن�سطر التخاذ  فاإننا   ، �ملذكورة  �لفرتة  �ل�سد�د خالل  تخلفكم عن  يف حال 
ت�سمل �نهاء �لعقد و �خالءكم من �لعي �ملوؤجرة و �لز�مكم بالقيمة �اليجارية و�لغر�مات �لتاأخرية وكافة �لفو�تر ور�سوم 
�خلدمات و �ل�سيانة وكافة �لفو�تر �ملتعلقة باملاء و �لكهرباء وذلك حتى تاريخ �لت�سليم �لفعلي �إ�سافة �ىل ما يلحق �ملوؤجر 

من خ�سائر نتيجة �خاللكم بعقد �اليجار ومطالبتكم بالر�سوم و �مل�ساريف و �تعاب �ملحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/42587(
�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري �ض.م.ع

�ملنذر �إليها : فد�ء حممد عبد�لهادي �ل�سعافي
ينذر �ملنذر�ملنذر �ليهم ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 821،887.50  درهم )فقط ثمامنائة وو�حد 
وع�سرون �لفا وثمامنائة و�سبعه وثمانون درهما وخم�سون فل�سا الغر( خالل ثالثي يوما من 
�تخاذ كافة �الجر�ء�ت  له  �ملنذر يحق  �ملهلة فان  �ل�سد�د خالل هذه  �متناعكم عن  تاريخه وحال 
رقم  �لعقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  �ملرت�سدة  �ملديونية  بت�سوية  اللز�مكم  قبلكم  �لقانونية 
3 مببنى جليتز ريزيدن�ض 3 تاور 1 �لبالغ م�ساحته 1،133،98 قدم مربع  بالطابق رقم   321
و�ملو�قف رقم b-311 ، b-310 على قطعة �الأر�ض رقم 105 مبنطقة �حلبية �لثانية باإمارة 
دبي باملز�د �لعلني ��ستناد� الحكام �لقانون و�ملادتي )25( و)26( وما بعدها من قانون �لرهن 

�لتاميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0007479 اأمر اداء  
�إىل �ملدعى عليه : �سركة �الأندل�ض للتجارة و�ملقاوالت �لكهربائية ذ م م �بر�هيم حممود �بر�هيم بدر�ن �أردين 

�جلن�سية.
نعلمكم باأن �ملدعي �ملزروعى �يكا�ض �ض.ذ.م.م فرع دبي  قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله

�الإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
نامر بالز�م �ملدعى عليهما �ن يوؤديا بالت�سامن فيما بينهما مبلغا وقدره)146726( درهم )فقط مائة 
و�ستة و�ربعون �لف و�سبعمائة و�ستة وع�سرون درهم( و�لزمتهما بالفائدة مبقد�ر5%�سنويا من تاريخ قيد 

�لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهما بامل�سروفات
ولك �حلق يف �ال�ستئناف على هذ� �حلكم �أمام حمكمة حمكمة �ل�سارقه �الإحتادية ، �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية 
خالل مدة 30 يوما �بتد�ء من �ليوم �لذي يلي تاريخ تبلغك بهذ� �الإعالن، ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد 

��ستئناف �حلكم �ل�سادر خالل �ملدة �ملذكورة فاإن �حلكم �سي�سبح قطعيا بحقك، و�ستتخذ
مركز �سعادة �ملتعاملي

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0004687 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : فاطمة �بر�هيم مر�د عبد�لقادر �ملزمي  
جمهول حمل �الإقامة : عجمان ليور� 1 �لب�ستان رقم �ملكاين 4416208674  

حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام    2022/3/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
د�ئرة   -  2 �لدعوى  -  مكتب رقم  )مكتب مدير  �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  عجمان 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   ) �لو�حد  �ليوم 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ 

�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/3 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002103/ 
�إىل �ملحكوم عليه : وكالة �حلياة درمي للتوظيف  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �سفيان زهر �لرب�وي �لده�سان - �جلن�سية �أردين  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب 
تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 15034.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اإعالن ملخ�ض احلكم ال�سادر عن عدالة املحكمة الإبتدائية املدنية املوقرة 

يف الدعوى رقم 26 ل�سنة 2021 اإجراءات الإع�سار
ب�سفتي �أنا / وليد خمي�ض بن �سويد�ن خبر� يف �سوؤون �إعادة �لتنظيم �ملايل و�الإفال�ض مبحاكم دبي �ملوقرة ، لذ� يرجي 
�لتف�سل بالعلم �أنه قد مت تعييني من قبل مقام حمكمة دبي �ملوقرة يف �لدعوي �ملذكورة بالرقم �أعاله ، و�أن �ملحكمة 
�ملوقرة قد قامت باإ�سد�ر �حلكم يف �جلل�سة �لعلنية �ملنعقدة يف يوم �خلمي�ض �ملو�فق 27/01/ 2022 و�لذي ين�ض 
على �لتايل : �وال:- قررت �ملحكمة �إعتماد قائمة �لد�ئني �ملقبولة ديونهم،وتكليف مكتب �إد�رة �لدعوي باإ�سد�ر �سهادة 
لكل د�ئن ورد �إ�سمه يف �لقائمة تت�سمن قيمة دينه كما �سادقت عليه �ملحكمة،و�عتبار �ل�سهادة مبثابة حكم نهائي فيما 
�أمو�ل تظهر لها  �أية  يتعلق بالتنفيذ،و�سرحت بو�سع �ل�سيغة �لتنفيذية عليها،ولكل د�ئن تعقب �ملدينة للتنفيذ علي 
وفاء لدينه وفقاً للمادة)46/4( يف �ملر�سوم بقانون 19 ل�سنة 2019.  ثانياً:- حكمت �ملحكمة باإ�سهار �إع�سار �ملدين 
�ملحكمة  تاأمر  ثالثاً:-  �آث��ار قر�ر قبول �لطلب.  �الإع�سار، وزو�ل  �إج��ر�ء�ت  و�نتهاء  �لهوتي  / يحي بن حممد بن �حمد 
كافة  باإخطار  �لدعوي  �إد�رة  �لبالد، وكلفت مكتب  خ��ارج  �ل�سفر  �لهوتي،من  �حمد  بن  / يحي بن حممد  �ملدين  مبنع 
منافذ �لدولة بهذ� �الأمر للعمل علي تنفيذه.  ر�بعاً:- قررت �ملحكمة مبنع �ملدين / يحي بن حممد بن �حمد �لهوتي 
من �حل�سول علي �أي قر�ض �أو متويل جديد،ومنعه من �لدخول يف �لتز�مات، بعو�ض �أو بغر عو�ض باإ�ستثناء ما يلزم 
�ملحكمة مكتب  تاريخ هذ� �حلكم.  خام�ساً:- كلفت  �سنو�ت من  �أومن يعولهم_ملدة ثالث  �ل�سرورية  لق�ساء حاجاته 
�إد�رة �لدعوي باإخطار �سركة “�الإحتاد للمعلومات �الإئتمانية �ض.م.ع” ب�سورة من هذ� �حلكم، و�تخاذ �إجر�ء�ت قيد �إ�سم 

�ملدين / يحي بن حممد بن �حمد �لهوتي يف �ل�سجل �خلا�ض باملع�سرين.
خبري اإعادة التنظيم املايل والإفال�ض اأ/ وليد خمي�ض بن �سويدان

اإعـــــــــــــــــــــالن 

70021
العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

MOJAU_2022- 0053720 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

يف  يرغب  بنغالدي�ض  �جلن�سية   ، �حلق  نور  �سوبون   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد : حممد نظم �حل�سن 
)�لو��سط  �لرخ�سة  يف  بنغالدي�ض  �جلن�سية  موزمدير  �حليدر  رفيق  حممد  موزمدير 
�لتجارة �سكر�ب �ملعادن( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )562901( 

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية ،
تعديالت  �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة الأخر

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعي من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة  
برقم املحرر 2022/0050822

�إع�الن ع�زل
�ملعلن )1( : �حمد بخيت علي بخيت �لكتبي ، �إمار�تي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784199837648601(، 

�لعنو�ن : �ل�سارقة ، منطقة �لبديع ، �سارع رقم 29 ، فيال رقم 2
هاتف رقم : )971527777566(

�ملعلن )2(: حممد بخيت علي بخيت �لكتبي ، �إمار�تي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784198847650474(، 
�لعنو�ن : �ل�سارقة ، منطقة �لبديع ، �سارع رقم 29 ، فيال رقم 2

هاتف رقم : )971564560006(
�ملعلن �إليه : �سعيد بخيت علي بخيت �لكتبي ، �إمار�تي �جلن�سية

)971504441227(  : رقم  هاتف   - �لعنو�ن : �ل�سارقة ، منطقة �لبديع ، �سارع رقم 29 ، فيال رقم 4 
�ملو�سوع : عزل من �لوكالة

�إ�سارة للوكالة �خلا�سة �ملحررة ل�ساحلك من قبلنا بتاريخ : 2021/08/02م و�مل�سدق عليها من �ل�سيد �لكاتب �لعدل 
مبحاكم دبي برقم : )2021/1/164089( وعمال بن�ض �ملادة : )955( من قانون �ملعامالت �ملدنية رقم : )5( ل�سنة 

: )1985( و �ملعدل بالقانون رقم : )1( ل�سنة : )1987(
لذلك :  فاإننا نعلنك مبوجبه بعزلك من �لوكالة �مل�سار �إليها �أعاله �عتبار� من يوم ت�سلمك هذ� �الإعالن ، فاإن كان لديك 

�أي �عرت��ض على ذلك يرجى �تباع �ل�سبل �لقانوني�ة ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0049911
�إخطار عديل

�ملخط�ر: �لقائد لتج�ارة مو�د �لبناء و�ل�سقاالت، رخ�س�ة �س�ادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف �ل�سارقة بالرقم 750625 
وميثلها �ل�سيد / �مر �حمد عثمان �جلميلي، �جلن�سية : �سوريا ب�سفته �ملالك، وميثله �ل�سيد/ �حمد حممد �سالح منال �حم�د 
�جلن�سية : �سوريا، ويحمل بطاقة هوية رقم 784198838691396، مبوجب وكالة م�سدقة لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل 

مبحاكم �ل�سارقة بالرقم SH20200618D37153 بتاريخ 2020-06-18
�لعن�و�ن : �ل�سارقة - هاتف رقم : 0505501223

�مل��خ��ط��ر �إل����ي����ه: �ل�����س��ي��د/ خ��ل��ف��ان خ��م��ي�����ض حم��م��د ع��ل��ي �ل���رم���ي���ث���ي، �جل��ن�����س��ي��ة : �الم���������ار�ت، وي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة ه���وي���ة رقم 
�لعن�و�ن : �لعي - هاتف رقم : 0526514445  784198920591702

