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اأطعمة ت�ؤثر على معدل �ضربات القلب
يتاأثر معدل �شربات القلب بال�شعور والن�شاط البدين والأطعمة.

ول ت�شكل الأطعمة خطورة على الأ�شحاء بل قد حتتوي على فوائد 
�شحية اأخرى. لكن اإذا كان هناك قلق �شحي على خفقان القلب، جتب 

مراقبة كمية الأطعمة وتاأثريها.
الفلفل احلار: ميكن اأن يوؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، خا�شة 
الفلفل احلار والكاري، اإىل رفع معدل �شربات القلب، وحتفيز اإفراز 

الإندورفني، املادة التي حتفز ال�شعور بالإثارة وال�شرور.
اأنها  درا�شات  اأظهرت  التي  الكاب�شي�شني  على  احل��ار  الفلفل  ويحتوي 

تخف�ض ال�شهية، وتزيد م�شتوى الطاقة ومعدلت �شربات القلب.
ال�شوكول.  تناول  بعد  القلب  �شربات  معدل  يرتفع  قد  ال�شوكول: 
"ينتابهم انفعال بعد تناول  اأن البع�ض  ووفق درا�شة بريطانية تبني 
التي  الكاكاو  تزيد حبوب  اأن  القبالت". وميكن  اأك��ر من  ال�شوكول 
�شربات  ومعدل  التجلط،  ومتنع  ال��دم،  تدفق  ال�شوكول  منها  ُت�شنع 
وال�شاي  ال��ن  حبوب  يف  طبيعي  منّبه  الكافيني  الكافيني:  القلب.  
والكاكاو واأطعمة الأخرى. وت�شيفه بع�ض ال�شركات امل�شنعة لالأغذية 
اإىل بع�ض امل�شروبات. وللكافيني قدرة على زيادة معدل �شربات القلب 
ال�شغط احلذر  بارتفاع  املر�شى  وعلى  الدماغ،  ون�شاط  الدم  و�شغط 

من م�شروبات الطاقة لأنها غنية بالكافيني.

اأدوية االكتئاب اأقل فائدة على املدى الط�يل
على  الكتئاب  ا�شتخدام م�شادات  اأن  �شعودية جديدة  درا�شة  اأظهرت 
بامل�شابني  مقارنة  احلياة،  ج��ودة  بتح�شني  يرتبط  ل  الطويل  امل��دى 

بالكتئاب الذين ل يتناولون الأدوية.
واأج��رى الدرا�شة الباحث عمر اآل حممد وزم��الوؤه من جامعة امللك 

�شعود بالريا�ض، وُن�شرت نتائجها يف جملة "بلو�ض" الطبية.
وبح�شب موقع "�شاين�ض دايلي"، ا�شتخدمت الدرا�شة بيانات من م�شح 
و2015.   2005 عامي  بني  الأمريكية  ال�شحية  للنفقات  مطّول 
17.47 م��ل��ي��ون م��ري�����ض م�شاب  امل�����ش��ح ك���ان ه��ن��اك  وخ����الل ف���رة 
% منهم   57.6 وتلقى  املتابعة،  ع��ام، مع عامني من  كل  بالكتئاب 

العالج بالأدوية امل�شادة لالكتئاب.
وارتبط ا�شتخدام م�شادات الكتئاب ببع�ض التح�شن يف املكون العقلي، 
لكن عند مقارنة هذا التغري الإيجابي مبثيله لدى من ل يتناولون 
اأدوي����ة الك��ت��ئ��اب مل جت��د ال��درا���ش��ة اأي ارت��ب��اط ل��ه دلل���ة اإح�شائية 
ل�شتخدام الأدوية على نوعية احلياة يختلف عن التح�شن الذي طراأ 

على حياة امل�شابني باكتئاب ول يتناولون اأدوية.
وقال موؤلفو الدرا�شة: "على الرغم من اأننا ما زلنا بحاجة اأن يوا�شل 
اأن هناك  اإل  امل�شادة،  الأدوي��ة  ا�شتخدام  بالكتئاب  امل�شابني  مر�شانا 
للتدخالت  الفعلي  التاأثري  لتقييم  الأجل  درا�شات طويلة  اإىل  حاجة 
دور  اإن  املر�شى.  ه���وؤلء  نوعية حياة  ال��دوائ��ي��ة على  وغ��ري  ال��دوائ��ي��ة 
لالكتئاب  امل��دى  طويلة  الإدارة  يف  وال�شلوكية  املعرفية  ال��ت��دخ��الت 

يحتاج اإىل مزيد من التقييم".

