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بارقة �أمل للحماية من �ألزهامير
الكولي�سرتول  املرتفعة من  امل�ستويات  اأن  اإىل  تو�سلت درا�سة جديدة 
يف  ت�ساعد  قد  ال�سوكي  واحلبل  باملخ  املحيط  ال�سائل  يف  "اجليد" 

حمايتك من مر�ض األزهامير.
"يونايتد بر�ض اإنرتنا�سيونال"، فاإن باحثني  وح�سب ما ذكرت وكالة 
غالبا  ت��و���س��ف  ال��ت��ي   ،HDL ج��زي��ئ��ات  ت��رك��ي��زات  بتحليل  ق���ام���وا 
متطوعا  ل�180  ال��ن��خ��اع��ي  ال�����س��ائ��ل  يف  اجليد"،  ب�"الكولي�سرتول 

مبتو�سط عمر يقارب 77 عاما.
ال�سغرية يف   HDL اأك��ر من جزيئات  ع��ددا  اأن  الدرا�سة  ووج��دت 
مبر�ض  ع��اق��ة  لهما  مهمني  مبوؤ�سرين  يرتبط  النخاعي  ال�سائل 

األزهامير.
)اأو  التفكري  وم���ه���ارات  ال���ذاك���رة  اخ��ت��ب��ارات  مب��وؤ���س��ر  الأم����ر  ويتعلق 
من  اأع��ل��ى  م�ستويات  لديهم  ال��ذي��ن  املتطوعني  اأن  حيث  الإدراك(، 
املعرفية  الخ��ت��ب��ارات  �سل�سلة  اإك��م��ال  م��ن  متكنوا   HDL ج��زي��ئ��ات 
بنجاح. اأما املوؤ�سر الثاين فهو اأن الأ�سخا�ض الذين لديهم م�ستويات 
اأعلى من جزيئات HDL لديهم اأي�سا م�ستويات اأعلى من الببتيد 
وترتبط  النخاعي.  ال�سائل  "amyloid beta 42" يف  امل�سمى 
امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة م���ن ه���ذا ال��ب��ب��ت��ي��د ب��ان��خ��ف��ا���ض خ��ط��ر الإ�سابة 
 Alzheimer's" باألزهامير، ح�سب تقرير ن�سر موؤخرا يف جملة

."& Dementia

�سعف حا�سة �ل�سم قد يرتبط بال�سرطان
لل�سرطان العديد من الأنواع والأ�سكال املختلفة. وعندما ينمو الورم، 
ال��ع��ادي��ة مب��ا فيها تلك املتعلقة  ق��د يظهر ع��دد م��ن الأع��را���ض غ��ري 
نادرة  خبيثة  اأورام  هي  ال�سمية  الع�سبية  الأروم��ي��ة  والأورام  بال�سم. 
املوؤ�سرات  اأو عدم وج��وده من  ال�سم  الأنفي. ويعد  التجويف  تنمو يف 

الرئي�سية املتعلقة بهذه املخاطر.
ويحتوي التجويف الأنفي على اأع�ساب واأن�سجة م�سوؤولة عن حا�سة 
ال�سم. ويبداأ هذا النوع من الورم يف التجويف الأنفي وميكن اأن ينمو 

يف العني والدماغ القريبني.
"عندما يبداأ ال�سرطان  ويقول موقع مركز جون هوبكنز ميدي�سن: 
حتديدا يف الأع�ساب التي توؤثر على حا�سة ال�سم لديك، فاإنه ُيعرف 

با�سم الورم الأرومي الع�سبي ال�سمي".
الع�سبي  الأروم��ي  ال��ورم  يحدث  ما  "غالبا  ال�سحي:  املوقع  واأ�ساف 
امل�سفوية،  ال�سفيحة  وي�سمل  الأن��ف��ي،  التجويف  �سطح  على  ال�سمي 
والورم  اجلمجمة.  اأع��م��اق  يف  وت��ق��ع  العينني  ب��ني  تقع  عظمة  وه��ي 

الأرومي الع�سبي ال�سمي هو �سكل نادر من ال�سرطان".

�ملعنى �خلفي ور�ء مل�سقات �لفاكهة �مل�سفرة
على  امل��وج��ودة  الرموز  وراء  اخلفي  املعنى  املت�سوقني عن  اأح��د  ك�سف 

مل�سقات الفاكهة.
املعلومات غري  مل�ساركة جزء من  اإىل تيك توك  بولوم  انتقل جو�سوا 
املعروفة، وبالن�سبة لاأ�سخا�ض القلقني ب�ساأن تناول املنتجات املعدلة 
اأن يكون  ب��امل��ب��ي��دات احل�����س��ري��ة، ميكن  امل��زروع��ة  اأو الأط��ع��م��ة  وراث��ًي��ا 

الفيديو الذي ن�سره مفيداً جدا.
و�سرح جو�سوا نظريته با�ستخدام الكود املوجود على تفاحة وليمونة 
وبرتقالة. وقال اإنه اإذا وجدت عدداً مكوًنا من اأربعة اأرقام على املل�سق، 
فهذا يعني اأن الفاكهة مزروعة مببيدات ح�سرية، والعدد املكون من 

خم�سة اأرقام الذي يبداأ بثمانية يعني عادًة اأنها معدلة وراثًيا.
 3 اأك��ر من  ال��ذي متت م�ساهدته  الفيديو  وق��ال جو�سوا يف مقطع 
اأن الكثري منكم ياأكلون الفاكهة، وكلما  "اأنا متاأكد من  مايني مرة 
ح�سًنا،  عليها.  ال�سغرية  املل�سقات  هذه  دائًما  ترى  فاكهة،  ا�سرتيت 

هذه املل�سقات ال�سغرية تخرك يف الواقع كيف تزرع الفاكهة".
العدد  ف��اإن  ل��ذا  خمتلفة،  اأ�سياء  تعني  الأرق���ام  "هذه  جو�سوا  ويقول 
املكون من اأربعة اأرقام يعني اأنه متت زراعة الفاكهة مببيدات الآفات 
يعني  بثمانية  يبداأ  ال��ذي  اأرق��ام  خم�سة  من  املكون  والعدد  الزراعية، 

عادًة اأنها معدلة وراثًيا".
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طابعة ثالثية �لأبعاد تبني 
جدر�ن منزل فاخر يف 8 �أيام

اأكملت �سركة اآيكون الأمريكية النا�سئة لتكنولوجيا البناء ومقرها اأو�سنت 
فناء خلفي  مع  منزل فخم  وه��و   House Zero بناء  تك�سا�ض  بولية 

�سغري يف غ�سون 9 اأ�سهر.
يف  املنزل  ج��دران  بناء  ال�سركة  اأكملت  الأب��ع��اد،  ثاثية  طابعة  ومب�ساعدة 
اأ�سبوع واحد فقط. وينظر العديد من املتحم�سني للطباعة ثاثية الأبعاد 
اإىل العملية على اأنها حل قابل للتطبيق للنق�ض امل�ستمر يف امل�ساكن واأزمة 
القدرة على حتمل التكاليف. و ل تزال التكنولوجيا حديثة الن�ساأة ن�سبًيا، 
ولكن هناك بالفعل ع�سرات ال�سركات حول العامل التي بداأت يف التخ�س�ض 

يف نظام بناء املنازل املتقدم بالتكنولوجيا.
لبناء  القوة  عالية  واخلر�سانة  الكبري  فولكان  طابعة  نظام  ا�ستخدام  ومت 
جدران املنزل. وميكن اأن تنتج اأنظمة الطباعة من 5 اإىل 10 بو�سات يف 

ثانية واحدة، مما يقلل ب�سكل كبري من الوقت الذي ي�ستغرقه بناء منزل.
بناوؤها  ي�ستغرق  قد  التي  امل��ن��ازل  طباعة  التقينة  ه��ذه  با�ستخدام  وميكن 
حوايل عام واإكمالها يف غ�سون عدة اأ�سهر، متاًما مثل اأحدث منزل هاو�ض 

زيرو.
-اأيار  مايو  الفاخرة يف  م�ساكنها  اأح��دث  ج��دران  اآي��ك��ون يف طباعة  وب���داأت 
2021، وعلى الرغم من م�ساكل الطق�ض والأجهزة، ُطبعت جدران منزل 
تك�سا�ض ووحدة امل�سكن امللحقة يف نف�ض الوقت يف ثمانية اأيام اأثناء العمل 

ما بني 16 اإىل 18 �ساعة يف اليوم.

هل من �لآمن غ�سل 
حلافك يف �لغ�سالة؟

على الرغم من اأن اللحاف ل يحتاج اإىل 
واأغطية  ال�سرا�سف  املتكرر مثل  الغ�سيل 
ال�سرير، اإل اأنه ل يزال عن�سًرا ل يجب 

ن�سيانه عندما يتعلق الأمر بالتنظيف.
ووفًقا خلراء �سركة املراتب الريطانية 
حلافك  غ�سل  يف  تفكر  اأن  بجب  كا�سر، 
ال�سنة  يف  م��رت��ني  اأو  اأ���س��ه��ر  ب�سعة  ك��ل 
اأمًرا  على الأق��ل. ول يعد غ�سل حلافك 
ي�ساعد  ب��ل  فح�سب،  للنظافة  ���س��رورًي��ا 

ا يف منع ت�سكل عث الغبار. اأي�سً
ع��اوة على ذل��ك، ف��اإن الإن�����س��ان العادي 
على  الأق�����ل  ع��ل��ى  م���ل   200 "يتعرق 
اأن  مي��ك��ن  ال���وق���ت  ومب�����رور  الفرا�ض"، 
كريهة  روائ�����ح  ظ��ه��ور  اإىل  ذل���ك  ي�����وؤدي 
املاءات  عك�ض  وعلى  قبيحة.  وعامات 
وغطاء اللحاف، ميكن اأن يكون اللحاف 

نف�سه حمرًيا عند غ�سله.
الغ�سالة؟:  هل ميكنك غ�سل حلافك يف 
تتعلق الإجابة على هذا ال�سوؤال اإىل حد 
ك��ب��ري ب��ح��ج��م ح��و���ض ال��غ�����س��ال��ة، وامل����واد 

امل�سنوع منها حلافك.
ك��ي��ف��ي��ة غ�����س��ل ال��ل��ح��اف ال�����س��ن��اع��ي: اإذا 
يو�سي  للغ�سالة،  مائًما  اللحاف  ك��ان 

اخلراء بغ�سله يف دورة لطيفة.

بحث علمي يحذر من تناول املخلالت 
الحتمال ت�سببها مبر�ض خطري! �ص 23

علماء يكت�سفون د�ئرة دماغية تعزز 
مهار�ت �لريا�سيات لدى �لأطفال

اكت�سف علماء اأمريكيون دائرة دماغية تعزز مهارات الريا�سيات لدى الأطفال والتي 
ميكن ا�ستهدافها لتح�سني التعلم لديهم.

تقوم الدائرة بت�سغيل منطقة بالقرب من موؤخرة الراأ�ض ُتعرف با�سم IPS )التلم 
يتم  باحُل�سني حيث  وترتبط  الأرق���ام،  ت�سارك يف معاجلة  والتي  اجل���داري(،  داخ��ل 

تخزين الذكريات.
رم��ز جتريدي ميثل  اأي  يتعلموا  اأن  وال��ط��رح، يجب  الأط��ف��ال اجلمع  يتعلم  اأن  قبل 

ا با�سم "اإح�سا�ض العدد". الكمية، مثل "4" اأو "6"، وهي مهارة ُتعرف اأي�سً
يقول اخلراء اإن منطقة IPS تلعب دوًرا يف معاجلة الأرقام، لكن الدوائر امل�ساركة 

يف تعلم معنى الرقم ل تزال غري معروفة حتى الآن.
من جهته قال املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة الدكتور هي�ساجن ت�سانغ، من جامعة �ستانفورد 
بكاليفورنيا: "يعتمد تطوير املهارات الريا�سية على الإح�سا�ض بالأرقام، والقدرة على 
التمييز بني الكميات. كان برناجمنا التدريبي املتكامل لإح�سا�ض الأرقام فعاًل لدى 
الأطفال عر جمموعة وا�سعة من القدرات الريا�سية، مبا يف ذلك الأطفال الذين 

يعانون من �سعوبات يف التعلم".
مهارات  باكت�ساب  تنبئ  ج��دي��دة  دماغية  دائ���رة  درا�ستنا  "حددت  واأ���س��اف: 
الفعالة  للتدخات  ق��وًي��ا  ه��دًف��ا  وحت���دد  التاأ�سي�سية  ب���الأرق���ام  الإح�����س��ا���ض 

ومراقبة ال�ستجابة للتدريب املعريف".

فوائد ل ُتعّد ول حُت�سى
كاروتني  بيتا   ،A اأ  بالفيتامني  الدين غني  م�سروب قمر 
ال��رم�����س��اين �سحي  امل�����س��روب  ه���ذا   .  E اإي  وال��ف��ي��ت��ام��ني 
ال�سعرات  للتخفيف من  اإليه  ال�سكر  اإ�سافة  مع عدم  جداً 

احلرارية فيه.
العنا�سر  م��ن  العديد  على  ال��دي��ن  قمر  م�سروب  يحتوي 
من  الوقاية  يف  ي�ساعد  مم��ا  البوتا�سيوم،  منها  الغذائية 

الإ�سابة باأمرا�ض القلب.
الأك�سدة  وم�����س��ادات  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��األ��ي��اف  م�����س��دراً  يعتر 
اجلهاز  اأمرا�ض  خ�سو�ساً  الأم��را���ض،  من  للوقاية  املهمة 

اله�سمي.
ي�ساعد على  رم�����س��ان  ال��دي��ن يف  م�����س��روب قمر  ت��ن��اول  اإن 
اإمداد اجل�سم بالطاقة وال�سكريات الازمة التي يحتاجها 

اجل�سم بعد ال�سيام.
العظام  تقوية  على  ي�ساعد  الذي  الكال�سيوم  على  يحتوي 

والأ�سنان، ف�سًا على اأنه يقي من ه�سا�سة العظام.
يحتوي م�سروب قمر الدين على احلديد، ما ي�ساعد على 

الوقاية من الإ�سابة مبر�ض الأنيميا اأو فقر الدم.
عمل  تنظيم  ويف  العط�ض  مقاومة  يف  امل�سروب  ه��ذا  يفيد 

الأمعاء، ومن الأف�سل �سربه قبل الأكل.
يقّوي �سراب قمر الدين الأع�ساب ويفتح ال�سهية، يزيد من 
بالإنهاك  امل�سابات  يفيد  الأمعاء،  ويرّطب  اجل�سم  مناعة 

اجل�سدي والفكري، ويهدئ الأع�ساب، كما يحارب الأرق.
الكال�سيوم،  املعادن كالبوتا�سيوم،  الكثري من  يحتوي على 

احلديد، ال�سوديوم والفيتامينات املختلفة.
م�سروب قمر الدين عاج لاإم�ساك وم�ساكل املعدة.

انخفا�ض  م��ن  الوقاية  ع��ر  وال�����س��داع  التعب  م��ن  يحمي 
ال�سكر يف الدم خال فرتة ال�سيام.

يف  البوتا�سيوم  ونق�ض  ال���دم  يف  ال�����س��ودي��وم  نق�ض  مينع 
وت�سّنجات  التعب  الغثيان،  الإم�����س��اك،  ي�سّبب  ال��ذي  ال��دم 

الع�سات.
والأعرا�ض  الأ�سباب  ت�سرح  الثعلبة: طبيبة  املزيد:  تابعي 

والعاجات

م�شروب قمر الدين واحلامل
امل��راأة احلامل يف حّل م�سكلة  الدين  ي�ساعد م�سروب قمر 
الإم�ساك التي تعاين منها يف الأ�سهر الأخرية من حملها 

ب�سكل خا�ض.
وهو مفيد يف الوقاية وعاج مر�ض فقر الدم، 

وذل���ك ل��ِغ��ن��اه ب��احل��دي��د، لكن يجب احل���ذر منه 
من  الكثري  على  يحتوي  لأن��ه  ال�سكري؛  ملري�سات 

ال�سكر.
لذا  الكال�سيوم،  عن�سر  م�سادر  اأ�سهر  من  يعتر 
له من  ملا  يومياً،  واح��د منه  بتناول كوب  ين�سح 
والوقاية  والأ�سنان  العظام  تقوية  يف  مهٍم  دوٍر 
م���ن ه�����س��ا���س��ة ال��ع��ظ��ام ال��ت��ي ق���د ت��ت��ع��ّر���ض لها 
املهمة  العنا�سر  احلامل، لإم��داد جنينها بهذه 

ل�ستكمال منو اأجهزة ج�سمه.
الكاروتينات،  م��ن  وف���رية  ن�سبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
وه���ي ع��ن��ا���س��ر م�����س��اّدة ل��اأك�����س��دة م��ف��ي��دة يف 
من  ج�سمها  وح��م��اي��ة  احل��ام��ل  مناعة  تقوية 

اأي�����س��اً يف احل��م��اي��ة من  الل��ت��ه��اب��ات. ول���ه دور 
الإ�سابة بال�سرطان.

يعالج احلمو�سة التي تتعّر�ض لها احلامل ب�سكل 
دائم، خ�سو�ساً يف الثلث الأخري من احلمل، ب�سبب 

ارتفاع احلجاب احلاجز من متّدد الرحم وكر حجم 
اجلنني.