مو�سوع �الإخطار: �ملطالبة مببلغ وقدره 62،000 )�ثنان و�ستون �ألف درهما فقط ال غر(
�لوق�ائ�ع : - نتيج�ة �لتعام�ل �لتج�اري بي�ن �ملخطر و �ملخطر �ليه�م، ق�ام �ملخطر �ليه�م بتحرير �سي�ك للمخطر، وبقيم�ة �جمالية 
1. �ل�سيك رقم )000019(  - )62،000( درهم با�سم / �لقائد لتجارة مو�د �لبناء و�ل�سقاالت و�ملبينة بالو�سف �لتايل : 
، �ال  �ملذكور  �لبنك  �ل�سيكات على  2020/03/01 مت تقدمي على �ملخطر  بتاريخ  و�مل�سحوب على بنك �الم��ار�ت �ال�سالمي 
�نها �عيد دون �سرفه، مرفق �سورة من �ل�سيك / حاول �ملخطر �الت�سال باملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� حلل �ملو�سوع لكن دون 
جدوى، لذلك - يخطر �ملخطر )�ملخطر �ليهم( ب�سرورة �سد�د �ملبلغ وقدره 62،000درهم وذلك خالل 5 �أيام من تاريخه و�الإ 

�سي�سطر �أ�سفاً �إىل �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لتي تكفل �حل�سول على حقوقه بكل حتفظ و�إحرت�م،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533
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MOJAU_2022- 0053980 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن ن�سر

�مار�تي   - �ل�سمري  �ل�سعيدي  على  عمر  �ل�سيد/حمود  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل��ب��ال��غ��ة )100%( �إىل  �ل��ت��ن��ازل ع���ن ك��ام��ل ح�����س��ت��ه  �ل��ب��ي��ع و  �جل��ن�����س��ي��ة ي��رغ��ب يف 
�لرخ�سة  �جلن�سية يف  - هندي  �دري�ض  �دري�ض حممد  نيا�سدين حممد  �ساه   / �ل�سيد 
 : رق��م  �لرخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  ب��اإم��ارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �ملهذب(  )كافتريا  �مل�سماة 

)216644(، - تنازل ��سحاب �لرخ�سة الآخر،
وعمال بن�ض �ملادة )14( فقرة رقم )5( من �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �ساأن �لكاتب �لعدل ، فقد �قت�سى ن�سر هذ� �الإعالن للعلم و �نه �سوف يتم �لت�سديق 
على �الإجر�ء �مل�سار �إليه بعد �أ�سبوعي من تاريخ هذ� �الإعالن فمن لديه �أي �عرت��ض 

حيال ذلك عليه �إتباع �الإجر�ء�ت �لقانونية،
الكاتـب العـدل العام

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
MOJAU_2022- 0053962 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

موؤ�س�سة  ميلك  �جلن�سية  باك�ستاين   - يون�ض  حممد  �سودري  �ل�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �ل�سيار�ت(  ل�سيانة  �ل�سنارة  )ور�سة  �مل�سماه  خدمات  بوكيل  فردية 
باك�ستاين   - يون�ض  حممد  �سودري  �ل�سيد/  ويرغب  رقم )24205(،  مبوجب رخ�سة جتارية 
�جلن�سية - يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد /حممد يا�سر 

�لدين فهيم حممد فارق - بنغالدي�سي �جلن�سية ،
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعي من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2208/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/28 �مر على عري�سة - حتكيم ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2268381.24( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : ميدي�ست د�تا �سي�ستم�ض - فرع دبي - و�خرون
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - عود ميثاء - �سارع �م هرير - خلف بريد �لكر�مة �ملركزي - بجو�ر حمل 
�أركميديا - بناية ملك خادم علي �أبوعميم - طابق رقم 1 - مكتب رقم 1 - هاتف:042212494 - رقم 

مكاين:2987093150 
بيانكا   -3 �لعامة  للتجارة  �سيتي  �سلفر   -2 �يوبان  كا�ستور  ماريجوى  زيتيل   -1  : �إعالنهم  �ملطلوب 

ريجينا دي �سيلفا    - �سفتهم : حاجز �سابق
مو�سوع �الإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على ما�سبق حجزه ل�ساحلكم يف �لدعوى رقم 5084/2018 
تنفيذ عمايل و 49392018 تنفيذ عمايل و��سر�ك �مللف �ملاثل يف حجزه �ل�سابق ل�ساحلكم وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  426/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيك �ملرجتعات رقم 3713-3717 و�ل�سادرة عن بنك ر�أ�ض �خليمة ، 
بقيمة )29992( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : �لز�ن لتجارة مو�د �لبناء �ض.ذ.م.م
����س���ارع 22 - م�����س��ت��ودع رق����م 3 - رقم  �ل���ق���وز �ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل���ر�ب���ع���ة -  ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب����ي - م��ن��ط��ق��ة 

مكاين:3523286468 
�أب��ورزق 2- ديلز لالعمال �لفنية ����ض.ذ.م.م    - �سفتهما :  �ملطلوب �إعالنهما : 1- �سهى �بر�هيم علي 

منفذ �سدهما
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)31217( درهما �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 70197

اعالن بالن�سر 
 7113/2019/207 تنفيذ جتاري 

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

�ىل �ملنفذ �سده/1-  يوني�سيف الخت�سا�ض حماية �حلريق �ض.ذ.م.م - جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ساجترو لل�سياحة و�ل�سفر �ض.ذ.م.م

وميثله:جا�سم �سامل م�سبح �سامل 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د 

)38192.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن بالن�سر        

 565/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �سركة �لفال�سى للهند�سة و�الن�ساء�ت �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�لعابر للمقاوالت ملالكها عبد�هلل �ل عبد�هلل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد �ض.ذ.م.م

وميثله:بدر حممد علي �لقرق 
�لف  وخم�سون  مائتي  دره��م   )250.000( مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
درهم ، و�لفائدة �لقانونيه 12% من تاريخ �ال�ستحقاق 2018/7/8 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب حماماه. 
وحددت لها جل�سة يوم �الثني �ملو�فق 2022/3/14 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2555/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �خلام�سة رقم 15

مو�سوع �لدعوى : تطلب �ملدعية من عد�لة �ملحكمة ت�سجيل �لدعوى وحتديد جل�سة لنظرها و�عالن �ملدعي عليه ب�سورة 
عن �سحيفتها و�ملوعد �ملحدد لها وبعد �ملحاكمة و�لثبوت �حلكم:ب�سم ملف �لنز�ع رقم 1277 ل�سنة 2021 نز�ع جتاري وبالز�م 
�ملدعي عليها )74288( ب�سد�د مبلغ درهم و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ال�ستحقاق حتى متام �ل�سد�د �لتام �لز�م �ملدعي 

عليها بالر�سوم و�مل�ساريف �ملدعية. 
�ملدعي:الك�سري �سوبر لتاأجر �ل�سيار�ت �ض.ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �البر�ج - بناية فندق جلف كورت حمل رقم 02 - 
بالقرب من فندق ميلينيوم مكاين 2615686247

�ملطلوب �إعالنه :  1- ماجد حمي �لدين  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/12/9 1- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل 
�ملدعية مبلغ )59.588( درهم ت�سعة وخم�سون �لفا وخم�سمائة وثمانية وثمانون درهما ، قيمة مديونية وبالفائدة بو�قع %5 
منذ تاريخ 2021/5/26 وحتى متام �ل�سد�د 2- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ )14.700( درهم �ربعة ع�سر 
�لف و�سبعمائة درهما ، تعوي�ض وبالفائدة بو�قع 5% من تاريخ �سرورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بالر�سوم 
و�مل�ساريف ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثي يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:95/2021/39 جتاري م�سارف كلي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�سارف �لكلية رقم 250

م��و���س��وع �ل���دع���وى : �مل��ط��ال��ب��ة ب���ال���ز�م �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه��م ب��ال��ت�����س��ام��ن و�ل��ت�����س��امم و�ل��ت��ك��اف��ل مب��ب��ل��غ وق���دره 
وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )21433194.81(

�ل�سد�د �لتام. 
�ملدعي:بنك �ال�ستثمار �ض.م.ع

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع �مل�ستقبل - مبنى �بر�ج رجال �العمال 
��سبكت تاور - مكتب 3401 - رقم مكاين:2527587343 - وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر

�ملطلوب �إعالنهما :  1- بيال للمنا�سبات �ض.م.ح 2- ريا�ض جويدى  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2022/1/19 ، يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/ بنك �ال�ستثمار �ض.م.ع بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 
�لر�سوم  �لتام و�لزمتهم من  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  مبلغ )21.433.194.81( درهم و�لفائدة 5% من 
و�مل�ساريف ومبلغ )1000( درهم �تعاب �ملحاماة ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثي 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:4617/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لتا�سعة رقم 146

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )1.576.394( دوالر �مريكي �و يعادله 
و�لر�سوم   - �الم��ار�ت��ي  بالدرهم  و�ستون  و�ستة  وثالثمائة  �ل��ف  وثمانون  وخم�سة  و�سبعمائة  ماليي  خم�سة   )5785366(
بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 

كفالة . 
�ملدعي:�سليم دوكوري

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - مبنى ��سبكت تاور - �سقة مكتب 3202 - جو�ر باي �فينيو 
مول

�ملطلوب �إعالنهما :  1- زومانا تر�وري 2- باركاري بويتي  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2022/2/7 ، بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن بان 
يوؤديا للمدعي وقدره )1.576.394( دوالر �مريكي مليون وخم�سمائة و�ستة و�سبعون �لف وثالثمائة و�ربعة وت�سعون دوالر 
�مريكي �و ما يعادله بالدرهم �المار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �سنويا من تاريخ قيد �لنز�ع يف 2021/11/25 وحتى 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما   ، �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  بامل�ساريف  و�لزمتهما  �ل�سد�د  متام 
خالل ثالثي يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2158/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لثامنة رقم 20

مو�سوع �لدعوى : �لت�سريح بقيد �لدعوى و�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة �لفو�تر مو�سوع 
�ملطالبة مبقد�ر )44.072.02( درهم �ربعة و�ربعون �لفا و�ثنان و�سبعون درهما و�ثنان فل�سا - �لز�م �ملدعي 

عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�سركة جمموعة �المار�ت لالت�ساالت )جمموعة �ت�ساالت( �ض.م.ع

�أبوظبي - �ملطار - �بوظبي - �سارع حمد�ن بن حممد - مبنى �ت�ساالت �لرئي�سي  عنو�نه:�المار�ت - �مارة 
- بجانب مارك�ض و�سبن�سر 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سار�ن �سينغ �سوم نات  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2022/3/2 ، يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/ �سركة جمموعة �المار�ت لالت�ساالت )جمموعة �ت�ساالت( �ض.م.ع بي�سرح  ، حكما مبثابة 
�لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم  �ليوم  �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثي يوما �عتبار� من 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:765/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

و�لر�سوم  دره���م   )370.833.37( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ب��ا���س��د�ر  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�سوع 
و�مل�ساريف . 