حتريك الذراعني اأثناء الرك�ض ال يزيد ال�ضرعة
اأجروا �شباقات رك�ض �شريعة  اإن الريا�شيني الذين  قال بحث جديد 
���ش��رع��ة من  بنف�ض  ت��ق��ري��ب��اً  ك��ان��وا  واأذرع���ه���م مغلقة ع��ل��ى ���ش��دوره��م 

يرك�شون مع تاأرجح الذراعني الطبيعي.
"�شاين�ض دايلي"، اأجرى الدرا�شة فريق من جامعتي  وبح�شب موقع 
�شرعة  بفح�ض  الباحثون  وق��ام  ت�ش�شر.  وو�شت  ميدو�شت  �شاوثرن 
امل�شاركني الذين رك�شوا اأوًل 30 مراً بحركة ذراع منتظمة، ثم مرة 

اأخرى بحركة ذراع حمدودة.
تباطاأ  للذراع،  مقيدة  بحركة  الدرا�شة  يف  امل�شاركون  انطلق  وعندما 
وقتهم يف اجلري مبعدل 0.08 ثانية فقط يف املتو�شط، وهو ما ميثل 
اختالًفا بن�شبة 1.6 يف املائة عن وقت رك�ض امل�شاركني اأثناء حتريك 

اأذرعهم.
وقال بير وياند، خبري ال�شرعة الب�شرية الذي اأ�شرف على التجربة: 
القائل  الكال�شيكي  الراأي  اأن  اإىل  اإليها  تو�شلنا  التي  النتائج  "ت�شري 
باأن تاأرجح الذراع يقود حركة ال�شاق مبا�شرة للتاأثري على الأداء غري 

مدعوم جيداً".
واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن العّدائني ي�شتخدمون حركة الذراع يف 

ال�شباقات كا�شراتيجية ملنع اجل�شم من الدوران غري املرغوب فيه.
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ال�ض�دان.. امل�ضرح االفرتا�ضي 
يبتلع جمه�ر اخل�ضبة ال�اقعية

تزايدت يف ال�شودان خالل الفرة الأخرية ظاهرة عر�ض الأعمال الفنية 
والدرامية على مواقع التوا�شل الجتماعي وقنوات �شبكة الإنرنت التي 
تلك  م��ن  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  م��ن ح�شة  امل��ئ��ة  يف   60 ع��ل��ى  ا���ش��ت��ح��وذت 
ت�شعها  التي  ال�شعبة  ال�شروط  على  باللوم  خمت�شون  واأل��ق��ى  الأع��م��ال. 
اإىل  اإ�شافة  الفنية،  الأعمال  واأ�شحاب  املنتجني  التلفزيونية على  القنوات 
القنوات  يف  والرعايات  الإعالنات  حجم  وتراجع  احلكومي  الدعم  ق�شور 
من  الأك���ر  احل�شة  على  الإن��رن��ت  �شبكة  ا�شتحواذ  ظ��ل  يف  التلفزيونية، 
ال��ع��دي��د من  اإىل  الفني عمر احل���اج  ال��ن��اق��د  ال��ت��ج��اري��ة. ي�شري  الإع��الن��ات 
الأزمات التي يعي�شها قطاع الدراما وامل�شرح يف ال�شودان، مما دفع العديد 
التقليدية؛  العر�ض  دور  اإط��ار  خ��ارج  جمهورها  عن  للبحث  الأع��م��ال  من 
فاأ�شبحت مواقع التوا�شل الجتماعي متنف�شا للعديد من الأعمال لأنها 

توفر مميزات فقدتها دور العر�ض التقليدية خالل الفرة الأخرية.
ويقول احلاج ملوقع �شكاي نيوز عربية اإن بع�ض و�شائط التوا�شل الجتماعي 
واإعالنية  ترويجية  فر�ض  وتوفر  اأق��ل  بتكاليف  الفنية  الأع��م��ال  تعر�ض 

