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خ�سارة 7 % من الوزن حتمي من ال�سكري
هناك اأنواع خمتلفة من مر�ض ال�سكري، وال توجد طريقة معروفة 
للوقاية من مر�ض ال�سكري من النوع االأول. ومع ذلك، هناك بع�ض 
اأمناط احلياة ت�ساعد يف عالج مقدمات مر�ض ال�سكري من النوع 2، 

مثل التحكم يف الوزن الزائد.
الوزن  اإنقا�ض  حماولة  ميكن  اإن��ه  بريطانيا  يف  كلينك  مايو  وتقول 
تعاين  كنت  واإذا  ال�سكري.  مبر�ض  االإ�سابة  خماطر  لتقليل  ال��زائ��د 
اأن  %7 من وزن ج�سمك ميكن  ف��اإن فقدان حتى  ال��وزن،  من زي��ادة 
وزن��ك يف  وللحفاظ على  ال�سكري.  االإ�سابة مبر�ض  يقلل من خطر 
نطاق �سحي، ركز على التغيريات الدائمة يف عادات االأكل وممار�سة 
الريا�سة، وحفز نف�سك بتذكر فوائد فقدان الوزن، مثل �سحة القلب 
تغيريات  اأي�ساً  ال��ذات. وهناك  اح��رام  الطاقة وحت�سني  واملزيد من 
قد  والتي  مراعاتها،  يجب  الريا�سية  والتمارين  الغذائي  النظام  يف 
ت�ساعد يف تقليل خطر االإ�سابة مبر�ض ال�سكري. وميكنك امل�ساعدة يف 
اإدارة مر�ض ال�سكري من النوع 2 من خالل االأكل ال�سحي وممار�سة 

التمارين الريا�سية بانتظام وحتقيق وزن �سحي.

عالج ا�سطراب دقات القلب من دون جراحة
االأن�سجة  اإ�سالح  اأمريكية عن طريقة جديدة ميكنها  درا�سة  ك�سفت 
للوفاة.  امل�سبب  �سرباته  ا�سطراب  ومنع  القلب  ع�سلة  يف  التالفة 
وميكن اأن توؤدي هذه النتائج اإىل عالج جديد مل�سكلة عدم انتظام دقات 

القلب ال يعتمد على اجلراحة اأو زرع منظم ل�سربات القلب.
وُن�����س��رت ن��ت��ائ��ج ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اأج���ري���ت ع��ل��ى احل��ي��وان��ات يف جملة 
بلو�ض  للقلب  �سميدت  االأبحاث يف معهد  واأجريت  االأوروب��ي��ة.  القلب 
ا�سمها  بحوي�سالت  القلب  بحقن  اجلديد  العالج  ويقوم  اأجنلو�ض. 
exosomes، يتم ا�ستقاقها من غالف القلب الب�سري، وهي عبارة 
بروتينات  ل�سنع  واإر�سادات  عن جزيئات �سلبة حتتوي على جزيئات 
من  ب��داًل  القلب  ع�سلة  يف  التالفة  االأن�سجة  باإ�سالح  تقوم  خمتلفة، 

ا�ستئ�سالها.
اأدوية  وتت�سمن العالجات احلالية مل�سكلة عدم انتظام دقات القلب: 
اآثار جانبية كبرية، وزرع اأجهزة لتوفري �سدمة داخلية، واإجراء  ذات 
ي�سمى اال�ستئ�سال بالرددات الراديوية حيث يتم تدمري اأجزاء من 

القلب عمداً لقطع االإ�سارات الكهربائية املعطلة.

كيف تطهو البيتزا املثلجة بالطريقة ال�سحيحة؟
تقطيع  ل�سمان  رائعة  حيلة  اإىل  ت��وك  تيك  م�ستخدمي  اأح��د  تو�سل 
الفرن، وال ي�ستغرق  البيتزا املجمدة ب�سكل مثايل عند خروجها من 

االأمر �سوى ثواٍن قليلة.
وانتقل اإريك غرانت اإىل تيك توك ليك�سف عن حيلته حيث قال "يف 
املرة القادمة التي تطبخ فيها بيتزا جممدة، �سعها على حافة املن�سدة 
وقم بقطعها، ثم قام بتدوير البيتزا ربع لفة اإىل اليمني قبل اأن تقطع 

الن�سف القريب من احلافة مرة اأخرى".
"بهذه الطريقة، عندما تخرج البيتزا من الفرن، تكون  اإريك  وتابع 
مقطوعة م�سبقاً، وال داعي للقلق ب�ساأن �سرائح البيتزا اأو اأي �سيء من 

هذا القبيل".
وانق�سم النا�ض يف ق�سم التعليقات حول ما اإذا كانت حيلة اإريك �ستنجح 
بالفعل اأم ال، وقال اأحد املعلقني "لقد جربت ذلك، اإنه طريقة رائعة"، 
وعلق اآخر "اأمتنى لو فكرت يف ذلك قبل اأن اأم�سي 45 دقيقة يف ن�سر 
البيتزا من املنت�سف الأ�سعها يف املقالة الهوائية "، بينما اقرح ثالث 

مازحاً "يجب اأن يح�سل هذا الرجل على جائزة نوبل".
على  واأ���س��روا  احليلة،  بهذه  اإعجاًبا  اأق��ل  كانوا  اآخرين  معلقني  لكن 
البيتزا على �سينية خبز،  اإذا مت و�سع  اإال  اإري��ك لن تنجح  اأن خدعة 
بداًل من و�سعها مبا�سرة على رف الفرن. وكتب اأحدهم "اإنها جمرد 
حيلة منا�سبة الأولئك الذين ي�ستخدمون املقالة وال ي�سعون البيتزا 

مبا�سرة على الرف".
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ن�سائح ب�سيطة لرتقية 
ديكور غرفة نومك

هل تتطلع اإىل جتديد ديكور غرفة نومك، وت�سعر باالرتباك من اأين تبداأ 
وما هي العنا�سر التي يجب ترقيتها؟

نقدم لك فيما يلي جمموعة من الن�سائح الب�سيطة لرقية ديكور غرفة 
نومك بتكلفة ب�سيطة، بح�سب �سحيفة اإنديان اإك�سربي�ض:

ال�سرير: يجب اأن يكون ال�سرير نظيفاً ومرتباً وبه هالة جذابة. ا�ستخدم 
مالءات من الكتان االأبي�ض. ميكن اأن توؤدي اإ�سافة الو�سائد مع جمموعة 
من االألوان اإىل �سبط نغمة الراحة الأنها تك�سر التباين. وتتحدث االألواح 
االأمامية عن ال�سرير وميكن اأن تكون اأبرز ما يف غرفتك. وهناك اأفكار ال 

ح�سر لها لتجديد واإعادة تزيني االألواح االأمامية.
مل�سة  اأي�ساً  ت�سيف  اإنها  بل  فح�سب،  ال�سوء  ال�ستائر  حتجب  ال  ال�ستائر: 
من  تكون  اأن  ويف�سل  عالياً،  املعلقة  ال�ستائر  اخ��ر  الغرفة.  اإىل  جمالية 
ال�سقف اإىل االأر�ض، اأو حتى مع و�سع �سريط ال�ستارة عالياً فوق النوافذ- 
ومن  اأك��رب.  نوافذ  بوجود  انطباًعا  تخلق  االأط��ول  ال�ستائر  ال�سرفة.  ب��اب 
ا�ستخدام �ستارة �سفافة ال تتناق�ض كثرًيا مع  امللم�ض واللون، حاول  حيث 

اجلدران.
الهواتف  لو�سع  �سك  ب��ال  مفيدة  الليلية  ال��ط��اوالت  الليلية:  ال��ط��اوالت 
م�سباح  اإ�سافة  �ستكون  �سريرك.  من  بالقرب  وامللحقات  املياه  وزج��اج��ات 
الطاولة  ت�ساعد  جيدة.  فكرة  الليلية  طاولتك  اإىل  منا�سب  بحجم  طاولة 

الليلية املدجمة مع التخزين االأ�سا�سي يف احلفاظ على املظهر الب�سيط.

عدوى جديدة تتف�سى.. 
احلوامل اأكرث عر�سة خلطرها

الربيطانية  ال�سحية  ال�سلطات  وجهت 
تنبيها اإىل احلوامل باالبتعاد عن تناول 
اإ�سابات  ت�سجيل  ب�سبب  االأطعمة،  بع�ض 

اأكرب من الطبيعي بعدوى اللي�سريا.
بكتريي  م���ر����ض  ال��ل��ي�����س��ري��ا  وع������دوى 
ي����ك����ون خطريا  ق����د  ب����ال����غ����ذاء  م���ن���ق���ول 
واالأ�سخا�ض  احل��ام��ل،  امل����راأة  ع��ل��ى  ج���دا 
ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ل��ى 65 عاما 
اأجهزة  ب�سعف  امل�����س��اب��ني  واالأ���س��خ��ا���ض 

املناعة.
وحتدث االإ�سابة يف الغالب نتيجة تناول 
ومنتجات  امل��ع��ال��ج  غ���ري  خ��ا���س��رة  حل���م 
بح�سب موقع  امل��ب�����س��رة،  غ��ري  احل��ل��ي��ب 

عيادة "مايو كلينك" على االإنرنت.
امل�سابني  ع��ل��ى  ع����دة  اأع����را�����ض  وت��ظ��ه��ر 
والغثيان  احل��م��ى  منها  ال��ع��دوى،  ب��ه��ذه 
واالإ�����س����ه����ال، وت��ت��م��ث��ل خ��ط��ورت��ه��ا على 
اإثر  تلقائيا  يجه�سن  ب��اأن��ه��ن  احل��وام��ل 
"ال�سن"  وذك��رت �سحيفة  بها.  االإ�سابة 
الربيطانية اأنه مت ربط التف�سي الكبري 
ال�سمك  ب���ت���ن���اول  ال��ل��ي�����س��ري��ا  ل���ع���دوى 

املُدخن.
واأ�سافت اأن اخلرباء يحثون النا�ض على 

طهي ال�سمك املُدخن جيدا قبل تناوله.

ال�سمنة ت�سر ب�سحة 
الدماغ طوال احلياة  �ص 23

طريقة طهي املعكرونة ميكن 
اأن تعرب عن حالة الدماغ

يجهل الكثريون العالمات املبكرة للخرف، واأفاد ا�ستطالع حديث اأجرته جمعية 
ت�سخي�ض  من  ا�ستفادوا  امل�ستجيبني  من  باملائة   91 اأن  الربيطانية،  الزهامير 
اأمام  ال��ب��اب  فتح  مم��ا  ال�سحية،  خماوفهم  معاجلة  خ��الل  م��ن  املبكر،  اخل���رف 

تقدمي العالج والدعم االإ�سايف لهم.
مودجيل  راده��ا  الدكتورة  قالت  الربيطانية،  اإك�سربي�ض  ل�سحيفة  حديث  ويف 
"بالن�سبة لالأ�سخا�ض امل�سابني باخلرف، فاإن املهام املاألوفة التي قاموا بها طوال 
حياتهم قد ي�سعب عليهم القيام بها، وقد يظهر هذا يف طريقة طهي املعكرونة، 

على �سبيل املثال".
"قد يفقد االأ�سخا�ض امل�سابون باخلرف القدرة  واأو�سحت الدكتورة مودجيل: 
على تنفيذ املهام بالرتيب ال�سحيح، مثل حماولة طهي املعكرونة على املوقد 
اأ���س��رت��ك يحرق  اأف���راد  اأح���د  اأو  اإذا وج���دت نف�سك  ل��ذل��ك  امل���اء فيها.  قبل و���س��ع 
املعكرونة يف القدر، الأنه مل تتم اإ�سافة املاء، فقد يكون ذلك عالمة حتذير على 

االإ�سابة باخلرف".
و ت�سمل املهام املاألوفة االأخرى التي قد ت�سبح �سعبة: ارتداء املالب�ض املنا�سبة 
اأو العثور على لوح ال�سابون. وكما هو متوقع، ميكن اأن تكون م�سكالت الذاكرة 

ا عالمة مبكرة على اخلرف. والتفكري اأي�سً
ان�سغااًل،  اأك��ر  احلياة  ت�سبح  عندما  ذل��ك،  "ومع  مودجيل  الدكتورة  واأو�سحت 

ا عالمة على ال�سعور بالتوتر اأو التقدم يف ال�سن". ميكن اأن يكون ذلك اأي�سً

الرئة �سرطان   -  1
ب�سرطان  املت�سّبب  والرئي�ض  االأول  ال�سبب  هو  التدخني 
90 % م��ن احلاالت  اإىل   80 بن�سبة  يقود  ال��ذي  ال��رئ��ة، 
اأكر  الرئة  ل�سرطان  يتعّر�سون  فاملدّخنون  ال��وف��اة؛  اإىل 
املدّخنني، و�سواًل  بغري  ُمقارنة  مّرة   30 اإىل   15 بن�سبة 
ال�سياق،  ه���ذا  امل���ذك���ور. يف  ال�����س��رط��ان  ج����ّراء  ال���وف���اة  اإىل 
تظهر  ال  ال��رئ��ة  �سرطان  »اأع��را���ض  اأن  اإىل  الطبيبة  ُتنّبه 
متّكن  قد  ال�سرطان  يكون  عندما  بل  االأّول��ي��ة  املراحل  يف 
�سعال م�ستجّد ال  امل�ساب من  ي�سكو  من اجل�سم. عندئذ، 
املزمن  ال�سعال  وتغرّيات يف طريقة  يتوّقف حال ظهوره، 
امل�ساحب  والبلغم  التدخني  عن  الناجت  وال�سعال  القائم 
يف  والنق�ض  باالأكل  الرغبة  قّلة  اإىل  باالإ�سافة  لالأخري، 
ال��وزن من دون حماولة ذلك وال�سيق يف التنّف�ض واالأمل 

يف ال�سدر والبّحة يف ال�سوت«.

املزمن الرئوي  االن�سداد   -  2
اإىل  يقوم دخان التبغ بتهييج امل�سالك الهوائّية، ما يوؤدي 
االأهداب  ويتلف  الهوائية  ال�سعب  ي�سّيق  التهاب  ح��دوث 
اخلارجي  ال�سطح  على  ال�سعر  ت�سبه  �سغرية  )ن��ت��وءات 
عن  االأول  امل��ق��ام  يف  م�����س��وؤول��ة  ال���ن���واة،  حقيقية  للخاليا 
�سطح  على  ال�سوائل  اأو  نف�سها  اخللية  من  �سواء  احلركة 
اخللية، كما ت�سارك اأي�ساً يف ميكانيكّية اال�ستقبال(، فيعيق 
اإزالة املخاط واجلزئيات املجتمعة على ال�سعب الهوائّية. 
 Emphysema ال��رئ��ة  ان��ت��ف��اخ  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
 Chronic Bronchitis والتهاب الق�سبات املُزمن
ت�سهمان  اللتان  �سيوًعا  االأك��ر  املر�سيتان  احلالتان  هما 
يف االإ�سابة بداء االن�سداد الرئوي املزمن. تعّدد الطبيبة 
االأع��را���ض ال��ن��اجت��ة ع��ن االن�����س��داد ال��رئ��وي امل��زم��ن، هي: 
البدنّية،  االأن�سطة  اأداء  اأثناء  ة  التنّف�ض، بخا�سّ ال�سيق يف 
املزمن  وال�سعال  و�سيقه،  ال�سدر  من  ال�سادر  وال�سفري 
اأو  االأ�سفر  )اأو  اللون  اأبي�ض  باملخاط  اأحياناً  امل�سحوب 
املخ�سّر( وااللتهابات املتكّررة يف اجلهاز التنّف�سي والنق�ض 
يف الطاقة وفقدان الوزن غري املق�سود وتوّرم الكاحلني اأو 

القدمني اأو ال�ساقني.

القلب اأمرا�ض   -  3
ُي�سهم التدخني يف االإ�سابة مبختلف اأمرا�ض القلب، كون 

ي�سّد  ال�����دخ�����ان  ن���ف���ث 
وي�سّيقها،  ال�����س��راي��ني، 

ما يعني انخفا�ض تدّفق 
القلب.  اإىل  الدم واالأُك�سجني 

يف هذا ال�سياق، تلفت الطبيبة اإىل اأن »اأمرا�ض القلب تعّد 
توؤّثر يف �سّحة اجل�سم  التي  ال�سّحية  امل�سكالت  اأكر  من 
االأه���ّم  االأع���را����ض  ت�ستمل  ب��ال��وف��اة«.  وتت�سّبب  ب��ال��ك��ام��ل 
الداّلة اإىل اأمرا�ض القلب، على: االأمل يف ال�سدر و�سيقه 
القلبّية.  الذبحة  اإىل  و�سواًل  وانقبا�سه،  عليه  وال�سغط 
اأ�سف اإىل ذلك، هناك ال�سيق يف التنّف�ض واالأمل يف العنق 
اأو الفّك اأو احللق اأو اجلزء العلوي من البطن اأو الظهر، 
باالإ�سافة اإىل التعّرق والغثيان وعدم انتظام دّقات القلب.

ا�شت�شارة الطبيب واجبة
االإقالع  يف  املتبعة  الطرق  عن  الطبيبة  »�سيدتي«  ���س��وؤال 
عن التدخني، جتيب عنه، قائلًة اإن »االإقالع عن التدخني 
االأمرا�ض  خطورة  من  للحّد  مهمة  لكّنها  �سعبة،  خطوة 
املرء فوائد �سّحية باجلملة،  الناجتة عنه، كما لتح�سيل 
والعزم  واالإرادة  »النّية  اأن  وت�سيف  ب��ه«.  املحيطني  وك��ذا 
اإىل  ال�سيئة«، الفتًة  العادة  االإق��الع عن  االأ�سا�ض يف  متّثل 
من  تخلو  ال  التدخني  ع��ن  للتوقف  التالية  »ال��ف��رة  اأن 
م�ساعر �سلبّية، كالتهيج والقلق واحلزن، لذا تبوء غالبّية 
تاأتي  هنا،  من  بالف�سل.  الدخان  عن  االنقطاع  حم��اوالت 

اأهّمية ا�ست�سارة الطبيب وطلب امل�ساعدة والدعم«.