�ملدعي:جمموعة �و بي كي لال�ستثمار �ض.ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري

 وميثله:حمد�ن حممد حمد�ن عبد�هلل �ل�سام�سي
�ملطلوب �إعالنه :  1- كريتف لذر �آرت للوحات �لفنية  -  �سفته : مدعي عليه

 - ب���ت���اري���خ:2021/7/30  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��ست�سد�ر  :طلب  �الإع���الن  مو�سوع 
يوؤديا  ب��ان  بالت�سامن  و�ل��ث��اين  �الوىل  عليهما  �ملدعي  ثانيا:بالز�م   - جتارية  م��ادة  يف  �ملحكمة  �وال:�م���رت 
�لفا وثمامنائة وثالثة وثالثون درهما و�سبعة  �ملدعية مبلغ )370.833.37( درهم ثالثمائة و�سبعون  �ىل 
وثالثون فل�سا - قيمة �ل�سيكات مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك وحتى 
متام �ل�سد�د وبالر�سوم و�مل�ساريف ومبلبغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ض ماز�د عن ذلك من 

طلبات .ولكم �حلق يف ��ستئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70574

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:341/2022/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مبلغ  دره��م   )603917.05( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �الم��ر  با�سد�ر  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�سوع 
)70.000( درهم بالت�سامن و�لت�سامم فيما بينهما على �سبيل �لتعوي�ض عن �ال�سر�ر �لتي �أ�سابت طالبة 

�المر وما فاتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة وتفويت �لفر�سة و�لر�سوم و�مل�ساريف . 
�ملدعي:�سركة �ساهي لالطار�ت �ض.ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �بوظبي - �سارع �لكورني�ض - مبنى د�ر �ل�سالم - بجو�ر �ملدينة ماركت - �لطابق 
3 - �سقة 302 -  وميثله:ليلى حمزه �إ�سماعيل �ملال

�ملطلوب �إعالنه :  1- �لوبرمبيل كونان �سندر�ن  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع �الإعالن :طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2022/2/17 - بالز�م 
وت�سعمائة  �الف  وثالثة  �ستمائة  دره��م   )603.917.5( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي 
و�سبعة ع�سر درهم وخم�سون فل�ض ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام 
مع �لز�مهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ )500( درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات 

.ولكم �حلق يف ��ستئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن حكم بالن�سر        
4365/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- �لتطوير للمقاوالت �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له : ر�ك فيك�ض ذ.م.م
وميثله : رميا عبد�حلكيم �جلر�سى 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2022/2/14  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )96153.76( درهم �ستة وت�سعون �لف ومائة ثالثة وخم�سون درهم و�ستة 
، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام  و�سبعون فل�ض 
�ل�سد�د و�لزمتها �ملنا�سب من �مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� 
�عتبار� من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثي  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:298/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �الوىل رقم 400

و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )25241.78( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�سوع 
�ملحاماة �سم ملف �لنز�ع �ملدين رقم:3506/2021. 

�ملدعي:�سركة جمموعة �المار�ت لالت�ساالت )جمموعة �ت�ساالت( �ض.م.ع
عنو�نه:�المار�ت - �مارة �بوظبي - �ملطار - �سارع حمد�ن بن حممد - مبنى �ت�ساالت - بجانب مارك�ض �سبن�سر

وميثله:عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي
�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد �سكيل حممد يو�سف  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )25241.78( درهم 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة �سم ملف �لنز�ع �ملدين رق���م:3506/2021 - وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  
�ملو�فق  2022/3/9  �ل�ساعة 09.00 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:346/2022/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �الوىل رقم 400
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )26544.36( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�سوع 

�ملحاماة �سم ملف �لنز�ع �ملدين رقم:3525/2021. 
�ملدعي:�سركة جمموعة �المار�ت لالت�ساالت )جمموعة �ت�ساالت( �ض.م.ع

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �بوظبي - �ملطار - �سارع حمد�ن بن حممد - مبنى �ت�ساالت - بجانب مارك�ض �سبن�سر
وميثله:عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي

�ملطلوب �إعالنه :  1- م�سعود �جمد علي  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )26544.36( درهم 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة �سم ملف �لنز�ع �ملدين رق��م:3525/2021 - وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض  
�ملو�فق  2022/3/10  �ل�ساعة 09.00 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:510/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لر�بعة رقم 403

وقدره  مبلغ  و�لت�سامم  �لت�سامن  �سبيل  على  للمدعية  يدفعا  ب��ان  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�سوع 
)1.986.131.15( درهم مليون وت�سعمائة و�ستة وثمانون �لفا ومائة وو�حد وثالثون درهما وخم�سة ع�سر فل�سا - و�لفو�ئد 

�لقانونية بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
�ملدعي:دوم �دفان�سد لالأعمال �لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية �سبيكرتم - �لطابق �الول - مكتب رقم 107 - هاتف:0433661144 - فاك�ض 
Daem@domeint.com:رقم:043359434 - �لربيد �اللكرتوين

�ملطلوب �إعالنه :  1- تيمور تياليف  -  �سفته : مدعي عليه 
�سبيل  على  للمدعية  يدفعا  ب��ان  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    : �الإع��الن  مو�سوع 
وثالثون  وو�ح��د  ومائة  �لفا  وثمانون  و�ستة  وت�سعمائة  مليون  درهم   )1.986.131.15( وق��دره  مبلغ  و�لت�سامم  �لت�سامن 
درهما وخم�سة ع�سر فل�سا - و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم �الثني  �ملو�فق  2022/3/14  �ل�ساعة 09.00 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:295/2022/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �الوىل رقم 400
للنز�ع �ملدين رقم 3509-2021 نز�ع مدين و�سمها للدعوى وحتديد  �لتابعة  �لدعوى  �لت�سريح بقيد   : �لدعوى  مو�سوع 
وقدره  �ج��م��ايل  �ملطالبة  مو�سوع  �ل��ف��و�ت��ر  قيمة  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  لنظرها  جل�سة  م��وع��د  �ق���رب 
)26.359.87( درهم �ستة وع�سرون �لفا وثالثمائة وت�سعه وخم�سون درهم و�سبعة وثمانون فل�سا ، �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�سركة جمموعة �المار�ت لالت�ساالت )جمموعة �ت�ساالت( �ض.م.ع

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �بوظبي - �ملطار - �سارع حمد�ن بن حممد - مبنى �ت�ساالت - بجانب مارك�ض �سبن�سر
وميثله:عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد ��سد �ساكهي غالم �ساكهي  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لت�سريح بقيد �لدعوى �لتابعة للنز�ع �ملدين رقم 3509-2021 نز�ع 
مدين و�سمها للدعوى وحتديد �قرب موعد جل�سة لنظرها �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة �لفو�تر مو�سوع 
�ملطالبة �جمايل وقدره )26.359.87( درهم �ستة وع�سرون �لفا وثالثمائة وت�سعه وخم�سون درهم و�سبعة وثمانون فل�سا ، 
�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2022/3/8  �ل�ساعة 
09.00 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 70540

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:84/2022/322 ا�ستئناف عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�ستئناف �لعقارية �لثانية رقم 202
مو�سوع �ال�ستئناف : �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رق��م:153-2021  عقاري كلي و�لر�سوم و�مل�ساريف 

و�التعاب. 
�مل�ستاأنف:برنت �نف�ستمنت�ض ليمتد

و�ال�ست�سار�ت  للمحاماة  �هلل  خر  �لقانوين  وكيلها  مكتب   - �لدولة  يف  لها  خمتار  موطنا  عنو�نه:و�ملتخذة 
�لقانونية - و�لكائن يف �مارة دبي - �خلليج �لتجاري

 وميثله:جو�سلي �سبلي خر �هلل 
 : �سفتهم    - ع��م��اروف   تيمور   -3 �ساتروف�ستكيا  �ولغا   -2 ماك�سوف  �ماجنيالدي   -1   : �إعالنهم  �ملطلوب 

م�ستاأنف �سدهم
�أ�ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رق���م:2021/153 عقاري كلي. وحددت لها  مو�سوع �الإع��الن :  قد 
جل�سة يوم �الثني  �ملو�فق  2022/3/14  �ل�ساعة 10.00 �ض بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:3648/2021/460 نزاع مدين 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 763

مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة بتحويل �ملخالفة �ملرورية �ىل �مللف �ملروري �خلا�ض باملدعي عليه �و �لرمز �ملروري �لعائد 
له �و �لز�مه ب�سد�د قيمتها و�لتي تقدر مببلغ )5000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 

�ملتنازع:حممود فايز �لو�وى
عنو�نه:�المار�ت - �مارة عجمان - �لر��سدية - عجمان - �سارع �لر��سدية 1 مبنى هور�يزون - �سقة 15 مكتب 1507

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد ز�هد حممد �سريف  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بتحويل �ملخالفة �ملرورية �ىل �مللف �ملروري �خلا�ض 
و�لر�سوم  دره��م   )5000( مببلغ  تقدر  و�لتي  قيمتها  ب�سد�د  �ل��ز�م��ه  �و  له  �لعائد  �مل���روري  �لرمز  �و  عليه  باملدعي 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة العالن �ملتنازع �سده بالقر�ر �ملنهي للخ�سومة ، قررنا مبثابة �حل�سوري بالز�م 
�ملتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ خم�سة �الف درهم وبالز�مه بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة وب�سمول �لقر�ر بالنفاذ �ملعجل بال كفالة .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4112/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �حلادية ع�سر رقم 156
مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )420000( درهم �ربعمائة وع�سرون �لف درهم 
�ل�سد�د مع ت�سمينه  �ل�سيك �حلا�سل يف 2021/8/2 وحتى متام  ��ستحقاق  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة 

�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�سعيب ��سلم �سبال �سودري حممد ��سلم �سبال

ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - دي����ره - ���س��ارع �ب��وب��ك��ر �ل�����س��دي��ق - ب��ن��اي��ة �ل��ق��رن 21 - م��ك��ت��ب 403 - ه�����ات�����ف:042388763 - 
متحرك:0501659169 - رقم مكاين:3182695395