اأف�شل من تلك التي توفرها دور العر�ض التقليدية.
الإنرنت  �شبكة  على  الفنية  ال��ع��رو���ض  ظ��اه��رة  انت�شار  اأن  احل���اج  وي���رى 
يتما�شى مع الظروف ال�شيئة التي تعانيها البنية التحتية الفنية يف البالد 
حيث تفر�ض القنوات التلفزيونية يف بع�ض الحيان �شروطا قا�شية لإنتاج اأو 
تبني العمل الفني. وي�شري احلاج اأي�شا اإىل اأن الكثري من منتجي العمال 
الغنية الدرامية اأو امل�شرحية وجدو يف �شبكة الإنرنت والو�شيلة الأف�شل 
لعر�ض اأعمالهم ب�شبب تقادم دور العر�ض، وعدم وجود الهتمام الالزم من 

الدولة واجلهات املعنية.

تكرمي امللكة اإليزابيث 
بـدمية باربي

بطرح  اإليزابيث  امللكة  تكرمي  �شيجري 
دمية باربي على هيئتها مبنا�شبة اليوبيل 

البالتيني جللو�شها على العر�ض.
للدمية  امل�شنعة  ماتيل  �شركة  وذك���رت 
لعتالء  ال�شبعني  ال��ذك��رى  حتيي  اإن��ه��ا 
امللكة العر�ض مبجموعة تذكارية للدمية 

باربي.
وت��رت��دي ال��دم��ي��ة ث��وب��ا ب��ال��ل��ون العاجي 
بنماذج  م��زي��ن��ا  ال���ل���ون  اأزرق  وو����ش���اح���ا 
وت�شع  واأ�����ش����رط����ة.  لأو����ش���م���ة  م�����ش��غ��رة 
الذي  لذلك  تاجا مماثال  اأي�شا  الدمية 

ارتدته اإليزابيث يف يوم زفافها.
امللكة  ذك��رى ميالد  واأم�ض اخلمي�ض هو 
ال�����ش��اد���ش��ة وال��ت�����ش��ع��ني، واع��ت��ل��ت العر�ض 
بعد وفاة والدها امللك جورج ال�شاد�ض يف 
1952. وهي  ال�شاد�ض من فراير عام 
اأط����ول احل��ك��ام جلو�شا ع��ل��ى ال��ع��ر���ض يف 

تاريخ بريطانيا.
و����ش���ت���ب���اع ال���دم���ي���ة يف م���ت���اج���ر ه������ارودز 
قبيل  ل��ن��دن  يف  وهامليز  و�شيلفريدجز 
الحتفالت الر�شمية باليوبيل البالتيني 

يف مطلع يونيو.

زي�ت الطهي.. قد تعزز تده�ر 
الدماغ و"يتلف" خالياه �ص 23

هذا الفيتامني مهم 
حلديثي ال�الدة

اأكدت الدكتورة مونيكا نيهاو�ض على اأهمية فيتامني K حلديثي الولدة، 
حيث اإنه يحميهم من النزيف الدماغي ملا يتمتع به من اأهمية حمورية 

يف نظام تخر الدم.
واأو�شحت طبيبة الأطفال الأملانية اأن لن الأم يحتوي على كمية قليلة 
من فيتامني K، لذا ينبغي اإعطاء الفيتامني للطفل يف �شورة نقط عر 

الفم بعد الولدة وخالل ال�شهور الأوىل من عمره.
وميكن ال�شتدلل على نق�ض هذا الفيتامني يف اجل�شم من خالل بع�ض 
الأعرا�ض مثل النعا�ض وبطء ردة الفعل وعدم الرغبة يف الر�شاعة. وبعد 
من  الفيتامني  بهذا  الطفل  ج�شم  اإم���داد  ميكن  الر�شاعة  ف��رة  اإمت���ام 

خالل اللن واخل�شروات اخل�شراء كال�شبانخ.
ُي�شار اإىل اأن النزيف الدماغي قد يوؤدي اإىل اأ�شرار م�شتدمية بالدماغ، 

ويف اأ�شواأ احلالت قد يوؤدي اإىل الوفاة.