يعتر م�سدراً مهماً لعن�سر البوتا�سيوم الذي ي�ساعد 
على تنظيم �سغط الدم املرتفع وال�سيطرة عليه.

يعّزز من قدرة املراأة احلامل على ال�سيام، حيث ميّد 
ج�سمها بالطاقة الازمة لحتوائه على ن�سب عالية 

من ال�سكريات وال�سعرات احلرارية.
ت��اب��ع��ي امل��زي��د: اأ����س���رار ���س��رب ال��ق��ه��وة ب��ع��د الإفطار 

مبا�سرة

م�شروب قمر الدين وخ�شارة الوزن
رم�سان  يف  ال��وزن  زي��ادة  من  الدين  قمر  م�سروب  يحمي 
الذي   C �سي  فيتامني  م��ن  ك��ب��رية  ن�سبة  على  لح��ت��وائ��ه 
يزيد من معّدل التمثيل الغذائي الأ�سا�سي ومينع تر�ّسب 
بالألياف التي تخّزن  الدهون. ويعتر هذا امل�سروب غنياً 
املاء ومتنع العط�ض خال النهار. ف�سًا على اأنه يحتوي 
�سحة  م��ن  يح�ّسنان  ال��ل��ذي��ن   B و   A الفيتامينني  على 
من  والوقاية  الرتكيز  على  وي�ساعدان  الع�سبي،  اجلهاز 

ال�سداع وفقدان الذاكرة.

حتقيق عاجل يف 
فريو�س ي�سيب �لأطفال

ذكرت �سحيفة ال�سن الريطانية، 
التهاب  لعدوى  غام�سا  تف�سيا  اأن 
القارة  النت�سار عر  ب��داأ يف  الكبد 
املتحدة،  وال����ولي����ات  الأوروب�����ي�����ة 
يف  الأطفال  رئي�سي  ب�سكل  اأ�سابت 

الأ�سابيع الأخرية.
جرى  اأن������ه  "ال�سن"  واأ�����س����اف����ت 
بعدوى  الإ�سابة  ع�سرات  ت�سجيل 

التهاب الكبد يف اململكة املتحدة.
ول��ي�����ض م���ن ال���وا����س���ح ح��ت��ى الآن 
اإىل تف�سي هذه  اأدى  الذي  ال�سبب 
العدوى اخلطرية بني الأطفال يف 

الأ�سابيع الأخرية.
 74 ت�سجيل  ج���رى  الآن،  وح��ت��ى 
اإ�سابة بالتهاب الكبد يف بريطانيا، 
و3 يف اإ�سبانيا و5 يف اأيرلندا وعلى 
األباما  ح���الت يف ولي���ة   9 الأق����ل 

الأمريكية.
العاملية  ال�سحة  منظمة  وح���ذرت 
ال���زي���ادة  اإىل  "بالنظر  اأن�����ه  م���ن 
ال�سهر  خ����ال  احل������الت  ع����دد  يف 
ت�سجيل  امل���رج���ح  ف��م��ن  امل��ن�����س��رم 

املزيد من الإ�سابات".
 8 ه���ن���اك  اإن  "ال�سن"  وق����ال����ت 
اأج��روا عمليات زراعة كبد،  اأطفال 
بعد اإ�سابتهم مبر�ض �سديد، 6 يف 
بريطانيا و2 يف الوليات املتحدة.

ومن اأعرا�ض الإ�سابة بهذا املر�ض: 
البطن  يف  واأمل  وال��ت��ع��ب  احل��م��ى 
والغثيان والقيء، وفقدان ال�سهية، 
وفقدان الوزن غري املرر، بح�سب 

موقع "ويب طب" ال�سحي.

هاند� �أرت�سيل ت�سج مو�قع 
�لتو��سل بفيديو جديد 

ال��ن��ج��م��ة ال��رتك��ي��ة  هاندا  ���س��ارك��ت 
اأرت�سيل  مع متابعيها اإعان دعائي 
ماب�ض،  لعامة  م��وؤخ��راً  �سورته 
�سفحتها  يف  ال��ف��ي��دي��و  ون�������س���رت 
التوا�سل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����س���ة 

الجتماعي.
وخطفت هاندا الأنظار باإطالتها 
ال�����س��ي��ف��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة م���ا دف���ع عدد 
كبري من املتابعني برتك تعليقات 

حمبة لها.
قد  اأرت�سيل  هاندا  النجمة  وكانت 
قائمة  �سمن  تكون  اأن  ا�ستطاعت 
11 مليون �سخ�سية عاملية،  ت�سم 
ح�سب   3023 املركز  احتلت  وقد 
اأف��اده موقع عاملي، وتعد هاندا  ما 
املمثات  ب����ني  الأوىل  اأرت�������س���ي���ل 
ال��رتك��ي��ات، وذل��ك ع��ن فئة الأكر 

�سعبية.
وق��������د ه�����ن�����اأه�����ا ع��������دد ك����ب����ري من 

اجلمهور.

فو�ئد م�سروب قمر �لدين يف 
رم�سان ل تدعيها تفوتك

امل�شروبات  امل�شم�ش املجفف، ويعترب من  الدين من فاكهة  ُي�شّنع قمر 
الرم�شانية الأ�شا�شية، كونه يتمّتع مبذاق مميز ويحتوي على عنا�شر 

و�شوء  للإم�شاك  لعلج  وُي�شتهلك  اجل�شم.  اإليها  يحتاج  غذائية 
اله�شم، وتنظيم عمل الأمعاء وتقوية الأع�شاب ومناعة اجل�شم. 
الدكتورة يف علم التغذية والغذاء �شينتيا احلاج تتحدث لـ"�شيدتي.

نت" عن فوائد م�شروب قمر الدين يف رم�شان يف املقال الآتي:
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�ش�ؤون حملية

مبجل�ش حممد خلف

ملتقى مهرجان �سباق دملا �لتاريخي ي�ستعر�س م�سابقات وفعاليات �لدورة �خلام�سة.. ويحتفي بيوم �لرت�ث �لعاملي
•• اأبوظبي - الفجر

مبجل�ض  اأق��ي��م  ال��ذي   ،" التاريخي  دمل��ا  �سباق  مهرجان  "ملتقى  ا�ستعر�ض 
تقام   التي  ال��دورة اخلام�سة،  اأبوظبي،  م�سابقات وفعاليات  حممد خلف يف 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
يف  والرتاثية  الثقافية  وال��رام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  بتنظيم  الظفرة، 
 7 من  الفرتة  خ��ال  وذل��ك  البحرية،  للريا�سات  اأبوظبي  ون��ادي  اأبوظبي 
ولغاية 20 مايو القادم، يف جزيرة دملا مبنطقة الظفرة. كما احتفى امللتقى 

باليوم العاملي للرتاث الذي ي�سادف يوم 18 اأبريل من كل عام.
جلنة  رئي�ض  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  امللتقى  ح�سر 
الكايت �سريف وجلنة الإمارات للتجديف والتزحلق على املاء، وعي�سى �سيف 
املزروعي نائب رئي�ض جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية يف 
اأبوظبي، وعبداهلل بطي القبي�سي مدير اإدارة الفعاليات والت�سال يف اللجنة، 
وعبيد  البحرية،  لل�سباقات  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  املهريي  عتيق  وماجد 
وعبدالرحيم  باللجنة،  وامل�ساريع  التخطيط  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي  خلفان 
نادي  م��ن  وم�����س��وؤول��ني  باللجنة،  امل�����س��ان��دة  اإدارة اخل��دم��ات  م��دي��ر  اخل���وري 
م�سابقات  يف  وامل�ساركني  النواخذة  من  وع��دد  البحرية  للريا�سات  اأبوظبي 

املهرجان وممثلي عن و�سائل ال�سحافة والإعام.
الكايت  جلنة  رئي�ض  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  وق��ال 
�سباق  اإن مهرجان  امل��اء،  والتزحلق على  للتجديف  الإم��ارات  �سريف وجلنة 
البحرية  للم�سابقات  ال��داع��م��ة  امل��ه��رج��ان��ات  اأه���م  اأح���د  يعد  ال��ت��اري��خ��ي  دمل��ا 
دورة  كل  يف  املهرجان  يحت�سن  اإذ  �سريف،  الكايت  �سباق  ومنها  املتخ�س�سة 
عدد من ال�سباقات البحرية الرتاثية واحلديثة، وي�سلط ال�سوء على الرتاث 

الإماراتي ب�سكل عام والرتاث البحري على وجه اخل�سو�ض.
وتوجه ال�سيخ اأحمد بن حمدان بال�سكر والمتنان للقيادة الر�سيدة حلر�سها 
البالغ على دعم الفعاليات الرتاثية والريا�سية يف الدولة ومهرجان �سباق دملا  
على وجه اخل�سو�ض، ملا له من اأهمية بالغة يف التعريف بالبيئة الإماراتية 

البحرية والتعرف بدقة اإىل تفا�سيلها الغنية املمتعة.
���س��ريف وجل��ن��ة الإم���ارات  اأن جلنة الكايت  ب��ن ح��م��دان  اأح��م��د  واأك���د ال�سيخ 
للتجديف والتزحلق على املاء ت�سعى من خال تواجدها يف مهرجان �سباق 
دملا التاريخي وغريها من املهرجانات البحرية اإىل ا�ستقطاب اأهم الريا�سات 

العاملية وتاأهيل ال�سباب خلو�ض البطولت املحلية والإقليمية والعاملية.
املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�ض  ن��ائ��ب  امل��زروع��ي  �سيف  عي�سى  ق��ال  ب����دوره، 
هذا  اإن  امللتقى،  خ��ال  كلمته  يف  باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية  وال��رام��ج 
امللتقى يقام ونحن على اأبواب انطاق مهرجان �سباق دملا التاريخي بدورته 
اخلام�سة، التي تقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل 
املقبل  يف  20 مايو  اإىل   7 الفرتة من  الظفرة،  خ��ال  احلاكم يف منطقة 
ياأتي  امللتقى  هذا  انعقاد  اإىل  املزروعي  واأ�سار  الظفرة.  مبنطقة  دملا  جزيرة 
بالتزامن مع  يوم  "الرتاث العاملي" الذي ي�سادف 18 اأبريل من كل عام، 
ال�سيخ  املوؤ�س�ض  الوالد  له  املغفور  مقولة  العاملية  املنا�سبة  بهذه  م�ستذكراً 
"من لي�ض له ما�ٍض، لي�ض له  "طيب اهلل ثراه"،  اآل نهيان  زايد بن �سلطان 
والدنا  بذلها  التي  التي تختزل اجلهود  املقولة  حا�سر ول م�ستقبل"، هذه 
املغفور له ال�سيخ زايد والآباء املوؤ�س�سون، يف �سبيل الو�سول اإىل ما نحن عليه 
اليوم ب�سفتنا دولة عاملية تناف�ض كريات الدول، ووجهة اأوىل مف�سلة لدى 

اجلميع مع ما متتلكه من مقومات ومعامل �سياحية تراثية تاريخية.
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وثمن 
ونقله  عليه  واملحافظة  الإم��ارات��ي  امل���وروث  ل�سون  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
لاأجيال القادمة، ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، الاحمدود للمهرجانات 
والنتماء  ال��ولء  قيم  تعزيز  اإىل  الهادفة  الرتاثية  والأن�سطة  والفعاليات 
وتر�سيخ معاين الهوية الوطنية، ومتابعة راعي املهرجان �سمو ال�سيخ حمدان 
لكافة  اأبوظبي،  باإمارة  الظفرة  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  زايد  بن 
املهرجانات والفعاليات التي ت�ساهم يف تنمية منطقة الظفرة وم�ساريع �سون 

املوروث الثقايف الإماراتي والعاملي و العناية بالرتاث الإن�ساين.
املهرجانات  اإدارة  جلنة  بني  امل�سرتكة  اجلهود  اإط��ار  يف  اأن��ه  امل��زروع��ي  واأك��د 
اأبوظبي للريا�سات البحرية وجمل�ض  الثقافية والرتاثية ونادي  والرامج 
اأبوظبي الريا�سي، يوا�سل املهرجان تعزيز اجلانب الرتاثي البحري املحلي 
الإماراتي،  ال��رتاث  و�سون  الوطنية  الهوية  على  واحلفاظ  اإحيائه،  واإع��ادة 

الرتاث  باأهمية  �سياح  اأو  ومقيمني  مواطنني  من  �سواء  اجلمهور  وتعريف 
البحري وتراث اجلزر الإماراتية.

اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية يف  وتقدم نائب رئي�ض جلنة 
وجمل�ض  البحرية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  اإىل  اجلزيل  بال�سكر  اأبوظبي 
اأبوظبي الريا�سي، على �سراكتهم املميزة وتعاونهم الدائم مع اللجنة لتقدمي 
من  النجاح  �سركاء  اإىل  مو�سول  وال�سكر  �سوره،  اأبهى  يف  البحري  ال��رتاث 
رعاة وداعمني، واإىل خمتلف و�سائل الإعام على جهودهم يف ت�سليط ال�سوء 
على الرتاث واأعرب ماجد عتيق املهريي، رئي�ض اللجنة املنظمة لل�سباق، عن 
فخره واعتزازه بالإعان عن تنظيم مهرجان �سباق دملا التاريخي اخلام�ض 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  يقام حتت رعاية كرمية من  ال��ذي 

�سكرنا  نكرر  املنا�سبة..  "يف هذه  الظفرة، م�سيفاً  احلاكم يف منطقة  ممثل 
الرتاث  �سباقات  لكافة  وامل�ستمر  الدائم  الدعم  على  ل�سموه  امتنانا  وعميق 
البحري، ونوؤكد اأن رعاية �سموه دوماً ما ت�ساعف من قيمة اأي حدث وحتفز 

اجلميع على امل�ساركة والتواجد".
واأكد املهريي اأن مهرجان �سباق دملا التاريخي ميثل احلدث الأكر يف تاريخ 
ال�سباقات الرتاثية بالأرقام �سواء على �سعيد اجلوائز التي تبلغ 25 مليون 
125 كلم، وكذلك على م�ستوى  التي ت�سل  امل�سافة  اأو على م�ستوى  درهم 

امل�ساركة التي قد ت�سل اإىل 3 األف بحار.
واأ�سار املهريي اإىل اأن التعاون بني نادي اأبوظبي للريا�سات البحرية وجلنة 
هذا  تنظيم  يف  اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثقافية  والرامج  املهرجانات  اإدارة 
الوطني  ال��رتاث  �سبيل غر�ض  التكامل والتعاون  يف  يوؤكد جم��دداً  احل��دث، 

الأ�سيل يف نفو�ض اجلميع.،
املحامل  �سباقات  وحمبي  النواخذة  لل�سباق،  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  ودع��ا   
ال�سراعية للت�سجيل يف الن�سخة اخلام�سة من ال�سباق التاريخي ابتداًء من 
اليوم، كما دعا اجلماهري ب�سكل عام وع�ساق الرتاث ب�سكل خا�ض للتواجد 
بالرتاث  تعنى  التي  املتنوعة  وال�سباقات  والأن�سطة  الفعاليات  يف  وامل�ساركة 

الوطني واملتاحة لكافة اأفراد العائلة يف املجتمع.
والت�سال  الفعاليات  اإدارة  مدير  القبي�سي،  بطي  عبداهلل  اأك��د  جانبه،  من 
من  بباقة  ال��ع��ام  ه��ذا  ينطلق  ال��ت��اري��خ��ي  دمل��ا  �سباق  م��ه��رج��ان  اإن  باللجنة، 
امل�سابقات البحرية وال�ساطئية الرتاثية واحلديثة، و ت�سعى اللجنة املنظمة 
اإثراء  البحري يف  القطاع  يلعبه  الذي  املهم  ال��دور  ال�سوء على  ت�سليط  اإىل 
الن�سيج الثقايف والجتماعي العريق لدولة الإمارات العربية املتحدة ب�سكل 
اجلديدة  ال���دورة  اأن  القبي�سي  واأو���س��ح  خا�ض.  ب�سكل  اأبوظبي  واإم���ارة  ع��ام 
 21 اإىل  ت�سل  التي  امل�ساحبة  والفعاليات  امل�سابقات  من  الكثري  تت�سمن 
يف  تعليمية  ثقافية  اأج���واء  �سمن   ، مربع  م��رت  األ��ف   25 مب�ساحة  فعاليًة  
اأبوابه  �سيفتح  ال�سعبي للمهرجان، والذي  ال�سوق  �سُتقام يف  ت�سويقي،  قالب 
اأمام الزوار يومياً من ال�ساعة الرابعة م�ساًء ولغاية العا�سرة م�ساًء، وجتمع 
املحات املتنوعة للمهرجان الرتاث الإماراتي البحري، وهي م�سممة بقالب 
يعك�ض �سوراً حية من املوروث الأ�سيل، ُتعّر عن �سميم احلياة الإماراتية 
الأزياء  وعرو�ض  الطفل  وقرية  النوخذة  بيت  عن  ف�سًا  تفا�سيلها،  بكافة 
ال�سعبية وم�سابقات الطبخ واحلرف اليدوية التقليدية، وامل�سرح وم�سابقاته 
وجوائزه اليومية، اإىل جانب عرو�ض الفنون ال�سعبية وغريها من الفعاليات 

ال�سيقة اجلاذبة التي تنا�سب كافة اأفراد العائلة.
للمحامل  التاريخي  دملا  �سباق  تنظيم  ت�سمل  العام  هذا  �سباقات  اأن  واأ�ساف 
ال�سراعية فئة 60 قدماً، بالإ�سافة اإىل 16 م�سابقة للرجال والن�ساء، منها 
)�سباق دملا للتجديف على البورد الواقف، م�سابقة ال�سيد )كا�ستينغ(، �سباق 
الدراجات الهوائية، بطولتا كرة القدم ال�ساطئية وكرة الطائرة ال�ساطئية، 
بطولتا  دمل��ا،  عن  ر�سم  م�سابقة  ن�سائي،  زي  اأجمل  م�سابقة  الطبخ،  م�سابقة 
�سباق  �سغار(،  )كبار،  ال�سباحة  �سباق  والن�ساء،  للرجال  والدومينو  الكريم 

اجلري )هواة، حمرتفني((.
اإح��ي��اء ال���رتاث البحري  اإع����ادة  ال��ت��اري��خ��ي اإىل  ي��ه��دف م��ه��رج��ان �سباق دمل��ا 
املحلي، واحلفاظ على الهوية الوطنية وتعميق ا�سرتاتيجية �سون الرتاث 
الرتاث  باأهمية  وال�سياح  واملقيمني  املواطنني  جمهور  وتعريف  الإم��ارات��ي، 
الأ�سر  ودع��م  املحلي  املجتمع  وت�سجيع  الإم��ارات��ي��ة،  اجل��زر  وت��راث  البحري 
املنتجة واإنعا�ض ال�سوق املحلي للجزيرة، اإىل جانب تر�سيخ مكانة املهرجان 
وتفعيل  ال�ساطئية  الفعاليات  وتطوير  ج��دي��دة،  وريا�سية  �سياحية  كقناة 
اجلانب الرتاثي البحري، واإن�ساء من�سة عائلية واحدة لتكون وجهة �سياحية 

جلميع اأفراد املجتمع .