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سابارى �ساندر�ن �ساندر�ن ر�مان  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2022/1/25 ، مبثابة �حل�سوري بالز�م �ملدعي 
عليه �ن يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ )400000( �ربعمائة �لف درهم و�لفائدة �لقانونية على ذلك �ملبلغ بو�قع 5% من تاريخ 
��ستحقاق �ل�سيك وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته �لر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم �تعاب حماماة ورف�ست ماعد� ذلك 
من طلبات ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثي يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  9790/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/3951 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)531718.82( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : طائر �لنور�ض )�أت�ض يف �أيه �سي( لل�سناعة �ض.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - �لقوز �ل�سناعية 3 - �سارع رقم c25 - بالقرب من معهد كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت 
- مقابل ميلينيوم جروب - رقم مكاين:2044379033 - هاتف رقم:043470047 - فاك�ض رقم:043470824 - 

حممول:0555021377 - وميثله:غازي �بر�هيم �حمد بن �سيفان 
 : - �سفتهما  ذ.م.م     �لفنية  للمقاوالت  �مل�ستقبل  2- قطار  �سوفت  �سيفت  فيكتور   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

منفذ �سدهما
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)531718.82( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1576/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1052/2021 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )1.647.306( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�ست�سفى ميدكر �ض.ذ.م.م

ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب���ي - �خل��ل��ي��ج �ل��ت��ج��اري - ���س��ارع ب���رج خليفة - ب���ر�مي ت���اور - �ل��ط��اب��ق �ل��ع��ا���س��ر - هاتف 
رقم:043352200 - فاك�ض:043342200 - رقم مكاين:2583686879 

�ملطلوب �إعالنه : 1- بنتا كر خلدمات �ملر�فق �ل�سحية �ض.ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1.647.306( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4827/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1090/2021 �أمر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)109402( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : �خلط �لالمع للتجارة �لعامة ذ.م.م - وميثلها �ل�سيد/ع�سام حممد عبد�لوهاب �سليمان 
- ب�سفته �سريك ومدير

2 ملك حممد عبد�هلل  رقم  �ل�سناعي - حمل  �لثالث  �سارع  - خلف   12 رقم  �ل�سناعية   - عنو�نه:�ل�سارقة 
�خليال 

�ملطلوب �إعالنه : 1- موؤ�س�سة �لعابر للمقاوالت     - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)109402( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6642/2020/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/2568 �أمر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)53020( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : بين�ستيف ديال كروز مايور�ل

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �ملرقبات - ديرة - دبي - �سارع �بوبكر �ل�سديق - مبنى �لقرن 21 - �سقة 404 
بوكالة �ملحامي/�حمد مهدي �لعتيبي 

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �سركة تات�سا تريدجن �ض.م.ح 2- �لدرين جون توما�ض - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  ، وعليه  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )53020(

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 70533

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  305/2018/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، كلي  عقاري   2017/541 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
وقدره )1557037.02( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف باال�سافة �ىل ف�سخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك 
�لكائنة مبنطقة ند�حلمر  �ر�ض رقم 4161111  �ملقامة على قطعة  �ل�سكنية  �ملوؤرخة 2015/5/19 عن فيال 

بدبي .
طالب �لتنفيذ : م�سرف �المار�ت �ال�سالمي �ض.م.ع

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث
وميثله:حممد عبد�مللك م�سطفى �هلي

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد �سالح حممد بن ��سحاق     - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �الإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �ال�سهم �مل�سجلة يف �سوق دبي 

�ملايل - وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 70197

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:29/2022/22 مدين كلي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �الوىل رقم 400
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )11.546.504( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
�ملدعي:�حمد ��سغر طاهري ن�سب

ع���ن���و�ن���ه:دول���ة �الم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �م�����ارة دب����ي - دي�����ره ����س���ارع ب��ن��ي ي���ا����ض ب����رج �مل�����س��رف مكتب 
�لربيد   - ������������ض.ب:182808   - م�������ك�������اين:3005495192  رق����م   - م�����ت�����ح�����رك:0588162727  ه���ات���ف   -  1407

�اللكرتوين:gmail.co@asiametal08 - وميثله:عادل عبد�هلل خمي�ض �ملعمري
�ملطلوب �إعالنه :  1- بيه �سي �سي م.م.ح  -  �سفته : مدعي عليه 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  م��و���س��وع �الإع����الن :  ق��د 
�لتام  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  �ملحاماة و�لفائدة 12% من  )11.546.504( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2022/3/9  �ل�ساعة 09.00 
�ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392
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•• م�سقط -الفجر:

و�ملعريف  �لثقايف  �لتو��سل  ج�سور  م��ّد  على  منها  حر�ساً 
يف  للكتاب”  �ل�����س��ارق��ة  “هيئة  ���س��ارك��ت  و�إق��ل��ي��م��ي��اً،  ع��رب��ي��اً 
�لدويل  م�سقط  “معر�ض  م��ن   26 �ل���  �ل����دورة  فعاليات 
م�سقط  �ل��ُع��م��ان��ي��ة  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف  �أُق���ي���م  �ل����ذي  للكتاب”، 

مب�ساركة 715 د�ر ن�سر من 27 دولة.
ونقلت �لهيئة يف جناحها �خلا�ض لرو�د �ملعر�ض و�سيوفه 
ون�سر  �سناعة  دعم  يف  �ل�سارقة  �إم��ارة  وم�ساريع  مبادر�ت 
“معر�ض  جتربة  ت�ستعر�ض  حيث  وعاملًيا،  عربًيا  �لكتاب 
�لقر�ئي  �ل�سارقة  و”مهرجان  للكتاب”،  �لدويل  �ل�سارقة 
�إىل جانب �خلدمات و�لت�سهيالت �لتي تقدمها  للطفل”، 
من  للنا�سرين  للن�سر”،  �ل�سارقة  ملدينة  �حلرة  “�ملنطقة 
خمتلف بلد�ن �لعامل، باالإ�سافة �إىل �لفر�ض �لتي توفرها 
�ملحتوى  و�سناع  و�ملرتجمي  و�لكّتاب  للنا�سرين  �لهيئة 
للحقوق  �لدولية  �ل�سارقة  “وكالة  خالل  من  �الإب��د�ع��ي، 
�لتي ت�سهل �لتو��سل بي �الأطر�ف �لفاعلي يف  �الأدبية”، 

عملية �لن�سر وت�سمن حقوقهم.
و���س��ّل��م ���س��ع��ادة �أح��م��د ب��ن رك��ا���ض �ل��ع��ام��ري، رئ��ي�����ض هيئة 
بن  ي���زن  ذي  �ل�سيد  �ل�سمو  ل�ساحب  ل��ل��ك��ت��اب،  �ل�����س��ارق��ة 

�لثقافة  وزي���ر  �سعيد،  �آل  هيثم 
ب�سلطنة  و�ل�����س��ب��اب  و�ل��ري��ا���س��ة 
زي����ارت����ه جلناح  خ�����الل  ع����م����ان، 
من  ن�سخًة  �مل��ع��ر���ض،  يف  �لهيئة 
ل�ساحب  �جل����دي����د  �الإ�������س������د�ر 
�سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ل���ق���ا����س���م���ي، ع�سو  ب����ن حم���م���د 
�ل�سارقة،  حاكم  �الأعلى  �ملجل�ض 
يف  �ل��ي��ع��ارب��ة  “تاريخ  ب��ع��ن��و�ن: 
ُعمان”، ون�سخًة من كتاب �سموه 
و�لتجارة  �ل�����س��د�ق��ة  “�تفاقية 
و�سلطان  �ل��ربت��غ��ال  م��ل��ك  ب���ي 

زجنبار �سنة 1879 م«. 
و�لريا�سة  �لثقافة  وزي��ر  وثّمن 
جهود  ُعمان  ب�سلطنة  و�ل�سباب 
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�لقا�سمي،  حم��م��د  ب��ن  ���س��ل��ط��ان 

�سموه  و�ه��ت��م��ام  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو 
�أحد�ثه  وحفظ  وتنقيته  �ملنطقة  ت��اري��خ  بتوثيق  �مل��ع��ريف 
لالأجيال �لقادمة لتعي تاريخ �أمتها وكفاح �الآباء يف �سبيل 

بناء �الأوطان.
ركا�ض  ب��ن  �أح��م��د  �سعادة  و�لتقى 
�ل�سارقة  هيئة  رئي�ض  �ل��ع��ام��ري، 
بن  �سعيد  �ل�سيد  �سعادة  للكتاب، 
وز�رة  وكيل  �لبو�سعيدي،  �سلطان 
و�ل�سباب  و�ل���ري���ا����س���ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
ُعمان،  ب�سلطنة  �لثقافة  ل�سوؤون 
�ل��ل��ق��اء بحث �سبل  وج���رى خ��الل 
�لتعاون بي �لهيئة ووز�رة �لثقافة 
�لُعمانية و�ال�ستفادة من �خلرب�ت 
وت�سويق  ون�سر  �سناعة  جم��ال  يف 
�لكتاب، و�لتعريف باالإنتاج �ملعريف 
�ملحافل  يف  ل��ل��ب��ل��دي��ن  و�ل���ث���ق���ايف 

و�ملعار�ض �لدولية. 
�ملعر�ض،  يف  �لهيئة  م�ساركة  وعن 
ق�����ال ����س���ع���ادة �أح����م����د �ل���ع���ام���ري، 
للكتاب:  �ل�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض 
�ل�سارقة للكتاب يف معر�ض م�سقط  “تاأتي م�ساركة هيئة 
�ل�سمو  ل�ساحب  للروؤية �حلكيمة  ترجمًة  للكتاب  �لدويل 
�ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 
�ملجل�ض �الأعلى حاكم �ل�سارقة، وجت�سيًد� لتوجيهات �سموه 
و�الحتفال  �لثقايف  و�حل���و�ر  �لتو��سل  ج��ه��ود  با�ستمر�ر 
�لد�ئم مبو��سم �لكتاب �سو�ًء يف �ل�سارقة �أو على �مل�ستويات 
�ملعريف  ب��االإن��ت��اج  �اله��ت��م��ام  ليبقى  و�ل��ع��امل��ي��ة،  �الإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لهيئة  �أول��وي��ات  ���س��د�رة  يف  و�لنا�سرين  �مل��ب��دع��ي  ودع���م 

وم�ساركاتها �خلارجية«.
 و�أ�ساف: “حتر�ض هيئة �ل�سارقة للكتاب يف كل م�ساركاتها 
�خلارجية عربياً وعاملياً على نقل �مل�سهد �لثقايف �الإمار�تي 
على  �لكتاب  معار�ض  وم���در�ء  �لنا�سرين  ك��ب��ار  وتعريف 
م�سروع �ل�سارقة �لثقايف وريادتها يف دعم �لنهو�ض ب�سناعة 
�لكتاب، وما يتم بذله من جهود موؤ�س�سّية لالرتقاء بثقافة 
�الإم��ارة يف  �لقر�ءة، عرب بر�مج وروؤى تعزز تقدم جتربة 

بناء جمتمع �ملعرفة«.
معار�ض  م��در�ء  ع��دًد� من  �لعامري  �أحمد  �سعادة  و�لتقى 
�لفعاليات  �أج��ن��دة  �أم��ام��ه��م  و��ستعر�ض  �ل��ع��رب��ّي��ة،  �لكتب 
كما  و�إق��ل��ي��م��ًي��ا،  حم��ل��ًي��ا  �لهيئة  تنظمها  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت 
تناول جهود �لهيئة وم�ساركاتها �خلارجية �سعًيا للو�سول 
بهدف خلق  عاملية،  �آف��اق  �إىل  و�لعربي  �الإمار�تي  بالكتاب 
حو�ر ثقايف وح�ساري يوثق �ل�سالت �ملعرفية بي �لثقافة 

�لعربية و�لثقافات �لعاملية.