عن الطرق املُ�شاعدة يف الإقالع عن التدخني، ُتعّدد 
الطبيبة الآتي:

اال�ستن�ساق  اأجهزة  يف  تتمّثل  هي  النيكوتني:  بدائل   •
وب��ّخ��اخ��ات االأن����ف وال��ع��ل��ك��ة ول�����س��ق��ات ال��ن��ي��ك��وت��ني. تقّدم 
املدّخن  جلعل  وذلك  ببطء،  النيكوتني  املذكورة  الو�سائل 
يتغّلب على الرغبة ال�سديدة يف الدخان بعد االإق��الع. يف 
اإحدى  ا�ستخدام  يف  بالبدء  الطبيبة  تن�سح  االإط���ار،  ه��ذا 
»ال��ب��دائ��ل« قبل وق��ت وجيز م��ن ات��خ��اذ ق��رار االإق���الع، ما 

يجعلها اأكر فعالّيًة.
ُم�ساعدًة  ت��ق��ّدم  التي  االأدوي���ة  بع�ض  هناك  االأدوي����ة:   •
يف  النيكوتني  م�ستقبالت  ا�ستهداف  عرب  للمدّخن  كبريًة 
الدماغ، ما يقّلل االإح�سا�ض باملتعة عند التدخني، وُي�سّهل 

الطبيبة  ت�ست�سهد  ال�سياق،  ه��ذا  يف  عنه.  االإق���الع  عملّية 
قد  االأدوي���ة  ه��ذه  اأن  اأثبتت  التي  الدرا�سات  نتائج  ببع�ض 
ت�ساعف فر�ض االإقالع عن التدخني، مقارنة بعدم تناول 

اأي اأدوية على االإطالق.
بالتدخني. تذّكر  التي  املثريات  • جتّنب 

البدنّية. االأن�سطة  • ممار�سة 
على  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  ال��ت��وّق��ف  مب��ن��اف��ع  ال����ذات  • ت��ذك��ري 

الدوام.
الدعم. على  • احل�سول 

ال�سلبة. احللوى  اأو  ال�سّكر  من  اخلالية  العلكة  • م�سغ 
املاء. • �سرب 

»التالم�ض  ب�  ُيعرف  هو  الكهربائّية:  الذبذبات  جهاز   •
تبنّي  ك��ان  ال�سينّية.  االإب���ر  ع��ن  ب��دي��اًل  ومُي��ّث��ل  الف�سي«، 
الغدة  تن�سيط  ع��رب  امل��دّخ��ن  ُي�����س��اع��د  امل��ذك��ور  اأن اجل��ه��از 
النخامية يف املّخ الإفراز مادة االأندروفني. تن�ّسط االأخرية 
م���ادة ال��دوب��ام��ني، ال��ت��ي ُت�سعر امل��دّخ��ن ب��اال���س��رخ��اء بعد 
اأن  االإق�����الع، مّم���ا يق�سي ع��ل��ى ال��ت��وّت��ر ال��ع�����س��ب��ي. ع��ل��م��اً 
التوّتر ميّثل اأحد االأعرا�ض االأكر �سيوعاً الن�سحاب مادة 
النيكوتني. اجلدير بالذكر اأن اأعرا�ض ان�سحاب النيكوتني 

ال�سديدة ت�سّعب االإقالع عن منتجات النيكوتني.

 �شاعات ال�شيام الطويلة
ال�سيام الطويلة مبثابة فر�سة مهّمة للمدّخنني  �ساعات 
من اأجل االإقالع عن العادة ال�سّيئة. يف هذا االإطار، يحتاج 
اأّي���ام،  اإىل �سبعة  ث��الث��ة  اإىل ف��رة تهيئة م��ن  ك��ّل م��دخ��ن 
وذلك يف بداية رم�سان، حّتى يقلل خاللها عدد ال�سجائر 
التي ينفثها منذ الفطور حّتى ال�سحور، ب�سورة تدريجّية 
املذكورة �سالفاً  الن�سف مثاًل، مع اال�ستعانة بالطرق  اإىل 
وتنظيف  امل��اء  و���س��رب  )الريا�سة  التدخني  ع��ن  ل��الإق��الع 

االأ�سنان الإبعاد الرغبة يف التدخني...( ح�سب الطبيبة.
تخّل�ض  قد  اجل�سم  يكون  رم�سان  �سهر  نهاية  حلول  مع 
ب�سكل كامل من ت�سربات النيكوتني، فال يبقى على املدّخن 
اإال اأن يتحلى ببع�ض الرغبة الإلغاء التدخني ب�سكل نهائي 

من حياته والتمتع ب�سحة جيدة.

رو�سيا واأوروبا.. وقف 
التعاون يف املهمات اإىل القمر 

اأن���ه���ت وك���ال���ة ال��ف�����س��اء االأوروب���ي���ة 
التعاون مع رو�سيا يف ثالث مهمات 
مو�سكو  غ����زو  ب�����س��ب��ب  ال��ق��م��ر  اإىل 
�سابق  ق��رار م�سابه  بعد  الأوك��ران��ي��ا، 
وقالت  املريخ.  اإىل  مبهمة  مرتبط 
ن�ساطات  "�ستوقف  اإن��ه��ا  ال��وك��ال��ة 
الثالث  امل���ه���م���ات  ع��ل��ى  التعاون" 
وهي  و27،  و26   25 "لونا" 
اإىل  الرو�سية  املهمات  م��ن  �سل�سلة 
ال��ق��م��ر ك��ان��ت ال��وك��ال��ة االأوروب���ي���ة 
اختبار  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت���ه���دف 

معدات وتكنولوجيا جديدة.
تعليق  اآذار/م����ار�����ض، مت  اأواخ����ر  يف 
"اإكزومار�ض"  خطة  على  التعاون 
املريخ  اإىل  مركبة  الإر�سال  الرامية 
عن  وال��ب��ح��ث  ال��رب��ة  يف  للتنقيب 

عالمات احلياة.
االأوروبية يف  الف�ساء  وقالت وكالة 
اإكزومار�ض،  م��ع  ح�سل  "كما  بيان 
ُي���ح���دث ال����ع����دوان ال���رو����س���ي على 
عنه  الناجتة  والعقوبات  اأوك��ران��ي��ا 
تغيريا جوهريا يف الظروف ويجعل 
الف�ساء  وكالة  على  امل�ستحيل  من 
املخطط  التعاون  تنفيذ  االأوروب��ي��ة 
القمر".  ا���س��ت��ك�����س��اف  ل��ه يف جم���ال 
وكانت وكالة الف�ساء االأوروبية قد 
ك��ام��ريا مالحية  الإر���س��ال  خططت 
م�سبار  على  دي"  "بايلوت  ت�سمى 
خالل  اإطالقه  املقرر  "لونا25-" 
العام  امل��دي��ر  وق��ال  املقبل.  ال�سيف 
يوزف  االأوروب���ي���ة  الف�ساء  ل��وك��ال��ة 
اأ�سباخر يف ملخ�ض لل�سحافيني اإن 
الكامريا �سيتم تفكيكها واإزالتها من 
عملية االإطالق، الفتا اإىل اأن وكالة 
)رو�سكو�سمو�ض(  الرو�سية  الف�ساء 

اأُبلغت بالقرار.
وقالت وكالة الف�ساء االأوروبية اإنها 
تبحث عن خيارات و�سركاء اآخرين 
كانت  ال��ت��ي  التكنولوجيا  الخ��ت��ب��ار 
�ست�سكل جزءا من املهمات الرو�سية، 
مو�سحة اأنها جنحت يف العثور على 

بع�ض من هذه اجلهات.

�سورة مذهلة لفوهة املريخ 
الربكانية.. لديها وظيفة �سرية

االأمريكية  ال��ف�����س��اء  وك��ال��ة  ك�سفت 
على  الر�سمي  ح�سابها  "نا�سا" عرب 
جديدة  ����س���ورة  ع���ن  "اإن�ستغرام" 
�سطح  على  بركانية  لفوهة  مذهلة 
"معنى �سريا". وكتب  املريخ، متلك 
الن�ض  يف  ن��ا���س��ا  وك���ال���ة  م�������س���وؤول���و 
التو�سيحي املوجودة اأ�سفل ال�سورة: 
"فوهة املريخ حتدد املكان". وتابعوا: 
"اأنت تنظر اإىل خط طول 0 درجة 
مر�سد  مكافئ  امل��ري��خ،  �سطح  على 
االأحمر".  ال��ك��وك��ب  على  غرينت�ض 
ويقع مر�سد غرينت�ض على االأر�ض 
ع��ل��ى ق��م��ة ت���ل ���س��دي��د االن���ح���دار يف 
اإىل ح��ي��ث مي���ر خط  ي�����س��ري  ل���ن���دن 

الزوال الرئي�سي لكوكبنا.

رم�سان »فر�سة« ذهبية 
لالإقالع عن التدخني

كيف ُيكن لل�شائم اأو ال�شائمة ا�شتغالل �شهر رم�شان املبارك يف الإقالع 
عن التدخني، باأ�شكاله؟ �شوؤال طرحته »�شيدتي« على الخت�شا�شّية 

اأجابت  التي  عدره،  العكام  منى  الدكتورة  ال�شدرّية  الأمرا�ض  يف 
دخان  نفث  عن  الناجتة  الأب��رز  الأمرا�ض  اإىل  ُمتطّرقة  عنه، 

ال�شجائر، وعن بدائل ال�شجائر التي ل تخلو من اأ�شرار.
من  بجملة  اجل�شم  اإ�شابة  عن  م�شوؤول  ب��اأن��واع��ه،  التدخني 

على  �شلبّية  الدخان  نفث  تاأثريات  لأّن  اخلطرية،  الأمرا�ض 
اأع�شاء اجل�شم كافة. يف هذا الإطار، تتحّدث الدكتورة منى 

ت�شيب  اأمرا�ض  ثالث  اأب��رز  عن  »�شيدتي«  ل�  ع��دره  العكام 
ة: املدّخنني، بخا�شّ
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�ش�ؤون حملية

�سعيد بن طحنون يطلع على الأدوار املجتمعية لـ»حافلة بادر « ب�سرطة اأبوظبي

يف جمل�شها الرم�شاين الثاين

»واجب« التطوعية تعزز مفهوم املواطنة الإيجابية بالأزمات الطارئة

اأول تطبيق ل�شركة �شرافة يف الإمارات

موين« »لولو  يف  التدريب  فرتة  بنجاح  ُينهني  الإمارات  جامعة  من  طالبات   3

•• اأبوظبي-الفجر

و�سعادة  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل  اط��ل��ع 
اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي رئي�ض منظمة ال�سرطة 
بن  �سامل  ال�سيخ  و���س��ع��ادة  "االنربول"  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
ملديرية  التابعة  ب��ادر  حافلة  اأه���داف  على  العامري  رك��ا���ض 

مكافحة املخدرات بقطاع االأمن اجلنائي يف �سرطة اأبوظبي  
ودورها يف  توعية  ال�سباب  مبخاطر املخدرات  وذلك �سمن 
م�ساركتها يف بطولة  ال�سيخ  �سعيد بن طحنون  الرم�سانية  
لكرة القدم والتي  تقام يف بني يا�ض. واأو�سح العميد طاهر 
غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة املخدرات  اأن حافة 
قدرة  ومتثل  التوعية،  مبادرات  اإحدى  هي  "بادر" املتنقلة 

اأهداف  وحتقيق  امل�ستجدات،  مواكبة  على  اأبوظبي  �سرطة 
يكّر�ض  ح�ساري  نهج  وف��ق  وارتقائها  ال�سرطية،  املنظومة 
ال�سعي للمحافظة على ال�سباب درع الوطن وح�سنه املنيع. 
�سريحة  اأك��رب  ا�ستهداف  على  اأبوظبي  �سرطة  حر�ض  واأك��د 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  امل���خ���درات،  الأ����س���رار  ل��ل��ت�����س��ّدي  جمتمعية 
ال�سباب هم عماد الوطن يف مواجهة املخاطر املحدقة لهذه 

االآفة، وتركز "بادر"  على توعية  ال�سباب ومت�سوقي املراكز 
من  وغريها   ، املجتمعية  املجال�ض  يف  وامل�ساركني  التجارية، 
ويتوىل    . املجتمع  اأف��راد  تثقيف  ت�ستهدف  التي  الفعاليات 
االإ�سراف على حافلة بادر طاقم من املحا�سرين االأّكفاء من 
يف  الالحقة  واملتابعة  التوعية  اإدارة  يف  والعاملني  ال�سباط 
"املديرية"، ُي�سند اإليهم اإك�ساب امل�ستهدفني مهارات التعامل 

مع عالمات التعاطي واالآث��ار ال�سلبية املرتبة على الوقوع 
واأ�سرارها  املخدرات  باآفة  وتب�سريهم  االإدم��ان،  يف م�ستنقع 
هند�سي  باأ�سلوب  الداخل  من  م�سممة  واحلافلة  املختلفة. 
ب�سا�سات عر�ض،  ال��ت��دري�����ض، وم�����زودة   ق��اع��ات  م��ع  ي��ت��الءم 
تظهر  وعينات  واأدوات  توعية،  ومطويات  وكتيبات  و���س��وراً 

و�سائل التهريب والرويج، وطرق مكافحتها.

•• اأبوظبي-الفجر

املواطنة االإيجابية  التطوعية، مفهوم  عززت جمعية واجب 
الثاين  الرم�ساين  جمل�سها  يف  وذل��ك  ال��ط��ارئ��ة،  ب��االأزم��ات 
االإي��ج��اب��ي��ة يف  "املواطنة  ب��ع��ن��وان:  اأم�����ض،  ال���ذي عقد م�ساء 
ملواجهة  الطريق  "االإيجابية  �سعار  االإمارات" وحت��ت  دول��ة 

االأزمات".
نهيان،  اآل  خالد  بن  حممد  بن  خليفة  ال�سيخ  معايل  واأك��د 
االأمني العام لل�سندوق العربي ملواجهة الكوارث واالأزمات، 
ال��ت��ط��وع��ي��ة، خالل  واج����ب  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
اأهمية  باأبوظبي،  ق�سره  يف  الرم�ساين  املجل�ض  ا�ست�سافته 
بالوالء  واأه��ل��ه��ا واالع���ت���زاز  االأر������ض  ال��ف��رد مبحبة  ال���ت���زام 
يف  فاعاًل  عن�سراً  االإن�سان  فيها  يعترب  حالة  وهي  الوطني، 

الدولة واملجتمع.
واأ�ساف: اإن املواطنة االإيجابية عاطفة نبيلة واأخالق حميدة 
يف  فّعال  ب�سكل  وامل�ساركة  جمتمعه،  جت��اه  الفرد  بها  ي�سعر 
التي  واملنتجة  املفيدة  واالأع��م��ال  بالت�سحيات  وطنه  تق�ّدم 
و�سورة  �سمعة  اأن  اإىل  الفتاً  واالزده����ار،  باخلري  عليه  تعود 
االإمارات واالإماراتي البد اأن تبقى نا�سعة كما بناها واأرادها 
املغفور له باإذن اهلل، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب 

اهلل ثراه".
اجلمهورية  �سفري  بنميم،  معز  �سعادة  املجل�ض،  وا�ست�ساف 
التون�سية، و�سعادة الدكتور غ�سان عبا�ض، �سفري اجلمهورية 
ال��دك��ت��ور م��ظ��ف��ر اجلبوري،  ال�����س��وري��ة، و���س��ع��ادة  ال��ع��رب��ي��ة 

الدكتور  و�سعادة  الدولة،  لدى  العراقية  اجلمهورية  �سفري 
ع��م��ر ح��ب��ت��ور ال���درع���ي، و���س��ع��ادة ���س��ي��ف ال��ن��ا���س��ري، وع����دداً 
التطوعي  ال�����س��اأن  يف  واملهتمني  وامل��واط��ن��ني  امل�سوؤولني  م��ن 

واملجتمعي واالإن�ساين.
الدكتور  فيها  حت��ّدث  التي  الرم�سانية،  اجلل�سة  وتناولت 
اجلابري،  �سيف  الدكتور  واأداره���ا  ال�سيادي،  اللطيف  عبد 
اأربعة حماور رئي�سية، رّكزت على مفهوم االإيجابية واملواطنة 
امل�سروط  ال���وط���ن���ي، وال���ع���ط���اء غ���ري  ب���ال���والء  وع��الق��ت��ه��م��ا 
الوطن  بناء  يف  ودوره���ا  واالإيجابية  وامل��واط��ن��ة،  لالإيجابية 

وتعزيز املواطنة ال�ساحلة، ومظاهر املواطنة االإيجابية.
امل�سوؤولية  يتحّمل  جيل  خلق  �سرورة  اإىل  امل�ساركون،  ودع��ا 
وُيدين بالوالء واملواطنة االإيجابية جتاه الوطن واملجتمع، 
والوفاء،  االإم���ارات من احلكمة  ق��ادة  به  يتمّيز  والفخر مبا 
وهم خرياً من عّلمنا االنتماء لهذا الوطن الغايل، والدفاع 
االح���رام  م��ن  متميز  م�����س��ت��وى  خ��ل��ق  مم��ا  مكت�سباته،  ع��ن 
والتقدير للمجتمع االإماراتي يف نفو�ض االآخرين يف خمتلف 

اأنحاء العامل.
التطوعية،  واج���ب  جمعية  ج��ه��ود  على  امل�����س��ارك��ون،  واأث��ن��ى 
واهتمامها املجتمعي بن�سر وتعزيز روابط املواطنة ال�ساحلة 
جانب  اإىل  لقيادته،  وال��والء  للوطن  باالنتماء  واالإح�سا�ض 
الوطن،  حب  يف  ومن��اذج  وقائع  ج�ّسدت  ق�س�ض  ا�ستعرا�ض 
وت��ف��اين االأف����راد يف احل��ف��اظ على م��ن��ج��زات االإم�����ارات، مما 
الفعلية  القدرة  ويعك�ض  االإيجابية،  القيم  تعزيز  يف  ي�سهم 

للفرد وتعامله بحكمة خا�سة يف االأزمات الطارئة. 

•• العني- الفجر

متّكنت ثالث طالبات يف علوم الكمبيوتر بجامعة االإمارات 
"لولو  ت��دري��ب  يف  بنجاح  املُ�����س��ارك��ة  م��ن  امل��ت��ح��دة  العربية 
موين"، اأول تطبيق ل�سركة �سرافة يف االإمارات. وتهدف 
فرة التدريب التي ت�ستمر على مدار 6 اأ�سهر اإىل ابتكار 
وت�سميم اأطر عمل حُمتملة الأحد اأ�سهر تطبيقات الدفع 

عرب احلدود يف املنطقة.
و�ساهمت الطالبات اأروى الريوان، �سّما ال�سعيدي و�سارة 
بريينغريي�ض،  خو�سيه  الدكتور  اإ�سراف  حتت  ال�سام�سي، 
اأ�ستاذ التفكري الت�سميمي والتحليل والت�سّور، من حتويل 
املعرفة.  لتبادل  االجت��اه  ثنائي  م�سار  اإىل  التدريب  ه��ذا 
كما مزج الفريق معرفتهم الفطرية مع عامٍل ُمعّقد من 
العاملية،  ال��ه��اك��اث��ون��ات  ب��االع��ت��م��اد على  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات 

اأحداث الرميز ومهرجانات االبتكار.
العربي  امل�سطلح  اإىل  ا�ستناداً  تورا"  "بيل  امل�سروع  �ُسّمي 
"فاتورة". و�سهدت املرحلة االأوىل ت�سجيع الطالبات على 
�سة،  املُخ�سّ اجل��دي��دة  ال��وح��دة  لهذه  عمل  اإط���ار  ت�سميم 
خالل  م���ن  ال��ف��وات��ري  ����س���داد  ت�سهيل  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي 

التطبيق. 
من  الرغم  على  املهام  جميع  يف  الطالبات  لنجاح  ونظراً 
�سابقة يف جمال  اأو عملية  عدم امتالكهن خللفية مالية 
معامالت التحويل، فقد حظي الفريق بالثناء والتقدير 

على متّيزهن طوال فرة التدريب.
حتويل  رئي�ض  كليت�ض،  جوزيف  ق��ال  املُ�ساركة،  ه��ذه  وع��ن 
ال�سركات  "تعتمد  امل��ال��ي��ة:  ل��ول��و  جم��م��وع��ة  يف  االأع���م���ال 
املالية ب�سكل رئي�سي على جوانب جتربة امل�ستخدم وروؤيته. 
ومعرفتهن  خلفياتهن  ومت��ّي��ز  الطالبات  م��ه��ارة  و�سّكلت 

���س��اه��م يف  م���وؤّث���راً  الت�سميم ع��ام��اًل  ال��وا���س��ع��ة يف جم���ال 
تفوقهن يف اأداء العمل، كما اأ�سهمت اأي�ساً يف حتويل منحى 

تعليم فريقنا بطريقة اأكر و�سوحاً يف ذات الوقت".
وقد اأّدى االختتام الناجح للمرحلة االأوىل اإىل قيام فريق 
العمل يف "لولو موين" بالتخطيط لتمديد م�سروع "بيل 
فيه  تعمل  �سامل  ا���س��راك  �سيكون من��وذج  وال��ذي  تورا"، 
UI/ الطالبات الثالث كم�سّممني رئي�سيني الإطار عمل

.UX
و�سُت�سهم اإ�سافة الطالبات اإىل فريق عمل "لولو موين" 
حيث  ُبعد،  عن  العمل  ق��درات  تو�سيع  على  عاملياً،  املتنّوع 
يتواجد فريق من التقنيني من دول خُمتلفة مثل االإمارات 
الذين  واأندوني�سيا،  الهند  البحرين،  املتحدة،  العربية 
يعملون عن كثب للتوا�سل رقمياً، االإبداع يف االأفكار وبناء 

حلوٍل يف العامل احلقيقي.