•• العني-الفجر

بن  حم��م��د  ب��ن��ت  �سما  د.  ال�سيخة  م��ن  بتوجيهات 
مركز  نظم  الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  نهيان  اآل  خالد 
�سمن  ال��ث��ق��ايف  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الرتاثية  اجلل�سة  وال�سنع  القهوة  مدر�سة  م�سروع 
يوم   ( مبنا�سبة   ) هويتنا  ت��راث��ن��ا   ( الف��رتا���س��ي��ة 
اأبريل   18 الثنني  الأول  اأم�ض    ) العاملي  ال��رتاث 
العربية  الإمارات  دولة  به  حتتفي  والذي   2022
بهدف تعزيز وتر�سيخ العادات والتقاليد واحلفاظ 
على الهوية الوطنية والنتماء للموروثات الأ�سيلة 

التي تتناقلها الأجيال .
ال��رتاث��ي��ة جم��م��وع��ة من  ���س��ارك يف اجلل�سة   وق���د 
الدكتور �سيف  ال��رتاث منهم   املخت�سني يف جمال 
اجلابري  رئي�ض احتاد الأكادمييني والعلماء العرب 

واأ�ستاذ الثقافة واملجتمع باجلامعة الكندية يف دبي، 
الرتاث  يف  ال��ب��اح��ث  الكتبي  علي  ���س��امل  وال��دك��ت��ور 
الإم���ارات���ي ، والأ���س��ت��اذة م���وزة ال��ع��ام��ري امل��درب��ة يف 
ال�����رتاث وال��ت��ن��م��ي��ة الأ����س���ري���ة، والأ����س���ت���اذة �سم�سة 
خالد  بن  حممد  ال�سيخ  مركز  يف  ع�سو  ال�سام�سي 
القهوة  مدر�سة  فريق  يف  وع�سو  الثقايف  نهيان  اآل 
الأ�ستاذة  احل��واري��ة   اجلل�سة  اأدارت  فيما   ، وال�سنع 
نورة العامري ع�سو جمل�ض اإدارة يف مركز  ال�سيخ 
اآل نهيان الثقايف وع�سو يف جلنة  حممد بن خالد 

الرتاث واملوروث ال�سعبي 
مو�سوع  عن  اجلابري  �سيف  الدكتور  حتدث  قد  و 
احل�����س��ارات يف الإم������ارات   وخ�س�ض ح����واره حول 
التي  وال��ع��اق��ة  حفيت  وح�����س��ارة  مليحة  ح�����س��ارة 
ذل��ك مب��ا حملته تلك  ت��رب��ط بينهما ورب���ط جن��اح 
احل�سارتني من قيم الت�سامح والتعاي�ض املمتد على 

الكتبي  �سامل  الدكتور  ق��دم  فيما  الإم����ارات.  اأر���ض 
مو�سوعه متناول احلديث عن �سنع املجال�ض ودور 
الأ�سرة واملجتمع يف تر�سيخه بالأبناء متناول اأبرز 
واأهمية  الأج��داد  ورم�سة  املجال�ض  �سيافة  طقو�ض 
املحافظة على املفردات الأ�سيلة.  وقدمت الأ�ستاذة 
امل���ادي (  ال���رتاث  ال��ع��ام��ري مو�سوع )  م���وزة �سيف 
والتقاليد  ال��ع��ادات  منظومة  خاله  من  وتناولت 
الأ�ستاذة  حديث  ويف   . ال��دول��ة  عليها  ترتكز  التي 
اأهمية  على  ال�سوء  �سلطت  فقد  ال�سام�سي  �سم�سة 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال����رتاث غ��ري امل����ادي واأ����س���ارت اإىل 
اأب��رز امل��واق��ع الأث��ري��ة يف ال��دول��ة وكيفية املحافظة 
�سياحية.   كمعامل  لها  والرتويج  وتطويرها  عليها 
القهوة  م��در���س��ة  م�����س��روع  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
وال�سنع له دور بارز يف املحافظة على املوروث عر 
املجتمع  فئات  لكافة  وفعاليات  ور���ض  من  يقدم  ما 

القهوة  طقو�ض  يخ�ض  فيما  التحديد  وج��ه  وعلى 
العربية واأ�سول تقدميها اإ�سافة للموروثات املادية 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  بها  م��رت  التي  والثقافية 
املتحدة، هذا وقد مت اإطاق مدر�سة القهوة وال�سنع 
بتوجيهات من رئي�ض جمل�ض الإدارة �سمو ال�سيخة 
الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان منذ 
الهوية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وال��ت��ي حت��ر���ض   2011 ع���ام 
الأجيال  ل��دى  والن��ت��م��اء  ال���ولء  وغ��ر���ض  الوطنية 
وح�سارتهم  ت��اري��خ��ه��م  م���ع  ت��وا���س��ل��ه��م  وت���وث���ي���ق 
وم��وروث��ات��ه��م وك��ي��ف��ي��ة ���س��ون��ه��ا وامل��ح��اف��ظ��ة عليها 
للح�سارة  ك��راف��د  ج��ن��ب  اإىل  جنبا  ب��ه��ا  والتم�سك 
الوطن حا�سرا  ، دعما لأجيال  والتطوير  والتقدم 
والإيجابية  املواطنة  برامج  تعزيز  عر  وم�ستقبا 
نفو�ض   يف  وغر�سه  ال�سعبي  امل��وروث  مع  والتوا�سل 

الأجيال.

مركز �ل�سيخ حممد بن خالد �آل نهيان يحتفي بيوم �لرت�ث �لعاملي

•• اأبوظبي-الفجر

وزعت مديرية �سرطة العا�سمة  يف قطاع 
اأبوظبي  ومن  الأم��ن اجلنائي ب�سرطة 
لها   التابعة  ال�سرطية  مراكزها   خال 
ال�سائمني  على  الرم�سانية  الوجبات 
والعاملني يف مواقع اخلدمات العامة . 
طاب  ال�سعبية  �سرطة  مركز  �سارك  و 
كلية التقنية العليا يف العمل التطوعي 
لتوزيع �سناديق املري الرم�ساين و�سمل 
جمموعة من املواد الغذائية الرئي�سية، 
، وت�ساعدهم  ال�سائمني  التي يحتاجها 
على توفري  متطلباتهم اليومية طيلة 

�سهر رم�سان املبارك.

النيادي  عبداهلل  حمد  العقيد  واأو�سح   
م��دي��ر م��دي��ري��ة ���س��رط��ة ال��ع��ا���س��م��ة ،اأن 
جت�سيدا  ياأتي  الرم�ساين  امل��ري  توزيع 
لقيم اجتماعية غر�سها موؤ�س�ض الدولة 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
تاأ�سي�ض  "  يف  ث���راه  اهلل  "طيب  نهيان 

م�سرية العطاء الإن�ساين يف الدولة .
العمل  امل�����س��ارك��ة يف  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
الإن�ساين، و الإ�سهام يف تكاتف املجتمع 
الإماراتي ال�سباق دوًما للعمل اخلريي، 
التقنية  اأكادميية  طلبة  بتعاون  م�سيًدا 
املري  وت��وزي��ع   وتعبئة  جتهيز  يف  العليا 
الغذائية  امل����واد  وت��وف��ري  ال��رم�����س��اين  

الأ�سا�سية.

مب�شاركة طلب كلية التقنية العليا
مر�كز �سرطة �لعا�سمة توزع وجبات �لإفطار 

على �لعاملني يف �ملو�قع �لعامة
••  العني-الفجر

العني   م��������رور  اإدارة  اخ���ت���ت���م���ت   
امل�سرتكة  الرم�سانية  الفعاليات 
ل���ل���ت���وع���ي���ة الأم����ن����ي����ة وامل������روري������ة 
اجلاليات  اأن����دي����ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
يف  وال�سودانية  وامل�سرية  الأردنية 

مدينة العني .
عبداهلل  م��ط��ر  ال��ع��ق��ي��د  واأو�����س����ح 
العني  م���رور  اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي 
حققت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ب���الإن���اب���ة 
اجلاليات  ت���ع���ري���ف  يف  اأه����داف����ه����ا 
التي  والقواعد  املرورية  بالأنظمة 
يجب اتباعها من قبل م�ستخدمي 
القيادة  اأن   اإىل  لف���ت���اً   ال��ط��ري��ق 

الآمنة على الطرق تنعك�ض اإيجابيا 
والركاب  ال�سائقني  ���س��ام��ة  ع��ل��ى 

وم�ستخدمي الطريق.
من   ع������دد  ان���ت�������س���ار  اإىل  واأ�������س������ار 

املخالفات املرورية يف �سهر رم�سان 
اأثناء  ال��ن��ع��ا���ض  و  ال�����س��ه��ر  وم��ن��ه��ا 
ال�سباح  يف  وخ�����س��و���س��اً  ال���ق���ي���ادة 
ال�����س��رع��ات للحاق  ال��ب��اك��ر وزي�����ادة 
ب��وق��ت الإف��ط��ار وال��وق��وف اخلطاأ 
حول امل�ساجد يف �ساتي الرتاويح 

والقيام يف الع�سر الأواخر.
واأ����������س���������اد ب������ت������ع������اون ال���������س����رك����اء 
مرور  اإدارة  م��ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
الف�سيل  ال�����س��ه��ر  خ�����ال  ال���ع���ني 
على  وح����ر�����س����ه����م  واه����ت����م����ام����ه����م 
من  اجلمهور  توعية  يف  امل�ساركة  
تعاون  وثمن  ومقيمني  مواطنني 
الفعاليات   اإجن��������اح   يف  الأن�����دي�����ة 

الرم�سانية .

�سرطة �أبوظبي تعزز �لوعي �ملروري للجاليات يف �لعني
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الرجال  يعي�ش  الن�شاء،  عك�ش  على  اأنــه  جديدة  درا�شة  اأظهرت 
حالت  عدة  من  عانوا  الذين  وحتى  ال�شنوات  من  لعدد  مبفردهم 

انف�شال، ويواجهون خماطر �شحية متزايدة.
وميكن اأن يوؤدي الطلق والعي�ش وحيدا اإىل اعتلل ال�شحة والوفاة 
للرجال يف منت�شف العمر. واأولئك الذين يعي�شون مبفردهم لأكرث 
عاطفي،  انف�شال  حالتي  الأقــل  على  ويواجهون  �شنوات،  �شبع  من 

يكون لديهم م�شتويات اأعلى من اللتهاب يف اأج�شامهم.

املبكر  ب��امل��وت  للتوتر  البيولوجية  ال�ستجابة  ه��ذه  وت��رت��ب��ط 
الدماغية  وال�����س��ك��ت��ات  القلبية  وال��ن��وب��ات  ال�����س��راي��ني  وت�سلب 

وال�سرطان واخلرف.
4800 �سخ�ض ترتاوح  اأكر من  اأجريت على  درا�سة  وتتبعت 
ال��ط��اق والنف�سال،  ع��ام��ا، ح���الت  48 و62  ب��ني  اأع��م��اره��م 
 1986 عامي  ب��ني  مبفردهم  العي�ض  يف  ق�سوها  التي  وامل���دة 

و2011.
واأ�سارت النتائج اإىل اأن الن�ساء اللواتي عانني من انهيار عاقات 
متعددة، اأو ق�سني وقتا طويا يف العي�ض مبفردهن، مل ياحظ 

لديهن اأي زيادة يف اللتهاب.
مقارنة  العمر،  منت�سف  يف  الن�ساء  اأن  ب�سبب  ه��ذا  يكون  وق��د 
بالرجال يف نف�ض العمر، لديهن عادة جمموعات �سداقة اأكر 
تقدم املزيد من الدعم العاطفي، ما ي�ساعد على منع الإجهاد 

من التاأثري على �سحتهن.
الطاق،  بعد  ب�سكل غري �سحي  يعي�سون  الذين قد  والرجال، 
لديهم م�ستويات اأعلى بن�سبة %17 من مادتني كيميائيتني يف 
6 وبروتني �سي التفاعلي، ما ي�سري  اإنرتلوكني  دمائهم، وهما 

اإىل وجود التهاب مقارنة باأولئك الذين كانوا يف عاقة ثابتة.
من  الدرا�سة،  موؤلفي  كبري  لوند،  ريكي  الروفي�سور  واأو���س��ح 
اإىل  مييلون  ال��رج��ال  اأن  الأدل����ة  "ُتظهر  كوبنهاغن:  جامعة 
على  الن�ساء  اعتماد  من  اأك��ر  الإن��اث  �سركائهم  على  العتماد 

الرجال، لذا فهم اأكر عر�سة للخطر اإذا فقدوهن.
ومييل الرجال يف الأعمار التي نظرنا اإليها اإىل امتاك �سبكات 
لاإ�سابة  عر�سة  اأك��ر  فهم  لذا  الن�ساء،  من  اأ�سغر  اجتماعية 

بالوحدة، ما قد يزيد اللتهاب.
مبفردهم  يعي�سون  الذين  الرجال  اأن  على  دليل  اأي�سا  وهناك 
قد ل يعتنون باأنف�سهم اأي�سا، وهم اأكر اإحجاما عن ا�ست�سارة 
الطبيب يف حالة وجود م�سكات طبية. وهو ما ميكن اأن يف�سر 
املتكرر  النف�سال  بعد  الرجال  لدى  اللتهاب  م�ستويات  زي��ادة 

وال�سنوات العديدة من العي�ض مبفردهم.
ب�سعف  �سابقا  وارت��ب��ط  احلياة"  ي��غ��ري  "حدث  ه��و  وال��ط��اق 
واملوت  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ض  العقلية  ال�سحة 

املبكر.
الذين عا�سوا مبفردهم ملدة  الرجال  اإن  الدرا�سة  نتائج  وتقول 
عا�سوا مبفردهم  الذين  باأولئك  اأك��ر، مقارنة  اأو  �سنوات  �سبع 
ملدة ل تزيد عن عام، كان لديهم م�ستوى من املواد الكيميائية 
يف الدم املرتبطة باللتهابات والتي كانت اأعلى بن�سبة ت�سل اإىل 

.12%

ك���ان منخف�ض  اأج�����س��ام��ه��م  امل��وج��ود يف  اأن الل��ت��ه��اب  ويف ح��ني 
الدرجة، اإل اأن اخلراء يعتقدون اأنه على مدى �سنوات عديدة 

ميكن اأن يزيد من خطر اإ�سابة ال�سخ�ض باملر�ض واملوت.

واللتهاب  مبفرده  والعي�ض  النف�سال  بني  الرتباط  ولوحظ 
التي توؤثر  الأخ���رى  العوامل  ال��رج��ال حتى عند م��راع��اة  ل��دى 
وال�سمنة  التعليم  انخفا�ض م�ستوى  ال�سحة، مبا يف ذلك  على 

والأدوي����ة والأم���را����ض امل��وج��ودة.وق��د ي��ك��ون ل��دى ال��رج��ال من 
الإجهاد  جت��اه  الفعل  رد  يف  اأك��ر  التهاب  البيولوجية  الناحية 
مقارنة بالن�ساء، لكن موؤلفي الدرا�سة يقولون اأي�سا اإنهم اأكر 

تناول  يف  الإف����راط  مثل  �سلوكيات  خ��ال  م��ن  للتوتر  عر�سة 
الكحوليات، والتي ميكن اأن ت�سبب اللتهاب، بينما "ت�ستوعب" 

الن�ساء م�ساعرهن، ما يوؤدي اإىل اأن يكن اأقل �سررا.