•• اأبوظبي-الفجر

ربع  �أم�����س��ي��ات  ث��اين  �ل��ث��الث��اء،  �ل��ي��وم  تنطلق م�ساء 
من  ع�سرة”  �لر�بعة  �ملبا�سرة  “�الأم�سية  �لنهائي 
ب��رن��ام��ج ���س��اع��ر �مل��ل��ي��ون مب��و���س��م��ه �ل��ع��ا���س��ر، و�لذي  

و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  وتنتجه   تنظمه 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة يف �أب��وظ��ب��ي، وذل����ك يف متام 
�الإمار�ت،  بتوقيت  م�ساًء  و�لن�سف  �لتا�سعة  �ل�ساعة 
قناتي  وع��رب  باأبوظبي،  �ل��ر�ح��ة  �ساطئ  م�سرح  م��ن 

بينونة و�الإمار�ت وتطبيق �لربنامج.

تاأهلو�  �ل��ذي��ن  م��ن  �سعر�ء   6 �الأم�سية  يف  وي�سارك 
ملرحلة �ل� 12، وهم �ل�سعر�ء “�أحمد �جل�ض �ملطري 
من  �حلربي  �ل�سمي  عبد�لرحمن  �ل�سعودية،  من 
�ل�سعودية،  من  �سدحان  بن  عبد�لعزيز  �ل�سعودية، 
�ل�سعودية،  م���ن  �ل��ق��ح��ط��اين  �أب���ودي���ة  ع��ب��د�ل��ه��ادي 

من  �لبدري  فهد  �لكويت،  من  �لعازمي  حامد  علي 
�إذ �سيقدمون رو�ئع �سعرهم �لنبطي �أمام  �لعر�ق”، 
�أع�ساء جلنة �لتحكيم �ملكونة من “�سلطان �لعميمي 
�حل�سن،  غ�سان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سعر،  �أك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر 
م�سرح  يف  �ل�سعر  وجمهور  �ل�سعيد”،  حمد  �ل�ساعر 

�ساطئ �لر�حة وعرب �ل�سا�سات.
و�سيتم مطلع �الأم�سية �الإع��الن عن نتائج ت�سويت 
�إىل  �سين�سم  �ل��ذي  �ملف�سل  ل�ساعرهم  �مل�ساهدين 
زمالئه يف �ملرحلة �ملبا�سرة ن�سف �لنهائية، �إذ تبقى 
�أربع �سعر�ء من �الأم�سية �ل�سابقة يف �نتظار ت�سويت 

بربنامج  �خل��ا���ض  �لتطبيق  طريق  ع��ن  �مل�ساهدين 
هم  و�ل�سعر�ء  �الإلكرتوين،  �أو موقعه  �ملليون  �ساعر 
�ل�سعودية، عبد�لكرمي  “عايد حو��ض �حلازمي من 
�ل���ب���در�ين م���ن �ل�����س��ع��ودي��ة، م���ب���ارك �ل���رزح���ان من 

�لكويت، هادي مانع �ليامي من �ل�سعودية«.

ثاين اأم�ضيات ربع النهائي من »�ضاعر املليون« .. تنطلق م�ضاء اليوم الثالثاء

•• دبي-الفجر: 

�ملوؤ�س�سة  �أعلنت  �ل��ق��ر�ءة،  �سهر  فعاليات  �سمن 
�سباب  “جمل�ض  �إط��الق  لل�سباب عن  �الحتادية 
تطوير  �إىل  ي�سعى  �ل���ذي  �الأدبي”  �الإم������ار�ت 
مفهوم �ملجال�ض �الأدبية وتر�سيخ ثقافة �لتناول 
�الأدب������ي و�ل��ف��ن��ي يف جم��ت��م��ع دول����ة �الإم�������ار�ت. 
على  �الأف�����ر�د  ت�سجيع  ع��ل��ى  �ملجل�ض  �سي�ساهم 
�لقر�ءة  �أن��دي��ة  و��ستغالل  و�ملعرفة  �لعلم  نهل 
وخلق  و�ملعرفة  �لثقافة  لن�سر  �آلياتها  وتطوير 
�إيجابي، ما مينح حمبي ومتذوقي �الأدب  مناخ 
و�لقر�ءة فر�سة لتبادل �لروؤى و�لنقا�ض �ملثمر؛ 
�ملجتمع،  ب��ث��ق��اف��ة  �الرت���ق���اء  ع��ل��ى  ينعك�ض  مب���ا 
�إ���س��اف��ة �إىل ت��ع��زي��ز ت��ف��وق ���س��ب��اب �الإم������ار�ت يف 
جمال �الأدب و�لكتابة و�لتعبر، ويو�كب توجه 
ع�سر�ت  و�إط����الق  �حت�سان  يف  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
ت�ستقطب  �لتي  و�الأدب��ي��ة  �لثقافية  �لفعاليات 
ممن  ومفكرين  ون��ق��اد  ك��ّت��اب  م��ن  �لثقافة  رو�د 
�لثقافية  �ل�ساحة  وم�ساركتهم،  باآر�ئهم  ي��رو�، 

و�الأدبية �الإمار�تية و�لعربية و�لعاملية. 
ولطاملا �حت�سنت دولة �الإمار�ت نخب �ملثقفي 

وك��ب��ار �ل��ك��ت��اب و�الأدب�����اء �ل��ذي��ن رف���دو� م�سرة 
لعبت  �لتي  �خل��ال��دة،  باأعمالهم  �لعاملي  �لفكر 
�لعربي  �الإن�����س��ان  هوية  ت�سكيل  يف  حيوياً  دور�ً 
�ل��ع�����س��ور. وي�سعى  ك���ل  و�مل��ت��ح�����س��ر يف  �مل��ث��ق��ف 
�ل�ساحة  بتعزيز  �ل��دول��ة  ج��ه��ود  ل��دع��م  �ملجل�ض 
و�لعامل  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف  و�لثقافية  �الأدب��ي��ة 

�لعربي.
تاريخ  يف  متجذرة  ثقافة  �الأدب��ي��ة  �ملجال�ض  �إن 
�الإم�����ار�ت و�الأم����ة �ل��ع��رب��ي��ة، ول��ط��امل��ا متحورت 
�مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ع��رب��ي��ة ح����ول �أه���م���ي���ة �ل���ق���ر�ءة 
�ملهمة،  �لكتب  مناق�سة  �سالونات  و��ست�سافة 
�إذ ك��ان��ت �ل��ق��ر�ءة ُت��ع��د ح��دث��اً ف��اخ��ر�ً يف �لعامل 

�لعربي.
ثقافة  يعك�ض  �ل��ق��ر�ءة  ���س��ال��ون��ات  ح�سور  ك��ان 
�الأف����ر�د؛ وغالباً م��ا ك��ان ُي��ط��رح ه��ذ� �مل��ج��ال يف 
�ملجال�ض  ه���ذه  تلعب  �إذ  �الج��ت��م��اع��ي��ة،  �الأم����ور 
�الأدبية دور حموري يف �سقل �ملهار�ت �الجتماعية 
�ل�سوء على  �ملجل�ض  ُيلقي  �الأف��ر�د، وهنا،  لدى 
�أه��م��ي��ة �مل��ج��ال�����ض �الأدب���ي���ة ودوره����ا يف �حلفاظ 
على �لرت�ث �لثقايف، عرب لقاء�ت �ملجل�ض �لتي 
�حلو�ر  م�ساركة  على  �ل�سباب  لتدعم  يعقدها 

ق��ادرة على  تفاعلية  بيئة  بينهم �سمن  �لفكري 
�سناعة �الإن�سان �ملفكر و�ملتدبر.

و�سددت معايل �سما بنت �سهيل فار�ض �ملزروعي، 
خطوة  �أنها  �إىل  �ل�سباب  ل�سوؤون  �لدولة  وزي��رة 
�أن  �إذ  �ل��وط��ن،  �سباب  �سخ�سية  ب��ن��اء  يف  ر�ئ���دة 
�ل�����س��ب��اب ه���م ث����روة �ل���وط���ن �حل��ق��ي��ق��ي��ة و�أمله 

�أف�سل  م��ن  ن��ك��ون  �أن  يف  ط��م��وح��ات��ن��ا  لتحقيق 
قدر�تهم  بناء  يف  �ال�ستثمار  وُيعد  �لعامل،  دول 
وم��و�ه��ب��ه��م ن��ه��ج ت��ت��ب��ن��اه دول����ة �الإم�������ار�ت منذ 
ز�يد  �ل�سيخ  �مل��وؤ���س�����ض  �ل��و�ل��د  ي��د  على  قيامها 
و�سارت  ث��ر�ه.  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �سلطان  بن 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ع��ل��ى �ل����درب و�أ���س��ب��ح �سباب 