ور�شة للتحرير اجلماعي لتعريف العامل ب�شهر رم�شان الكرمي

الكرمي  رم�سان  ب�سهر  حتتفالن  الإمارات  ويكيميديا  م�ستخدمي  وجمموعة  لالآداب  الإمارات  •  موؤ�س�سة 
 ت�سعيان لت�سليط ال�سوء على التقاليد الرم�سانية على مو�سوعة ويكيبيديا

•• دبي- الفجر

تعمل موؤ�س�سة االإمارات لالآداب وجمموعة م�ستخدمي ويكيميديا االإمارات 
على اإعداد الدليل ال�سامل ل�سهر رم�سان يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  ويكيبيديا  م�ستخدمي  من  جمموعة  مب�ساركة 

املتحدة يف ور�سة التحرير اجلماعية بتاريخ 16 اأبريل 2022. 
الرئي�سة  اجل��وان��ب  على  ال�سوء  اجلماعية  التحرير  ور�سة  ت�سلط  و�سوف 
للتقاليد االإماراتية خالل ال�سهر الكرمي يف مقالة �ساملة باللغة العربية. 
و�سيتم ترجمة املقالة الحقاً اإىل االإجنليزية حتى يتمكن جمهور اأو�سع من 

القّراء من االطالع عليها والتعرف على عادات ال�سهر الكرمي بالدولة.

و�ستتناول املقالة جوانب هامة من الثقافة الوطنية لدولة االإمارات العربية 
املتحدة، ومعلومات حول تقاليدها املحلية مثل "حق الليلة"، وروؤية هالل 
اخلريية،  كاخليام  الرم�سانية  والتقاليد  وال��ع��ب��ادات،  واالإف��ط��ار،  رم�سان، 
ال��ع��ادات والطقو�ض  العائلية وامل��زي��د غ��ريه��ا م��ن  اإف��ط��ار رم�����س��ان  ووج��ب��ة 

والتقاليد الرم�سانية اخلال�سة.
للبحث  واح��د  م�سارك حتديد مو�سوع  كل  الفعالية من  و�سيطلب منظمو 
والكتابة عنه، و�سوف يتم �سم جميع االأجزاء ون�سرها يف مقال واحد �سامل 
امل�ساركني  جميع  املنظمون  يدعو  رم�سان،  بروح  وعماًل  امل�ساركات.  جلميع 
االإمارات  موؤ�س�سة  مقر  الفعالية يف  موقع  ال�سحور يف  وجبة  لتناول  للبقاء 

لالآداب، مركز دبي العاملي للكّتاب، املتواجد يف حي ال�سندغة التاريخي.

لالن�سمام اإىل ور�سة التحرير، يحتاج امل�ساركون اإىل الت�سجيل يف النموذج 
ال��الب��ت��وب اخلا�سة  اأج��ه��زة  واإح�����س��ار  االإل���ك���روين  امل��وق��ع  املخ�س�ض على 
جلميع  �سهلة  تعليمات  اإر�سال  �سيتم  كما  امل�سائية.  الفعالية  مقر  اإىل  بهم 
امل�ساركني حول كيفية اإن�ساء مقالة يف ويكيبيديا. ويح�سل جميع املحررين 

على �سهادات تقدير على م�ساركتهم. 
جنحت مبادرة "كاتب مكتوب"، التابعة ملوؤ�س�سة االإمارات لالآداب، يف زيادة 
العربية  باللغتني  العرب على مو�سوعة ويكيبيديا،  املوؤلفني  عدد �سفحات 
واالإجنليزية، بن�سبة تزيد عن %500. كما �ساهمت املبادرة يف تويل فريق 
اإدارة جمموعة م�ستخدمي ويكيميديا االإم��ارات. واجلدير بالذكر  املبادرة 

اأن لدى املبادرة عدد كبري من املتطوعني ال�سغوفني. 

�سرطة اأبوظبي و اأب�سر ياوطن توزعان املري الرم�ساين 
••  اأبوظبي-الفجر

وزعت �سرطة اأبوظبي وفريق اأب�سر ياوطن التطوعي �سناديق املري الرم�ساين والتي تت�سمن جمموعة من املواد 
اليومية طيلة �سهر رم�سان  ، وت�ساعدهم على توفري  متطلباتهم  ال�سائمني  التي يحتاجها  الرئي�سية،  الغذائية 

املبارك.
واأو�سحت �سرطة اأبوظبي اأن توزيع املري الرم�ساين ياأتي جت�سيدا لقيم اجتماعية غر�سها موؤ�س�ض الدولة املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه "  يف تاأ�سي�ض م�سرية العطاء االإن�ساين يف الدولة . ولفتت اإىل اأهمية 
امل�ساركة يف العمل االإن�ساين، و االإ�سهام يف تكاتف املجتمع االإماراتي ال�سباق دوًما للعمل اخلريي، م�سيدة بتعاون 

فريق  اأب�سر ياوطن  التطوعي يف جتهيز وتعبئة وتوزيع  املري الرم�ساين  وتوفري املواد الغذائية االأ�سا�سية.
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ت�شبب ال�شمنة، مبا ل يدع جمال لل�شك، اأ�شرارا ج�شيمة 
لالإ�شابة  �شاحبها  تعّر�ض  اأن  ويكن  العامة،  بال�شحة 

مبجموعة وا�شعة من الأمرا�ض.
اأي�شا على  اأن ال�شمنة قد توؤثر  وتظهر درا�شة جديدة 
ما  البلوغ،  مرحلة  وحتى  الطفولة  منذ  الدماغ  �شحة 
يوؤثر على كل �شيء بدءا من مهارات الوظيفة التنفيذية، 
القدرة املعقدة على بدء املهام والتخطيط لها وتنفيذها، 

اإىل زيادة خماطر الإ�شابة باخلرف ب�شكل كبري.

الوزن  عواقب  تكون  العمر،  منت�سف  وبحلول 
الدرا�سات  من  العديد  واأظهرت  كبرية.  الزائد 
لديهم  ال��ذي��ن  العمر  منت�سف  يف  البالغني  اأن 
اأو   30 ع��ن��د   )BMI( اجل�����س��م  ك��ت��ل��ة  م��وؤ���س��ر 
اأكر عر�سة لالإ�سابة  اأعلى، والتي تعد �سمنة، 

باخلرف من اأقرانهم ذوي الوزن ال�سحي.
ومع ذلك، ما يزال الباحثون ي�ستك�سفون كيف 
وملاذا ي�سر الوزن الزائد بالدماغ، وما اإذا كانت 
مدى  على  تراكمية  املرتفعة  اخل��رف  خماطر 
اجل�سم  على  ت��وؤث��ر  ال�سمنة  كانت  اإذا  اأو  العمر 

ب�سكل خمتلف يف مراحل خمتلفة من احلياة.
يف  امل�����س��اع��دة  االأ���س��ت��اذة  وود،  األيك�سي�ض  وق��ال��ت 
تغذية االأطفال يف مركز اأبحاث تغذية االأطفال 
يف ك��ل��ي��ة ب��اي��ل��ور ل��ل��ط��ب يف ه��ي��و���س��ن، اإن����ه من 
املحتمل اأي�سا اأن تاأتي التحديات املعرفية اأوال، 
ما ي�ساهم يف �سلوكيات االأكل ال�سيئة التي تبداأ 

يف الطفولة.
واأ�سافت: "هناك اأدلة قوية وجوهرية متتد عرب 
مرحلة الطفولة باأكملها، من مرحلة الطفولة 
الوزن  اأن حالة  ُتظهر  والتي  املراهقة،  �سن  اإىل 
املرتفعة مرتبطة باالأداء االإدراكي املنخف�ض، ال 

�سيما يف جمال الوظيفة التنفيذية".
ال��ع��الق��ة بني  ب��داي��ات  ال��درا���س��ات  بع�ض  وتتبع 
النظام الغذائي والوزن و�سحة الدماغ، و�سوال 

اإىل الرحم.

امل��ب��ك��رة، ه��ن��اك بالفعل  ال��ط��ف��ول��ة  ويف م��رح��ل��ة 
ارت��ب��اط بني ال��وزن ال��زائ��د وق��درة الطفل على 
املعلومات  )دم��ج  وتوجيهه  ال�سلوك  يف  التحكم 
ووفقا  امل�ساكل(  وي��ح��ل  خطة  و���س��ع  اجل��دي��دة، 

لوود لي�ض من الوا�سح اأيهما ياأتي اأوال.
وع��ل��ى �سبيل امل���ث���ال، وج���دت درا����س���ة ُن�����س��رت يف 
 American Journal of جم���ل���ة 
ذوي  االأط����ف����ال  اأن   ،Epidemiology
املهارات اللفظية والتنفيذية العالية يف مرحلة 
ما قبل املدر�سة كانوا اأقل عر�سة لزيادة الوزن 

يف وقت الحق يف مرحلة الطفولة.
ال�سغار  االأط���ف���ال  اأن  اأخ����رى  اأب���ح���اث  وت��ظ��ه��ر 
ال�سمنة هم  اأو  ال��وزن  زي��ادة  يعانون من  الذين 
اأولئك  اأق��ل ق��درة على التحكم يف االندفاع من 

الذين يتمتعون بوزن �سحي.
الوظيفة  حت���دي���ات  ج����اءت  "اإذا  وود:  وق���ال���ت 
هذا  اأن  هو  ال�سائد  الفكر  ف��اإن  اأوال،  االإدراك��ي��ة 
ينظم كيفية تفاعل االأطفال مع بيئتهم. وقد ال 
يكونون جيدين يف تنظيم تناول الطعام ملوازنة 
عندما  ياأكلون  وق��د  الطاقة.  من  احتياجاتهم 
فاحتا  �سيئا  ي��رون  عندما  جائعني،  يكونون  ال 
املنخف�سة  االإدراكية  الوظيفة  وت��وؤدي  لل�سهية. 
يف هذه املنطقة اإىل تغيري �سلوك االأكل وجتعلك 

عر�سة ل�سلوكيات االأكل ال�سيئة".
ال������وزن قبل  م�����س��اك��ل  اإذا ظ���ه���رت  ذل�����ك،  وم����ع 

الزائدة  الدهون  تكون  فقد  املعرفية،  التغريات 
تزيد من االلتهاب. واأ�سارت وود اإىل اأنه مبرور 
"تغيريات يف  اإىل  ذل��ك  ي���وؤدي  اأن  ال��وق��ت ميكن 

االت�سال وهيكل ووظيفة الدماغ".
وتقول اإحدى النظريات اإنه لي�ض الوزن الزائد 
احلاالت  ولكن  امل�سكلة،  ي�سبب  ال��ذي  هو  فقط 
ت�ساهم  ال��ت��ي  بال�سمنة  امل��رت��ب��ط��ة  واالأم���را����ض 

ب�سكل جماعي يف �سعف �سحة الدماغ.
واأو�سحت كري�ستني يايف، االأ�ستاذة ونائبة رئي�ض 
ق�����س��م ال��ط��ب ال��ن��ف�����س��ي وع��ل��م االأع�����س��اب وعلم 
�سان  االأع�ساب يف  االأوبئة يف معهد وايل لعلوم 
فران�سي�سكو، اإن "االأ�سخا�ض الذين يعانون من 
بال�سكري  لالإ�سابة  عر�سة  االأكر  هم  ال�سمنة 
وارتفاع  ال��دم  وارت��ف��اع �سغط  الثاين  النوع  من 
ال��ك��ول��ي�����س��رول. وق���د ت��ك��ون جم��م��وع��ة عوامل 
لل�سمنة  امل�ساحبة  ال��وع��ائ��ي��ة  القلبية  اخل��ط��ر 
والتي نعلم اأنها ميكن اأن يكون لها تاأثري �سار 
ي�ساهم  ذلك  كان  �سواء  الدماغ،  �سيخوخة  على 
يف تطور مر�ض األزهامير اأو اخلرف الوعائي اأو 

نوع من مزيج من االثنني".
اأن  ه����و  االآخ�������ر  اأن االح���ت���م���ال  ي�����ايف  وك�����س��ف��ت 
الهرمونات التي تفرزها اخلاليا الدهنية، مثل 

اللبتني، تلعب دورا اأي�سا.
وي�ساعد اللبتني على تنظيم اجلوع. ومع ذلك، 
فاإن الذين لديهم عدد كبري جدا من اخلاليا 

اللبتني  من  عالية  م�ستويات  ينتجون  الدهنية 
ما  جتاهه،  ح�سا�ض  غري  اجل�سم  ي�سبح  بحيث 
ينتج عنه دورة ي�ستمر فيها ال�سخ�ض يف تناول 

الطعام الأنه ال ي�سعر بال�سبع اأبدا.
واأظهر بحث يايف اأنه يف الن�ساء االأكرب �سنا ذوات 

الوزن ال�سحي، 
خطر  بانخفا�ض  اللبتني  م�ستويات  ارت��ب��ط��ت 
اأو ال��ت��ده��ور امل���ع���ريف. ومع  االإ���س��اب��ة ب��اخل��رف 
امل�سابات  الن�ساء  ذلك، اختفت هذه احلماية يف 

بال�سمنة.
وقالت يايف اإنه ميكن اأن يكون امل�سابون بال�سمنة 
باأمرا�ض  لالإ�سابة  عر�سة  واأك��ر  ن�ساطا  اأق��ل 
االلتهاب،  م��ن  اأع��ل��ى  م�ستويات  ت�سبب  اأخ���رى 
والتي "لها دور كبري يف تعجيل اأو تفاقم مر�ض 

األزهامير واخلرف الوعائي".
منت�سف  ال���وزن، خا�سة يف  زي���ادة  اأن  ح��ني  ويف 
العمر، يزيد من خطر االإ�سابة باخلرف، اإال اأن 

العك�ض ال يبدو �سحيحا.
طويلة  درا���س��ة  موؤلف  اإ�سبيالند،  م��ارك  واأ���س��ار 
االأمد حول تدخالت اإنقا�ض الوزن: "�سواء كان 
اأم  فقدان ال��وزن ميكن اأن مينع �سعف االإدراك 
ال، فهناك العديد من االأ�سباب لل�سعي للحفاظ 
اأن  ما  اإىل حد  الوا�سح  وم��ن  وزن �سحي.  على 
ال�سمنة يف منت�سف العمر م�سرة للدماغ وبقية 

اجل�سم اأي�سا. ومنع حدوث ذلك مهم جدا".

العلماء ل يعرفون ال�شبب

ال�سمنة ت�سر ب�سحة الدماغ طوال احلياة 

على �سحة  احل��ف��اظ  معينة يف  اأطعمة  ات��ب��اع  ي�ساعد  وق��د 
اأحد  اأن  ع��ل��ى  كلينك"  "مايو  م��وؤ���س�����س��ة  وت��ن�����ض  ال��ق��ل��ب، 

االأطعمة التي قد ت�ساعد يف ذلك، هي االأ�سماك.

�سحة  ب�ساأن  قلقا  كنت  "اإذا  ال�سحية:  املوؤ�س�سة  وبح�سب 

قلبك، فاإن تناول وجبتني على االأقل من االأ�سماك اأ�سبوعيا 
ميكن اأن يقلل من خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب".

وي�سار اإىل اأن اجلزء املفيد للقلب ب�سكل خا�ض يف االأ�سماك 
هو اأحما�ض اأوميغا 3 الدهنية.

وميكن اأن تكون اأوميغا 3 مفيدة ل�سحة القلب وتقلل من 

خطر الوفاة باأمرا�ض القلب.
وتوجد هذه االأحما�ض الدهنية ب�سكل خا�ض يف االأ�سماك 

الدهنية، مثل ال�سلمون واملاكريل وال�سردين والتونة.
ومت ربط املكمالت التي حتتوي على زيت ال�سمك بتح�سني 
للمكتبة  وف��ق��ا  ال���دم،  �سغط  وخف�ض  ال�����س��راي��ني  وظ��ائ��ف 

الوطنية للطب.
وت�سرح مراكز ال�سيطرة على االأمرا�ض والوقاية منها اأن 
�سغط الدم هو عامل خطر لالإ�سابة باأمرا�ض القلب الأنه 
تدفق  م��ن  ويقلل  م��رون��ة  اأق��ل  ال�سرايني  يجعل  اأن  ميكن 

الدم واالأك�سجني اإىل القلب.
وي�سار اإىل اأن هناك عامال اآخر من عوامل خطر االإ�سابة 
باأمرا�ض القلب ميكن خف�سه عن طريق تناول االأ�سماك، 

وهو ارتفاع ن�سبة الكولي�سرول يف الدم.
ت�سمى  دهنية  م��ادة  ت��راك��م  الكولي�سرول  ارت��ف��اع  وي�سف 
امل��ادة الدهنية  النهاية، جتعل  ال��دم. ويف  الكولي�سرول يف 

من ال�سعب تدفق ما يكفي من الدم عرب ال�سرايني.
وعلى الرغم من اأن االأ�سماك دهنية، اإال اأنها حتتوي على 
املثال،  �سبيل  على  للقلب.  املفيدة  ال��ده��ون  م��ن  جيد  ن��وع 
ال��ده��ون مثل الدهون  اأخ���رى م��ن  اأن���واع  ت���وؤدي  اأن  ميكن 

امل�سبعة اإىل ارتفاع ن�سبة الكولي�سرول واأمرا�ض القلب.
بديال  تعد  االأ�سماك  كلينك" اأن  "مايو  موؤ�س�سة  وتو�سح 

جيدا للحوم عالية الدهون.

ما هي كمية ال�شمك التي يجب تناولها؟
 )NHS( ت��و���س��ي ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة

الوجبات  خ��ط��ة  االأ����س���م���اك يف  م���ن  ح�����س��ت��ني  ب��ت�����س��م��ني 
االأ�سبوعية.