على عك�ش الن�شاء

�لنف�سال و�لعي�س وحيد� يهدد �سحة �لرجال ويجعلهم �أكرث عر�سة للموت �ملبكر

معاجلة  عملية  اأن���ه  على  ال��ط��ع��ام  حفظ  تعريف  ومي��ك��ن 
الطعام والتعامل معه بطريقة توقف اأو تبطئ ب�سكل كبري 
التلف وجتنب الأمرا�ض التي تنقلها الأغذية مع احلفاظ 

على القيمة الغذائية وامللم�ض والنكهة.
مُتّلح  ما  غالبا  الأق�سى،  احلد  اإىل  الطعام  عمر  ولزيادة 
وُتخلل- وهي عملية ُيعتقد اأنها توؤدي اإىل تطور �سرطان 

املعدة.
اأن  ال��ن��م��اذج احل��ي��وان��ي��ة  اأظ���ه���رت   ،WCRF ل���  ووف��ق��ا 
م�ستويات امللح املرتفعة تغري لزوجة املخاط الذي يحمي 

.N-nitroso املعدة ويعزز تكوين مركبات
"بالإ�سافة  اأن��ه  م��ن  اخل��ريي��ة  ال�سرطان  جمعية  وحت��ذر 
اإىل ذلك، قد يوؤدي تناول امللح بكميات كبرية اإىل حتفيز 
خطر  ع��ام��ل  اأق���وى  وه��ي  ال��ب��واب��ي��ة،  احللزونية  ا�ستعمار 
النماذج  يف  واأخ���ريا،  امل��ع��دة.  ب�سرطان  لاإ�سابة  م��ع��روف 

امللح  م��ن  العالية  امل�ستويات  اأن  ثبت  احل��ي��وان��ي��ة، 
الأ�سا�سي  اخل��ل��وي  ال�����س��رر  ع��ن  م�����س��وؤول��ة 

ال��ذي ي��وؤدي اإىل تعزيز تطور �سرطان 
املعدة".

ويف ا�ستنتاج اجلمعية اخلريية، 
هناك  اأن  ع��ل��ى  ي��ن�����ض 

قويا"  "دليا 
على اأن الأطعمة 

امل�����ح�����ف�����وظ�����ة 
ب���امل���ل���ح )مب���ا 
ذل������������ك  يف 

اخل�������س���روات 
الن�سوية  غ��ري 

تزيد  املحفوظة( 
الإ�سابة  خ��ط��ر  م��ن 

ب�سرطان املعدة.
اإىل  ف�������س���ل اخل���������س����ار  ومي����ك����ن 

وت�سمل  الن�سا.  من  ال��ف��ردي  حمتواها  ح�سب  جمموعات 
اأمثلة اخل�سار غري الن�سوية ما يلي:

وكذلك  وال��ل��ف��ت  الأب��ي�����ض  واجل����زر  وال��ب��ن��ج��ر  • اجل���زر 
اخل�سار الورقية اخل�سراء )مثل ال�سبانخ واخل�ض(.

واجلرجري. والروكلي  • امللفوف 
والكراث(. والثوم  الب�سل  )مثل  الأليوم  • خ�سروات 

وحتتوي اخل�سراوات الن�سوية مثل البطاط�ض والبطاطا 
مقارنة  الكربوهيدرات  من  اأعلى  م�ستويات  على  احللوة، 

باخل�سروات غري الن�سوية.
بتمليح  املرتبطة  املخاطر  تو�سح  متزايدة  اأدل���ة  وه��ن��اك 

وتخليل الأطعمة، 
حيث ك�سفت درا�سة تاريخية ُن�سرت يف املجلة الريطانية 
غذائيا  نظاما  يتناولون  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  لل�سرطان 
م�����ن�����ت�����ظ�����م�����ا 

الإ�سابة  خطر  من  ي�ساعفون  امللح  عالية  الأطعمة  من 
الريطانية  املجلة  يف  ُن�سر  لتقرير  وفقا  املعدة  ب�سرطان 

لل�سرطان.
 40000 حوايل  على  اعتمدت  التي  الدرا�سة،  وفح�ست 
ال��ت��غ��ذي��ة وال�سرب  ع�����ادات  ال��ع��م��ر،  م��ن��ت�����س��ف  ي���اب���اين يف 

والتدخني على مدى 11 عاما.
واأظهرت الدرا�سة اأن خطر الإ�سابة ب�سرطان املعدة لدى 
من  كمية  اأق��ل  على  يح�سلون  الذين  اليابانيني  الرجال 

امللح كان واحدا من كل 1000 �سخ�ض �سنويا.
اأولئك  500 من بني  اإىل واح��د من كل   وت�ساعف ه��ذا 

الذين لديهم اأعلى كمية من امللح.

- الأعرا�ض الرئي�سية ل�سرطان املعدة
املعدة،  ل�سرطان  املحتملة  الأع��را���ض  م��ن  العديد  هناك 

ولكن قد يكون من ال�سعب اكت�سافها.
ووفقا ل� NHS، ميكن اأن توؤثر على عملية اله�سم، 

مثل:
املريء. ارجتاع  اأو  املعوية  • احلمو�سة 

البلع(. )ع�سر  البلع  يف  م�ساكل  • وجود 
باملر�ض. • ال�سعور 

مثل  ال��ه�����س��م  ع�سر  اأع���را����ض   •
كرة التج�سوؤ.

ب�سرعة  بالمتاء  ال�سعور   •
كبرية عند تناول الطعام.

وت�سمل الأعرا�ض الأخرى:
فقدان  اأو  ال�سهية  ف��ق��دان   •

الوزن دون حماولة.
من  ال��ع��ل��وي  اجل����زء  يف  • ت����ورم 

بطنك.
بطنك. من  العلوي  اجلزء  يف  • اأمل 

الطاقة. انعدام  اأو  بالتعب  • ال�سعور 

بحث علمي يحذر من تناول �ملخلالت لحتمال ت�سببها مبر�س خطري!
ك�شف حتليل بحث علمي اأجرته موؤ�ش�شة ال�شرطان العاملية اخلريية لل�شرطان )WCRF(، اأن نوعا من اخل�شار يزيد من خطر 

الإ�شابة ب�شرطان املعدة والدليل "قوي".
اأن تزيد من خطر الإ�شابة ب�شرطان املعدة.  اأن اخل�شروات املحفوظة غري الن�شوية ميكن  اإثارة للده�شة  اأكرث الكت�شافات  ومن 

.)WCRF( وهذا تقييم حتليل �شامل اأجرته موؤ�ش�شة ال�شرطان العاملية اخلريية لل�شرطان

األربعاء   20  إبريل    2022  م   -    العـدد   13524  
 Wednesday     20   April   2022   -  Issue No   13524



24

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
MOJAU_2022- 0061904 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
عقد بيع - اعان بالن�سر

طريق الركة لغ�سيل ال�سيارات«
ليكن معلوم�ا للجميع باأنني ال�سيد / حممد �سبري بن حممد نزير - باك�ستاين اجلن�سية اأرغب يف 
التنازل عن كامل ح�ستي البالغة )100%( اإىل ال�سيدة / ر�سيه �سبري حممد �سبري - باك�ستانية 
اجلن�سية لت�سبح ن�سبتها )100%( ، يف الرخ�سة با�سم ))طريق الركة لغ�سيل ال�سيارات(( والتي 

لآخر، الرخ�سة  �ساحب  تنازل   - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم : )734801( 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
MOJAU_2022- 0061785 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
عقد بيع - اعان بالن�سر

»خمبز احلرمني«
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأنني ال�سيد / غازي حممد خاك�سار - افغان�ستاين اجلن�سية اأرغب يف التنازل عن 
كامل ح�ستي البالغة - )%100( اإىل ال�سيد / داود خان حاجي غام الدين - افغان�ستاين اجلن�سية 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  احلرمني((  ))خمبز  باإ�سم  الرخ�سة  يف   ،)%100( ن�سبته  لت�سبح 

اآخرين،   / اآخر  ودخول  �سركاء،   / �سريك  • خروج  مبوجب الرخ�سة رقم : )549783(، 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  الت�سديق  على  يتم  �سوف  وانه  للعلم  العان  ن�سر هذا  اقت�سى  العدل. فقد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/78014(
املنذر / م�سرف عجمان / �ض .م .ع

املنذر اليه / مرمي عبداهلل احمد الغرير - اإماراتية اجلن�سية
)جمهولة حمل الإقامة(

ننذركم ب�سرورة �سداد املديونية املرت�سدة وذلك فاإنه عمًا باأحكام املادة )٢٥( من القانون رقم )١٤( 
ل�سنة ٢٠٠٨ ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي والقوانني النافذة وا�ستناداً ملا ن�ض عليه عقدي الرهن 
من الدرجة الأوىل/الفقرة رقم 4، فاإن املنذر يخطرك للمبادرة ب�سداد املبلغ املرت�سد وامل�ستحق والبالغ 
وخم�سة  درهماً  وثاثون  وواحد  و�سبعمائة  األف  واثنان  مايني  )اأربعة  درهم   4،002،723،25
وع�سرون فل�ض( وذلك يف خال ثاثون يوما من تاريخ العان بهذا الإنذار العديل وذلك حتت طائلة 
املبا�سرة باإجراءات بيع العقار املرهون باإمارة دبي - من نوع اأر�ض - يف منطقة اأبو هيل - رقم الأر�ض 

375/3 - رقم البلدية 847-126 - امل�ساحة باملرت املربع 1676،81
مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذر،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70353

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2022/82455(

املخطرة : اوك�سجن جيت خلدمات احلرا�سة �ض . ذ . م . م
بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املخطر اإليهما : 1- اوك�سجن جيت خلدمات احلرا�سة �ض . ذ. م. م
�ض.ذ.م م - )جمهول حمل القامة( العامة  للتجارة  ان  ايه  ام  واي  ايه   -2

قدره  مبلغاً  ذمتهن  يف  تر�سد  ما  �سداد  ب�سرورة  اإليهن  املخطر  تخطر  املخطرة  فاإن 
درهم “ثمانية ع�سر األف درهم” ل�سالح املخطرة، وذلك خال ثاثني   18،000.00
اإتخاذ  اإىل  اأ�سفني  ، واإل �سوف ن�سطر  يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإخطار عر اجلريدة 
املوؤجرة وكذلك  باإخاء العني  اإليهن للمطالبة  القانونية �سد املخطر  كافة الإجراءات 

املطالبة باملبلغ املذكور وما قد يرت�سد من اإيجار حتى تاريخ الإخاء الفعلي.
مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،، 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/83814(
املنذرة : كي بي ام جي لوار جلف ليمتد )فرع دبي(

املنذر اإليه : نري باي لادارة و املعلومات والت�سويق �ض.ذ.م -)جمهول حمل الإقامة(
بالتزاماتهم على نحو ما يوجبه  الوفاء  اإليها واخ��رون ب�سرورة  املنذر  املنذرة تنبه على  فاأن 
اليها  املنذر  املبالغ املرت�سدة بذمة  ب�سداد  التعاقدية وذلك  النية يف تنفيذ اللتزامات  ح�سن 
ل�سالح املنذرة وقدرها 23،302،00  درهم )ثاثة وع�سرون األفا وثاثمائة واثنان درهم 
وذلك  ال�سداد  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفوائد  ام��ارات��ي( 
خال خم�سة اأيام من تاريخ الن�سر لهذا الأنذار. وال �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات 
الر�سوم  وكافة  ذمتهم  يف  املرت�سدة  املديونية  بقيمة  للمطالبة  اإليها  املنذر  قبل  القانونية 

وامل�ساريف والأتعاب والتعوي�سات اجلابرة لل�سرر..
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 70392
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/82030(
املنذرة : تراي اإجنل لتجارة الأدوات الكهربائية ذ.م.م
وميثلها مديرها/ ح�سني حكيم الدين عريبار ابوال

املنذر اإليهم :
ذ.م.م لاإن�ساءات  اأرابتك   -1

تي اآيه يف تيبي اأكفني اأنف�ستمنت كون�سرتك�سن اند اوبريي�سن - اأبوظبي  -2
اآرابتك �سى  �سى  �سى  تاف  �سركات  ائتاف   -3
نخطركم مبوجب هذا النذار ب�سرورة التي:

ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 203،852،53 دره�م املرت�س�دة ف�ي ذمتكم وذل�ك خ�ال خم�س�ة اأي�ام 
م�ن تاريخ ن�س�ر ه�ذا الإنذار، وال �سوف ت�سطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الازمة 
ومنه�ا ا�ست�سدار ام�ر اداء ف�ي م�واجهتكم لل�زامكم مب�ا �س�بق ذك�ره بال�سافة اإل�ى حتميلكم كاف�ة 
الر�س�وم وامل�ساريف بالإ�س�افة للفوائ�د القانوني�ة ومقاب�ل اتع�اب املحام�اة م�ع حف�ظ ك�اف�ة احلق�وق 

القانونية الأخري للطالب، ولأجل العلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2022/82463(

 املخطرة : جلف هاو�سينج �سوليو�سنز )يو ايه اي( - �ض.ذ.م.م - بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي
املخطر اإليهما : 1- اي ار كيه خلدمات احلرا�سة - ذ . م . م

احمد خان افتخار احمد خان ، باك�ستاين اجلن�سية ، ب�سفته مدير املخطر اليها الوىل  - عديل   2
واملوقع على ال�سيكات - جمهول حمل القامة

فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليهما ب�سرورة �سداد ما تر�سد يف ذمتهما مبلغاً قدره 14،200،00 
تاريخ  من  يوما  ثاثني  خال  وذلك   ، املخطرة  ل�سالح  درهما  ومائتي  األفا  ع�سر  “اأربعة  درهم 
اإ�ستامهما هذا الإخطار عر الريد الإلكرتوين اأو عر اأرامك�ض ، واإل �سوف ن�سطر اأ�سفني اإىل 
وكذلك  املوؤجرة  الغرف  باإخاء  للمطالبة  اإليهما  املخطر  �سد  القانونية  الإجراءات  كافة  اإتخاذ 

املطالبة باملبلغ املذكور وما قد يرت�سد من اإيجار حتى تاريخ الإخاء الفعلي.
مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،، 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
املو�سوع : اإعالن بالن�سر

لدى حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية 
الق�سيـة رقــم )10323 /2021( جتارى جزئى

امل�رف�وعة م�ن : م�سرف الإمارات الإ�سامي �ض.م.ع
�سد كا من : 1- م�سنع اخلليج للبيوت اجلاهزة ذ.م.م )معلن بالن�سر(

�ض.م.ع العامة  لا�ستثمارات  اخلليجية  ال�سركة   -2
ذ.م.م لا�ستثمارات  جيجكو   -3

املدعى عليه الأول : م�سنع اخلليج للبيوت اجلاهزة ذ.م.م
مدعوا حل�سور اجتماع اخلرة امل�سرفية املقرر عقده الواحدة بعد الظهر )01.00( ظ - وذلك يوم الإثنني املوافق 25/04/2022 م وذلك 

عر برنامج ZOOM ) اجتماع عن بعد( ،
كما يرجي اإر�سال كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.

salemoffice123@ gmail.com : عر الإمييل الر�سمي للخبري
اأو التوا�سل عر التليفون : 0589796040

مرفق رابط الإجتماع :
Meeting ID: 303 437 2242

Passcode: 5ATNyv
اخلبري احل�شابي وامل�شريف

�شامل حممد �شامل بالعمى رقم القيد : 210

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن اجتماع اخلربة امل�سرفية

يف الدعوى رقم 2022/304

ال�سادة/ 1/ ترافل وورلد ذ.م.م 2/ فاطمة �سوهارا فا�سل 
املقرر  املرئي عن بعد  التكرم بح�سور اجتماع اخلرة  يرجى 
املوافق  اخلمي�ض  يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  ال�ساعة  متام  يف 
الريد  عر  اخلبري  مع  التوا�سل  ويرجى   21/4/2022

.muawia12@hotmail.com اللكرتوين
اخلبري امل�سريف / معاوية ال�سيد العو�ض 

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
الدعوى رقم : 9851 جتاري )جزئي( ل�سنة 2021

لدى حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية - دائرة اليوم الواحد املدنية الدائرة الأوىل
املدعية : �سركة ايه جي ملكو للم�ساعد ذ.م.م - )�سركة اي تي ايه ملكو اليفاتور ذ.م.م �سابقاً(

مكني  مع  بالت�سامن  )ذ.م.م.(،  للمقاولت  الإماراتية  املت�سامنة  املجموعة  �سركة  عليهما:  املدعي 
ملقاولت البناء )ذ.م.م.(  بالإ�سارة اىل قرار الندب ملبا�سرة املهمة يف الدعوى امل�سار اإليها اأعاه، نعلمكم 
باأن املدعى عليهما مدعوان للح�سور �سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلرة املقرر عقده 
 - الإمارات  “مبنى موا�سات  امل�سروع  �سباحاً مبوقع  العا�سرة  ال�ساعة   2022 اأبريل   25 الثنني 
اإر�سال  وعليكم   ،“ ال�سارقة  اجلذاع،   -  3096 اأر�ض  قطعة   - التقنية  واخلدمات  املزادات  مركز 
مذكرات  من  لديكم  وما  للم�ساركني  الثبوتية  الأوراق  من  ون�سخة  النقالة  الهواتف  واأرقام  اأ�سماء 
على  بالإت�سال  اأو   ،sahernorsalem@gmail.com الإلكرتوين  بالريد  امل�ستندات  اأو 
حالة تخلفكم �سوف يبا�سر اخلبري اإجراءاته، و يقدم تقريره  يف  باأنه  علماً    +97150414251

للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري الهند�سى
�ساهر ابوالنور�سامل

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اإعالن مبوعد اجتماع خربة

 يف الدعوى رقم 261/2022 مدين جزئي - ال�سارقة
املقامة من / اأجرة ال�سارقة )ذ.م.م(  هاتف: 5119999 06

�س�د / �سريرامو �سلفراج  هاتف: 3230256 052
بالإ�سارة اىل قرار ندبنا خبرياً ح�سابياً من قبل اإدارة �سوؤون اخلراء يف الدعوى رقم 261/2022 مدين 
جزئي ال�سارقة، نفيدكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلرة الأول يوم الثاثاء املوافق 26/04/2022 
 2 الفي�س�ل  بناية  الثاين  الطابق  يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك  ظهراً  ع�س�ر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف 
�س�ارع امللك في�سل باإمارة ال�سارقة - خلف وكالة ال�سوزوكي م�سطحبني معكم كافة الأوراق وامل�ستندات التي 

ترونها منا�سبة لتمكيننا من بدء مهمتنا.
اخلبري احل�سابي/ يعقوب حممد ال�سامات 

yakoub@namc.co.ae :هاتف: 0505505338  امييل
اخلبري احل�سابي
يعقوب حممد ال�سالمات 
رقم القيد لدي وزارة العدل 645

اإعالن اإجتماع خربة 

70522
العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اإعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر
رقم الدعوى:244/2022-جتاري جزئي

بناء على طلب / مدعي / بنك دبي الإ�سامي - �سركة م�ساهمة عامة اجلن�سية
 ايل مدعي عليه / خمي�ض �سعيد خمي�ض اإ�سماعيل املهريي اجلن�سية / الإمارات العربية املتحدة

اأو بوا�سطة وكيل  الإبتدائية �سخ�سيا  راأ�ض اخليمة  فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة 
لاجابة   25-04-2022 املوافق  الثنني  يوم  من  معتمد عنك يف ال�ساعة 09:00 
على الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و دفوع ، و يف حالة تخلفك عن احل�سور او 
ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاأن املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا طالبا فيها:- اأول 
الت�سريح بت�سجيل الدعوى واإعان املدعى عليه ب�سورة من لئحتها ومرفقاتها.  ثانيا 
األقا وخم�سمائة  اإثنان وخم�سون   52،504،19 الزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ مقداره 
اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  واأربعة دراهم وت�سعة ع�سر فل�سا.  ثالثا 

اأتعاب املحاماة.
 مدير دعوى / باهر حممد حلمي عابدين    

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70533

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0002103 اأمر اداء  
اإىل املدعي عليه : مركز احلمرا للهدايا

نعلمكم باأن املدعي ا�سحاق ابراهيم فا�سل احل�سيني اإيراين/ اجلن�سية، �سودانتيل للتجارة ذ.م.م
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة

احلكم
انه بتاريخ :2022/03/17

بعد الطاع على الوراق
الف  ثمانية  درهم)فقط  وقدره)8820(  مبلغا  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  نامر 
وثمامنائه وع�سرين درهم( والزمتها بالفائدة مبقدار5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتي 

متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات
املوظف بوا�سطة  حرر   / حرر بتاريخ: 2022/04/14 

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر

�سادرة من حمكمة حمكمة عجمان االحتادية ، املحكمة االبتدائية املدنيه
يف الدعوى رقم AJCFICIPOR2022/0000844 ، جتارى )جزئى(

اإىل املحكوم عليه الإخا�ض لتجارة مواد البناء )ذ.م.م(
العنوان: 9475769

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/03/29 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه ل�سالح �سركة الأنوار لباط ال�سرياميك �ض.م.ع.ع.

بالتايل:قررت املحكمة :- اإلزام املدعى عليها اأن توؤدى للمدعية مبلغ 68672.82 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 1/3/2022 
اأتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  واألزمتها  ال�سداد  متام  وحتى 
املحاماة. حكما قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

اإعـالن حكم بالن�سر
�سادر من حمكمة ال�سارقة االإحتادية االبتدائية

)جزئي( جتاري   2021/8135

املرفوعة من املدعية/ كلباء للمقاولت الفنية.
�سد املدعى عليها / بلدتيك للمقاولت ذ م م.

 نعلمك باأنه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اإليها القرار املبني اأدناه.
توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
و�سبعمائة  الف  ع�سر  ر�ستة  درهم   16758  : قدره  مبلغا  للمدعية 
بالر�سوم وامل�ساريف ورف�ض طلب  واإلزامها  وثمانية وخم�سون درهما( 

النفاذ
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اإعالن دعوة اإجتماع خربة

، نعلمكم باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلرة احل�سابية يف  اإىل املدعى عليه عاقب حميد حميداهلل خان 
الدعوى رقم 487-2022 مدين جزئي حمكمة ال�سارقة البتدائية ، املقامة �سدكم من املدعية/ 
ال�ساعة   26/04/2022 املوافق  الثاثاء  يوم  باحل�سور يف  ندعوكم  لذا  )ذ.م.م(،   ال�سارقة  اأجرة 

عن بعد الجتماع  رابط  بوا�سطة   15:30
https://zoom.us/j/93891954524?pwd=LzFBTXZFTnI3NTR
MUzkwMkNwN1Zydz09
Meeting ID: 938 9195 4524
Passcode : 628849

يف  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  ،ويف  م�ستندات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاإجابة  وذلك 
الوقت املحدد فاإننا �سنبا�سر اإجراءات اخلرة ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.

اخلبري احل�سابي حممد علي العلي

اإعالن اإجتماع خربة 

70522

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اإعالن ن�سرا + وبالر�سائل الن�سية الهاتفية على 0555044501     

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001047/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد �سعيد عدنان يا�سني  

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

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

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 12257.0 

اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اإعالن يف الق�سية التنفيذ بالن�سر 

املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001329/ 
اإىل املحكوم عليه : جرين وود لل�سناعات اخل�سبية - ذ م م   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  

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

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 17819.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �شن برامي للتجارة العامة - �ش ذ م م  
 - عامة  م�ساهمة  مولز  اع��م��ار  ملك   GDP-5-2-OFF-223 مكتب   : العنوان 
رقم    ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�سكل   - الثالثة  ال�سناعية  القوز   - بردبي 
الرخ�سة : 666756 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1091361 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال 
ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/24 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ي�شرى و�شركاه لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف 
:   فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : الدرع الزرق للتجارة - �ش ذ م م  
 - العجماين  حممد  ع��ب��دال��ه��ادي  �سديق  ملك   OFF-203 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
،  رقم الرخ�سة :  بردبي - ال�سوق الكبري - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة 
551493 رقم القيد بال�سجل التجاري : 65157 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد 
ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/24 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ي�شرى و�شركاه لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات العنوان 
: مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف :   فاك�ض 
:   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 70021
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�سم امل�سفي : ي�شرى و�شركاه لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
ب��ردب��ي - اخلليج   - ام��ني  ع���ادل  ي�سرى  703 ملك  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
التجاري - هاتف :   فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية �شن برامي للتجارة 
العامة - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/24 
من  وعلى   2022/3/24 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اه، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�سم امل�سفي : ي�شرى و�شركاه لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
ب��ردب��ي - اخلليج   - ام��ني  ع���ادل  ي�سرى  703 ملك  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
التجاري - هاتف :   فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية الدرع الزرق للتجارة 
- �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/24 واملوثق 
اأي  2022/3/24 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - باب اجلزيرة لتجارة عدد وادوات 
البناء ذ م م  اأجمل موتارييل ا�سارات بركاد عبداهلل   منظور ح�سني موتريي ات�سارات باركاد

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001220/ 
اإىل املحكوم عليه :1 - باب اجلزيرة لتجارة عدد وادوات البناء ذ م م

عبداهلل بركاد  ا�سارات  موتارييل  اأجمل   -  2
باركاد ات�سارات  موتريي  ح�سني  منظور   -  3

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ م�ساريع فقيهي )�ض ذ م م( - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 30406 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم   / اإعانك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�ش:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8552/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٤7٥6/٢٠٢١ اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )66٢3٤.٤9( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : الدائرة الدولية للنقل بال�ساحنات الثقيلة ذ.م.م
ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �سارع �سارع اخليل - مبنى 

ال�سغفار ١ - �سقة الدور ١9 مكتب ١9٠3 - وميثله:�سعود احمد عبدالكرمي ا�سماعيل الزرعوين 
املطلوب اإعانه : ١- اإيبك�ض �سكاي للمقاولت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )66٢3٤.٤9( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2528/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 76٨١/٢٠٢١  اأمر اداء ال�سادر بتاريخ:9/٢٠٢١/١٢ .

طالب التنفيذ : �سابورجي بالوجني ميداي�ست �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع البراج - مبنى بناية رقم ١٢ - 

�سقة 3٠3-3٠٤ - وميثله:حممود ح�سني علي احمد  

املطلوب اإعانه : ١- فريوك�ض لرتكيب معدات ال�سامة �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�سوع 

اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات  وقدره )١١73٤٢( درهم اىل طالب التنفيذ 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2272/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 33٥ ل�سنة ٢٠٢٢ اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )9٠.٤٢٢( درهم  �ساما للر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : خمبز الرز التوماتيكي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة بور�سعيد - �سارع ال مكتوم - برج امل�سعود ٢ - الطابق 6 - مكتب 
رقم 6٠١ - رقم مكاين:3٢١9٤9٤٤3٠  

املطلوب اإعانه : ١- البري ابيا للتموين باملواد الغذائية �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�سوع 
وقدره )9٠٤٢٢( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة 
، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3940/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠

و   )367٨76( و   )٤٠9٠٥7( و   )٤٠٨937( و   )٤٠٨99٨( ارق��ام  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
للر�سوم  �ساما  دره��م   )3٥٢١٠9.63( اجمالية  بقيمة  الول  ابوظبي  بنك  عن  وال�سادر   )367٨77( و   )367٨7٥(

وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ال�سركة الفنية لعمال اخلر�سانة اجلاهزة ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي -�سارع ال�سعادة - مبنى بري�سم تاور - �سقة ١9٠١ 
هاتف   - رق����م:٢٤77٢٨6٨3٨  مكاين   -  info@aldhaheriinternational.com:الكرتوين بريد   -

رقم:٠٤٤٥١٨٨66 
املطلوب اإعانهما : ١- بيفر جلف للمقاولت �ض.ذ.م.م ٢- راجي�ض كومار كري�سنا - �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خلزنية  ر�سوم  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2486/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )٠٠٠١39( وبقيمة )٥7١٥ درهم( .
طالب التنفيذ : �سركة �سومر للمقاولت ذ.م.م

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى مبنى ا�سبكت 
تاور - �سقة �سقة مكتب 3٢٠٢ 

املطلوب اإعانهم : ١- عبد احلميد عبدالرحمن حممد عبد الكرمي خوري ٢- احمد عدنان خليل النجار 
3- ريبابلك لتجارة معدات املطابخ �ض.ذ.م.م - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٥7١٥( درهم يف خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:141/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�سر رقم ٨٥٤

املطالبة بندب جلنة مكونه من خبريين احدهما ح�سابي والخر م�سريف متخ�س�ض تكون مهمتهما   : الدعوى  مو�سوع 
الطاع على كافة امل�ستندات واحل�سابات والدفاتر املالية وامليزانيات املدققة وك�سوف ح�سابات ال�سركة لبيان كافة املبالغ 
املحولة يف هذه احل�سابات واملبالغ التي قام املدعي عليهما الثاين والثالث بال�ستياء عليها دون وجه حق وذلك منذ تويل 
املدعي عليه الثاين من�سب مدير ال�سركة املدعي عليها الوىل بتاريخ:٢٠١9/١/٢٠ والت�سريح لهما بالنتقال اىل اأيه جهة 

لاطاع على ما بها من م�ستندات تتعلق مبو�سوع الدعوى مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  . 
املدعي:حممد جابر عبداهلل حممد احلربي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد مركز دبي املايل العاملي البوابة رقم 3 الطابق ال�ساد�ض مكتب 
6٠٥ رقم مكاين:٢6٨٢٥٨96٨٠

املطلوب اإعانه :  ١- ويلث انرتنا�سيونال �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب جلنة مكونه من خبريين احدهما ح�سابي والخر 
املدققة وك�سوف  املالية وامليزانيات  امل�ستندات واحل�سابات والدفاتر  م�سريف متخ�س�ض تكون مهمتهما الطاع على كافة 
ح�سابات ال�سركة لبيان كافة املبالغ املحولة يف هذه احل�سابات واملبالغ التي قام املدعي عليهما الثاين والثالث بال�ستياء 
عليها دون وجه حق وذلك منذ تويل املدعي عليه الثاين من�سب مدير ال�سركة املدعي عليها الوىل بتاريخ:١/٢٠/٢٠١9 
والت�سريح لهما بالنتقال اىل اأيه جهة لاطاع على ما بها من م�ستندات تتعلق مبو�سوع الدعوى مع الزام املدعي عليه 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ، وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�ض املوافق:٢٠٢٢/٤/٢١ ال�ساعة:٠9:٠٠ �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 بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:29/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية املدنية الوىل رقم 33
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره )١٠.٠٠٠.٠٠٠( درهم ع�سرة مايني 
اأ�سرار  اأ�سابه من  التعوي�ض عما  �سبيل  التام على  ال�سداد  الدعوى حتى  تاريخ رفع  القانونية من  والفوائد   - درهم 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:احمد حممود عبد املطلب احمد عبدالعال

ع����ن����وان����ه:ام����ارة دب����ي - ����س���ارع ال�����س��ي��خ زاي�����د امل���رك���ز امل�����ايل ال���ع���امل���ي ال���ب���واب���ة رق����م 3 ال���ط���اب���ق 6 م��ك��ت��ب 6٠٥ رقم 
مكاين:٢6٨٢٥٨96٨٠

املطلوب اإعانهما :  ١- �سامر الق�ساب )طبيب ا�ست�ساري امل�سالك البولية ٢- �سدير جمعة الراوي )طبيب ا�ست�ساري 
اجلراحة العامة(  -  �سفتهما : اخل�سم املدخل 

مو�سوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره 
على  التام  ال�سداد  حتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من  القانونية  والفوائد   - دره��م  مايني  ع�سرة  دره��م   )١٠.٠٠٠.٠٠٠(
�سبيل التعوي�ض عما اأ�سابه من اأ�سرار والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ، وحددت لها جل�سة يوم  الثنني 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   - بعد  التقا�سي عن  قاعة  �سباحا يف  ال�ساعة:3٠:١٠  امل��واف��ق:٢٠٢٢/٤/٢٥ 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن بالن�سر 

 2074/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  املحبة لتموين الفنادق واملطاعم باللحوم واملواد الغذائية ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ها�سيندا لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١٥٠96٤.٢9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن بالن�سر 

 207/2022/2021 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  عمر حممد عبداهلل حممد الدح املطرو�سي

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�سوم  بال�سافة اىل مبلغ  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  )3٨٤٢66.66( درهم اىل طالب 
خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن بالن�سر 

 1958/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  ايه ايه كيه ا�ض ا�ض انرتنا�سيونال لنظمة احلماية �ض.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�ساريع الواحة �ض.ذ.م.م

وميثله:علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 
�ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )٢9٤٠96.37(
تاريخ  يوما من   ١٥ املذكور خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70137

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن بالن�سر 

 1950/2022/253 تنفيذ �سيكات 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
راجي�ض   -٢ ذ.م.م  الغذائية  امل���واد  لتجارة  هوت�سند  راجي�ض  �سدهما/١-   املنفذ  اىل 

هوت�سند �سرما  - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الفهد لات�سالت وانظمة ال�سبكات - �سركة ال�سخ�ض الواحد 

ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)٤٢3٤3٥( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
 اعالن بالن�سر

322/2022/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
للتجارة  الن�سيم اخلليج  للتجارة ٢-  القرنفل  درب  امل�ستاأنف �سده /١- جمموعة  اىل 
العامه �ض.ذ.م.م - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / حممد بن �سعيد بن ح�سن 
احلكم  ل�ستئناف  اع��اه  املذكورة  الق�سية  بقيد  امل�ستاأنف  بقيد  نبلغكم   - القحطاين 
املقيد من قبلكم  وح��ددت جل�سه:٢٠٢٢/٥/١9 يوم اخلمي�ض يف  اأمر الداء  ال�سادر يف 
ال�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا وذلك بالدخول عن طريق موقع حماكم دبي بالت�سال املرئي 
 ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠٢٢/٥/١9 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�سه  لها  وحددت   TEAMS
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70197 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

 اعالن بالن�سر
                    320/2022/393 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث  

مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /١- في�سل بن اف�سل اف�سل ح�سني - جمهول حمل القامة مبا 
انوهي  امل�ستاأنف / امين في�سل في�سل بن اف�سل - وميثله:عبداهلل يو�سف احمد  ان 
اآل نا�سر - احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢١٨٠/٢٠٢١ احوال نف�ض م�سلمني ، وحددت 
لها جل�سه يوم الربعاء املوافق ٢٠٢٢/٤/٢7 ال�ساعة ١٠.3٠ �سباحا بقاعة التقا�سي عن 
بعد  يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود ، وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70392

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:470/2022/300 ا�ستئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنيه الثالثة رقم ٨3