فوائد �صحية منّوعة لع�صري اخليار:
- ي�شاعد على اإعادة التوازن لأي خلل يح�شل يف الهرمونات، 
والذي يكون �شببه م�شاكل يف الغّدة الدرقية، وذلك طبعاً 

مع ا�شت�شارة الطبيب.
- ي�شاعد يف احلفاظ على �شحة العيون الناجت عن التقّدم 

بالعمر.
- ي�شاهم يف عملية اله�شم ويعالج الإم�شاك.

ال�شيليكون،  م��ع��دن  ل��ت��واف��ر  الب�شرة  ن�����ش��ارة  م��ن  ي��زي��د   -
وذلك عر و�شع �شرائح اخليار يومياً على الب�شرة اأو �شرب 

ع�شري اخليار.
ع�شري  م��ن  ك��وب��اً  اإن  حيث  الغذائية؛  للحميات  مالئم   -
النتباه  30 وحدة حرارية. لكن يجب  اخليار ل يتعدى 

من ح�شول النفخة يف املعدة لدى تناوله بكرة.
اأي  بطبيعتها  ت��ق��اوم  م��واد  على  اخل��ي��ار  يحتوي ع�شري   -

توّرم اأو احمرار يف اجللد.
- يحتوي على عنا�شر حتمي من ت�شاقط ال�شعر.

- ي�شاعد على تفتيح الب�شرة عر خلط ع�شري خيارة مع 
الب�شرة  على  وتطبيقها  الليمون  ع�شري  من  كافية  كمية 
على  يعمل  كما  باملاء.  الوجه  �شطف  ث��مَّ  دقيقة.   15 مل��دة 

. A اإزالة ت�شبغات الب�شرة، وذلك بف�شل وجود فيتامني
مما  طبيعي،  ب�شكل  ال��وج��ه  ت��ري��د  على  اخل��ي��ار  يعمل   -
يخّفف من الحمرار الذي ي�شّببه حب ال�شباب، كما يعمل 

كمرّطب طبيعي لحتوائه على %90 من املاء.

ترطيب اجل�صم 
يحتوي اخليار على ن�شبة عالية جداً من املاء، مما يجعله 
اليوم  ط��وال  اجل�شم  ترطيب  على  للحفاظ  رائعاً  اختياراً 

خا�شة يف ف�شل ال�شيف.
عالية  م�شتويات  على  باحتوائه  اخليار  يتمّيز ع�شري  كما 
على  ي�شاعد  حيث  املناعة،  لتقوية  الهام   C فيتامني  من 
الدفاع  خط  تعّد  التي  البي�شاء  ال��دم  خاليا  اإنتاج  حتفيز 

يعد  ذل��ك  اإىل  بالإ�شافة  امليكروبات،  �شد  للج�شم  الأول 
حماربة  على  يعمل  لالأك�شدة  ق��وي��اً  م�شاداً   C فيتامني 

ال�شوارد احلّرة.

توازن الهرمونات
العظام  ب�شحة  الكال�شيوم  اأهمية  البع�ض  يربط  ما  ع��ادة 
الدم  يف  الكال�شيوم  م�شتوى  ف���اإنَّ  ال��واق��ع  يف  ولكن  فقط، 
يعّد مهماً يف احلفاظ على توازن الهرمونات، فمثاًل عند 
حدوث خلل يف وظائف الغدة الدرقية اأو النخامية ي�شاعد 
الكال�شيوم  العايل من  ملحتواه  تناول ع�شري اخليار نظراً 
م�شتوياتها  واحل��ف��اظ على  ال��ه��رم��ون��ات  ت���وازن  اإع����ادة  يف 

الطبيعية.

تخرث الدم
ي�شّبب نق�ض فيتامني K يف اجل�شم م�شاكل يف تخر الدم؛ 
اأو غ��زارة الدورة  اللثة،  اأو  الأن��ف،  اإىل نزيف  ي��وؤدي  اإذ قد 
تناول  ي�شاهم  ه��ن��ا  م��ن  ال��ب��وا���ش��ري.  ن��زي��ف  اأو  ال�����ش��ه��ري��ة، 
الأطعمة اأو امل�شروبات التي حتتوي على فيتامني K مثل 
ع�شري اخليار يف حتفيز التخر يف اجل�شم وت�شريع �شفاء 

الأن�شجة املت�شررة.