زيتية. وهذا  االأ���س��م��اك  ه��ذه  م��ن  واح���دة  تكون  اأن  ويجب 
ُيرجم تقريبا اإىل 140غ من االأ�سماك الدهنية املطبوخة 

يف االأ�سبوع، وفقا للخدمات ال�سحية.

ومع ذلك، فاإن تناول هذا الطعام الدهني لي�ض الطريقة 
حيث  القلب،  ب��اأم��را���ض  االإ���س��اب��ة  خطر  لتقليل  الوحيدة 
مي��ك��ن ل��ل��ع��دي��د م���ن ال���ت���دخ���الت امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��م��ط احلياة 
عن  واالإق����الع  الريا�سة  ممار�سة  مثل  اأي�����س��ا،  ت�ساعد  اأن 

التدخني.

الأ�سماك الدهنية ميكن اأن يحمي من اأمرا�ض القلب
تعد اأمرا�ض القلب "اأكرب قاتل" يف العامل. وت�شف اأمرا�ض القلب احلالت املختلفة التي توؤثر على القلب اأو الأوعية الدموية.

وعادة ما يكون ال�شبب وراء الإ�شابة باأمرا�ض القلب هو تراكم الرت�شبات الدهنية يف ال�شرايني اأو زيادة خطر الإ�شابة بجلطات 
الدم. وحل�شن احلظ، فاإن هناك طرقا معينة للحفاظ على �شحة القلب، والتي يكن اأن تكون طريقة للعي�ض عمرا مديدا. 
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العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة ال�سقور الذهبية لالإن�ساءات ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000278/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة ال�سقور الذهبية لالإن�ساءات - ذ م م 
 العنوان : اإمارة ال�سارقة املجاز خلف �سارع كورني�ض البحرية �سقة رقم 10 ملك امنه �سامل �ض ب 2674 ال�سارقة

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ العربية للم�ساعد واالأنظمة املتحركة - �ض ذ م م  

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

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 12810.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة املدام الإحتادية اجلزئية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سامل حمد حممد ح�سن ال�سيباين الكتبي  
)جزئي(  جتاري   AMCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000016/ 

اإىل املحكوم عليه :  �سامل حمد حممد ح�سن ال�سيباين الكتبي - العنوان : ال�سارقة - منطقة املدام - �سعيبة 
املحا�سنة هاتف متحرك 0503666405 - 0504881165 �ض ب 5147 ال�سارقة 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ م�سرف ابوظبي االإ�سالمي - �ض م ع  

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

املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 1401325.0  

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

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

)ق�سم التنفيذ(  
اإخطار بالن�سر

اإخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2190 ل�سنة 2011
للعقارات، احلديث  البيت   -  2  ، احلربي  خلف  بن  عبيد  بن  مو�سى  اىل املحكوم عليه: 1- 

بن علي بن حممد الزهراين احمد   -4 الب�سر،  �سفر  بن  عبداهلل  بن  حممد   -3
حكما  بحقكم  اأ�س�درت  قد  االبتدائية  االحتادية  ال�س�ارق�ة  حمكم�ة  ب�اأن  ل�دي�ك�م  معلوم�ا  ليكن 

بالزامكم بدفع مبلغ وقدرة )327365( درهم، باالإ�سافه اىل الفوائد.
ل�سالح املحكوم له / عالء جواد 

وحيث اأن املحكوم ل�ه ق�د ت�ق�دم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله. لذا يتوجب 
عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور 

يف امليعاد و التاريخ املحدد فان املحكمة ا�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك.
مدير مكتب اإدارة التنفيذ           
مبحكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

)ق�سم التنفيذ(  
اإخطار بالن�سر

اإخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 566 ل�سنة 2010
للعقارات، احلديث  البيت   -  2 احلربي،  خلف  بن  عبيد  بن  مو�سى  اىل املحكوم عليه: 1- 

بن علي بن حممد الزهراين احمد   -4 الب�سر،  �سفر  بن  عبداهلل  بن  حممد   -3
حكما  بحقكم  اأ�س�درت  قد  االبتدائية  االحتادية  ال�س�ارق�ة  حمكم�ة  ب�اأن  ل�دي�ك�م  معلوم�ا  ليكن 

بالزامكم بدفع مبلغ وقدرة )341385( درهم، باالإ�سافه اىل الفوائد.
ل�سالح املحكوم له / حممد علي �سالح بن حمفوظ 

وحيث اأن املحكوم ل�ه ق�د ت�ق�دم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله. لذا يتوجب 
عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور 

يف امليعاد و التاريخ املحدد فان املحكمة ا�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك.
مدير مكتب اإدارة التنفيذ           
مبحكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

)ق�سم التنفيذ(  
اإخطار بالن�سر

اإخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 822 ل�سنة 2012
للعقارات، احلديث  البيت   -  2  ، احلربي  خلف  بن  عبيد  بن  مو�سى  اىل املحكوم عليه: 1- 

بن علي بن حممد الزهراين احمد   -4 الب�سر،  �سفر  بن  عبداهلل  بن  حممد   -3
حكما  بحقكم  اأ�س�درت  قد  االبتدائية  االحتادية  ال�س�ارق�ة  حمكم�ة  ب�اأن  ل�دي�ك�م  معلوم�ا  ليكن 

بالزامكم بدفع مبلغ وقدرة )295075( درهم، باالإ�سافه اىل الفوائد.
ل�سالح املحكوم له / علي ح�سن ر�سا البناي 

وحيث اأن املحكوم ل�ه ق�د ت�ق�دم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله. لذا يتوجب 
عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور 

يف امليعاد و التاريخ املحدد فان املحكمة ا�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك.
مدير مكتب اإدارة التنفيذ           
مبحكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2022 /0000238 يف  الدعوى رقم

بالن�سر 
بناية حتمل رقم   3 الرا�سدية  : عجمان  التابعي - عنوانه  : ح�سن علي ح�سن  امل�ستاأنف �سده 

مكاين 4327210224 �سقة 604 هاتف 0509950511   
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : حممد حميدة اإليا�ض بابكر 

قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 0000238/
)جزئي( مدين   - املدنية  االإ�ستئنافية  املحكمة   AJCAPCIREA2022

فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
املوافق 2022/05/24 ال�ساعة 10.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2022 /0000239 يف  الدعوى رقم

بالن�سر 
بناية حتمل رقم   3 الرا�سدية  : عجمان  التابعي - عنوانه  : ح�سن علي ح�سن  امل�ستاأنف �سده 

مكاين 4327210224 �سقة 604 هاتف 0509950511   
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : حممد حميدة اإليا�ض بابكر 

قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 0000239/
)جزئي( مدين   - املدنية  االإ�ستئنافية  املحكمة   AJCAPCIREA2022

فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
املوافق 2022/05/24 ال�ساعة 10.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0002791  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : حممد حممود حممد يو�سف احلمد بحريني / اجلن�سية 

املتحدة /  العربية  الغرير - االإمارات  نعلمكم بان املدعي �سيف عبداهلل احمد 
احلكم  بحقكم  و�سدر  للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - اجلن�سية 
االتي : ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )21500( درهم 
الدعوى  قيد  تاريخ  اعتبارا من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمته 

وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2022/4/13  / حرر بوا�سطة املوظف

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055814
اإخطار عديل بالوفاء

،)T8287972( املخطر - حممد ممتاز من�سوري، هندي اجلن�سية و يحمل جواز �سفر رقم
العن�وان ال�سارقة ، هاتف رقم : )0508609563(

املخطر اإليه : حممد �سدام ح�سني جن�ساريف مون�سى - اجلن�سية بنغالدي�ض ،
ويحمل بطاقة هوية رقم )784199108192800(

العن�وان �سارقة - هاتف رقم :  0527809490 - 056860944
مو�سوع االإخطار : املطالبة مببلغ )6،000( درهم

- حيث ان املخطر اليه قد حرر يل اي�سال امانة مببلغ وقدره )6،000( درهم )�ستة اآالف درهم اماراتي 
فقط( على اأن يقوم ب�سداد املبلغ كامال عند الطلب ،

- حيث اأن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة اي�سال االأمانة عند الطلب ،
- و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع قيمة االي�سال )6000( درهم يف فرة اأق�ساها 

خم�سة اأيام من تاريخ االخطار واإال �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية ال�ستالم املبلغ.
- و عليه يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0056775
املخط�ر/ ريا�ض مو�سى حممود ح�سن - اردين اجلن�سيه - احمل هويه رقم 784196346419524 

التنمية  دائرة  من  املرخ�سه  التكييف(  وحدات  لركيب  العهد  )موؤ�س�سة  امل�سماه  التجاريه  الرخ�سه  يف  مدير  و  �سريك  ب�سفته 
507393 وميثلهم بالوكالة ال�سيد/حممد توفيق عبدالعزيز ال�سيد - م�سري اجلن�سيه يحمل بطاقه  االقتن�ساديه بال�سارقه 

MOJAU_2022_0051868  هويه رقم 784196976483659 مبوجب وكالة رقم
العن�وان / ال�سارقه - هاتف رقم / 0561184242

املخطر اإليه / املنار ال�ساطع لالبواب واالملنيوم ذ م م
العن�وان/ ال�سارقه - بجوار ال�سرف ال�سحي - هاتف رقم / 0506919602

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 350000 درهم
املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 350000 درهم ) ثالثمائة و خم�سون الف درهم اماراتي( عالقه جتاريه بني الطرفني 

وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك اإال اأنه ارتد دون �سرف ب�سبب غلق احل�ساب و وبيانه كالتايل:
ال�سيك 000077 مببلغ 350000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2018/07/22 وامل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي

وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكرارا ولكن دون جدوى،
االإجراءات  التخاذ  �سن�سطر  واال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خالل  املذكور  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك 

القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0058979
اإخطار عديل

املخط�ر : ماثيو �سامويل هندي اجلن�سية ، ب�س�في مدير و�سريك يف الرخ�سة امل�سماء )دينا �ستارز ملقاوالت البناء ذ م م( 
و املرخ�سة بامارة ال�سارقة برقم 602284

العنوان : ال�سارقة منطقة الو�سطى - املليحه هاتف : )0529109996(
املخطر اإليه : جيا�سرى �سنجيتا مانيابان - هندي اجلن�سية

العنوان : دبي - الرا�سدية - هاتف رقم :)0559906368(
مو�سوع االإخطار : ا�ستدعاء املخطر اليه اإىل الدائرة االقت�سادية ،

الوقائع -
برقم  املرخ�سة  م(  م  ذ  البناء  املقاوالت  �ستارز  )دينا  امل�سماه  الرخ�سة  يف  �سركاء  اإليه  واملخطر  املخطر  اأن  حيث   •

)602284( �سادرة من اإمارة ال�سارقة،
حيث اأن املخطر يطلب من املخطر اإليه احل�سور اإىل الدائرة االقت�سادية للتوقيع على االأوراق الالزمة لدخول  • و 

�سريك جديد يف الرخ�سة واملخطر اليه يرف�ض احل�سور ايل دائرة االقت�سادية
ا�ستالم  اأيام من تاريخ   5 الدائرة االقت�سادية و ذلك بعد  اإىل  اإليه ب�سرورة احل�سور  يعلن املخطر املخطر  وعليه   •

االخطار واال �سوف ي�سطر اأ�سفا باإتخاذ االجراءات القانونية بحقه ، 
املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطار كم بهذا ر�سميا. يلتم�ض  عليه  • و 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
 - االمارات  اجلن�سية   - �سهداد  �ساملني  عبداهلل  غامن  ال�سيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا 
رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  الوحدة(  طريق 
الهند  بازاياكت كاروفان كوزيل حممد كوتى علوى - اجلن�سية  ال�سيد/  اإىل   )725825(

، تعديالت اخرى : تغري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات
 2013 ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : معزم قري�ض حممد هارون قري�ض - اجلن�سية : الهند، يرغب يف 
اإىل ال�سيد : حممد اح�سن  البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك 
اهلل زين العابدين - اجلن�سية : بنغالدي�ض، ويرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته 
البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : حممد لقمان نور العلم - اجلن�سية : بنغالدي�ض، يف الرخ�سة 
امل�سماه )كافترييا االك�سري( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )215299( ال�سادرة من 

دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)كلي(    مدين   AJCEXCICIV2019 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000956/ 
اإىل املحكوم عليه : موؤ�س�سة نظام الدين  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة امل�ساريع العامة - دبي  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 496946.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 695/2022/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859  

املدعى : جابر نعمة كينجر  
 -5 4- نيل�ض فيندر�سليف   3- �سهد بدر حمد احمد الزعابي   2- عزيزه حممد �سيف الرا�سدي   1 - ريني هوج فيندر�سليف    : اإعالنهم  املطلوب 

بدراحمد احمد الزعابي  6- بينجامني جم�ض �سميث 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يتلم�ض املدعي من عدالة املحكمة املوقرة الق�ساء له: قبول دعوى التزوير اال�سلية املاثلة �سكاًل. 
يف املو�سوع : الق�ساء برد وبطالن حما�سر اجلل�سات يف الدعوي رقم 46/2017 جتاري كلي دبي واملوؤرخة يف 27/03/2017& 05/4/2017 
 &  10/07/2017  &  19/06/2017  &  05/06/2017  &  17/05/2017  &  03/05/2017  &  17/04/2017  &
اجلل�سات  حما�سر  وه��ي  ر�سمية  م�ستندات  يف  التزوير  واقعة  اإح��ال��ة  عليها.  ترتبت  التي  االآث���ار  وكافة   11/09/2017  &  07/08/2017
 &  05/06/2017 &  17/05/2017 &  03/05/2017 &  17/04/2017 & املوؤرخة يف 27/03/2017& 05/4/2017 
املخت�سة  العامة  للنيابة  بالتزوير  �سفة قانونية  وانتحال   11/09/2017 &  07/08/2017 &  10/07/2017 &  19/06/2017
لالإتخاذ الالزم والتحقيق يف الواقعة وفقاً للمقرر قانوناً يف مبقت�سى املواد 216، 217، 221 ، 222 من قانون العقوبات االحتادي رقم 2 ل�سنة 
الزام املدعي عليه االول باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 3،000،000 درهم تعوي�ساً مادياً ومعنوياً وادبياً ونف�سية وما فاتة من  وتعديالته.   1987
-04-18 اإل��زام املدعي عليهم االويل بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  ك�سب وما حلق به من خ�سارة. 
ال�ساعة 09:00 �سباحا ويقت�سي ح�سوركم اأمام اإدارة الدعوى االبتدائية )الثانية ع�سر ( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اإليها   2022
من خالل موقع حماكم دبي االلكروين - خدماتنا االلكرونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و 

عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االقل.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01719/2022 / �سكني  
اإىل املدعى عليه : ال�ستا لوجي�ستك�ض اند جيرنال تريدجن )م.م.ح(  و م�سعود يز زمان اخر حممد اخر بروايز

و فرحه م�سعود  ، و روحينه �سفيان �سفيان احمد ، و حممد اخر براويز ميان عبدالعزيز - ويل عن القا�سر روحيل الزمان
مبا اإن املدعي : العقارات املتميزة �ض.ذ.م.م

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01719/2022/ �سكني اإيجارات اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل:
 2022/01/16 بتاريخ  الفعلي  االإخالء  2022/01/10 وحتى  تاريخ  اإيجاريه للفرة من  امل�ستاأجرة مبلغ كقيمة  املدعى عليها  انه تر�سد بذمة   - مطالبة مالية   •

ورغم اخطارهما ميتنعا عن ال�سداد
بالت�سامن فيما بينهم ب�سداد مبلغ وقدره 34000 درهم، عبارة عن قيمة ال�سيكات املرجتعة اأرقام )123 - 124( وذلك لعدم  عليهما  املدعي  اإلزام   - مالية  • مطالبة 

2022/01/09م.  بتاريخ  االإيجار  عقد  نهاية  وحتي  وجود ر�سيد قائم وقابل لل�سرف ، والذين ميثال القيمة االإيجارية للفرة من تاريخ 2021/09/09 
العقد ت�سمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )2000 درهم( وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف من البنك ، وذلك وفقا لل�سرط رقم 2  ان   - مالية  • مطالبة 

من ال�سروط االإ�سافية بعقد االإيجار �سند الدعوي.
مبلغ وقدره 700 درهم، عبارة عن الغرامة االإتفاقية املحددة مببلغ وقدره 100 درهم، عن كل يوم تاأخري يف  ب�سداد  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  اإلزام   - مالية  • مطالبة 
جتديد عقد االإيجار منذ انتهائه بتاريخ 2022/01/09م وحتى تاريخ االإخالء الفعلي بتاريخ 2022/01/16م، وذلك وفقا لل�سرط رقم )9( من ال�سروط االإ�سافية 

بعقد االإيجار.
ب�سداد مبلغ وقدره 10403 درهم، عبارة عن قيمة اأعمال �سيانة باملاأجور نفذتها املدعية رغم التزام املدعي  بينهم  فيما  بالت�سامن  املدعى عليهم  اإلزام   - • مطالبة مالية 

عليهما امل�ستاأجرة بها، وذلك وفقا لل�سرط رقم 8 و 5 من �سروط عقد االإيجار �سند الدعوي.
ب�سداد جميع الر�سوم وامل�ساريف. بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهم  املدعي  اإلزام   - مالية  • مطالبة 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعالنكم بالن�سر للمثول اأمام اللجنة )اللجنة االإبتدائية ال�ساد�سة( او من ينوب عنكم بتوكيل يوم 19/04/2022 حيث �سيتم عقد اجلل�سة من 
خالل االت�سال املرئي عن بعد وذلك على الرابط الذي �سيتم ار�ساله اليكم من خالل امني �سر اللجنة يرجى اإرفاق املذكرات على النظام اإن وجدت قبل اجلل�سة. لالطالع 
على الالئحة ووثائق الدعوى يرجى زيارة املوقع www.dubailand.gov.ae وان�ساء ا�سم م�ستخدم برقم الهوية او الرخ�سة التجارية ويف حال تخلفكم عن احل�سور 

�سوف يتم اتخاذ االإجراءات القانونية يف غيابكم
خديجة املطرو�سي / اأمني ال�سر

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
   اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01898/2022 / �سكني  
اإىل املدعى عليه : ال�ستا لوجي�ستك�ض اند جيرنال تريدجن )م.م.ح( ، و م�سعود يز زمان اخر حممد اخر بروايز

و فرحه م�سعود  ، و روحينه �سفيان �سفيان احمد ، و حممد اخر براويز ميان عبدالعزيز - ويل عن القا�سر روحيل الزمان
مبا اإن املدعي : العقارات املتميزة �ض.ذ.م.م

بالتايل: اإلزامكم  بطلب  املركز  اأمام  اإيجارات  �سكني  قد اأقام �سدكم الدعوى 2022/01898/02/ 
تاريخ  وحتى   2021/04/20 تاريخ  من  للفرة  اإيجارية  كقيمة  مبلغ  بينهم  فيما  مت�سامنني  عليهما  املدعى  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة   •

اخطارهما ميتنعا عن ال�سداد ورغم   2021/08/15
بالت�سامن فيما بينهم ب�سداد مبلغ وقدره 27500 درهم، عبارة عن الغرامة االتفاقية املقررة الإخالء العني املوؤجرة  املدعي عليهما  اإلزام   - • مطالبة مالية 