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:٢٠/٢٠٢٢ مدين جزئي والقا�سي بحكم منطوقه )حكمت 
املدعي  بالزام  والثالثة  الثانية  عليهم  املدعي  الوىل ومبثابة احل�سوري يف حق  عليها  املدعي  بحق  املحكمة ح�سوريا 
عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان توؤدوا للمدعية مبلغ )٤٨٥.3٤6( درهما اربعمائة وخم�سة وثمانون الفا وثاثمائة 
و�ستة واربعون درهما والفائدة القانونية بواقع ٥% �سنويا على هذا املبلغ اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 

ال�سداد التام والزمتهما بر�سوم الدعوى وم�ساريفها والفي درهم اتعاب املحاماة . 
امل�ستاأنف:بو هليبة للمقاولت �ض.ذ.م.م

الكتلة A٢ - الطابق ١١ - هاتف  اب���راج اخلليج -  ���س��ارع ع��ود ميثاء -  ام���ارة دب��ي - ام هرير ٢ -  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
 - امل��ك��اين:3٠٥٨٨9٢٠36  الرقم   ADMINBHC@BUHALEEBA.AE:اللكرتوين الريد   - ثابت:٠٤337٠٠٠٠ 

A/رقم اليبان
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املطلوب اإعانه :  ١- ليمان بروجكت ماجنمنت اإنك )فرع دبي(  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٠/٢٠٢٢ مدين جزئي. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  
املوافق  ٢٠٢٢/٥/١٠  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70472 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3716/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )١٠١33٢( وال�سادر عن بنك نور بقيمة )٥٠١٨( درهم ال�سيك 
املرجتع رقم )١٠١333( وال�سادر عن بنك نور بقيمة )٥٠١٨( درهم - ال�سيك املرجتع رقم )١٠١33٤( وال�سادر عن 

بنك نور بقيمة )٥٠١٨( درهم - ال�سيك املرجتع رقم )١٠١33٥( وال�سادر عن بنك نور بقيمة )٥٠١٨( درهم .
طالب التنفيذ : التجارة امللكية

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع ال مكتوم - مبنى قرية العمال بلوك بي - �سقة 
٢٠٤ - دوار ال�ساعة 

املطلوب اإعانهما : ١- النجوم الع�سرة لازياء ���ض.ذ.م.م ٢- رامي�ض �ساندرا امارنانى - ب�سخ�سه وب�سفته مدير 
املنذر اليها الوىل - �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خلزنية  ر�سوم  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:31/2022/397 ا�ستئناف قرار نزاع 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنيه الثانية رقم ٨٢

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف القرار ال�سادر يف النزاع رقم ٤ ل�سنة ٢٠٢٢ نزاع عقاري . 
امل�ستاأنف:ا�ض كيه اي هولدينجز ليمتد فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�سفوح الثانية - دبي - �سارع �سارع امللك �سلمان بن عبدالعزيز - 
مبنى كونكور تاور - �سقة 37٠٢ - مدينه دبي لاعام

 وميثله:حممد حامد قايد العزعزي 
املطلوب اإعانه :  ١- تا�سيت�ض كون�سالتنت�ض  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٠٢٢/٤ نزاع عقاري. وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  ٢٠٢٢/٤/٢٨  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70533

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000653 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الفروانية لعمال ال�سحية ال�سباغ - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة :   

نعلمكم بان املدعي / خممد �سفى اال�سامل حممدعبدل م�سير اجلن�سية : بنجاد�ض يف الدعوى رقم 
الثالثة  الدائرة  العمالية  الواحد  اليوم  دائرة   2022/653

قد رفع الدعوى املذكورة اأعاه يطالب فيها : 
الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 7900 درهم بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/9 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 15( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة 

ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/18 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 70535
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001078 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مطعم ادي�ض ابابا  
جمهول حمل الإقامة :

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/5/11 ال�ساعة 8.30 �سباحا اأمام مكتب 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب 
4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  مدير الدعوى 
امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة  على الدعوى مرفقا بها كافة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك 

مدعي عليه.حرر بتاريخ  2022/4/19 م.
مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 70533
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�سيدلية املن�سورة ملالكها عبداهلل خليفة را�سد حميد ال علي   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000165/ 
اإىل املحكوم عليه : �سيدلية املن�سورة ملالكها عبداهلل خليفة را�سد حميد ال علي

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ التجهيزات الطبية املتحدة )يونيمد( �ض ذ م م  

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

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 40452 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم   / اإعانك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2295/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اداء  اأمر  رقم ٨٠3٨/٢٠٢١   الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

وقدره )٥٢7.٠3٠.٥٠( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : را�سمى دوجال هارجا�ض دوجال

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع املجاز ١ - مبنى ١ - �سقة 7٠٤

املطلوب اإعانه : ١- برا�ساناكومار �سانكار انبياي - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�سوع 

وقدره )٥٢7٠3٠.٥٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  900/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اداء  اأمر  رقم 7١٥3/٢٠٢١   الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

وقدره )3٢١٠7.٨٠( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - ال�سناعية - ال�سارقة - �سارع �سارع الوحدة - مبنى مبنى �سرة رقم 
٢١-7 ملك �سالح عمر بن حيدر

املطلوب اإعانه : ١- ال�ساعر لاعان �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��ان  مو�سوع 
وقدره )3٢١٠7.٨٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  10121/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
بال�ستئناف  وامل��ع��دل  اداء  اأم���ر    3٨7٠/٢٠٢١ رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
للر�سوم  �ساما  دره��م   )١6١7٥٤.٥7( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اأداء  اأم��ر  ا�ستنئاف  رق�����م:939/٢٠٢١ 

وامل�ساريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه .
طالب التنفيذ : �سركة م�سانع ال�سباغ الوطنية املحدودة

ال�سيخ حممد بن زايد - مبنى جممع  ال�سارقة - �سارع  ال�سناعيات -  ال�سارقة -  امارة  عنوانه:المارات - 
م�سانع نا�سيونال - �سقة جممع م�سانع نا�سيونال - بالقرب من دوار نا�سونال

املطلوب اإعانه : ١- هارمان جيت �سينغ كمال �سينغ ٢- �سركة ادمز للمقاولت ذ.م.م - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١6١7٥٤.٥7( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزنية املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  770/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠
للمقاولت  �سنرتال  وال�سادر عن جراند  رقم )٠٠٨٤9(  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
ال�سيغة  ور�سم  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %١٢ بن�سبة  واملطالبة  دره��م  الف   )٥٠٠٠٠٠( بقيمة  ����ض.ذ.م.م 

التنفيذية واملنع من ال�سفر ور�سم تبليغ والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ : �سركة عبداخلليج للخر�سانة اجلاهزة �ض.ذ.م.م

ت��اور - �سقة مكتب  ب��اي  عنوانه:المارات - ام��ارة دب��ي - بردبي - دب��ي - �سارع مرا�سي دراي��ف - مبنى بلو 
رقم ٤٠٢ 

املطلوب اإعانه : ١- حممد عبدالكرمي حممد فاروق ن�سار - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية  )٥٠٥٥3٥( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13524 بتاريخ 2022/4/20 
 اعالن بالن�سر

286/2022/322 ا�ستئناف عقاري  
مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول   - علي  األفت  احمد  تو�سيف   -١/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
الواحد  ال�سخ�ض  �سركة  الوطنية  ال�سكوك  �سركة  ملالكها  كورت�ض  �سكاي   / امل�ستاأنف 
حممد  ح�سن  اأح��م��د   / وميثله  �����ض.ذ.م.م   ال��واح��د  ال�سخ�ض  �سركة  خا�سة  م�ساهمة 
عبداهلل املازمي - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢٠٢١/١٤٠9 عقاري جزئي، 
بقاعة  �سباحا   ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠٢٢/٤/٢7 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70197
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•• ال�شارقة-الفجر:

اأبريل    21 غ��ٍد اخلمي�ض  بعد  ي��وم  تنطلق 
“معر�ض  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
“هيئة  تنظمه  ال��ذي  الإماراتي”،  الكتاب 
“احتاد  م��ع  بالتعاون  للكتاب”  ال�سارقة 
اأربعة  م��دى  على  الإمارات”  واأدب���اء  كتاب 
اأب��ري��ل اجل����اري، يف مبنى  اأي����ام ح��ت��ى 24 
دور  مب�ساركة  ال��زاه��ي��ة،  مبنطقة  الهيئة 
الأدب���اء  م��ن  ع��دد  اإ����س���دارات  ن�سر تعر�ض 

والكتاب الإماراتيني. 
ال�ساعة  م���ن  زواره  امل��ع��ر���ض  وي�����س��ت��ق��ب��ل 

التا�سعة م�ساًء وحتى الواحدة بعد منت�سف 
تنظيم  ت�سهد  رم�سانية  اأج���واء  يف  الليل، 
ب��ج��ل�����س��ات حوارية  ث��ق��ايف ح��اف��ل  ب��رن��ام��ج 
ونقا�سية، واأم�سيات �سعرية واأدبية، ي�سارك 
فيها نخبة من املبدعني والكّتاب واملثقفني 

الإماراتيني.
وح�����ول ان���ط���اق امل���ع���ر����ض، اأك������دت خولة 
املجيني، مدير اإدراة املعار�ض واملهرجانات 
املعر�ض  اأن  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  يف 
حراك  تفعيل  اجت��اه  الهيئة  روؤي���ة  يج�سد 
الإماراتية،  املعرفة  واإنتاج  الكتاب  �سناعة 
مقومات  ع���ن���د  ال����وق����وف  اإىل  وي��ت��ط��ل��ع 

النهو�ض بامل�سهد الثقايف املحلي، �سواًء على 
م�ستوى التوا�سل احلي واملبا�سر مع رموز 
جيل  من  ونظرائهم  والكتاب  الأدب���اء  من 
املبدعني اجلدد، اأو على م�ستوى التنوع يف 
فتح  اإىل  و�سوًل  املحلي،  الكتاب  اإ�سدارات 
املجال اأمام املجتمع املحلي حل�سور ن�ساط 
من  ويعزز  معارفه  يري  رم�ساين  ثقايف 

جتربته يف الطاع والبحث والقراءة.
العبدان،  علي  م��ن  ك��ًا  امل��ع��ر���ض  ويجمع 
املطريي،  ���س��ي��خ��ة  ����س���راي،  ب���ن  ح��م��د  ود. 
وعو�ض  ال�سهاوي،  واأم��ل  الع�سم،  واأحمد 
ال���درم���ك���ي، ���س��احل��ة عبيد،  ب���ن ح���ا����س���وم 

املن�سوري،  وع���ل���ي���اء  ال���ي���و����س���ف،  واإمي�������ان 
ونقا�سات  ح���واري���ات  يف  ال��رئ��ي�����س��ي  وم��ن��ى 
م��ت��وا���س��ل��ة ح���ول م��وا���س��ي��ع م��ت��ع��ددة منها 
احل�������س���ور ال���ع���امل���ي ل��ل��ك��ات��ب الإم�����ارات�����ي، 
ال�سارقة،  يف  املو�سيقية  والأنروبولوجيا 
را�سد  اأحمد  لل�ساعر  الإبداعية  والتجربة 

ثاين، وغريها.
ب�سناعة  النهو�ض  اإىل  امل��ع��ر���ض  وي��ه��دف 
والنا�سرين  امل����وؤل����ف����ني  ودع�������م  ال���ك���ت���اب 
نوافذ  لفتح  الفر�سة  واإتاحة  الإماراتيني، 
واإطاع  بينهم،  فيما  واحل���وار  للتوا�سل 
املحلي  الثقايف  امل�سهد  جديد  على  القراء 

من�سورات  فيه  ي�سارك  حيث  واإ���س��دارات��ه، 
القا�سمي، ودار كلمات للن�سر، ودار الهدهد 
ال�سارقة  “معهد  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��ن�����س��ر، 
وغريها  ال�سعر”،  و”اأكادميية  للرتاث”، 
ودور  الثقافية  وامل���ب���ادرات  املوؤ�س�سات  م��ن 

الن�سر املحلّية.
من  جمموعة  اإ����س���دارات  امل��ع��ر���ض  وي�سم 
الإماراتية يف خمتلف احلقول  الن�سر  دور 
املعرفية والأدبية، حيث ي�سارك النا�سرون 
والكتب  ال������رواي������ات،  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ون 
العلوم  وكتب  الأطفال،  وكتب  الأكادميّية، 

والفنون باأجنحة خا�سة.

ال��غ��ف��ار ح�����س��ني يف م��ق��دم��ة كتابه  ي���ق���ول ع��ب��د 
ثم  كتاباً  ي��ق��راأ  ع��اب��راً،  ق��ارئ��اً  اأك���ون  األ  “اأحاول 
يركنه ليتناول اآخر، بل حر�ست على اأن اأدّون ما 
يعّن يل من ماحظات، اإذا وقفت على معلومات 
اأن�سر  وك��ن��ت  املناق�سة،  ت�ستحق  للموؤلف  واآراء 
امل��ق��روء كلما �سنحت  ال��ك��ت��اب  م��اح��ظ��ات��ي ع��ن 
ل  الإم����ارات،  يف  اليومية  اجل��رائ��د  يف  الفر�سة 
اأكتبها منذ  التي  الرم�سانية  �سيما يف احللقات 
اأك����ر م���ن ع�����س��ري��ن ع���ام���اً يف ج���ري���دة اخلليج، 
واأع��ت��ق��د اأن ك��ث��رياً م��ن ال��ق��راء ق��د ق��راأ م��ا قلته 
وحاولت  ال�سنني..  هذه  ط��وال  ا�ستعر�سته  وما 
اأ�سري به  القراءة، ما  اأُذي��ل عند النتهاء من  اأن 
اإىل اجل��ري��دة وت��اري��خ ال��ن�����س��ر.. وح��ي��ث اإن���ه قد 
جتمعت لدّي الآن قراءات كثرية ومتعددة، فقد 
عزمت على و�سعها يف كتاٍب حاٍو لكل ما كتبتُه 
عميم  ذل��ك  اأن  معتقداً  الكتب،  يف  ق���راءات  م��ن 
ُن�سر يف  الفائدة للقارئ، الذي مل يقف على ما 
يف  املقالت  هذه  جتميع  اإىل  بالإ�سافة  ال�سابق، 
�ِسْفٍر واحٍد ي�ستطيع اأي واحد منا مراجعته كلما 

عنَّ له ذلك«.
ول يكتفي املوؤلف با�ستعرا�ض الكتب اأو مراجعتها 

فقط بل ي�سع يف مقدمة كل ا�ستعرا�ض جديد 
�سريته  من  وبع�ساً  الكتاب  موؤلف  و�سورة  ا�سم 
ال���غ���اف ويف بع�ض  ����س���ورة  وك���ذل���ك  ال���ذات���ي���ة 
التي  الإه���داء  ل�سفحة  �سورة  ي�سع  املراجعات 
يذيلها املوؤلفون بتوقيعهم والتي حتمل تواريخ 
ع��ل��ى معرفة  وال��ب��اح��ث  ال��ق��ارئ  ُت��ع��ني  خمتلفة 
تاريخ ن�سر الكتاب واأين، وتبدو �سفحة الإهداء 
عامل  يف  حمببة  ك��ان��ت  ل��ط��امل��ا  جميلة  ك��وث��ي��ق��ة 
القراءة، حيث يعتز كل قارئ اأن يف مكتبته كتاباً 
اأُه��دي اإليه ب�سكل خا�ض، ويف ختام كل مراجعة 
ي�سع عبد الغفار ح�سني عنوان املادة التي ن�سرها 

اآنذاك واأ�سم املطبوعة وتاريخ الن�سر. 
الأ�ستاذ  كتبها  مقدمة  على  الكتاب  احتوى  كما 
“ينتمي عبد  ف��ي��ه��ا  حم��م��د ع��ب��ي��د غ��ب��ا���ض ج���اء 
ال��غ��ف��ار ح�����س��ني اإىل ن����وٍع ي��ت��ن��اق�����ض ع����دده من 
ال��ك��ّت��اب م��ت��ع��ددي اله��ت��م��ام��ات ال��ذي��ن ي�سعون 
املو�سوعية  ِلَنيل معرفٍة جديدة، هذه  با�ستمرار 
يف مقاربة الثقافة ل تراها عند املثقفني الذين 
�سّيق  اخت�سا�ٍض  داخل  لاحتماء  اأغلبهم  ينزع 
ي�����س��ع��رون ب���ال���راح���ة ب��امل��ك��وث ف���ي���ه، وه����م لهذا 
فاإن  وب��ال��ت��اأك��ي��د  ح��ول��ه��م  ال��ك��ث��رَي مم��ا  يجهلون 

عبدالغفار ح�سني لي�ض من هوؤلء، يندر اأن تراه 
لي�ض مم�سكاً بكتاٍب يف يده اأو على طاولة عمله، 
مت�سلحاً بلغٍة عربية كا�سيكية متّكنه من فْهم 
ف ا�ستخدامها، ولذلك فهو ل  الكلمات التي توقَّ
يجد عناًء يف الإبحار يف الكتب العتيقة، وباإجادة 
للغتني الجنليزية والفار�سية، ل مير عليه يوم 
دون اأن يت�سفح كتاباً �سدر حديثاً يك�سف اأ�سراراً 
يف  م��ق��اًل  تن�سر  دوري����ًة  اأو  م���رة،  لأول  تاريخية 
مهمة  اإجابات  يقدم  اإنرتنت  موقَع  اأو  ال�سيا�سة 
يف النباتات والزراعة، وهو م�ستمٌع �سبور لأهل 
الخت�سا�ض ُي�سغي وي�ساأل ويتابع، وهذه الروح 
يف  منت�سرًة  جندها  للمعرفة  واملت�سوقة  املثاِبرة 