�لتقدم  ملو��سلة م�سرة  للتطور  �لوطن منوذج 
و�الزدهار و�سواًل �إىل م�ستقبل �أف�سل لالأجيال 
�لقادمة. و�أ�سافت معايل �ملزروعي: �إن جمل�ض 
�سباب �الإم���ار�ت �الأدب��ي  ي�سكل خطوة ر�ئ��دة يف 
�سباب  �سخ�سية  ب��ن��اء  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  م�سرتنا 
�ل��وط��ن الإي��ج��اد من��وذج �إم��ار�ت��ي يحتذى ب��ه يف 
�ملجل�ض  ط��ري��ق  ع��ن  ون�سعى  �ل�����س��ب��اب��ي،  �ل��ع��م��ل 
�ل�سابة  �ملو�هب  و�حت�سان  �ل�سباب  متكي  �إىل 
توفر  ع��رب  و�لثقافة،  �الأدب  جم��االت  �ستى  يف 
و�أعمالهم  �إب���د�ع���ات���ه���م  ال���س��ت��ع��ر����ض  م��ن�����س��ة 
�لنه�سة  يف  دوره���م  وتفعيل  معارفهم  و�إث����ر�ء 
بتحفيزهم  وذل��ك  ل��ل��دول��ة،  و�الأدب��ي��ة  �لثقافية 
على �مل�ساركة يف �الإبد�ع �الأدبي و�الإنتاج �لثقايف، 
�لريادية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  م��ك��ان��ة  ي��ع��زز  ومب����ا 
كوجهة حا�سنة للمثقفي و�الأدباء من خمتلف 
�أهم  ال�ست�سافة  خ�سبة  و�أر�����ض  �ل��ع��امل،  دول 
و�أعرق �الأحد�ث و�لندو�ت و�لنقا�سات �لثقافية 
و�لفكرية �لعاملية.ومن جانبه قال �سعادة �سعيد 
�الحتادية  �ملوؤ�س�سة  عام  �لنظري، مدير  حممد 
“�حلر�ك �الأدبي و�لثقايف ين�سجم  �إن  لل�سباب: 
مع �أهد�ف جمل�ض �سباب �الإمار�ت �الأدبي، ومع 

ويعزز  يتبنى  �ل��ذي  للعمل  �الإم��ار�ت��ي  �لنموذج 
�نطالقة  �ملجل�ض  وميثل  �الإن�����س��ان.  بناء  فكرة 
عدة  منها  تنبثق  جديدة  مرحلة  نحو  حقيقية 
�ل�سباب  �سخ�سية  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  م��ب��ادر�ت 
�ملو�طن �لو�عي و�ملدرك لقدر�ته وحميطه من 
خالل تبني عادة �لقر�ءة.و�أ�ساف �سعادة �سعيد 
�إحد�ث  يف  ي�سهم  �ملجل�ض  �إن  �لنظري:  حممد 
�ملزيد من �حلر�ك �الأدبي و�لثقايف بي �أو�ساط 
�ل�سباب وغر�ض �لقيم و�ملبادئ �ملثلى، ويعزز من 
�طالعهم، وتعمقهم حول خمتلف �ملو��سيع من 
�لكتب مع  �لقر�ءة، ومن خالل مناق�سة  خالل 

�أقر�نهم من �ل�سباب، و�ملهتمي باالأدب.  
�ملجل�ض،  و�أه����د�ف  روؤي���ة  حتقيق  نحو  وللعمل 
���س��ي�����س��ت�����س��ي��ف �مل��ج��ل�����ض �الأدب��������ي؛ وب���دع���م من 
�لكّتاب  �أب�����رز  ل��ل�����س��ب��اب،  �الحت����ادي����ة  �مل��وؤ���س�����س��ة 
و�الأدباء ملناق�سة �أهم �لكتب يف �ملجاالت �لعلمية 
و�ملالية.  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  و�الأدب���ي���ة 
جل�ساته  خ��الل  م��ن  �ملجل�ض  ي�ستعر�ض  ���س��وف 
�الأدب��ي��ة و�لتعريف  �لكتب و�الإ���س��د�ر�ت  �أح��دث 
�ملناق�سات  وط��رح  للحو�ر  �ملجال  وفتح  بكّتابها 

�ملثمرة من قبل �مل�ساركي.

�شمن فعاليات �شهر القراءة 

» االحتادية لل�ضباب« تطلق جمل�س �ضباب االإمارات االأدبي
امل���زروع���ي:  ••�شما 
رائدة  خطوة  املجل�س 
الرامية  م�شريتنا  يف 
�شخ�شية  ب��ن��اء  اإىل 
لإيجاد  الوطن  �شباب 
منوذج اإماراتي يحتذى 

به يف العمل ال�شبابي

النظري:  •• �شعيد 
يف  املجل�س  ي�شاهم 
اإح���داث امل��زي��د من 
احل�����راك الأدب�����ي 
وال�����ث�����ق�����ايف ب��ني 

اأو�شاط ال�شباب 

اأحمد العامري: 
مبوا�شم  •الهتمام 
الإقليمّية  ال��ك��ت��اب 
والدولّية دعم لالإنتاج 
املعريف وجت�شيد لروؤى 

حاكم ال�شارقة

ا�شتقبلت وزير الثقافة والريا�شة وال�شباب الُعماين 

»ال�ضارقة للكتاب« تنقل جلمهور »معر�س م�ضقط للكتاب« 
جتربة ال�ضارقة يف دعم �ضناعة الن�ضر والنهو�س بالكتاب العربي
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ي�شرا وغادة عادل الأبرز

جنوم يلتقون بعد غياب فى دراما رم�ضان 2022 
�ل��ن��ج��م��ت��ي ي�سر�  ت���ع���اون  ول���ع���ل ع�����ودة 
وغادة عادل من �أبرز �للقاء�ت بعد غياب 
�إذ جتتمع  يف در�ما رم�سان هذ� �لعمل، 
�سعيدة"  "�أحالم  م�سل�سل  يف  �ل��ث��ن��ائ��ى 
للعر�ض  ت�����س��وي��ره ح��ال��ًي��ا  ي��ت��م  �ل�����ذى 

 7 �مل��ق��ب��ل، وذل���ك بعد  يف �سهر رم�����س��ان 
�سنو�ت من م�ساركتهما �سوًيا يف م�سل�سل 
"�سر�يا عابدين" �لذى مت عر�سه يف عام 
بتوقيع  �لعملي  �أن  و�ملفارقة   ،2014

�ملخرج عمرو عرفة.

اأحالم �شعيدة
"�أحالم �سعيدة" بطولة ي�سر�،  م�سل�سل 
غ����ادة ع����ادل، م��ى ك�����س��اب، ن���ور حممود، 
�نت�سار، نبيل نور �لدين،  �سيماء �سيف، 
من  �آخ���ر  وع���دد  �ل�سما�سرجى  جيهان 

�لفناني، وهو تاأليف هالة خليل و�إخر�ج 
ويتم  �لعدل  جمال  و�إن��ت��اج  عرفة  عمرو 
مطثف  ب�سكل  �لعمل  م�ساهد  ت�سوير 

للعر�ض فى �سهر رم�سان �ملقبل.

الرايات ال�شوداء
�ل�سود�ء"  "�لر�يات  م�سل�سل  ي�سهد  كما 
�ج��ت��م��اع �ل��ن��ج��وم �أم���ر ك���ر�رة وحممود 
بعد  جم���دد�ً  خليل  و�أم��ي��ن��ة  �ملغنى  عبد 
يف  ���س��وي��اً  م�����س��ارك��ت��ه��م��ا  م��ن  ���س��ن��ة   11
�سهد  و�ل���ذى  �ك�ض"  "�ملو�طن  م�سل�سل 
�لنجومية،  ن��ح��و  ك����ر�رة  �أم���ر  �ن��ط��الق 
وك���ذل���ك �أم���ي���ن���ة خ��ل��ي��ل �ل���ت���ي ك���ان���ت يف 
ب��د�ي��ات��ه��ا �ل��ف��ن��ي��ة وق��ت��ه��ا، وك��ذل��ك عبد 
بعد  �ملطلقة  �لبطولة  قدم  �لذى  �ملغنى 

�لعمل بعامي فقط.
م�سل�سل "�لر�يات �ل�سود�ء" تاأليف باهر 
ديودر و�إخر�ج �أحمد نادر جالل وبطولة 
�أمينة خليل، حممود عبد  ك��ر�رة،  �أم��ر 
�مل��غ��ن��ى، حم��م��د ف�����ر�ج، ج��ب��ه��ان خليل، 
ع������ز، هاجر  ج�����م�����ال، حم���م���د  �������س�����الم 
�ل�����س��رن��وب��ى، م��ي��دو ع���ادل، ���س��ربى عبد 
�لذين  �لنجوم  م��ن  كبر  وع��دد  �ملنعم، 
حممد  منهم  �سرف  ك�سيوف  يظهرون 

منهم  وكذلك  رم��زى  وهانى  مم��دوح 
�ل�سورى حممد �الأحمد و�للبنانى 

جنيد زين �لدين.

جزيرة غمام
وك���������ذل���������ك ي���ج���ت���م���ع 

�ل���ن���ج���م���ان م����ى عز 
�ل�����دي�����ن وط������ارق 
ل��ط��ف��ي ���س��وًي��ا يف 
"جزيرة  م�سل�سل 
 12 ب��ع��د  غمام" 

لقائهما  م���ن  ���س��ن��ة 
"ق�سية  م�����س��ل�����س��ل  يف 

�سفية" عام 2010 و�لذى �سجل وقتها 
مى  للنجمة  �الأوىل  �ملطلقة  �لبطولة 

�لتليفزيونية،  �لدر�ما  �لدين يف  عز 
م����ن جنمات  �أ����س���ب���ح���ت  وب���ع���ده���ا 

بعمل  تتو�جدن  �لالتى  �لدر�ما 
من بطولتها يف كل عام.

م�سل�سل "جزيرة غمام" بطولة 
مى عز �ل��دي��ن، ط��ارق لطفى، 
�أحمد  �ل���وه���اب،  ف��ت��ح��ى ع��ب��د 
�أمي، ريا�ض �خلوىل، حممد 
خميون  �لعزيز  عبد  جمعة، 
كمال  �لرحيم  عبد  وتاأليف 

و�إخر�ج ح�سام على وتدور 
حقبة  يف  �أح����د�ث����ه  ت�����دور 

�أي  بالع�سرينيات  تاريخية 
قبل 100 عام من �الآن، وذلك 

يف �طار �سعيدى.

يدخل �لفنان عمرو عبد �جلليل فى مناف�سة قوية بينه وبي �لفنان �أكرم 
"مكتوب عليا"، �ملقرر عر�سه فى �ل�سباق  �أحد�ث م�سل�سل  ح�سنى خالل 
�لرم�سانى �ملقبل، ويكونا وجًها لوجه فى �إطار كوميدى حيث يج�سد دور 

�ساحب �سركة يدعى بدوى، وتتو�ىل �الأحد�ث بينهما.
�لعمل فى �طار كوميدى كعادته، حيث يج�سد دور �سخ�ض  �أكرم  ويقدم 
تنقلب حياته ب�سبب تعر�سه لل�سحر، وخالل �الأحد�ث مير بالعديد من 

�ملو�قف �لكوميدية ملو�جهة هذ� �ل�سحر 
من  �النتهاء  �أج��ل  من  مغلق  مع�سكر  فى  �حللفاوى  خالد  �ملخرج  دخ��ل 
جميع �مل�ساهد فى �الأ�سبوع �الأول من �سهر رم�سان، ومنع �الإجاز�ت ومد 

عدد �ساعات �لت�سوير و�لتى ت�سل ل� 18 �ساعة فى �ليوم.
كل  ح�سنى،  �أك��رم  بجانب  عليا"  مكتوب  م�سل�سل"  بطولة  فى  وي�سارك 

�أ�سامة  من عمرو عبد �جلليل، هنادى مهنا، �آينت عامر، حنان �سليمان، 
�إيهاب  تاأليف  م��ن  و�لعمل  �ل�سي�سى،  حممود  طعيمة،  حممد  ع��ب��د�هلل، 
من  كبرة  جمموعة  �إىل  باالإ�سافة  �حل��ل��ف��اوى،  خالد  و�إخ����ر�ج  بليبل،  

�لفناني �ل�سباب، 
 والأول مرة هال ر�سدي  ممثلة بعيًد� عن �لغناء.