خالل فرة �سريان عقد االإيجار، وفقا لل�سرط رقم 1 من �سروط عقد االإيجار �سند الدعوي.
ب�سداد مبلغ وقدره 11800 درهم، عبارة عن الغرامة االإتفاقية املحددة مببلغ وقدره 100  بينهم  بالت�سامن فيما  املدعي عليهما  اإلزام   - • مطالبة مالية 
درهم، عن كل يوم تاأخري يف جتديد عقد االإيجار منذ انتهائه بتاريخ 2021/04/20م وحتى تاريخ االإخالء الفعلي بتاريخ 2021/08/15م، وذلك وفقا 

لل�سرط رقم )9( من ال�سروط االإ�سافية بعقد االإيجار.
ب�سداد مبلغ وقدره 6405 درهم، عبارة عن قيمة اأعمال �سيانة باملاأجور نفذتها املدعية رغم  بينهم  بالت�سامن فيما  املدعى عليهما  اإلزام   - • مطالبة مالية 

التزام املدعي عليهما امل�ستاأجرة بها، وذلك وفقا لل�سرط رقم 8 و 5 من �سروط عقد االإيجار �سند الدعوي.
جميع الر�سوم وامل�ساريف. ب�سداد  بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهما  املدعي  اإلزام   - مالية  • مطالبة 

�سيتم  اللجنة )اللجنة االإبتدائية ال�ساد�سة( او من ينوب عنكم بتوكيل يوم 19/04/2022 حيث  اأمام  للمثول  بالن�سر  اإعالنكم  الق�سائية  اللجنة  • وقررت 
عقد اجلل�سة من خالل االت�سال املرئي عن بعد وذلك على الرابط الذي �سيتم ار�ساله اليكم من خالل امني �سر اللجنة يرجى اإرفاق املذكرات على النظام اإن 
او  الهوية  برقم  م�ستخدم  ا�سم  وان�ساء   www.dubailand.gov.ae وجدت قبل اجلل�سة لالطالع على الالئحة ووثائق الدعوى يرجى زيارة املوقع

الرخ�سة التجارية ويف حال تخلفكم عن احل�سور �سوف يتم اتخاذ االإجراءات القانونية يف غيابكم
خديجة املطرو�سي / اأمني ال�سر

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
تكليف اعالن بالن�سر حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

يف الدعوى رقم 211/2022 جتاري جزئي
املدعي : �سركة االإمارات العامة للنقل واخلدمات )موا�سالت االإمارات(

املدعى عليهما : 1- مينا 360 دي دبليو �سي �ض.ذ.م.م
فيت�سر لنقل الطرود �ض.ذ.م.م  -2

يعلن اخلبري د/ عقيل حممد هادي ح�سن الهادي املنتدب من قبل حمكمة دبي االبتدائية يف الدعوى 
واخلدمات  للنقل  العامة  االإمارات  �سركة  املدعي/  من  واملقامة  جزئي،  جتاري   211/2022 رقم 
)موا�سالت االإمارات( فاإن املدعى عليهما ال�سادة/ مينا 360 دي دبليو �سي �ض.ذ.م.م وال�سادة/ فيت�سر 
واملقرر  وكيل معتمد  بوا�سطة  اأو  احل�سابية  اجتماع اخلربة  �ض.ذ.م.م مدعوان حل�سور  الطرود  لنقل 
 ZOOM عقده يوم اخلمي�ض املوافق 21/04/2022 يف متام ال�ساعة  03:00 ظهراً عرب تطبيق
جميع  واإح�سار  اأعاله،  املحدد  املوعد  يف  باحل�سور  التكرم  منكم  نرجو  لذا  بعد  عن  املرئي  لالت�سال 

االأوراق وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.
للتوا�سل : 04-2954833

اخلبري احل�سابي
الدكتور/ عقيل حممد هادي ح�سن الهادي

اإعالن اإجتماع خربة 

70545 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن بالن�سر 

لدى حمكمة دبي البتدائية
الق�سية رقـــم )4455 /2021( جتارى جزئى - دبى .

املـرفـوعة مـن : �سركة الإمارات العامة للنقل واخلدمات
�سد كال من :  1- فيمو�س �ستار للنقليات �س.ذ.م.م وحاليا فيمو�س �ستار للنقليات

ح�سني غلوم ح�سني املال خالد   -2
ال�سو�س �سالح  هيثم   -3

املدعى عليها االأويل : فيمو�ض �ستار للنقليات �ض.ذ.م.م
مدعوا حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده الثانية بعد الظهر )02.00( ظ - وذلك يوم 

االإثنني املوافق 18/04/2022 م وذلك عرب برنامج zoom اجتماع عن بعد )مكاملة فيديو( .
للتوا�سل مع مكتب اخلبري الإر�سال املعلومات : 0589796040 

salemoffice123@gmail.com : اأو عرب الربيد االإلكروين
رابط االجتماع :

اخلبري احل�شابي/ �شامل حممد �شامل بالعمى 
رقم القيد: 144 رقم الطرف الإلكرتوين :1558

اإعالن اإجتماع خربة 

70545
العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

   اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01901/2022 / �سكني  

اإىل املدعى عليه : ال�ستا لوجي�ستك�ض اند جيرنال تريدجن )م.م.ح( ، و م�سعود يز زمان اخر حممد اخر بروايز
و فرحه م�سعود  ، و روحينه �سفيان �سفيان احمد ، و حممد اخر براويز ميان عبدالعزيز - ويل عن القا�سر روحيل الزمان

مبا اإن املدعي : العقارات املتميزة �ض.ذ.م.م
بالتايل: اإلزامكم  بطلب  املركز  اأمام  اإيجارات  �سكني  قد اأقام �سدكم الدعوى 2022/01901/02/ 

تاريخ  وحتى   2021/5/30 تاريخ  من  للفرة  اإيجارية  كقيمة  مبلغ  بينهم  فيما  مت�سامنني  عليهم  املدعى  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة   •
اخطارهم ميتنعوا عن ال�سداد ورغم   2021/08/15

فيما بينهم ب�سداد مبلغ وقدره 27500 درهم، عبارة عن الغرامة االتفاقية املقررة الإخالء العني املوؤجرة  بالت�سامن  عليهم  املدعي  اإلزام   - مالية  • مطالبة 
خالل فرة �سريان عقد االإيجار، وفقا لل�سرط رقم 1 من �سروط عقد االإيجار �سند الدعوي.

وقدره 7800 درهم، عبارة عن الغرامة االإتفاقية املحددة مببلغ وقدره 100  مبلغ  ب�سداد  بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهما  املدعي  اإلزام   - مالية  • مطالبة 
درهم، عن كل يوم تاأخري يف جتديد عقد االإيجار منذ انتهائه بتاريخ 2021/5/30م وحتى تاريخ االإخالء الفعلي بتاريخ 2021/08/15م، وذلك وفقا 

لل�سرط رقم )9( من ال�سروط االإ�سافية بعقد االإيجار.
ب�سداد مبلغ وقدره 6830 درهم، عبارة عن قيمة اأعمال �سيانة باملاأجور نفذتها املدعية رغم  بينهم  بالت�سامن فيما  املدعى عليهما  اإلزام   - • مطالبة مالية 

التزام املدعي عليهما امل�ستاأجرة بها، وذلك وفقا لل�سرط رقم 8 و 5 من �سروط عقد االإيجار �سند الدعوي.
جميع الر�سوم وامل�ساريف. ب�سداد  بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهما  املدعي  اإلزام   - مالية  • مطالبة 

�سيتم  اللجنة )اللجنة االإبتدائية ال�ساد�سة( او من ينوب عنكم بتوكيل يوم 21/04/2022 حيث  اأمام  للمثول  بالن�سر  اإعالنكم  الق�سائية  اللجنة  • وقررت 
عقد اجلل�سة من خالل االت�سال املرئي عن بعد وذلك على الرابط الذي �سيتم ار�ساله اليكم من خالل امني �سر اللجنة يرجى اإرفاق املذكرات على النظام اإن 
او  الهوية  برقم  م�ستخدم  ا�سم  وان�ساء   www.dubailand.gov.ae وجدت قبل اجلل�سة لالطالع على الالئحة ووثائق الدعوى يرجى زيارة املوقع

الرخ�سة التجارية ويف حال تخلفكم عن احل�سور �سوف يتم اتخاذ االإجراءات القانونية يف غيابكم
خديجة املطرو�سي / اأمني ال�سر

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0002379 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ت�سارلز اونييني ايجنونو ، العنوان : 9252882
املحكمة يف  2022/2/15 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  نحيطكم علما 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله
ل�سالح  / اجرة ال�سارقة )ذ م م( بالتايل : 

حكمت املحكمة : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )7000،81 درهم( ، �سبعة 
 ، وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامه  مع  درهما  فل�سا  وثمانون  وواحد   ، درهم  اآالف 

ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن بالن�سر 

 207/2020/4149 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  فادي فايز فهد عيا�سره

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�سرق االو�سط( �ض.م.ع )م( االمارات

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)42223.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اعالن حكم بالن�سر        
18/2021/1249 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- وحيده ادي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�س�سة عقار
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

ل�سالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2021/12/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
و�ستمائة  مليون  درهم  مبلغ مقداره )1.619.599(  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  موؤ�س�سة عقار 
وت�سعة ع�سر الف وخم�سمائة ت�سعة وت�سعون درهما والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية يف:2021/10/4 وحتى متام ال�سداد ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف 

وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اعالن بالن�سر        
 154/2022/20 جتاري كلي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- امباير انرنا�سيونال لال�ستثمار ذ.م.م وميثلها/هيثم حممد مهدي التاجر

جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة اأينا انرنا�سيونال م.م.ح 

املبالغ  جميع  ب��رد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ال��زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
التي ت�سلموها طبقا التفاقية االدارة واتفاقية امل�ساهمني للمدعية مبلغ وقدره )143.641.602.84( 
درهم فقط مائة وثالثة واربعون مليون و�ستمائة وواحد واربعون الفا و�ستمائة واثنان درهم واربعة 
وثمانون فل�ض - وفائدة قانونية على املبلغ بواقع 5% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد والر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�سة املوافق 2022/4/20 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021



اجلمعة   15  إبريل    2022  م   -    العـدد   13520  25
 Friday     15   April   2022   -  Issue No   13520

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
جتاري   SHCAPCICOMS2019 /0001390 يف  الدعوى رقم

بالن�سر  
امل�ستاأنف �سده : رواند تيبل �ض ذ م م تيبل 

عنوانه : اإمارة دبي - مركز دبي التجاري العاملي - املركز التجاري - 2 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : ميثاء جمعة �سيف بن بخيت الفال�سي ب�سفتها ال�سخ�سية 
وب�سفتها و�سي الركة الفال�سي  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../.../..20 ، يف 
املحكمة   SHCAPCICOMS2019  /0001390 رقم  االإبتدائية  الدعوى 
امام حمكمة  او ح�سور من ميثلك  فيقت�سي ح�سورك  - جتاري.   املدنية  االإ�ستئنافية 
ال�سارقة بدار الق�ساء ...... يوم ....... املوافق 2022/4/18 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر 

املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
 اعالن بالن�سر

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف �سحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية 

يف الإ�ستئناف رقم 2022/246 عمايل 
بناء علي طلب امل�ستاأنف : �سنزي للخدمات االإلكرونية 

اىل امل�ستاأنف �سده :م�سطفى كمال حممد علي - بنغايل اجلن�سية
رقم )337(  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�سور 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
امل�ستندات وذلك يف يوم اخلمي�ض  جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
بو�سفك   - اأع���اله  رقمها  امل��ذك��ور  ال��دع��وى  يف   2022/4/21 امل��واف��ق 

م�ستاأنف �سده.

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70535 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف الدعوى رقم  302/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : املو�سوع : طلب مقدم لل�سيد / قا�سي التنفيذ املوقر باحلجز على عقار مرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني 

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع  
عنوانه :االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديرة �سيتي �سنر  

وميثله : ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي  
املطلوب اإعالنه : اأمني �سهر بابكي  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - مبنى جاردن فيو - �سقة فيال رقم 61 - 0506550920 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  01:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/4/20 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���الن  مو�سوع 
http://www. االإلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض 
على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�ض 202 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج فيوز تاور ايه - رقم العقار : 1403 - رقم الطابق 

درهم   1381752.27  : التقييم   - مربع  مر   120.68  : امل�ساحة   -  14
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  302/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : املو�سوع : طلب مقدم لل�سيد / قا�سي التنفيذ املوقر باحلجز على عقار مرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني 

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع  
عنوانه :االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديرة �سيتي �سنر  

وميثله : ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي  
املطلوب اإعالنه : اأمني �سهر بابكي  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - مبنى جاردن فيو - �سقة فيال رقم 61 - 0506550920 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  01:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/4/20 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���الن  مو�سوع 
http://www. االإلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض 
على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�ض 202 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج فيوز تاور ايه - رقم العقار : 1403 - رقم الطابق 

درهم   1381752.27  : التقييم   - مربع  مر   120.68  : امل�ساحة   -  14
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة كلباء الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -   
املرجتعة  ال�سيكات   KLBEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000072/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�سن حممد عبيد خلفان الكعبي 
العنوان : مدينة كلباء - منطقة �سور كلباء - رقم الفيال 125 ملك ح�سن حممد عبيد الكعبي 

- هاتف رقم 0558009277 
حيث انه قد �سدر احلكم �سدك ل�سالح املحكوم له / �سالح علي احمد عبداهلل  

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

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 40408 درهم

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

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
ايوب عي�سى اليا�س يحيى ب�سفته مالك مطعم الرب والبحر   

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001876/ 
اإىل املحكوم عليه : ايوب عي�سى اليا�ض يحيى ب�سفته مالك مطعم الرب والبحر 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة الروابي لالألبان - �ض ذ م م   

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

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 41160  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001315/ 
اإىل املحكوم عليه : يعقوب ح�سني جمعه الهوتي البلو�سي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ مايد احمد يو�سف �ساحوه ال�سويدي ، اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  

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

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 125074.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000787/ 
اإىل املحكوم عليه : ان�ض نبيل عمر ابو �سحادة  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ امل�ستقبل لتاأجري ال�سيارات واحلافالت موؤ�س�سة فردية  

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

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 8837.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001141 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد بن عبدالهادي بن حممد االجامي  
جمهول حمل االإقامة :   

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 
الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ  2022/4/14 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000733 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة تو�سكي ل�سيانة املباين وميثلها ال�سيد ح�سام حممد فرج علي  
جمهول حمل االإقامة :   

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/6 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000927 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�سي�ض �ساوال  
جمهول حمل االإقامة : 

)باللغتني العربية واالإجنليزية(  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/25 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الواحد( 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/14 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 16/2022/618 جتاري جزئي - دبي
يل جون  هيوجن   )2   ، �ض    م  د  م  ت�سيكن  كبوب   )1 املدعى عليهم 

 3 اف   1 ات�ض رقم  بي  �سقة   -  504 - مبنى وحدة رقم  اأبراج بحريات اجلمريا  �سارع   - االأوىل  )دبي اجلمريا 
اأن عدالة حمكمة دبي االبتدائية قد انتدبتنا خبرياً  اإعالمكم  0569965576( - نرجو  اأ - هاتف متحرك 
م�سرفيا يف الدعوى اأعاله واملقامة �سدكم من / بنك اأبوظبي التجاري. ونظرا لالإجراءات االحرازية ال�سحية 
االت�سال  نظام  اجتماع خربه عرب  بعد ندعوكم حل�سور  التقا�سي عن  �سيتم  والتي مبوجبها  الوقت احلايل  يف 
املرئي )ZOOM APPLICATION( يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف من �سباح يوم االأربعاء 

املوافق 20/04/2022 بال�سغط على الرابط التايل:-
https://zoom.us/j/99507544365?pwd=OFI3Q3VDWXNrcy9QOHZrVG0xN1NjQT09

Meeting ID: 995 0754 4365 Passcode: 9rrH93

khouse@ اأن يتم تزويدنا بامل�ستندات الت�ي ت�ع�زز دف�وعكم يف ه�ذه ال�دعوى على الربيد االإلكروين:  على 
.0562539394 رقم:  اآپ  الوات�ض  على  اأو   knowledgehouse.ae

 خبري م�شريف / حممد كامل عريان

اإعالن بالن�سر    

70197

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
املعلن اإليه / املدعى عليها : �سيدلي�ة �س�ح�ر ذ.م.م
يف الدعوى رقم 10200/2021 جتاري جزئي

بناء على تكليفن�ا م�ن قب�ل حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية املوقرة الأعمال اخلربة 
املحا�سبية يف الدعوى اأعاله فقد حددن�ا ي�وم اخلمي�ض املوافق 21/04/2022، وذلك 
يف متام الثالثة ع�سراً موعدا لعقد االإجتماع االأول للخربة املحا�سبية االأول عن بعد وذلك 
عن طريق تطبيق )ZOOM( لذا يرجى تثبيت الربنامج ويطل�ب ح�س�وركم او م�ن 
بالدعوى،  املتعلقة  امل�ستندات  كافة  اإرفاق  مع  املذكور  االجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم 
�ض.ب   ،5705773/04 رقم  وفاك�ض   5821333/04 رقم  هاتف  على  للتوا�سل 

expert@mazca.ae : رقم 91153 - دبي، بريد اإلكروين
XLNC ماز للمحا�سبة القانونية � ع�سو يف

اخلبرية املحا�سبية
فاطمة عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�سور
اإجتماع اخلربة املحا�سبية الأول

70197 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اإعالن باجلريدة 

املو�سوع / الق�سية رقم 202/2022 مدنى جزئى - حمكمة ال�سارقة الإبتدائية.
مدعية �سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع  

مدعى عليه اول حممد زكى حممد باعباد احل�سرمي 
مدعى عليه ثانى جمعه خمي�ض را�سد احلو�سني  

يوم  وذلك  عاليه  املذكورة  الق�سية  بخ�سو�ض  اخلربة  اإجتماع  الثاين  عليه  املدعى  ح�س�ور  برجاء 
بالعنوان  الكائن  اخلبري  مكتب  مبقر  و  ظهرا  الثالثاء املوافق 19/04/2022 ال�ساعة 1:00 

التايل :
اأبوظبي - �سارع املرور بجوار بنك اأبوظبي االأول املقر الرئي�سي- خلف م�ست�سفى النور- اأ�سفل البناية 

�سوبر ماركت جنوم الو�سيم - الدور ال�ساد�ض مكتب رقم 604.
لالإت�سال باخلبري هاتف رقم : 0508150553 

وذلك للتن�سيق مع اخلبري الإجتماع اخلربة.
م/فريد عبد املنعم فريد
اخلبري الهند�سي املنتدب

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اعالن مدعي عليه بالن�سر   
يف الدعوى رقم SHCFICICPL2022 /0002346 اأمر اأداء

اإىل املدعي عليه : �سوبريت امي�ض �سالني امي�ض كانتهايا هندي/ اجلن�سية، �ساجناي برابهاكار فايدي 
هندي/ اجلن�سية ، ور�سة الربج الف�سي للحدادة ذ.م.م

نعلمكم باأن املدعي �سركة م�سانع االأ�سباغ الوطنية املحدودة 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله و�سدر احلكم االتي