هذا الكتاب«.
وت�����س��ري ال�����س��ف��ح��ات الأخ�����رية م���ن ال��ك��ت��اب اإىل 
وال�سخ�سية  املهنية  ح�سني  الغفار  عبد  ���س��رية 
الكبرية  وم�ساهماته  تقلدها  ال��ت��ي  وامل��ن��ا���س��ب 
حيث  خا�ض  ب�سكل  والثقافة  العامة  احلياة  يف 
الإم���ارات و�ساهم  الكتاب يف  ت��وىل رئا�سة احت��اد 
يف تاأ�سي�ض اأول مكتبة عامة بدبي، كما �ساهم يف 
دبي، ف�سًا عن م�ساركته  اخبار  تاأ�سي�ض جملة 
���س��ل��ط��ان ب��ن ع��ل��ي العوي�ض  ت��اأ���س��ي�����ض ج��ائ��زة  يف 

الثقافية وتوىل رئا�سة جمل�ض اأمنائها ملدة �ستة 
يف  الكبرية  امل�ساهمات  من  وغريها  عاماً،  ع�سر 
اأثنا ع�سر  التاأليف والن�سر حيث بلغت موؤلفاته 
التوثيقية  البحثية  املوا�سيع  خمتلف  يف  كتاباً 

والإبداعية وغريها.
ك��م��ا ح��ف��ل��ت ال�����س��ف��ح��ات الأخ������رية م���ن الكتاب 
الغفار  عبد  ع��ن  “قالوا  ع��ن��وان  حت��ت  ب�سهادات 
ح�سني” ت�سدرتها عبارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
“عطاءات  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض جمل�ض 
ت���ري احل��رك��ة الأدبية”  ال��غ��ف��ار ح�����س��ني  ع��ب��د 
ك��م��ا ن�����س��رت ���س��ه��ادات ك��ل م��ن ع��ب��د اهلل املدين 
وبال البدور وخلف احلبتور ود. علي بن متيم 
وحنيف القا�سم ود. �سعيد حارب ود. عبد اخلالق 
عبد اهلل.الكتاب جاء ب� 842 �سفحة من القطع 
املتو�سط ت�سدرته لوحة فنية من مقتنيات عبد 
الغفار ح�سني وحمل اجلزء الأول توقيع الفنان 
حممد فهمي يف الإ�سراف الفني وقامت بجمع 
امل���ادة اإجن��ي ال��ع��وين وعمل اأح��م��د اأب��و زي��د على 
�سلطان  والتنفيذ، و�سدر عن موؤ�س�سة  الإخ��راج 

بن علي العوي�ض الثقافية.

يف موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�ش الثقافية ال�شبت القادم

حفل توقيع كتاب »ُكتٌب وُكتاب« لالأديب عبد �لغفار ح�سني

•• دبي- الفجر:

 احتفاًء باليوم العاملي للرتاث الذي يوافق الثامن ع�سر من اأبريل من كل 
عام، اأقامت هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي للثقافة” فعالية “تراث 
عر الأجيال” يف مركز مواريث )بيت ال�سدو( يف حي ال�سندغة التاريخي 
يف  وجولة  الإم��ارات��ي��ة  التقليدية  للحرف  وعر�ساً  ح��واري��ة  جل�سة  �سمت 

املركز.
الرتاث  على  ترّكز  ح��واري��ة  بجل�سة  الفعالية  للثقافة”  “دبي  وافتتحت 
الإماراتي ا�ست�سافت فيها باحثني وخراء يف الرتاث بح�سور كوكبة من 
موظفي الهيئة. وجمعت هذه اجلل�سة احلوارية الباحث الرتاثي الإماراتي 
الإماراتي يف جمال اخلناجر وال�سيوف عبد  ابراهيم الاغ�ض، والباحث 
اهلل املطرو�سي اّللذين ناق�سا عدة حماور تدور يف فلك الرتاث. ت�سمنت: 
مفاهيم الرتاث العاملي والهدف منه، الرتاث الإماراتي وارتباطه باأمناط 

ب�سكل  للرتاث  احلا�سنة  والهيئات  املراكز  املختلفة،  الجتماعية  احلياة 
عام، الرتاث يف امل�ستقبل، بالإ�سافة اإىل و�سائل الإعام احلديثة )و�سائل 
التوا�سل الجتماعي( يف زمن ما بعد اجلائحة والعوملة، واملبادرات املحلية 

يف تطبيق تدابري منظمة اليوني�سكو.
اإدارة الرامج الثقافية  اأ�سارت العنود بن ال�سيخ مدير  ويف هذه املنا�سبة، 
من  ياأتي  العاملي  ال��رتاث  بيوم  الهيئة  احتفال  اأن  اإىل  بالإنابة  والرتاثية 
والثقافة  الهوية  م��ن  يتجزاأ  ل  ك��ج��زء  ال���رتاث  باأهمية  اإمي��ان��ه��ا  منطلق 

يف  التميز  م�����س��وار  ملوا�سلة  ال�سابة  ل��اأج��ي��ال  اإل��ه��ام  وم�����س��در  املحليتني 
الدولة. م�سيفة: “نحمل يف دبي للثقافة ر�سالة �سون الرتاث الإماراتي 
واإبقاء  املجتمع  اأف��راد  بني  ثقافته  مفاهيم  وتعزيز  ون�سره  به  والحتفاء 
�سورته حا�سرة يف اأذهانهم عر الحتفاء برتاث الأجداد وتفعيله يف كل 

املنا�سبات وعلى مدار العام لي�ستمر انتقاله من جيل اإىل جيل«.
الغني لاإمارة  العريق والإرث  التاريخ  “ي�سكل  ال�سيخ  العنود بن  واأف��ادت 
ركيزة ت�ستند اإليها يف متّيز حا�سرها امل�سرق. وعر تر�سيخ قيمه يف نفو�ض 

اأبنائنا، نتيح اأمامهم الفر�سة كي ي�ستخل�سوا منه العر وي�ستلهموا نهجاً 
يكون اأ�سا�ساً لعبورهم من احلا�سر املزدهر اإىل م�ستقبل اأكر اإ�سراقاً قوامه 
الأ�سالة والإبداع. اإن احلفاظ على املوروث الرتاثي الإماراتي اأولوية من 
ول نّدخر جهداً يف �سبيل حفظه و�سونه ب�سكليه  اأولويات “دبي للثقافة”، 

املادي وغري املادي«. 
من  جمموعة  قدمته  التقليدية  للحرف  عر�ساً  احلوارية  اجلل�سة  وتلت 
باإحياء  للثقافة”  “دبي  ال��ت��زام  اإط���ار  الإم��ارات��ي��ات، وذل��ك يف  احل��رف��ي��ات 
�سناعة الأجداد واحلفاظ على احلرف التقليدية من الندثار. وبعد ذلك، 
ي�سكل  الذي  مواريث  اأرج��اء مركز  يف  للح�سور  بجولة  الفعالية  اخُتتمت 
و�سوناً.  ممار�سًة  الإم��ارات��ي  الثقايف  للرتاث  خم�س�سة  تعليمية  م�ساحة 
املعارف  م��ن  جمموعة  ت�سرح  تو�سيحية  ج��وان��ب  ل����زواره  امل��رك��ز  وي��ق��ّدم 
احلرفية، فيما يتيح للدرا�سني املهتمني فر�سة ال�سرتاك يف دورات ر�سمية 

منّظمة، ترّكز على املهارات احلرفية التقليدية.

جل�شة حوارية �شمت الباحثني الرتاثيني الإماراتيني اإبراهيم اللغ�ش وعبداهلل املطرو�شي

يي يوم �لرت�ث �لعاملي حتت �سعار »تر�ث عرب �لأجيال«  »دبي للثقافة« حُتْ

ي�شم اإ�شدارات دور ن�شر اإماراتية يف خمتلف احلقول املعرفية والأدبية

»معر�س �لكتاب �لإمار�تي« ينطلق �خلمي�س يف مقر »هيئة �ل�سارقة للكتاب«
ي�شهد �شل�شلة جل�شات حوارية ونقا�شية مب�شاركة نخبة من الأدباء واملبدعني

••  دبي - د.حممود علياء

تنظم موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�ش الثقافية يوم ال�شبت 23 اأبريل اجلاري ال�شاعة التا�شعة 
والن�شف م�شاء حفًل لتوقيع كتاب الأ�شتاذ عبد الغفار ح�شني “ كتب وكتاب ـ قراءات خمتارة” 

ال�شادر حديثًا عن موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�ش الثقافية.
يحتوي الكتاب على مائة وخم�شني كتابًا ا�شتعر�شها املوؤلف يف خمتلف املوا�شيع، بينها �شتني كتابًا 
اإيجابية على  املوؤلف، وهي دللة  ا�شتعر�شها  التي  الكتب  ثلث  اأكرث من  اأي  الإمارات،  ملوؤلفني من 
ت�شاعد حركة التاأليف والن�شر يف الإمارات ب�شكل متوا�شل اإىل جانب حركة والن�شر يف جممل 

املنطقة العربية.

الرتاث كجزء ل يتجزاأ من الهوية والثقافة الإماراتيني • تر�شيخ قيمة 
التقليدية ملجموعة من احلرفيات الإماراتيات للحرف  • عر�ش 
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يركز على م�شكلت التعليم يف م�شر

م�سطفى �سعبان:
 )د�ميًا عامر( كوميديا 

ودر�ما �جتماعية 
ورومان�سية و�أك�سن

ك��ث��ريا، وه���و خمتلف  ل��ه  ال��ع��م��ل حتم�ض  اأن  واأك����د 
مت���ام���ا ع���م���ا ق���دم���ه ال����ع����ام امل���ا����س���ي يف 
مع  اجلدعنة"  "ملوك  م�سل�سل 
عمرو �سعد، وم�سل�سل "اأيوب 
واأبو جبل" من قبل، فالعمل 
الكوميديا  درام��ي مي��زج بني 
وال��������درام��������ا الج���ت���م���اع���ي���ة 
والأك�سن  وال��روم��ان�����س��ي��ة 
وغريها من الأمور، وهو 
فر�سة مميزة للتوا�سل 
م�������ع ج�����ي�����ل ال���������س����ب����اب 
م�سكاتهم  ومناق�سة 
يف التعليم باملدار�ض، 
الفرتة  وخ������ال 
كان  امل���ا����س���ي���ة 
اجليل  ه����ذا 
اإىل  ب��ع��ي��دا 
كبري  ح���د 
ع������������ن 

بالأعمال  وربطهم  معهم  للتوا�سل  العودة  يحاول  لذا  امل�سرية،  الدراما 
امل�سرية من جديد.

ور�شة عمل
اأن���ه خ���ال ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة ك���ون م��ع امل��خ��رج جمدي  ول��ف��ت �سعبان اإىل 
الهواري واملوؤلف اأحمد عبدالفتاح ما ي�سبه ور�سة العمل، من اأجل تقدمي 
وق��رروا تقدميه  له جيدا،  والتح�سري  العمل اجلديد  اأفكار خمتلفة عن 
بعيدا عن اأجواء املدار�ض احلكومية التقليدية، واأن يناق�ض فكرة م�سكات 
الطاب والتعليم يف املدار�ض "النا�سونال والإنرتنا�سونال" ب�سكل خمتلف، 

وهو ما وجد ترحيبا كبريا من طاقم العمل.
و�سدد على اأنه يعتر �سديقه املخرج جمدي الهواري قائدا له روؤية وا�سحة 
ووجهة نظر مميزة، ولديه القدرة على "احلكي" يف العمل الدرامي، وله 
الف�سل يف تخريج الكثري من جنوم ال�سف الأول حاليا، اإ�سافة اإىل املعرفة 
"ع�سرة عمر"، وقدما معا  اأحمد عبدالفتاح  املوؤلف  واأن  الطويلة بينهما، 

الكثري من امل�سل�سات قاربت على 7 اأعمال.

اأفكار جديدة
واأعرب �سعبان عن �سعادته باللجوء اإىل اأفكار جديدة يف امل�سل�سل، من خال 
العتماد على مواقف حقيقية ومعلومات من الطاب واأولياء الأمور عر 
للعمل  الر�سمية  ال�سفحة  خال  من  التعليم  حول  مبواقفهم  ال�ستعانة 
"في�سبوك" فهما يف كل الأح��وال لديه روؤية اأو�سع من طاقم العمل  على 
يف التعليم، معرا عن فخره بتقدمي عدد كبري من احللقات عن املعامل 
ال�سياحية مب�سر، من خال الت�سوير يف الأق�سر واأ�سوان، فالعمل يحاول 
تقدمي مواقع غري م�سهورة، والوجه اجلميل مل�سر من خال الرحات 
املدر�سية.واأكد اأن امل�سل�سل به طاقم عمل مميز، والختيارات كانت مميزة، 
العمل  كوالي�ض  وك��ان��ت  بعناية،  ال��ه��واري  امل��خ��رج جم��دي  اخ��ت��اره��ا  حيث 
ال�سا�سة، ويرى  �سي�ساهده اجلمهور على  والت�سوير مميزة جدا، وهو ما 
جو الرتابط واحلب بني اجلميع كما ظهر يف الكثري من امل�ساهد وال�سور 
العمل  فريق  ي�سور  وحاليا  اجل��دي��د،  العمل  كوالي�ض  من  انت�سرت  التي 

احللقات الأخرية من امل�سل�سل عر تكثيف امل�ساهد.

مي زكي.. )زي زمان(
طرحت الفنانة ال�سابة مي زكي، اأغنية "زي زمان" وظهرت ب�سكل خمتلف 

كارتوين.
وقالت مي: "اإن الأغنية �ستاقي اإعجاب اجلمهور لأنها عودة لزمن الفن 
اجلميل واأنها اأغنية حتمل طابعا مميزا، حيث اإنها تتحدث عن فكرة بنت 

تتمنى العودة للزمن القدمي".
واأ�سارت "اإىل اأنها اأخذت وقتا كبريا يف التح�سريات، لكي يتم طرحها ب�سكل 

لئق للجمهور".
ت��وزي��ع م���ورو، جيتار  ت���اج،  اأحل���ان ع��م��اد  الأغ��ن��ي��ة م��ن كلمات علي فتحي، 

م�سطفى ن�سر، مهند�ض �سوت جورج يعقوب، مك�ض وما�سرت مورو.
"�سعبها جي�ض"  اأوبريت  اأعمال مي زكي كانت م�ساركتها يف  اآخر  اأن  يذكر 

وحققت جناحا كبريا.
وتدور اأحداث امل�سل�سل حول �سخ�سية )�سابر( والتي يج�سدها حمادة هال 
فهو �سخ�ض طيب ولكنه يقع يف حب فتاة )ن�سرين طاف�ض( وتنقلب حياته 

راأ�ًسا على عقب بعد ذلك.

الر�سمي  الإع�����ان  حققها  اإي��ج��اب��ي��ة  ف��ع��ل  ردود 
والنهائي مل�سل�سل "moon night" اأو "فار�ض 
امل�سري  املخرج  اأخرجه  الذي  القمر" الأمريكي، 
ويتحدث  اأي�سا  فيه  يظهر  وال��ذي  دي��اب،  حممد 

عنه جنوم امل�سل�سل الذي �سيبداأ عر�سه قريبا.
من جانبه، اأعرب املخرج حممد دياب عن �سعادته 
بكونه جزءا من اأعمال هوليوود وا�سفا اإياه بكونه 
اأن  اأح��ب  ل  عمري  وقال:"طوال  وحت��دي��ا،  حلما 
اأت��رك ب�سمتي،  اأن  اأح��ب  اأك��ون متواجدا فقط بل 
وهو ما اأحلم به حاليا لهذه التجربة، والتجارب 

التي �ستليها باإذن اهلل".
واأ�ساف اأن الإعان الت�سويقي جتاوزت م�ساهداته 
ال�3٠ مليون م�ساهدة يف يومني فقط من طرحه، 

واأنا  مارفل  مل�سل�سات  بالن�سبة  قيا�سي  رقم  وهو 
مب�سوط اأنه متت اإتاحة الفر�سة يل لرتك ب�سمة، 
يف  وم�سري  عربي  اأول  فكوين  تنجح.  اأن  اأمتنى 
مارفل م�سئولية كبرية، واإذا جنحت التجربة باإذن 
اهلل �سيتم ال�ستعانة مبخرجني عرب وم�سريني، 
واأنا كنت مهتما بال�ستعانة مب�سريني يف امل�سروع، 
مثل ه�سام نزيه يف املو�سيقى الت�سويرية، واأحمد 
حافظ املونتري، ورمي العدل وعلي ح�سام يف اجلزء 
احلقيقي،  بوجهها  م�سر  نظهر  وكيف  امل�سري، 
وكان معنا ممثلون م�سريون مثل عمرو القا�سي، 
وزي��زي داغ��ر، واأح��م��د دا���ض، وح��ازم اإي��ه��اب، وكان 

يهمني اإظهار مواهب م�سرية.
وم�سر،  واأوروب���ا  املجر  بني  ت�سويره  مت  امل�سل�سل 

وهو من بطولة اأو�سكار اإيزاك، وايثن هوك، ومي 
قلماوي وعدد كبري من النجوم العامليني.