حيث  �ملا�سى،  �لعام  غياب  بعد  �لتليفزيونية  للدر�ما  يعود  ح�سنى  �أك��رم 
قدم �آخر �عماله قدم م�سل�سل "رجالة �لبيت"، و�سارك فى بطولته �لنجم 
�لر�سول،  لبيب، وعارفة عبد  ف��وؤ�د، ولطفى  بيومى  وي��زو،  �أحمد فهمى، 
�أبرزهم:  �ل�سرف،  �سيوف  من  وعدد  �جلندى،  �أحمد  �إ�سماعيل  و�لطفل 
�أينت عامر ومرهان ح�سي، وتاأليف �أمين وتار، و�إخر�ج �أحمد �جلندى، 

و�إنتاج �سركة �سيرنجى.

�سذى،  للمطربة  ياليلنا(  )�ه  �أغنية  كليب  حقق 
جن��اح��ا ك��ب��ر� ع��رب م��وق��ع �ل��ف��ي��دي��وه��ات �ل�سهر 
)ي���وت���ي���وب(، ح��ي��ث جت����اوزت �مل��ل��ي��ون م�����س��اه��دة يف 

�الإ�سبوع �الأول من طرحه.
�سعادتها  عن  �سذى،  �لفنانة  �أع��رب��ت  جانبها،  من 
عام  م��ط��ل��ع  �أغ��ان��ي��ه��ا يف  �أوىل  ب��ن��ج��اح  �ل���غ���ام���رة، 
من  �أف�سل  �لعام  هذ�  يكون  �أن  متمنًيا   ،2022
�لذي قبله، وحتقق جناحات كثرة م�سًر� �إىل �أن 
ر�ئعة  كانت  ياليلنا(،  )�ه  �أغنية  ت�سوير  كو�لي�ض 

و��ستمتعت بها ب�سكل كبر.
�حلالية  �لفرتة  خ��الل  تعمل  �أنها  �سذى،  و�أك���دت 
للجمهور،  �مل��ف��اج��اأت  م��ن  �ل��ع��دي��د  حت�سر  ع��ل��ى 

و�لتي �سيتم �الإعالن عنها قريبا، م�سًر� �إىل �أنها 
فيما  و�الخ��ت��الف  �لتنوع  يف  �سديدة  رغبة  لديها 

تقدمه خالل �لعام �حلايل.
و�أحل��ان حممد  تامر ح�سي،  كلمات  ياليلنا(،  )�ه 
�لنادى وتوزيع طارق عبد�جلابر، ومهند�ض �سوت 
�سذى يف عام  �أغ���اين  �أول  لتكون  �أم��ر حم��رو���ض، 

.2022
وتقول كلمات �الأغنية:

�آه يا ليلنا.. لو تريح بالنا..حبة من تفكرنا �عمل 
فينا جميل

خل�سنا  �الح��ز�ن  من  وهي�سنا..  فرحنا  رق�سنا.. 
دى �لليلة حلوة يا ليل

�أنا و�للى زيي م�ستنيي �لفرحة ديه.. خليها ب�ض 
عليك �سوية مبقا�ض خال�ض فينا حيل

تعبنا  تن�سى  كلمة  حبايبنا..  م��ع  حلوة  �سهرة  ل��و 
خروجة على روقان

و�نا جنبى حبيبى وبيو�سفنى.. بغالوته يحلفنى.. 
و�سى يجيب �ألو�ن

موؤخًر�،  �لغنياته  �أع��م��ال��ه��ا  �آخ���ر  ���س��ذى  وط��رح��ت 
)يوتيوب(،  موقع  على  الأ(،  وال  )��ستغالة  �أغنية 
و�الأغنية  �الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  و�سفحات 
من كلمات و�أحلان عزيز �ل�سافعي، وتوزيع جيزو، 
وجتدد تعاونها مع عزيز �ل�سافعى يف �أغنية جديدة 

حتمل ��سم )جو� قلوبنا( ومقرر طرحها قريًبا.

عمرو عبد اجلليل وجها لوجه اأمام 
اأكرم ح�ضني يف م�ضل�ضل "مكتوب عليا"

بعد جناح )اآه ياليلنا(.. �ضذى: 
انتظروا العديد من املفاجاآت قريًبا

عودة   ،2022 املقبل  رم�شان  درام��ا  ت�شهد 
عدد من الفنانني للعمل �شوًيا بعد �شنوات من 
تعاونهما �شواء يف الدراما اأو ال�شينما، خا�شة 
يف ظل اعتماد معظم م�شل�شالت املو�شم على 
اأكرث من بطل يف الق�شة التي يتم تقدميها، 
ال�شنوات  يف  جناحه  اأثبت  ذلك  اأن  ل�شيما 
من  اأك��رث  بوجود  ال��درام��ا  و‘ثراء  املا�شية 

جنم يف العمل.
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املواد البال�ضتيكية ترفع الكولي�ضرتول وميكن 
اأن ت�ضبب اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية

رغم كونها جزء� من حياتنا �حلديثة، �إال �أن �ملو�د �لبال�ستيكية، ميكن �أن 
ت�سكل حتديا كبر� للبيئة، وقد تغدو �أي�سا م�سدر قلق على �ل�سحة.

ويف �لو�قع، ميكن �أن يوؤدي �لتعر�ض للمو�د �لكيميائية �ملرتبطة بالبال�ستيك، 
مثل مادة بي�سفينول �أ �لكيميائية �الأ�سا�سية و�ملو�د �لبال�ستيكية �لفثاالتية، 
�إىل زيادة خطر �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية لدى �الإن�سان. 

لكن فهم �الآليات �لكامنة ور�ء ذلك، ما يز�ل بعيد �ملنال.
بجامعة  �حل��ي��وي  �ل��ط��ب  ع��امل  ت�سو،  ت�سانغت�سينغ  ب��ق��ي��ادة  ف��ري��ق  وي��رف��ع 

كاليفورنيا، ريفر�سايد، �الآمال يف حل هذ� �للغز.
وهي  �لفثاالت،  م��ادة  �أن  �لباحثون  وجد  �لفئر�ن،  على  �أجريت  در��سة  ويف 
زيادة  �إىل  �أدت  متانة،  �أك��ر  �لبال�ستيك  جعل  يف  ت�ستخدم  كيميائية  م��ادة 

م�ستويات �لكولي�سرتول يف �لبالزما.
و�أو�سح ت�سو: "وجدنا �أن دي�سيكلو هك�سيل �لفثاالت، �أو DCHP، يرتبط 

."PXRأو� ،X بقوة مب�ستقبل ي�سمى م�ستقبالت �لربنغي
PXR يف �لقناة  ويقوم دي�سيكلو هك�سيل �لفثاالت )DCHP( بت�سغيل 
�له�سمية، ما يحفز �لتعبر عن �لربوتينات �لرئي�سية �ملطلوبة المت�سا�ض 

ونقل �لكولي�سرتول.
ن�سبة  �رتفاع  �إىل  ي��وؤدي  �لفثاالت  هك�سيل  دي�سيكلو  �أن  �لتجارب  و�أظهرت 

�لكولي�سرتول عن طريق ��ستهد�ف م�ستقبالت PXR �ملعوية".
�لفثاالت،  هك�سيل  لدي�سيكلو  مادة  موؤخر�  �لبيئة  حماية  وكالة  و�قرتحت 
ذ�ت  مادة  باعتبارها  و��سع،  نطاق  على  �مل�ستخدمة  �لفثاالت  ملدنات  وهي 

�أولوية عالية لتقييم �ملخاطر.
وال ُيعرف �لكثر حتى �الآن عن �الآثار �ل�سارة لدي�سيكلو هك�سيل �لفثاالت 

)DCHP( على �لب�سر.
�آثار  تظهر  �لتي  �الأوىل  ه��ي  در��ستنا  ف��اإن  علمنا،  ح��د  "على  ت�سو:  وق��ال 
يف  �لكولي�سرتول  ن�سبة  �رتفاع  على  �لفثاالت  يك�سيل  لدي�سيكلو  �لتعر�ض 
�لدم وخطر �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية يف مناذج �لفئر�ن. 
�ملرتبطة  �لكيميائية  �مل���و�د  ل��ت��اأث��ر  ج��دي��د�  وفهما  روؤى  نتائجنا  وت��ق��دم 
بالبال�ستيك على �رتفاع ن�سبة �لكولي�سرتول، �أو ��سطر�ب �سحميات �لدم، 

وخماطر �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية".
هك�سيل  لدي�سيكلو  تعر�ست  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ر�ن  �أن  �أي�����س��ا  ت�سو  ف��ري��ق  ووج���د 
فئة من  �النت�سار، وهو  "�سر�ميد" عايل  �أمعائها  لديها يف  كان  �لفثاالت 
باأمر��ض  �الإ���س��اب��ة  خماطر  ب��زي��ادة  �ملرتبطة  �ل�سمعية  �ل��ده��ون  جزيئات 
م�ستقبالت  على  تعتمد  بطريقة  �لب�سر،  ل��دى  �لدموية  و�الأوع��ي��ة  �لقلب 

.X لربنغي�
و�سرح ت�سو: "ي�سر هذ� �أي�سا �إىل �لدور �ملهم �ملحتمل ل� PXR يف �مل�ساهمة 
يف �الآثار �ل�سارة للمو�د �لكيميائية �ملرتبطة بالبال�ستيك على �سحة �لقلب 

و�الأوعية �لدموية لدى �لب�سر".

؟ واحدًا  عنقودًا  له  اأقدم  ومل  كرمًا  اأبي  اأعطاين  املثل  هذا  ا�شل  •  ما 
�رميني

الفنلندية؟ توروكو  ت�شتهر  •  مباذا 
�سناعة �ل�سفن

عام  مات  الذي  الجنليزي  العاملي  الديب  هو  • من 
؟ امل�شرح  خ�شبة  على  1870م 

ت�سارلز ديكنز
؟ اجلولن  معنى  ما  �شوريا  يف  اجلولن  ه�شبة  • تقع 

�لرت�ب و�حل�سى
رئا�شة  تتوىل  الأمريكي  التاريخ  يف  امراأة  اأول  من   •

جمل�س النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�سي بيلو�سي.