بعد االطالع على االأوراق بتاريخ :2022/03/25  
درهم   )75000( وقدره  مبلغا  بينهم  فيما  بالت�سامن  للمدعية  يوؤدوا  اأن  عليهم  املدعى  بالزام  اأمر 
)فقط خم�سة و�سبعون الف درهم( والزمتهم بالفائدة مبقدار5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى 

متام ال�سداد والزمتهم بامل�سروفات
 حرر بتاريخ : 2022/04/08 

حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�سة    على  اأمر   SHCFICIPTO2022 /0001612 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه هيرو لتنظيف املباين
العنوان : 9479290

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  يوجد  ال  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح فيفيان مانالو انويفو - بالتايل:

ن�ض احلكم - انه بتاريخ :2022/02/28
نامر باإلزام املقدم �سدها ان ت�سلم الطالبة جواز ال�سفر اخلا�ض بها. حكما 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/1/78145(
املنذرة : هنيكل بوىل بت لل�سناعات املحدودة ذ م م

املنذر الها : احلمد انرنا�سيونال للمقاوالت �ض ذ م م
بناء على طلب املنذر اإليها، قامت املنذرة من املنتجات التي ت�سنعها للمنذر اإليها التي ا�ستلمت املواد مبوجب 
اأوامر ت�سليم اأ�سولية ونتيجة لهذا التعامل التجاري فقد تر�سد للمنذرة بذمة املنذر اإلها قيمة فواتري غري 
درهما(  و�ستون  ومائتان وثالثة  األفاً  واإحدى ع�سر  درهم )مائة   111،263 باإجمايل مبلغ وقدره  م�سددة 
وبالرغم من ايقاء املنذرة بالتزاماتها بالتوريد والت�سليم، اإال اأن املنذر اإليها ف�سلت ب�سداد قيمة املواد املوردة 
بدون وجه حق بالرغم من كافة املحاوالت الودية، وعمال بن�ض املادة رقم )63( الالئحة التنفيذية لقانون 
بهذا  تبلغها  تاريخ  من  اعتباراً  اأيام  خم�سة  مدة  ومتهلها  اإليها  املنذر  تخطر  املنذرة  فاإن  املدنية،  االجراءات 
ومائتان  األفاً  ع�سر  واإحدى  )مائة  درهم   111،263 وقدره  بعاليه  املذكور  املر�سد  باملبلغ  للوفاء  االإنذار 
واإقامة  القانونية  اتخاذ االإجراءات  اإىل  املنذرة �ستكون م�سطرة  وثالثة و�ستون درهما(، وبخالف ذلك فان 

الدعوى يف �سبيل اإلزام املنذر اإليها باملبلغ املذكور باالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
انذار عديل بالن�سر

رقم الإنذار )76651/2022(
اجلن�سية( )اماراتي  الزرعوين  ح�سن  علي  عبدالرزاق  املنذر/   -1

�سد / املنذر اليهما /1-بوبوالر رخ�سة جتارية رقم 754103للعقارات
عامل ف�سل الرحمن )هوية رقم 784198825928717(  �سا   -2

مليون  وع�سرون  �سبعة  درهم   27،225،883 وقدره  مبلغ  ب�سداد  ب�سرورة  باالآتي:  الإنذارهما  املنذرالهما  اىل  االإنذار  بهذا  املنذرة  تتوجه 
وقدرة  مبلغ  اليهما  املنذر  بذمة  )تر�سد  التايل  النحو  علي  مف�سله  درهما  وثمانون  وثالثة  وثمامنائة  الف  وع�سرون  وخم�سه  مائتان  و 
"13،080،000 درهم متثل قيمة �سيكات بدل االيجار املرجتعه من البنك دون �سرف اأرقام )624-99-97-747- 98-96-625-623

 06/04/2019 من  الفرة  متثل  والتي   33-32-31-30-29-25-26-100023-100019-100020-34-27-84-85
من  الفرة  بتمثل  التي  االيجار  بدل  كقيمة  11،711،666درهم  وقدره  مبلغ  االأوىل  اليها  املنذر  بذمة  تر�سد   +  20/10/2020 لغاية 
لغاية 28/02/2022 التي �سغلت خاللها املنذر اليها االأوىل املاأجور دون عقد ودون �سداد + تر�سد بذمة املنذر اليهما مبلغ   21/10/2020
28/02/2022 + مبلغ وقدره  06/04/2019 لغاية  1،239،583 درهم كقيمة �سريبة القيمة امل�سافة التي بتمثل الفرة من  وقدره 
وذلك خالل 30 يوما من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ويف حالة فوات هذه املدة دون �سداد  واملياه  الكهرباء  فواترية  ر�سوم  درهم   1،194،634
قيمة املبالغ املذكورة �سلفا يعني ذلك اخالال من املنذر اليها ببنود واحكام عقد االيجار يحق معه للمنذرة اتخاذ كافة االجراءات القانونية الخالء 
امل�ستاأجر من العني وفقا لن�ض املادة  اأ /1/ 25 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 املعدل بالقانون رقم 33 ل�سنة 2008 ب�ساأن تنظيم العالقة 
بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات باإمرة دبي هع الزام املنذر اليهما بال�سداد مع ما ي�ستجد من بدل اإيجار من تاريخ 01/03/2022 وحتى 

تاريخ االإخالء الفعلي بواقع بدل اإيجار �سنوي وقدره=/8،500.000 درهم مع حتميلهم الر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000758 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ق�سر االأحذية للتجارة ، العنوان : 9459398
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/03/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله
ل�سالح عيظه ك�سيل باالجناج، بالتايل : ن�ض احلكم

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 
�ستة االف ومائة واأربعة وخم�سون درهما )6154 درهما( و الر�سوم وامل�سروفات 
املنا�سبة واإعفاء املدعية من باقي الر�سوم وامل�سروفات و رف�ض الدعوى فيما زاد 

على ذلك من طلبات،
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
MOJAU_2022- 0061314 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : �سمري بن مطر بن غريب املخيني، اجلن�سية عمان يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغه 99% و ذلك اىل ال�سيد : انور �سادات على على حمى الدين اجلن�سية الهند و اأن 
ال�سيد : عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد عيون، اجلن�سية االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
1% و ذلك اىل ال�سيد : انور �سادات على على حمى الدين اجلن�سية الهند يف الرخ�سة )كافترييا  البالغه 
�ساي الفاخر( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )743323( ال�سادرة من دائرة التنمية 
االقت�سادية تعديالت اخرى : تنازل ا�سحاب الرخ�سه ال�سابقني ل�ساحبها احلايل -تغيري ال�سكل القانوين 
القانون  احكام  من   )5( رقم  فقرة   )14( املادة  بن�ض  وعمال  خدمات.   وكيل  اىل  مهنيه  اعمال  �سركة  من 
االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل فقد اقت�سى ن�سر هذا االإعالن للعلم و 
انه �سوف يتم الت�سديق على االإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور الإتباع االإجراءات القانونية ،

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
MOJAU_2022- 0061241 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : جمعه حممد بخيت م�سكني ال�سويدي، اجلن�سية االمارات يرغب يف 
البيع والتنازل عن جزء من ح�سته )10%( والبالغه 100% و ذلك اىل ال�سيدة : ندى عمرو حممد 
عمر اجلن�سية م�سر ، و ان ال�سيد/ جمعه حممد بخيت م�سكني ال�سويدي ، اجلن�سية االمارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته )90%( والبالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد / يا�سر عبداملنعم 
عبداحلميد خليفه اجلن�سية م�سر يف الرخ�سة )ح�سانه الرفاعه الربيطانيه( والتي تاأ�س�ست باأمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )771250( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية
تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سه فرديه اىل وكيل خدمات، ا�سافه �سريك/ �سركاء 
تنازل �ساحب الرخ�سه الخر. وعمال بن�ض املادة )14( فقرة رقم )5( من احكام القانون االحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل فقد اقت�سى ن�سر هذا االإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق 
على االإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور الإتباع االإجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
MOJAU_2022- 0060910 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد يو�سف احمد ح�سن حممود ال علي - اإماراتي اجلن�سية ميلك املوؤ�س�سة 
الفردية امل�سماء ))�سالون نور املنامة للحالقة(( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة مهنية 
 - اجلن�سية  اإماراتي   - علي  ال  حممود  ح�سن  احمد  يو�سف   / ال�سيد  اأن  حيث  و   ،  )788051( رقم 
يرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ انيات 
اأن ال�سيد/ يو�سف احمد ح�سن حممود ال علي  كرمي حممد �سيق امليا - بنغالدي�ض اجلن�سية و حيث 
- اإماراتي اجلن�سية - يرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك 
القانوين  ال�سكل  اأخرى : مت تغيري  ال�سيد/ ر�سيل ح�سن علي - بنغالدي�ض اجلن�سية. تعديالت  اإىل   
من )فردية( اىل )�سراكة اأعمال مهنية(.  و عمال بن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون االحتادي 
للعلم و انه �سوف يتم  االإعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل  الكاتب  �ساأن  يف  رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق على االإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور الإتباع االإجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

)ق�سم التنفيذ(  
اإخطار بالن�سر

اإخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 565 ل�سنة 2010
للعقارات، احلديث  البيت   -  2  ، احلربي  خلف  بن  عبيد  بن  مو�سى  اىل املحكوم عليه: 1- 

بن علي بن حممد الزهراين احمد   -4 الب�سر،  �سفر  بن  عبداهلل  بن  حممد   -3
حكما  بحقكم  اأ�س�درت  قد  االبتدائية  االحتادية  ال�س�ارق�ة  حمكم�ة  ب�اأن  ل�دي�ك�م  معلوم�ا  ليكن 

بالزامكم بدفع مبلغ وقدرة )282890( درهم، باالإ�سافه اىل الفوائد.
ل�سالح املحكوم له / ليلى احمد �سربي

وحيث اأن املحكوم ل�ه ق�د ت�ق�دم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله. لذا يتوجب 
عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور 

يف امليعاد و التاريخ املحدد فان املحكمة ا�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك.
مدير مكتب اإدارة التنفيذ           
مبحكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

)ق�سم التنفيذ(  
اإخطار بالن�سر

اإخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 816 ل�سنة 2012
للعقارات، احلديث  البيت   -  2  ، احلربي  خلف  بن  عبيد  بن  مو�سى  اىل املحكوم عليه: 1- 

بن علي بن حممد الزهراين احمد   -4 الب�سر،  �سفر  بن  عبداهلل  بن  حممد   -3
حكما  بحقكم  اأ�س�درت  قد  االبتدائية  االحتادية  ال�س�ارق�ة  حمكم�ة  ب�اأن  ل�دي�ك�م  معلوم�ا  ليكن 

بالزامكم بدفع مبلغ وقدرة )200575( درهم، باالإ�سافه اىل الفوائد.
ل�سالح املحكوم له / اميان عبدالعزيز حممد �سادق اآل علي 

وحيث اأن املحكوم ل�ه ق�د ت�ق�دم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله. لذا يتوجب 
عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور 

يف امليعاد و التاريخ املحدد فان املحكمة ا�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك.
مدير مكتب اإدارة التنفيذ           
مبحكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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•• ال�شارقة-الفجر:

“املكتبة  ال�سارقة  يف  احلكمة”  “بيت  م��ن  ر�سمي  وف��د  زار 
الوطنية الربيطانية” بهدف تبادل اأف�سل املمار�سات وبحث 
�سبل تعزيز التعاون الثقايف واحلوار بني اجلانبني، حيث كان 
ووفد  “بيت احلكمة”  العقروبي، مديرة  ا�ستقبال مروة  يف 

“بيت احلكمة”،
 ك���لٌّ م��ن ال��دك��ت��ورة ل��وي��زا اإي��ل��ي��ن��ا م��ي��ن��غ��وين، رئ��ي�����س��ة ق�سم 
امل��ج��م��وع��ات ال��الآ���س��ي��وي��ة واالأف��ري��ق��ي��ة، ودان��ي��ي��ل ل���و، اأمني 
عمق  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.وح��ول  املكتبة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات 
واأهمية  ول��ن��دن،  ال�����س��ارق��ة  جتمع  ال��ت��ي  الثقافية  ال��رواب��ط 
بيت  “اإن  العقروبي:  م��روة  قالت  املعريف،  والتبادل  الزيارة 
احلكمة واملكتبة الربيطانية يلتقيان يف امل�ساعي واالأهداف، 
وامل�ستقبل  احلا�سر  اأجيال  حياة  حت�سني  اإىل  نتطلع  فنحن 

من خالل االأدب والفن والثقافة، وتوفري م�ساحة اأمام القراء 
العامل،  ثقافات  على  واالط��الع  االإن�سانية  القيم  الكت�ساف 
هذه  تاأتي  لهذا  الربيطانية،  املكتبة  الأجله  تعمل  ما  وه��ذا 

الزيارة لتطوير العالقات وتبادل التجارب واخلربات«.
احلراك  معرفة  لتعميق  فر�سة  الزيارة  “�سكلت  واأ�سافت: 
الثقايف االإجنليزي بامل�سروع الثقايف احل�ساري الذي تقوده 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وروؤى  بتوجيهات  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ض االأعلى 
وما  احلكمة  بيت  جتربة  ا�ستعر�سنا  حيث  ال�سارقة،  حاكم 
حققه من جناح يف جذبه االآف الزوار خالل  اأقل من عامني 
امل�سرك  العمل  تو�سيع جم��االت  اأف��ق  وبحثنا  افتتاحه،  من 
على م�ستوى توفري املحتوى املعريف وت�سهيل و�سول القراء 
اإليه، وفر�ض اال�ستفادة من خيارات التكنولوجيا املعا�سرة يف 

االأر�سفة والبحث والتوثيق«.

اإي��ل��ي��ن��ا مينغوين،  ل���وي���زا  ال���دك���ت���ورة  ق���ال���ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 
املكتبة  يف  واالأفريقية  الالآ�سيوية  املجموعات  ق�سم  رئي�سة 
العقروبي  مروة  بال�سيدة  بالرحيب  “�سررنا  الربيطانية: 
وزم��الئ��ه��ا امل��وف��دي��ن م��ن ب��ي��ت  احل��ك��م��ة االأ���س��ب��وع املا�سي، 
لنا  قدمت  حيث  واملمار�سات،  واخل���ربات  التجارب  وبتبادل 
التعاون  �سبل  وب��ح��ث  احل���وار  لتعزيز  فر�سة  ال��زي��ارة  تلك 

امل�سرك«.
)�سروق(  والتطوير  ال�سارقة لال�ستثمار  هيئة  اأن  اإىل  ي�سار 
طورت م�سروع “بيت احلكمة” احتفاًء بنيل اإمارة ال�سارقة 
لقب العا�سمة العاملية للكتاب 2019 من قبل منظمة االأمم 
“بيت  وك��ان  )يون�سكو(،  والثقافة  والعلم  للربية  املتحدة 
“مكتبة  قد تر�سح اإىل القائمة الق�سرية جلائزة  احلكمة” 
الذي   2022 الدولية”  التميز  “جوائز  �سمن  العام” 

نظمها “معر�ض لندن الدويل للكتاب” اأبريل اجلاري.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت “هيئة ال�سارقة للكتاب” عن تنظيم الدورة الثانية 
الذي يقام بالتعاون مع  من “معر�ض الكتاب االإماراتي”، 
اأيام  خم�سة  م��دى  على  االإمارات”،  واأدب���اء  كتاب  “احتاد 
اأبريل اجل��اري، يف مبنى   24 اإىل   20 خالل الفرة من 
ن�سر تعر�ض  دور   10 الزاهية، مب�ساركة  الهيئة مبنطقة 

اآالف االإ�سدارات لالأدباء والكتاب االإماراتيني.
وي��ف��ت��ح امل��ع��ر���ض اأب���واب���ه ل���ل���زّوار وال���ق���راء ب����دءاً م��ن يوم 
بعد   1 9 م�ساًء وح��ت��ى  ال�ساعة  م��ن  اجل���اري  اأب��ري��ل   21
منت�سف الليل، يف اأجواء رم�سانية ت�سهد تنظيم برنامج 
واأم�سيات  ون��ق��ا���س��ي��ة،  ح���واري���ة  ب��ج��ل�����س��ات  ح���اف���ل  ث���ق���ايف 
والكّتاب  املبدعني  نخبة من  فيها  ي�سارك  واأدبية،  �سعرية 
دور  م��ن خ��الل  امل��ع��ر���ض،  ويتيح  االإم��ارات��ي��ني.  واملثقفني 
الفعاليات، فتح نوافذ للتوا�سل  امل�ساركة وبرنامج  الن�سر 
واحل����وار ب��ني االأدب�����اء وال��ن��ا���س��ري��ن االإم���ارات���ي���ني، ويوفر 
جلمهور القراء فر�سة االطالع على جديد امل�سهد الثقايف 
املحلي واإ�سداراته، اإىل جانب ح�سور الندوات واجلل�سات 

االإمارات  االإبداعية يف  التجارب  على  ال�سوء  ت�سلط  التي 
وتتناول الق�سايا الثقافية املختلفة.

وي�����س��م امل��ع��ر���ض اإ�����س����دارات دور ال��ن�����س��ر االإم���ارات���ي���ة يف 
باأجنحة  في�سارك  واالأدب���ي���ة،  املعرفية  احل��ق��ول  خمتلف 
ونا�سرو  ال���رواي���ات،  يف  املتخ�س�سون  ال��ن��ا���س��رون  خ��ا���س��ة 
والنا�سرون  االأط��ف��ال،  كتب  ونا�سرو  االأك��ادمي��ّي��ة،  الكتب 
امل��ت��خ�����س�����س��ون يف ك��ت��ب ال��ع��ل��وم وال���ف���ن���ون وغ���ريه���م من 
اأحمد بن ركا�ض العامري، رئي�ض  النا�سرين.وقال �سعادة 
)معر�ض  تنظيم  يف  “ننطلق  ل��ل��ك��ت��اب:  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
ال�سمو  �ساحب  وروؤى  توجيهات  من  االإم��ارات��ي(  الكتاب 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ض 
ب�سناعة  النهو�ض  اإىل  الرامية  ال�سارقة،  حاكم  االأع��ل��ى 
ف�ساحب  االإماراتيني،  والنا�سرين  املوؤلفني  ودعم  الكتاب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة يقدر جهد ونتاج كل كاتب اإماراتي، 
ونحن نتطلع من خالل هذا املعر�ض اأن ي�سبح اأكرب جتمع 

للنا�سرين والكتاب واملوؤلفني االإماراتيني«.
واأ�ساف العامري: “يج�سد املعر�ض ما حتقق من منو يف 
قطاع الن�سر داخل الدولة، ويعد فر�سة للمهتمني بر�سد 

خالل  من  االإم��ارات��ي  واالإب��داع��ي  الثقايف  امل�سهد  مالمح 
ليكون  الهيئة  نعمل يف  لهذا  املحلي،  الن�سر  جديد حركة 
املعر�ض تقليداً �سنوياً را�سخاً ومتميًزا، يعزز مكانة ال�سارقة 
يف  باملعرفة  واالهتمام  الكتاب  �سناعة  م��دن  خارطة  على 
العامل«.من جانبه، قال رئي�ض احتاد كتاب واأدباء االإمارات، 
)معر�ض  “يج�سد  العميمي:  �سلطان  والباحث  ال�ساعر 
الكتاب االإماراتي( روؤية الدولة اجتاه تقدير رموزها من 
املعرفة،  واال�ستثمار مبجتمع  واملفكرين،  واالأدب��اء  الكّتاب 
لالطالع  منا�سبة  فهو  الكتاب،  �سناعة  بواقع  والنهو�ض 
والتعرف  االإم��ارات��ي،  وامل��ع��ريف  االأدب���ي  النتاج  على جديد 
اأبرز  على جتارب مبدعني وكّتاب �سباب، وفر�سة ملناق�سة 
“لي�ض  امل��ح��ل��ي«.واأ���س��اف:  الثقايف  احل���راك  راه��ن  ق�سايا 
غريباً اأن يعقد هذا احلدث يف اإمارة ال�سارقة، فهي االإمارة 
املحلية  والثقافة  بالكتاب  النهو�ض  م�سروع  تبنت  التي 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ه��ا  وو���س��ع  وال��ع��رب��ي��ة، 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم 
ال�سارقة، اأ�سا�سات متينة لتظل عا�سمة الثقافة االإماراتية 
والعربية والعا�سمة العاملية للكتاب، ونحن يف احتاد كتاب 

واأدباء االإمارات فخورون بالعمل مع هيئة ال�سارقة للكتاب 
مبا تقوده من جهود نّوعية على امل�ستوى املحلي والعربي 

والعاملي، ونتطلع اأن يكون هذه املعر�ض حدثاً �سنوياً ثابتاً 
يف اأجندة احلراك الثقايف االإماراتي«.