الأبطال  اأع���م���ال  ن��وع��ي��ة  اإىل  امل�����س��ل�����س��ل  وي��ن��ت��م��ي 
�سممها  الليل"  "فار�ض  و�سخ�سية  اخل���ارق���ني، 
الكاتب دوج مون�ض، ور�سمها الفنان دون بريلني، 
العامل  يف  و�سخ�سيته  خ���ارق  ب��ط��ل  ح���ول  وت����دور 
البحرية  يف  عمل  �سبيكتور،  م��ارك  ُتدعى  العادي 
الأمريكية، وحتول اإىل العمل يف وكالة املخابرات 
وعمل  املنظمتني  كلتا  ت���رك  اأن  وب��ع��د  امل��رك��زي��ة، 
مديره،  ي��د  على  للخيانة  تعر�سه  اإث��ر  كمرتزق، 
ُترك يحارب املوت يف ال�سحراء، يف مهمة مرتزقة 
ال��ك��ات��ب ج��ريم��ي �ساتر  ي��ت��وىل  م�����س��ر، فيما  يف 

الإ�سراف على فريق كتابة العمل.

ت�سلها  التي  الأف��ع��ال  ب���ردود  �سعادتها  ح��داد  داري���ن  املمثلة  اأب���دت 
الدور  اأن  اإىل  م�سرية  "بابلو"،  م�سل�سل  دوره��ا يف  با�ستمرار عن 
مع  اجلمهور  �سي�ساهدها  التي  املفاجاآت  من  الكثري  به  م��ازال 
ت�سعى  ما  دائما  اأنها  دارين  العمل.واأو�سحت  اأح��داث  ت�ساعد 
اإىل التنوع من خال الأعمال التي ت�سارك فيها با�ستمرار، 
الرم�سانية  الدراما  اإىل  بالعودة  �سعيدة  اأنها  على  م�سددة 
ت��ع��ت��ره واح����دا من  ال���ذي  "بابلو"،  امل�����س��ري��ة م��ن خ���ال 
الأدوار الهامة التي ج�سدتها يف الآونة الأخرية، لفتة اإىل 
اأنها حتب العمل مع املمثل ح�سن الرداد وم�سطفى فهمي 
وجناء بدر واأروى جودة، بجانب خمرج العمل حممد 
ي�ساندون  واح��دة  عمل  جمموعة  جميعا  فهم  حماقي، 

بع�سهم، ويعي�سون معا جناح العمل.
اأعمال  اأن��ه��ا حت��ب  داري����ن  ك�سفت  امل��ن�����س��ات؛  وع���ن 
املن�سات جدا، وتراها امل�ستقبل، لفتة اإىل اأن اأفكار 
وكل  التلفزيون،  ع��ن  خمتلفة  املن�سات  اأع��م��ال 
املن�سات  مييز  وم��ا  اخلا�ض،  جمهوره  له  منها 
ه���و الأف����ك����ار ال��ت��ي ت��ك��ون خ����ارج ال�����س��ن��دوق.
"بابلو" كوكبة من النجوم،  وي�سم م�سل�سل 
واأروى  ال����رداد  امل��م��ث��ل ح�سن  راأ���س��ه��م  ع��ل��ى 
عثمان  و����س���ل���وى  ب������در  وجن�������اء  ج�������ودة 
وعثمان  حجازي  وحممود  فاخر  وهالة 
القدير  املمثل  اإىل  اإ�سافة  حممد علي، 
يف  اأح���داث���ه  ف��ه��م��ي.وت��دور  م�سطفى 
بابلو  �سخ�سية  ح��ول  اجتماعي  اإط���ار 
بحب  يحظى  ال���ذي  ال�سعبي  ال��ب��ط��ل 
م���ن اأه�����ايل م��ن��ط��ق��ت��ه، ح��ي��ث يتميز 
باجلدعنة وم�ساعدة الآخرين، كما 
خا�سة،  حرا�سات  �سركة  ميلك  اأن��ه 
من  العديد  يف  يدخل  يجعله  مم��ا 
العمل  ي��ت��ن��اول  ك��م��ا  ال�������س���راع���ات، 
اجلانب العاطفي الذي يجمع بابلو 

ببطات العمل.`

عرب الفنان م�شطفى �شعبان عن �شعادته بردود الفعل جتاه م�شل�شل "داميا عامر"، الذي يقدمه مب�شاركة جمموعة من جنوم 
الكوميديا، موؤكدا اأن العمل دراما خمتلفة وبها الكثري من الألوان.

وقال �شعبان، لـ"اجلريدة"، اإن الفكرة لي�شت وليدة اللحظة، فهي ق�شة 
فرتة  منذ  معه  تقدميها  ينوي  وكان  الهواري،  جمدي  الكبري  املخرج 
طويلة ومل تتح الفر�شة من اأجل النتهاء منها وتقدميها للجمهور، ومت 
تاأجيلها حتى عر�شها عليه هذا العام ورحب كثريا بتقدميها وخو�ش 

ال�شباق الرم�شاين بها.

حممد دياب: �أحلم بخطو�ت �أخرى يف 
هوليوود بعد )فار�س �لقمر(

د�رين حد�د 
�سعيدة بردود 

�لفعل على )بابلو(
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�مل�سروبات �سديدة �حلالوة ت�ساعف 
خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لأمعاء

قالت درا�سة عملية ن�سرتها جملة Gut الريطانية اإن ال�سرطان الأمعاء 
الذي يعتر ثاين اأكر اأنواع �سرطان فتكا، يظهر عادة ب�سكل اأكر مرتني 

لدى الذين يتعاطون بع�ض امل�سروبات �سديدة احلاوة.
وذكرت درا�سة حول العادات الغذائية ل� 95 األف �سخ�ض مت جمع املعطيات 
عنها خال 24 عاما تقريبا، اأن الإدمان على امل�سروبات التي حتتوي على 
الأمعاء.  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  من  ي�ساعف  ال�سكر  من  عالية  كميات 
احتمال  تزيد  امل�سروبات  ه��ذه  م��ن  يومية  ح�سة  ك��ل  اأن  ال��درا���س��ة  وت��وؤك��د 
املحلى  باحلليب  امل�سروبات  ه��ذه  ا�ستبدال  مت  ول��و   .16% بن�سبة  الإ�سابة 
اخلطر  ف��اإن  الد�سم،  كامل  اأو  د�سم  ن�سف  بحليب  اأو  بالقهوة  اأو  �سناعيا 

�سيكون اأقل بن�سبة 36%.
ا�ستبدالها  اأو  امل�سروبات  ه��ذه  تعاطي  "تقليل  اأن  على  ال��درا���س��ة  و���س��ددت 
مب�سروبات اأخرى اأكر فائدة بني املراهقني وال�سباب قد يكون ا�سرتاتيجية 
فعالة حمتملة لتقليل اخلطر املتزايد لاإ�سابة ب�سرطان الأمعاء قبل �سن 

اخلم�سني".
ووفقا ملعطيات منظمة ال�سحة العاملية، يعتر �سرطان الأمعاء - ثاين اأكر 

اأنواع ال�سرطانات �سيوعا بني الن�ساء والثالث عند الرجال.

طريقة �سهلة لتخفي�س 
م�ستوى �لكولي�سرتول

اأب�سط  اأن  الرو�سية،  التغذية  خبرية  اإيفانينكوفا،  تاتيانا  الدكتورة  اأعلنت 
البدين  الن�ساط  اجل�سم هي  الكولي�سرتول يف  م�ستوى  لتخفي�ض  طريقة 

والتغذية ال�سحية.
مدى  ل��اأن��ب��اء،  الرو�سية  نوفو�ستي  ل��وك��ال��ة  ح��دي��ث  يف  اخل��ب��رية  وك�سفت 
حول  الن�سائح  وتقدم  عليه،  املحتوية  والأطعمة  الكولي�سرتول،  خطورة 

كيفية تخفي�ض م�ستواه يف اجل�سم.
ارتفع  اإذا  ولكن  خ��ط��ورة.  اأي  ي�سكل  ل  ذات��ه  بحد  "الكولي�سرتول  وت��ق��ول، 
م�ستواه يف اجل�سم، �سيوؤدي اإىل عواقب وخيمة وي�سبح اأحد اأ�سباب الإ�سابة 
الرتوية  ونق�ض  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ض  ال�سرايني  بت�سلب 

واجللطة الدماغية".
وت�سيف، "من اأجل تقليل خماطر ارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول يف اجل�سم، 
املحتوية  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  م��ن  والتقليل  ال��ب��دين  الن�ساط  ممار�سة  يجب 
والبي�ض  الدهنية  اللحوم  )الزبدة،  امل�سبعة  الدهون  ن�سبة عالية من  على 
واجلبنة( وكذلك الدهون املتحولة )الأطعمة املقلية واملاأكولت ال�سريعة( 

لأنها ت�سبب ا�سطراب وظائف الكبد".

الأر�ش؟ كوكب  يف  بحرية  اكرب  ا�شم  هو  • ما 
- بحرية قزوين.

م�شاحة؟ العامل  قارات  اأكرب  هي  • ما 
- قارة اآ�سيا.

اليابان؟ يف  املُتبع  احلكم  نظام  هو  • ما 
- احلكم المراطوري.

الب�شرية؟ تاريخ  يف  الأقدم  هو  العلوم  من  • اأي 
- علم الفلك.

قزح؟ قو�ش  منها  يتكون  التي  الطيف  األوان  عدد  • كم 
- �سبعة األوان.

العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكر  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 
العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنر  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنر  اأن  تعلم  • هل 

اأيام ثاثة  م�سرية  من  ال�سيء  تب�سر  كانت  اليمامة  زرقاء  اأن  تعلم  • هل 
العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
الأر�ض على  اجلاذبية  �سد�ض  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�سر  �س�تة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ض  فلكية  اآلة  ال�سطرلب  اآلة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ض بن  عبا�ض  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطريان  حاول  اإن�سان  اأول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 

الفتى املدلل
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الرمان احللو
حت��������ت��������وي ث����م����ر 
احللو  ال������رم������ان 
على %10 مواد 
 1% �����س����ك����ري����ة، 
الليمون،  حام�ض 
%84 ماء، 3% 
رماد ق�سر الرمان 
ب������ع������د جت���ف���ي���ف���ه 
 3% وح�������رق�������ه، 
 3% ب�������روت�������ني، 
وعنا�سر  األ���ي���اف 

والفو�سفور  احلديد  من  قليلة  ومقادير   )A، B، C( وفيتامينات  م��رة 
املواد  ن�سبة  ترتفع  ب��ذوره  ويف  واملنغنيز  والبوتا�ض  والكال�سيوم  والكريت 

الدهنية 7-9%.
بالفيتامينات وله خوا�ض  الغذائية وخا�سة  بعنا�سره  الرمان غني  يعتر 
ويفيد  للحرارة  وخمف�ض  ل��اآلم  م�سكن  فهو  عظيمة  وعاجية  وقائية 
الإ�سهال  وقاب�ض حلالت  الطق�ض احلار  اأثناء  ال�سديد  العط�ض  يف حالت 

ومانع للنزيف وخا�سة الناجت عن البوا�سري والأغ�سية املخاطية.
حيث ع�سري الرمان ي�سفي بع�ض حالت ال�سداع واأمرا�ض العيون وخا�سة 
�سعف النظر واإن مغلي اأزهار الرمان يفيد يف عاج اأمرا�ض اللثة وترهلها، 
ال�سيان  امل��زم��ن، على قطع  الإ���س��ه��ال  ال��ن��زف وع��اج  اإي��ق��اف  ت�ساعد على 

الأبي�ض من املهبل.

ابا �سالح رجل عجوز عا�ض حياته ي�سقى ويتعب حتى اأ�سبح من اأغنياء قريته، يف احد الأيام جل�ض يف داره ينظر 
لبنه �سالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت الأمور على 
عك�ض ما متنى الب فلم يكن �سالح غري فتى مدلل وحيد ل ياأبه ب�سيء ل يعمل ول يفكر يف العمل لذلك قال 
ابا �سالح لزوجته ام ابنه عندما اموت لن يعرف �سالح قيمة املال بل �سي�سرفه على هواه وملذاته و�سينتهي املال 

يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�سون يف فقر ورمبا ل جتدون ما تعي�سون فيه فكيف ن�سلح حاله؟
فكرت ام �سالح كثريا ثم قالت اترك المر يل رمبا ا�ستطعت ان افعل معه �سيء .. ذهبت الم بطيبتها وحنانها 
.. بكت  يا امي  اق��رتب منها �سالح و�ساألها م��اذا بك  راأ�سها وظهر عليها احل��زن وعندما  ابنها وقد احنت  اإىل 
بحرارة من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �سببه ل يهمه فقال بل 
يهمني كل ما يجري هنا احكي يل ارجوك .. فقالت وتق�سم ان ل تقول لبيك فقال اق�سم فقالت الم ان اباك 
مير بظروف مالية �سيئة جدا وقد خ�سر معظم ماله يف احدى ال�سفقات والن نحن على و�سك ان ل جند قوت 
يومنا وهو ل يريد ان يخرك فهو يقول انك فتى مدلل ول�ست برجل حتى تتحمل هذا اخلر وانك لن تهتم 

بالمر وتعي�ض على امل ان ترث ما �سيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �سالح ب�سب ما اأ�ساب والده واأي�سا حزن لن والده ل يراه ال فتى مدلا.. فنام ليلته قلقا ويف ال�سباح 
كان قد عزم على امرا ما فخرج من فوره يبحث عن عمل يقوم به ويك�سب منه ما ي�سد احتياجاته ابيه وامه .. 
وبالفعل مع �سعيه اجلاد وجد عما وقبله بل وداوم عليه منذ ال�سباح اإىل امل�ساء ويف نهاية ال�سبوع الول منحه 
�ساحب العمل اجرته فاخذها وهو �سعيد ويكاد قلبه ان قفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا وذهبا 
لوالده وقال له يا ابي هذا املال ك�سبته من عملي فام�سك الب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �سالح 

وا�سرع وام�سك الدنانري وكاد ان يحرق ا�سابعه وقال ملاذا.. انا تعبت يف هذا املال لآتي به.. وملاذا تفعل ذلك.
ابت�سم الب واخد املال من يده وقال الن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�سبته من تعبك واح�س�ست بطعمه وكيف 

هو غايل لقد ا�سعدت قلبي وت�ستحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت لوفر لك هذا املال.

املراقب دونالد ديفي�ش ، يحمل حيوان البنغول اآكل النمل احلر�شفي با�شم �شتيفي واملهدد بالنقرا�ش مت 
اإنقاذه قبل اإطلق �شراحه يف حممية مانيوين برايفت جامي ريزيرف بجنوب اأفريقيا. ا ف ب

اأعلن علماء �سينيون، اأن ال�ساي الأخ�سر ي�ساعد على الوقاية 
من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، التي تعتر اأحد الأ�سباب 

الرئي�سية للوفيات يف العامل، وبالتايل قد يطيل العمر.
وت�سري �سحيفة Mirror، نقا عن نتائج الدرا�سة ال�سينية، 
اإىل اأن هذه الدرا�سة �سملت اأكر من 100 األف �سخ�ض م�ساب 
اأو اجللطة الدماغية. وقد ق�سم  اأمرا�ض القلب  اأو  بال�سرطان 
املجموعة  جمموعتني.  اإىل  الدرا�سة  يف  امل�سرتكني  الباحثون 
الأوىل كان اأفرادها يتناولون ال�ساي على الأقل ثاث مرات يف 

الأ�سبوع، يف حني مل يفعل ذلك اأفراد املجموعة الثانية.
وات�سح خال هذه الدرا�سة التي ا�ستمرت �سبعة اأعوام، اأن خطر 
املوت انخف�ض بني اأفراد املجموعة الأوىل ب�سبب احت�ساء ع�سلة 
 20 بن�سبة  بها،  الإ���س��اب��ة  وحتى  ال��دم��وي��ة  اجللطة  اأو  القلب 
بن�سبة  اأخ��رى  املوت لأ�سباب  باملئة، كما انخف�ض عندهم خطر 

الذين  الدرا�سة  يف  امل�سرتكني  اأن  اأي�سا  وات�سح  باملئة.   15
تتجاوز اأعمارهم 50 عاما ويتناولون ال�ساي بانتظام، ي�سابون 
1،5 ع���ام م��ق��ارن��ة ب��ال��ذي��ن ل ي�سربون  ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب ب��ع��د 

ال�ساي.
ووفقا للباحث الدكتور دون فينغ غو، تطرح املكونات البيولوجية 

الن�سطة يف ال�ساي وخا�سة البوليفينول، خارج اجل�سم.
ويقول، "لذلك من اأجل وقاية القلب يجب �سرب ال�ساي دائما 

وخال فرتة زمنية طويلة".
الأ�سود،  وال�ساي  الأخ�سر  ال�ساي  تاأثري  الباحثون  ق��ارن  وق��د 
البوليفينول  اأن  ه��و  بينهما  الرئي�سي  الخ��ت��اف  اأن  وات�سح 
بخ�سائ�سه  يحتفظ  وبالتايل  يتاأك�سد،  ل  الأخ�سر  ال�ساي  يف 
امل�سادة لاأك�سدة. كما اأو�سى الباحثون بعدم �سرب ال�ساي مع 

احلليب، لأنه يق�سي على التاثري الإيجابي للم�سروب.

�ل�ساي �لأخ�سر.. م�سروب قد يطيل �لعمر