�لقهوة. من  �لنوم  بعد  �سباحا  للن�ساط  فعالية  �أكر  • �لتفاح 
م�ستطيل. �سكل  ذو  �الأخطبوط  عي  • بوؤبوؤ 

�أن  قبل  ولكن  بال�سلل  الإ�سابتها  ب�سرعة ومييل  �الأع�ساب  يدخل خاليا  �لكحول هو خمدر،  �أن  تعلم  • هل 
يقوم �ملخدر بال�سلل فاإنه ينبه خاليا �الأع�ساب وي�سعها يف حالة من �الإث��ارة و�لتهيج. كيف يوؤثر �لكحول 
على �لدماغ؟ �لتاأثر �الأول هو �ل�سعور بالتنبه فيت�سارع �لعمل و�لكالم وتزد�د �لب�سرة �حمر�ر�ً ويرتفع �سغط 
باالأمزجة  �لتحكم  فقوة  بال�سلل  للدماغ  �لعليا  �لوظائف  ت�ساب  ثم  و�لتنف�ض.  �لقلب  دق��ات  وتت�سارع  �ل��دم 

ت�سيع. 
�أربعة.  �الإن�سان  ج�سم  يف  �لقلب  �سمامات  عدد  �أن  تعلم  • هل 

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�سجاعه  يكون  عليه  للمغمى  �الأويل  �ال�سعاف  �أن  تعلم  • هل 
ينزل �لدم �إىل �لر�أ�ض وتعود �لدورة �لدموية للعمل من جديد، وين�سق حملول �لن�ساء �إن وجد �أو �أي عطور 
�أخرى. ويحدد �سبب �الإغماء بو��سطة �لنظرة �ملتفح�سة للم�ساب وما حوله ومن لون وجه �مل�ساب. وبعد �أن 
�ملغمى عليه  و�إذ� بد� على وجه  �أفاق  �إذ�  �مل�ساب يفح�ض بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �سو�ئل �ساخنة  ميدد 

�الإرهاق فهذ� يعني �أنه م�ساب باالختناق فيقت�سي ذلك نقله �إىل مركز �سحي. 
�الأبي�ض. هو  �أمانا  �الأكر  �ل�سيارة  • لون 

�أ�سنانهم. فر�ساة  هو  �مل�سافرون  ين�ساها  ما  �أكر  �أن  تعلم  • هل 
1961م. عام  يف  �إطالقه  مت  كوال  كوكا  من  �سرب�يت  منتج  �أن  تعلم  • هل 

احلاكم الظامل 
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الطماطم
جديدة  در�����س���ة  ك�سفت 
�ل�سحية  �ل��ف��و�ئ��د  ع��ن 
�مل���ن���ت���ظ���رة م�����ن ت���ن���اول 
ب�سكل يومي،  �لطماطم 
�لتقليل  مقدمتها  ويف 
م�����ن خ����ط����ر �الإ�����س����اب����ة 

ب�سرطان �جللد.
و�أج���������������رى �ل�����در�������س�����ة 
جامعة  م����ن  ب���اح���ث���ون 
والية �أوهايو �الأمريكية، 

و�كت�سفو� �أن تناول �لطماطم يقلل من خطر �سرطان �جللد بن�سبة 50%، 
بعد �إجر�ء در��ستهم على فئر�ن �لتجارب. بح�سب ما ن�سر موقع "ميديكال 

نيوز تود�ي".
ل�سرطان  �الأك��رب  ب��دون حماية، هو عامل �خلطر  لل�سم�ض  �لتعر�ض  ويعد 

�جللد، و�لذي يعد �أحد �أكر �أنو�ع �ل�سرطانات �سيوًعا يف �لعامل.
و�أثبتت در��سات �سابقة، �أن معجون �لطماطم له تاأثر فعال يف عالج حروق 
تناول ثمرة �لطماطم نف�سها  �أن  �لدر��سة �حلديثة  �أ�سارت  بينما  �ل�سم�ض، 

�أكر فعالية يف �لوقاية من حروق �ل�سم�ض.
مت  �لتجارب  فئر�ن  من  جمموعة  على  در��ستهم  بتطبيق  �لباحثون  وق��ام 
لالأ�سعة  تعري�سها  ثم  �أ�سبوًعا،   35 ملدة  �لطماطم  تغذيتها على م�سحوق 
فوق �لبنف�سجية، ووجدو� �أن �الأور�م �ل�سرطانية يف �جللد �نخف�ست لديها 

بن�سبة %50 مقارنة بالفئر�ن �لتي مل يتم تغذيتها على �لطماطم.

يف �حدى �ملدن �ل�سينية حدث قدميا �ن جاءهم حاكما ظاملا �ر�د �ن ميتلك �هل �ملدينة مثلما ميتلك �خليول 
و�جلو�هر و�المو�ل فاأعلن �حكاما قا�سية عليهم و��ستعبدهم، والنهم �سعفاء وفقر�ء مل ي�ستطع �ن يقف �مامه 
�حد . وجاء يوم �سمع �جلميع عن فار�ض خرج يف �لليل على قافلة �حلاكم ونهب كل مافيها وعندما �نتهى هذ� 
�لنهار كان هناك من يدق �البو�ب ليال ليعطي �لفقر�ء نقود� لي�سرتو� بها ماي�سد جوعهم ومينحهم دو�ء ي�سفي 
�مر��سهم، و��ستمر �حلال هكذ�.. هناك من ي�سرق �حلاكم ويعطي �لفقر�ء �مل�ساكي لكنهم مل ينطقو� باية كلمة 
فقد �خفى كل منهم �ل�سر ظنا �نه ياأتي �ليه وحده فقط، بعد ذلك ��سبح ذلك �لغريب يدفع �ليهم باور�ق كتب 
فيها من يف ��ستطاعته �ن يقف معه وي�سانده للق�ساء على �لظلم و�لظامل فلياأتي �إىل ��سفل �جلبل وينتظر هناك 
فجر�. قبيل �لفجر كان �لفار�ض يختباأ هناك فهو يعرف مبدى �خلوف �لذي يتلب�ض قلوب �هل �ملدينة ولذلك 
فهو �ي�سا يعرف متاما �نه لن ياأتي �ليه �حد و�ن �أتي �سيكون �حلاكم نف�سه، وبالفعل هناك خائن �خرب �مللك 
عن كل �سيء فخرج �مللك �ملغرور �لقا�سي لي�ستمتع -كما قال- بذبح ذلك �لفار�ض �ل�سجاع، بل �ق�سم �نه �سيقطعه 
�القوياء  رجاله  �حلاكم مبجموعة من  وج��اء  �لفار�ض،  �ملدينة كال منهم قطعة من ج�سد  �هل  و�سمنح  ��سالء 
ونفاجاأهم  لنختباأ  ياموالي  �لوقت مبكر  قال:  �حد رجاله  لكن  �لفار�ض  وي�سار� بحثا عن  يلتفت ميينا  فوقف 
جميعهم، وتفرق �جلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وهذ� ماكان يريده �لفار�ض �لذي يعرف عمله جيد�، وعندما 
مر �لوقت وبد�أ نور �لنهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�سها �لبع�ض، لكنه كان قد 
قيد �حدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�سانه حتى و�سط �ملدينة و�علن لهم موت �مللك، وقال: �ما هذ� فانتم 
�حر�ر فيه �نه �خلائن �لذي ينقل ��سر�ركم �إىل �حلاكم فاأنهالت �اليدي ت�سرب وته�سم عظام ذلك �خلائن وعدت 
�رجل كثرة �إىل ��سفل �جلبل لينظرو� �حلاكم م�سرجا يف دمائه فهللو� وفرحو� وخرجو� جميعهم �إىل ق�سره 

لينظفوه من باقي �خلونة و�ق�سمو� وتعاهدو� على عدم �خلوف و�نه لن يحكمهم ظامل منذ ذلك �لوقت .

زوار يلتقطون �شورا مع اأ�شد يف حظريته بحديقة حيوان مانيال .ا ف ب

�أع��ل��ن �ل��دك��ت��ور ���س��رغ��ي ب��وي��ت�����س��وف، �أخ�����س��ائ��ي �أمر��ض 
�لقلب، ع�سو �أكادميية �لعلوم �لرو�سية، �أن "كوفيد19-" 

يزيد من خطر تفاقم �أمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية.
وي�����س��ر �الأك����ادمي����ي، �إىل �أن����ه ب��ع��د ت��ع��ايف �ل�����س��خ�����ض من 
"كوفيد19-" يزد�د تفاقم م�سار �أمر��ض �لقلب و�الأوعية 
�ل��دم��وي��ة، ل��ذل��ك ين�سح ه����وؤالء �مل��ر���س��ى ب��اخل�����س��وع �إىل 
�ل���دو�ء  �ل�����س��رورة تغير  ���س��ام��ل، وع��ن��د  ���س��ري��ري  فح�ض 

�مل�ستخدم يف �لعالج.
يعانون  �لذين  �ملر�سى  حالة  متابعة  من  "�ت�سح  ويقول، 
من �أمر��ض مزمنة يف �لقلب و�الأوعية �لدموية، �أنه بعد 
"كوفيد19-" يزد�د خطر تدهور وظائف �لقلب، �أو تفاقم 

م�سار �أمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية".

وي�سر، �إىل �أنه غالبا ما يحتاج هوؤالء �ملر�سى �إىل تغير 
�أخ�سائي  ��ست�سارة  بعد  �ل��ع��الج  يف  �مل�ستخدمة  �الأدوي����ة 

�لقلب و�لطبيب �ملعالج.
وي�����س��ي��ف م��و���س��ح��ا، ين�سح �مل��ر���س��ى �ل��ذي��ن ت��ع��اف��و� من 
"كوفيد19-" باخل�سوع �إىل فح�ض طبي �سامل، و�لبقاء 
ت�سحيح  �أج��ل  من  �الأ�سا�سي  للمر�ض  طبية  متابعة  حتت 

�لعالج �مل�ستخدم يف �لوقت �ملنا�سب.
ووفقا له، �إن �أكر �لو�سائل فعالية للوقاية من "كوفيد-

�لقلب  مر�سى  فيهم  مبن  �ملر�سى  فئات  جلميع   "19
"كوفيد19-"  ���س��د  �لتطعيم  ه��ي  �ل��دم��وي��ة،  و�الأوع���ي���ة 
وقو�عد  �الجتماعية  �مل�سافة  ومر�عاة  �لكمامات  و�رت��د�ء 

�لنظافة �ل�سخ�سية.
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