يعقد بالتعاون مع »احتاد كتاب واأدباء الإمارات«

»ال�سارقة للكتاب« تنظم الدورة الثانية من »معر�ض الكتاب الإماراتي« 20 اأبريل اجلاري

•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م م��رك��ز ج��م��ع��ة امل���اج���د ل��ل��ث��ق��اف��ة وال����راث 
ل��ي��دن يف هولندا  م��ع جامعة  ب��ال��ت��ع��اون  ب��دب��ي، 
واملنظمة الهولندية للبحث العلمي ، يوم اأم�ض 

االأول االأربعاء ، 
حم��ا���س��رة اف��را���س��ي��ة ب��ع��ن��وان “ ���س��رح العيون 

البن َنباتة:
“، قدمها  ال���ع���امل  ك��ت��اب ع��رب��ي ح����ول   رح��ل��ة 
الدكتور بير ويب، اأ�ستاذ االأدب العربي بجامعة 

ليدن الهولندية .
تناولت املحا�سرة م�ساألة ثنائية اللغة يف ال�سرق 
العثماين من خالل  الع�سر  ف��رة  االأو���س��ط يف 
حتليل دقيق جلملة فار�سية واردة يف خمطوطة 

“ �سرح العيون “،
 وت�����س��اءل امل��ح��ا���س��ر: ه��ل جن��ح ال��ن�����س��اخ يف نقل 
لفظة اأعجمية �سمن كتاب عربي ب�سكل �سليم؟ 
وهل اهتم القراء بفهمها؟ واأفاد اأن ثمة اإ�سارات 
فعالية  م��دى  على  ت��دل  املخطوطات  يف  واردة 

يف  ال��ع��ادي  ال��ق��ارئ  م�ستوى  على  اللغة  ثنائية 
تلك الفرة.

وقال الدكتور بير: على الرغم من عدم �سهرة 
فاإنه من  العيون يف وقتنا احلا�سر،  �سرح  كتاب 
اأي���دي النا�ض  اأك��ر الكتب االأدب��ي��ة ت���داواًل ب��ني 
م��ن ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ح��ت��ى ال��ق��رن ال��ث��اين ع�سر 

الهجريني، 
وق���د ان��ت�����س��رت خم��ط��وط��ات��ه يف ك��ل اأن���ح���اء دار 
االإ�سالم من مايل غرباً اإىل الهند �سرقاً، وكرة 
اإمكانيات  ل��ن��ا  اأت���اح���ت  امل��خ��ط��وط��ات  م��ث��ل ه���ذه 
متعلقة  مهمة  عديدة  ق�سايا  الختبار  ممتازة 
وكيفية  ال��ق��رون  تلك  يف  العربي  االأدب  بتلقي 

ا�ستخدام املخطوطات وقراءتها.
العديد من  املحا�سرة ط��رح  وق��د ج��رى خ��الل 
االأ���س��ئ��ل��ة واال���س��ت��ف�����س��ارات ع��ل��ى امل��ح��ا���س��ر، وقد 

اأجاب عنها جميعاً،
 ويف نهاية املحا�سرة �سكر املركز للدكتور بير 
وي���ب وج��ام��ع��ة ل��ي��دن ال��ه��ول��ن��دي��ة ت��ع��اون��ه��م مع 

املركز.

•• ال�شارقة-الفجر:

اخلليج  ل���دول  العربية  للغة  ال��رب��وي  امل��رك��ز  نظم 
قدمها  حما�سرة  الرم�ساين  جمل�سه  يف  بال�سارقة 
االأ�ستاذ الدكتور: عبد احلميد مدكور االأمني العام 
ملجمع اللغة العربية بالقاهرة -االأمني العام الحتاد 
�سعار  العربية  “اللغة  ب��ع��ن��وان:  ال��ل��غ��وي��ة،  امل��ج��ام��ع 
االإ�سالم«.اأدار املحا�سرة �سعادة الدكتور عي�سى �سالح 
احلمادي مدير املركز الربوي للغة العربية لدول 

رحب  حيث  اأم�����ض  م�ساء  وذل���ك  بال�سارقة،  اخلليج 
باملحا�سر واحل�سور وقدم ال�سكر لل�سيف املحا�سر 
العلمية  اإجنازاته  واأه��م  له  الذاتية  ال�سرية  ثم قدم 
الكتب  من  موؤلفاته   اأه��م  اإىل  باالإ�سافة  والعملية، 
والدرا�سات العلمية والتي بلغت )18( موؤلًفا منها: 
درا�سات يف االأديان، ودرو�ض يف الفل�سفة االإ�سالمية، 
باال�سراك،  ال��ف��ي��زي��اء  ع��ل��م  م�سطلحات  وم��ع��ج��م 
اأربعة  امل��ك��ي يف  ال��ق��ل��وب الأب���ي ط��ال��ب  وحتقيق ق��وت 
جملدات باال�سراك، وحتقيق اجلزء اخلام�ض من: 

مدارج ال�سالكني البن قيم اجلوزية، متهيد لدرا�سة 
علم الكالم، وغريها.وتوجه �سعادة االأ�ستاذ الدكتور 
عبد احلميد مدكور بتقدمي بالتحية والتقدير اإىل 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى ح��اك��م ال�سارقة  ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و 
جلهوده يف دعم املجامع اللغوية وحر�ض �سموه على 

االهتمام باللغة العربية .
واأ�سار اإىل اأن املحا�سرة تقوم على ركنني هما القراآن 
ال��ك��رمي وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وال��ت��ي ت��ت��ن��اول العالقة 

وما  العربية  واللغة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ب��ني  الوثيقة 
باالأ�سالة  يت�سم  وال���ذي  ال��ع��الق��ة،  تلك  ع��ن  ت��رت��ب 
اأهمها  م��ن  نتائج  م��ن  عليه  ت��رت��ب  وم��ا  وال�����س��م��وخ، 
احلفاظ على اللغة العربية والتي مت و�سفها باللغة 

ال�سريفة التي و�سعت كتاب اهلل.
الكرمي  القراآن  لوال  باأنه  مدكوره  الدكتور  واأو�سح 
م���ا ظ��ه��ر ك���ل ه����ذل ال��ف��ي�����ض م���ن ال��ع��ل��وم العربية 
وك��ذل��ك من  املف�سر  اأن  اإىل  اأ���س��ار  كما  اال���س��الم��ي��ة، 
واأ����س���ول ي�سرط  وال��ف��ق��ه  ع��ل��م احل��دي��ث  يعمل يف 

العربية  اللغة  علوم  منها  علوم  ع��دة  يتقن  اأن  فيه 
فالتف�سري مثاًل ي�سرط يف املف�سر اأن يتعلم اأو يتقن 
)النحو  العربية  علوم  منها  �سبعة  علًما  ع�سر  اثني 

وال�سرف والبيان واملعاين والبديع وغريه(. 
  ويف ختام املحا�سرة قدم الدكتور عي�سى احلمادي 
�سعادة  الرم�ساين  املجل�ض  والتقدير ل�سيف  ال�سكر 
العام  االأم��ني  الدكتور عبد احلميد مدكور  االأ�ستاذ 
ملجمع اللغة العربية بالقاهرة -االأمني العام الحتاد 
ثرية  معلومات  م��ن  ق��دم  م��ا  على  اللغوية  املجامع 

حول اللغة العربية �سعار االإ�سالم.
الكرمي،  واحل�سور  للجمهور  ال�سكر   قدم  وكذلك   
كما اأعلن عن حما�سرة االأ�سبوع القادم �سمن برامج 
باملركز وهي حما�سرة بعنوان:  الرم�ساين  املجل�ض 
��ة ع��ن��د ب��ع�����ض اآي����ات ال���دع���اء، والتي  وق��ف��ات ت��رب��ويَّ
امل�ستغامني  �سايف  حممد  الدكتور  �سعادة  �سيقدمها 
حيث  بال�سارقة  العربية  اللغة  ملجمع  العام  االأم��ني 
رم�سان   18 الثالثاء  ي��وم  ال��ق��ادم  االأ���س��ب��وع  �ستقام 

1443ه� املوافق 10 اأبريل 2022م.

بالتعاون مع جامعة ليدن الهولندية

مركز جمعة املاجد يقدم حما�سرة حول خمطوطة »�سرح العيون« لبن َنباتة

خالل زيارة ملقر املكتبة يف لندن

»بيت احلكمة« يفتح جمالت تعزيز احلوار الثقايف مع »املكتبة الربيطانية«

املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بال�سارقة ينظم حما�سرة
 مبجل�سه الرم�ساين عن العالقة الوثيقة بني القراآن الكرمي واللغة العربية

املعر�ض  العامري:  • اأحمد 
جت�شيد ملا حتقق من منو يف 

قطاع الن�شر الإماراتي
اأن  نتطلع  العميمي:  • �شلطان 

يكون املعر�ض حدثًا �شنويًا 
ثابتًا يف اأجندة احلراك الثقايف 

املحلي 



فــن عــربـــي

27

ب�شدد كتابة عمل جديد خا�ض للعر�ض على اإحدى املن�شات

كلوديا مر�سليان: املناف�سة مهمة و�سرورية  
وت�سب يف م�سلحة الدراما

املخ�س�سة  اللبنانية  االأعمال  ندرة  على  تعّلقني  كيف   •
للعر�ض يف املو�سم الرم�ساين 2022؟

التي  ب����االأو�����س����اع  ي���رت���ب���ط  االأم��������ر  ه�����ذا   -
اأعمال  بتقدمي  ت�سمح  مل  والتي  نعي�سها 

رم�سانية.
كما  نف�سها  هي  االأو�ساع  ولكن   •
االأعمال  وح��ت��ى  امل��ا���س��ي،  ال���ع���ام 

امل�سركة َتراَجَع عددها؟
ه  ُيوجَّ اأن  اأع���رف، يجب  ال   -
هذا ال�سوؤال اإىل املُْنِتجني.

تتعاملون  وك���ي���ف   •
ك����ك����ّت����اب م�����ع ه���ذه 
االأو����������س���������اع وه����ل 
بخيبة  ت�������س���ع���رون 

اأمل مثاًل؟
- الدراما يف اأف�سل 
اأحوالها، والكل يعمل 
التي  ب���االأع���م���ال 
ُت��ع��ر���ض على 
امل�����ن�����������س�����ات، 
لي�ض  ول���ك���ن 
ة  ر و ل�سر با
هذه  ُت��ب��ّث  اأن 
االأع�����م�����ال يف 

رم�سان.
ما اأعرفه 
كل  اأن 

ُمْنِتج يقوم باإنتاج اأربعة اأو خم�سة اأعمال خا�سة باملن�سات ومل�سلحة حمطات عربية. 
ورمبا �سيق الوقت مل يتح اأمامهم الفر�سة الإنتاج اأعمال خا�سة برم�سان، عدا عن 

اأن )كورونا( اأوقف ت�سوير الكثري من االأعمال.
خا�سة  اأعمال  باإنتاج  يهتّمون  املُْنِتجني  اأن  خ�سو�ساً  ُمْقِنعاً،  �سبباً  لي�ض  هذا   •

باملن�سات؟
- وما االأعمال التي ُعر�ست العام املا�سي!

اأكر؟ تراجع  ال�سنة  هذه  ولكن  قلياًل،  عددها  كان  • رمبا 
- العام املا�سي ُعر�ض )للموت( و)2020(. وهذه ال�سنة ُيعر�ض اجلزء الثاين من 

م�سل�سل )للموت( وم�سل�سل )ظل(
املحلية؟ االأعمال  اإىل  • وبالن�سبة 

- رمبا هناك عمل اأو 3. ال اأعرف العدد بالتحديد، ولكن ُعر�ض يل اأخرياً م�سل�سل 
املمثلني فيه كان  واأداء  ك��ب��رياً  20 حلقة وحقق جن��اح��اً  )ب��ك��ري(، وه��و م��وؤل��ف م��ن 

رائعاً.
اأن و�سع  هناك الكثري من االأعمال التي ُتعر�ض خارج املو�سم الرم�ساين. واأعترب 

االإنتاج الدرامي جيد جداً مقارنًة مع الظروف التي مير بها يف لبنان.
• وهل هذا يعني اأن اهتمام املُْنِتجني يف لبنان َتراَجع باإنتاج اأعمال خا�سة باملو�سم 

الرم�ساين؟
- ال اأعرف كيف يفّكر املُْنِتجون، وال اأعرف اأو�ساعهم. اأعتقد اأن الو�سع له عالقه 
اأي عمل، كي يتوقف  العاملني يف  اأحد االأ�سخا�ض  اأن ي�ساب  ب�)كورونا( الأنه يكفي 

الت�سوير ملدة اأ�سبوعني كاملني.
وهذه  )ل��ل��م��وت(  م�سل�سل  املا�سي  ال��ع��ام  ع��ر���ض  �سنان  ج��م��ال 
فُعر�ض  ال�سباح  ���س��ادق  اأم��ا  ال��ث��اين منه،  اجل��زء  اأن��ت��ج  ال�سنة 
الذي  العام  �سّوره  قد  كان  ال��ذي  املا�سي )2020(  العام  له 

�سبقه.
املو�سم  اإىل  بالن�سبة  طبيعية  غ��ري  واالأو���س��اع  اأع���وام   3 منذ 
كثيف  وب�سكل  م�ستمّرة  فاالإنتاجات  خارجه  اأم��ا  الرم�ساين، 

جداً.
العمل  تريح �سّناع  الق�سرية  االأعمال  اإن  القول  • هل ميكن 

واملُ�ساِهد؟
نف�سه. هناك  بالعمل  االأمر يرتبط  بال�سرورة، وهذا  لي�ض   -
اأعمال خا�سة باملن�سات تكون ق�سريًة وحتظى بن�سبة ُم�ساَهدة 

عالية، واأعمال اأخرى طويلة حتظى هي اأي�ساً باملتابعة.
لهم  نحقق  وعندما  ق�سرية،  باأعمال  النا�ض  ُيطالب  اأحياناً 
يف  معنا  ح�سل  كما  العمل  من  ث��اٍن  بجزء  يطالبون  رغبتهم 

م�سل�سل )بكري(.
وحتى اأعمال املن�سات ال يوجد اإجماع حولها. فهناك اأعمال 
يحبها  ال  واأخ��رى  عالية  م�ساهدة  بن�سبة  حتظى  ق�سرية 

النا�ض.
حال  ويف  الق�سري،  امل�سل�سل  فكرة  م��ع  اأن���ِت  وه��ل   •

حقق النجاح ميكن اإنتاج جزء ثاٍن منه؟
اأو ق�سرياً.  اإم��ا طوياًل  العمل  ُيكتب  االأ�سا�ض  - يف 
ث���اٍن من  ي��ك��ون ثمة ج��زء  اأن  ب��ال�����س��رورة  ولي�ض 
ع�سرات  وه��ن��اك  ال��ن��ج��اح.  يحقق  ال���ذي  العمل 
��َق��ْت ال��ن��ج��اَح ومل  االأع��م��ال ال��ت��ي كتبُتها وَح��قَّ

نقّدم جزءاً ثانياً منها.
يكون هناك جزء  اأن  فكرة  اأنِت مع  • وهل 

ثاٍن من م�سل�سل )للموت(؟
- هذا االأمر يعود اإىل �سّناع العمل. واإذا 
�سيئاً  ي�سيفوا  اأن  مي��ك��ن  اأن��ه��م  وج����دوا 
جمياًل اإىل اجلزء الثاين، فلَم ال! العمل 
يعر�ض حاليا وعندما ننتهي من ال�سهر 

الكرمي ميكن اأن اأحكم عليه واأن اأقول اإذا كنُت معه اأو �سّده.
االأجزاء؟ اأعمال  �سد  اإنك  قلِت  املبداأ  حيث  من  • ولكن 

- مل اأقل ذلك، بل قلُت اإنهم يطالبوننا مب�سل�سالت ق�سرية. عندما نكتب م�سل�ساًل 
طوياًل يحتّجون عادًة، وحني نقّدم عماًل ق�سرياً يطالبون بجزء ثاٍن منه. اأحياناً، 
ي�سل امل�سل�سل اإىل مكان يتغرّي معه كل املمثلني وال تبقى اإال البطلة كما يح�سل يف 
ُل تقدمي م�سل�سل اآَخر جديد  امل�سل�سالت الركية، وهذا تطويل ال �سرورة له، وُيَف�سَّ
بداًل منه. يجب اأن ي�سل امل�سل�سل اإىل مكان يتوقف عنده، ولكن م�سل�سل )للموت( 

حقق جناحاً كبرياً واأثار اجلدل حوله ومل يتجاوز عدد حلقاته ال�30.
اإن اجلزء االأول كان  واإم��ا  اإنه جميل  اإما نقول فعاًل  وعندما ننتهي من م�ساهدته 

اأجمل.
با�ستثناء ماغي بوغ�سن على  االأول  ال�سف  يوؤثر غياب جنمات  اأن  • هل تتوقعني 
اأجواء املناف�سة يف املو�سم الرم�ساين 2022، ويف مقدمهّن نادين جنيم و�سريين 

عبدالنور، وحتى كارين رزق اهلل لن ت�سارك يف اأي عمل؟
اأَحبوا  املا�سي الكل جنح والنا�ض  املناف�سة مهمة و�سرورية. والعام  اأن  - ال �سك يف 
نادين جنيم كما اأحبوا ماغي بوغ�سن، وهذا االأمر ي�سّب يف م�سلحة الدراما. واأنا 
متاأكدة اأن املمثل ال يفرح عندما يتواجد لوحده على ال�سا�سة، وهذا االأمر ينطبق 

على الكّتاب واملُْخِرجني.
املقبلة؟ للفرة  حت�سرين  • ماذا 

- حالياً اأنا ب�سدد كتابة عمل جديد خا�ض للعر�ض على اإحدى املن�سات.

بعودتها  اجلميع  رئي�ض  يا�سمني  النجمة  ف��اج��اأت 
لزوجها مرة اأخرى املخرج هادى الباجوى، بعدما 

اأعلنت طالقهما فى 22 فرباير املا�سى.
اإن�ستجرام،   على  ح�سابها  ع��رب  يا�سمني،  ون�����س��رت 
فيديو جممعا ل�سورها مع زوجها هادى الباجورى 
 La Vie En Rose اأغ���ن���ي���ة  اأن�����غ�����ام  ع���ل���ى 
الرومان�سية، ومل تعلق يا�سمني رئي�ض على الفيديو 

واكتفت باإميوجى قلوب حمراء.
يا�سمني  النجمة  اأعلنت  املا�سى  فرباير   22 وف��ى 
رئ���ي�������ض، ان��ف�����س��ال��ه��ا ع����ن زوج����ه����ا امل����خ����رج ه����ادى 
ال���ب���اج���ورى، م�����س��ت��ع��ي��ن��ة ب�������س���ورة ال���ب���ق���رة وغ����ردت 

يا�سمني، عرب ح�سابها على توير، م�ست�سهدة باآية 
َ �َسِميٌع  اَلَق َفاإَِنّ اهلَلّ قرانية تقول ﷽ "َواإِْن َعَزُموا الَطّ
َعِليٌم" �سدق اهلل العظيم احلمد هلل على كل �سىء، 

ع�سرة طويلة ولكنها مل تدم".
ق�سة حب عا�ستها النجمة يا�سمني رئي�ض، وزوجها 
وقعا يف احلب من  الباجورى، حيث  ه��ادى  املخرج 
"عر�ض  م�سل�سل  ت�سوير  خ���الل  االأوىل  ال��ن��ظ��رة 
خا�ض" وكان اللقاء االأول، ثم تزوجوا ودام الزواج 

اأكر من 11 �سنة.
منى  االإع��الم��ي��ة  م��ع  تليفزيونية  مقابلة  وخ���الل 
ال�ساذىل، يف برنامج "معكم"، عام 2016 حتدثت 

عن ق�سة حبها وزواجها، وقالت اإنها مرت مبراحل 
البداية  وه���ي  "هيبتا"،  ف��ي��ل��م  يف  ال�����س��ب��ع،  احل���ب 
وحقيقة  احل��ب  واإدراك  وال��ع��الق��ة  االأول،  وال��ل��ق��اء 
االأكاذيب املتعلقة باحلب، ثم قرار االرتباط، وبعد 

ذلك احلب الدائم
لنف�سي  قلت  راأي��ت��ه  م��رة  اأول  "من  يا�سمني  وقالت 
اأن���ا اأول م���رة �سوفته  ���س��اأك��ون زوج���ة ل��ه��ذا ال��رج��ل 
فيه  كان�ض  ما  اإن  مع  عجبني،  ع�سان  حبيته،  فيها 
بينا حاجة، �سارحته بهذا احلب بعد فرة طويلة 
اأنا عارفة اإين  جداً، قاربت ال�ست �سنوات، وقلت له 

هتجوزك".

قالت الفنانة �سفاء اأبو ال�سعود اإنها توا�سل 
حاليا اال�ستعداد لعمل مهم �سيكون مفاجاأة 
تكثف  اأن��ه��ا  اإىل  م�����س��رية  للجمهور،  ك��ب��رية 
جهودها خلروج اأغنيتها اجلديدة اإىل النور 

خالل االأيام القليلة املقبلة.
وت��اب��ع��ت ال��ف��ن��ان��ة ���س��ف��اء اأب����و ال�����س��ع��ود، فى 
بالتفاعل  ���س��ع��ي��دة  اأن���ه���ا  ل��ه��ا،  ت�����س��ري��ح��ات 
الكبري الذى اأحدثه م�سل�سل "االختيار 3" 
فى ال�سارع امل�سري كنقلة كبرية فى الدراما 
امل�����س��ري��ة وال��ع��رب��ي��ة، ف��ه��و وث��ي��ق��ة وطنية 
االأجيال،  ولكل  لل�سباب  كله  العمر  تعي�ض 
ويتميز ب�سفافية كبرية فى نقل اأحداث هذه 

الفرة.
م�سل�سل "االختيار 3" تاأليف هانى �سرحان، 
اإنتاج �سركة �سيرنجي  واإخ��راج بير ميمى، 
ال�سقا وك��رمي عبد  اأح��م��د  ك��ل م��ن:  بطولة 
ال��ع��زي��ز واأح��م��د ع��ز وي��ا���س��ر ج���الل، وخالد 
�سليمان،  ف����واز، ج��م��ال  ���س��ربى  ال�����س��اوى، 
حممد ريا�ض، اإميان العا�سى، هيدى كرم، 
�سمر مر�سى، نور حممود، خالد زكى، منى 
عبد الغنى، مفيد عا�سور، نادية ر�ساد، اأمري 

امل�سرى، حممود البزاوى.
وت�سم قائمة امل�ساركني يف امل�سل�سل اأي�ساً اآدم 
اإ�سماعيل،  ه�سام  امل�سري،  دنيا  ال�سرقاوى، 
اأ�سرف زكى، ح�سنى �ستا، حممد العمرو�سى، 
�سريف  البزاوى،  حممود  رزق،  على  حممد 
ن����اردي����ن عبد  خ��ل��ي��ل،  ���س��ب��ح��ي  اهلل،  خ���ري 
الذين  الفنانني  من  كبريا  وع��ددا  ال�سالم، 
وال���ذي���ن يظهرون  ال��ب��ط��ول��ة  ي�����س��ارك��ون يف 

�سيوف �سرف خالل احللقات.

ل يتعدى عدد الأعمال اللبنانية التي �شُتعر�ض يف املو�شم الرم�شاين 2022 الثالثة، يف مقابل عملني م�شرتكني هما )للموت 2(، كذلك 
م�شل�شل )ظل(.

الكاتبة كلوديا مر�شليان حتدثت عن واقع الدراما اللبنانية يف ال�شهر الكرمي:

يا�سمني رئي�ض تعلن عودتها 
لزوجها هادي الباجوري

�سفاء اأبو ال�سعود: الختيار 3 وثيقة 
لالأجيال.. وانتظرونى فى اأغنية جديدة
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طبيبة حتدد فائدة الطعام وفقا للونه
قالت الطبيبة األيونا غلو�ساكوفا، اإن بع�ض املواد الغذائية ميكن اأن ت�ساعد 

االإن�سان، يف احلفاظ على مناعة عالية يف فرة ال�ستاء.
املواد  اإىل  االأحيان،  بع�ض  يف  واخل�سروات  الفاكهة  لون  ي�سري  لها،  ووفقا 

املفيدة للج�سم التي حتتويها.
واأ����س���اف���ت اخل���ب���رية: "على ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ي��ع��ن��ي ال���ل���ون االأح���م���ر وجود 
يف  االل��ت��ه��اب��ات  مينع  اأن���ه  اأي  ل��الأك�����س��دة،  كم�ساد  يعمل  ال���ذي  الاليكوبني 
اجل�سم: وهو موجود يف البطيخ االأحمر والطماطم والعنبية حادة اخلباء 

)Cranberry(  واجلريب فروت االأحمر، والبنجر والفجل".
 .Cو  A فيتامينات  من  عالية  كمية  وج��ود  اإىل  الربتقايل،  اللون  ي�سري 
وهي موجود بكرة يف اجلزر والربتقال واملاجنو والبطاطا احللوة والفلفل 

الربتقايل وامل�سم�ض.
ن�سبة عالية  التي حتتوي على  والفواكه  االأ�سفر، اخل�سار  باللون  وتتميز 
والليمون  االأ�سفر  والفلفل  ال�سفراء  الطماطم   :Bو  A فيتامينات  من 

واالأنانا�ض.
والتفاح  واالأف��وك��ادو،  الربوكلي  يف  املثال،  �سبيل  على  االأخ�سر-  اللون  اأم��ا 
اللوتني واحلديد، والكال�سيوم وحم�ض  واخليار، والكيوي - فيعني وجود 

الفوليك.
قالت الطبيبة: "حتتوي املنتجات ذات اللون االأزرق واالأرجواين على مادة 
اجل�سم  مقاومة  م��ن  تزيد  وال��ت��ي  احل��ي��وي،  والفالفونويد  البوليفينول 
االإثارة  من  وتقلل  الدموية،  االأوعية  وتقوي  ال�سارة،  البيئية  للتاأثريات 
العاطفية، وحت�سن النوم واملزاج والذاكرة. وهي موجودة بكرة يف العنبية 

)Vaccinium( و
االأحمر  والب�سل  والتني،  البنف�سجي،  وامللفوف  والتوت،  االآ�سية،  العنبية 

البنف�سجي".
وتابعت الطبيبة: "لكن يجب اأن نتذكر اأن املناعة القوية تتوفر لي�ض فقط 
بوا�سطة النظام الغذائي املتوازن والغني بالفيتامينات، بل ومن خالل و�سع 

نظام عمل وراحة �سحيح، وكذلك منط احلياة ال�سحي ب�سكل عام".

التهاب ملتحمة العني رمبا اأحد اأعرا�ض متحور اأوميكرون
حذرت طبيبة االأمرا�ض الباطنية من بريطانيا، نينا اأ�سلم، من اأن متحور 

االإن�سان. عيني  يف  يتجلى  "اأوميكرون" قد 
اإن  الطبيبة  قالت  حيث  الربيطانية   Express �سحيفة  بذلك  اأف���ادت 

التهاب امللتحمة قد يكون اأحد اأعرا�ض متحور "اأوميكرون".
واأو�سحت اإنه يوجد يف العني م�ستقبالت خلوية ميكن للفريو�ض اأن يتوغل 
اخلاليا  يف  امل�ستقبالت  تلك  توجد  كما  االإن�����س��ان،  ج�سم  اإىل  خاللها  م��ن 

املبطنة لل�سبكية وبيا�ض العني واجلفون.
ومل ت�ستبعد الطبيبة اأن التهاب امللتحمة قد تظهر لدى املر�سى الذين ال 

يعانون من اأية اأعرا�ض لفريو�ض كورونا.
واملناعة، فالدميري  احل�سا�سية  الأمرا�ض  الرو�سي  االخت�سا�سي  وكان  هذا 
"اليف"  ل�سحيفة  ب��ه  اأدىل  حديث  يف  �سابق  وق��ت  يف  اأع��ل��ن  ق��د  بوليبوك، 
ال��رو���س��ي��ة اأن اآالم����ا يف ال�����س��در ن����ادرا م��ا ت��ظ��ه��ر ع��ن��د االإ���س��اب��ة مبتحور 
"اأوميكرون". ويف الوقت نف�سه �سجل االأخ�سائي، من بني عالمات االإ�سابة 
االأنف  واحتقان  ال�سديد  احللق  والتهاب  اجل��اف  ال�سعال  جديدة  بطفرة 

وال�سعف وال�سداع واحلمى.

- كيف يكن ان تتحرك العظام معا ؟ 
ان  ميكن  وبف�سلها  املفا�سل  ه��ي  معينة  موا�سع  يف  العظام  تتالقي 
تتحرك مثل مف�سل الركبتني والوركني ومف�سل الكتف .. اما عظام 
الفك  عظم  اال  منها  يتحرك  ال  وثابتة  ملتحمة  فاكريتها  ال��راأ���ض 

اال�سفل . 
 - ما اأكرب جزيرة بني اجلزر التي ت�شكل اليابان؟

جزيرة هون�سو
- يف اأي حميط يوجد اأكرب عدد من اجلزر؟

يف املحيط الهادي

اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�سر  اخرعه ال�سحفى املجرى الدي�سلو جوزيف  • هل تعلم 
بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .

. م   1957 وتوفىعام  لبنان  فى  م   1889 عام  ما�سى  اأبو  اإيليا  • ولد 
. النار  اكت�سفوا  من  اأول  هم  ال�سني  اأهل  اأن  تعلم  • هل 

. م   1904 عام  الفيفا  القدم  لكرة  الدوىل  االحتاد  • تاأ�س�ض 
.  1923 عام  اإىل  تاأ�سي�سه  يعود  الدوىل  البولي�ض  اأو  • االنربول 

 .  1958 عام  تاأ�س�ست  امل�سركة  االأوروبية  • ال�سوق 
. ا�سكتلندا  هى  اجلولف  لعبة  عرفت  دولة  اأول  اأن  تعلم  • هل 

. االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  وهو  الكاتبة  االآلة  خمرع  هو  �سولز  كري�ستوفر  اأن  تعلم  • هل 
. الر�سا�ض  املدفع  خمرع  هو  مك�سيم  هريام  اأن  تعلم  • هل 

 . الزالزل  حدوث  ت�سجيل  جهاز  هو  ال�سيزموجراف  اأن  تعلم  • هل 
. م   1930 ت�سارلزريخرعام  االأمريكى  العامل  الزالزل  قيا�ض  جهاز  • اخرع 

• هل تعلم اأن االإمام حممد متوىل ال�سعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�ض وتويف 
يف 17 يونيه عام 1998 م .

الراعي 
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الكزبرة

الكزبرة تعد من النباتات الع�سبية التي تنظف اجل�سم من ال�سموم وتطردها 
للخارج، وتقي من العديد من االأمرا�ض.

ومن الفوائد ال�سحية "للكزبرة"، اأنها ت�ساعد يف تنقية الكبد من الدهون، 
كما تعّزز من وظائف الكلى ومتنع تكون احل�سوات لها، اإ�سافة اإىل املحافظة 

على امل�ستوى املعتدل لل�سكر يف الدم.
وحتتوي "الكزبرة" على العديد من املعادن التي ت�ساعد يف تنقية اجل�سم 
وتنقية  ال��دم  من  الثقيلة  املعادن  بجذب  قيامها  اإىل  اإ�سافة  ال�سموم،  من 

االأع�ساء الداخلية واالأن�سجة، مبا ي�سبه عملية "غ�سل" للج�سم.
وتوجد طرق متعددة لال�ستفادة الق�سوى من نبات "الكزبرة"، منها:

وقد  ال�سم�ض  وح��رارة  احلر  لهيب  و�سط  قدميه  على  م�سيا  ال�سحراء  يعرب  ويدعى حنظلة  الرعاة  اأح��د  كان 
ا�سابه اجلوع والعط�ض.. ويف اأثناء ذلك وجد جمال يعرب ال�سحراء وحيدا فم�سى معه حتى هداه اجلمل اإىل 
اأبدا ومل يكن  ماء عذب، وهناك �سرب حنظلة وارت��وى كثريا ولكن اجلمل اأخذ ي�سرب وي�سرب وكاأنه الي�سبع 
حنظلة يعرف اأن اجلمل ميالأ �سنامه حتي ي�ستطيع اأن يحمله ويعرب معه ال�سحراء ،وبعد فرة �سار االثنان 
حتى و�سال اإىل واحة ت�سكنها قبيلة كبرية نزال فيها �سيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خريهما كبري 
القبيلة من اأن يعي�سا معهما كاأنهما فردان من القبيلة او يحمالن الزاد والزواد ويرحالن فاختار حنطلة اأن 

يعي�ض و�سط افراد القبيلة .
اأخذ حنطلة يفكر كثريا يف عمل يدر عليه ربحا يكفيه �سر ال�سوؤال وهنا تذكر ماكان يفعله اجلمل حينما مالأ 
�سنامه باملاء لي�ستفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث عن جلود احليوانات القوية ثم 
ينظفها جيدا ويجعلها مل�ساء المعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم بخياطة متينة واليرك منها 
غري رقبة طويلة تربط منها بعد اأن متالأ باملاء ليحملها من اراد ال�سفر فوق ظهره لتعينه على العط�ض و�سط 
ال�سحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�سحاب القبيلة وعاء املاء اجللدي ومنهم من ا�سماها قربة 
ومنهم من ا�سماها مطرة الأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�ض حنظلة يف و�سطهم كرمي النف�ض عزيزا مبا 
يك�سبه من �سناعة القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�سب مل يكن يجيدها افراد القبيلة فقد كان 
القوارب وغريها  و�سناعة  اخل�سبية  االواين  �سناعة  يتقن  فكان  االخ�ساب  االثاثاث من  بع�ض  �سناعة  يجيد 
فا�ستعان باملواد ال�سمغية امل�ستخرجة من اال�سجار وحوافر الذبائح وا�ستعان اي�سا بامعاء احليوانات الذبيحة 
وا�سياء كثرية ليتقن عمله ولتخرج من بني يديه ا�سياء جيدة ال�سنع فا�ستطاعوا ان ينزلوا اإىل النهر ال�سغري 
بقواربهم املتينة وعلمهم �سيد اال�سماك ومتليحها كما �سنع لهم بع�ض االدوات املو�سيقية البيئية وكان اي�سا 
اإىل جنة �سغرية ت�سكنها قبيلة �سعيدة  انواع اخل�سروات والفاكهة حتى حتولت الواحة  يعلمهم زراعة بع�ض 
�سميت بعد ذلك با�سم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �سيخ القبيلة وا�ستحق اأن يكون فخرا لهم وعنوانا 

لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .

لني ريي�ض خالل حفل توزيع جوائز CMT املو�شيقية ال�شنوي ال�شاد�ض واخلم�شني يف نا�شفيل، الوليات املتحدة. رويرتز

ك�سفت الدكتور اآنا كورينيفيت�ض، اأخ�سائية اأمرا�ض القلب واالأوعية 
الدموية، ما العواقب غري املتوقعة لالإقالع عن التدخني.

اأ�سئلة  YouTube ردا على  وت�سري االأخ�سائية يف حديث لقناة 
يف  م�سكالت  من  ويعانون  التدخني  عن  اأقلعوا  الذين  امل�ساهدين، 
القلق،  ب�سبب  النا�ض يدخنون  اأن  اإىل  القلب،  الدم و�سربات  �سغط 

الأن النيكوتني ي�ساعد على التغلب على حالة القلق.
لذلك  ل��ه،  بديال  لكم  ولي�ض  التدخني،  عن  اأقلعتم  "انتم  وت��ق��ول، 
الأن  ال��ق��ل��ب.  ���س��رب��ات  وت�����س��ط��رب  ال���دم  �سغط  م�ستوى  ي�سطرب 

اجل�سم ينتج كمية من االأدرينالني ولي�ض عندكم ما يكبحه".
وتوؤكد اخلبرية، على اأنه يف هذه احلالة يجب تخفيف م�ستوى القلق. 
واأن ممار�سة الريا�سة والن�ساط البدين ي�ساعد على ذلك. وت�سيف، 
ال يلحق االإق��الع الفوري عن التدخني اأي �سرر بال�سحة، بل على 

العك�ض، هذه اف�سل طريقة للتخل�ض من هذه العادة ال�سيئة.
�سنة  بعد  التدخني  ع��ن  اأق��ل��ع��وا  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���ض  اأن  اإىل  وت�سري 
ينخف�ض عندهم خطر االإ�سابة باجللطة الدماغية واحت�ساء ع�سلة 

القلب.

طبيبة تك�سف عواقب غري 
متوقعة لالإقالع عن التدخني