اجلهاز الع�صبي
لغناه  ال��ب��دين  الن�شاط  حت�شني  يف  اخل��ي��ار  ع�شري  يفيد 
بعن�شر الكال�شيوم؛ حيث يلعب الكال�شيوم دوراً رئي�شياً يف 

نقل الإ�شارات الع�شبية بني اجلهاز الع�شبي والع�شالت.

ال�صرطان
املواد  الكوكوربيا�شني وهي من  م��ادة  على  اخليار  يحتوي 
امل�شادة  بخ�شائ�شها  تتميز  ال��ت��ي  ب��ي��ول��وج��ي��اً  ال��ن�����ش��ط��ة 
نوع  وه��ي  الليغانات،  على  اأي�شاً  يحتوي  كما  لل�شرطان. 
مبا�شراً  ارتباطاً  ترتبط  التي  البوليفينول  مرّكبات  من 

بخف�ض خطر الإ�شابة باأنواع معينة من ال�شرطان.

حماية النظر
يتمّتع ع�شري اخليار مبحتوى جّيد من م�شادات الأك�شدة 
مع  النظر  على  احل��ف��اظ  يف  ت�شاعد  ال��ت��ي   A وفيتامني 

التقّدم يف العمر، ورمبا الوقاية من بع�ض الأمرا�ض.

خ�صارة الوزن
كونه  للرجيم؛  اأهميته  اخل��ي��ار  ع�شري  ف��وائ��د  اأح���د  ي��ع��ّد 
ف��ق��رياً ب��ال�����ش��ع��رات احل���راري���ة؛ ل���ذا مي��ك��ن ا���ش��ت��ب��دال ماء 
اخليار وع�شريه بامل�شروبات الغازية ال�شكرية، وامل�شروبات 
احلرارية  ال�����ش��ع��رات  تقليل  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة  ال��ري��ا���ش��ي��ة؛ 

امل�شتهلكة خالل النظام الغذائي اليومي.

�صحة ال�صعر والب�صرة
على  لحتوائه  نظراً  لل�شعر؛  اخليار  فوائد ع�شري  تتعّدد 
فيتاميني C، وK، والنحا�ض، ومرّكبات الكريت املختلفة 
فروة  تهيج  من  وتقلل  لل�شعر،  ال�شحي  النمو  تعزز  التي 
الراأ�ض، كما قد ت�شاعد اخل�شائ�ض املردة وامللطفة للخيار 
اللتهابات،  بع�ض  م��ن  التخفيف  يف  لالأك�شدة  وامل�����ش��اّدة 
ومتنح ال�شعر ملعاناً وقوة. ل تقت�شر فوائد ع�شري اخليار 
الأمرا�ض،  من  والوقائية  العالجية  ال�شتخدامات  على 
بل اإن تناوله بانتظام يف النظام الغذائي ي�شاهم يف تغذية 
كما  وحيوية،  ن�شارة  عليها  وي�شفي  وترطيبها،  الب�شرة، 
ميكن ا�شتخدامه مو�شعياً على الب�شرة كقناع اأو تونر؛ ملا 
يتمتع به من خ�شائ�ض مذهلة. من فوائد ع�شري اخليار 
للوجه اأنه يحتوي على م�شادات الأك�شدة التي تلعب دوراً 
ال���ذي يعمل على   C ال��ت��ج��اع��ي��د، وف��ي��ت��ام��ني  يف حم��ارب��ة 
حتفيز منو خاليا جديدة، وكذلك حم�ض الفوليك الذي 
الب�شرة  جتعل  التي  البيئية  ال�شموم  حم��ارب��ة  يف  ي�شاهم 

تبدو متعبة، وتت�شّبب يف ظهور عالمات تقّدم العمر.

عني كهربائية مل�ضاعدة 
املكف�فني على الروؤية !

ميكن اأن تكون الروؤية ال�شطناعية 
وقت  اأي  م���ن  ال���واق���ع  اإىل  اأق�����رب 
العلماء  ط�����ور  اأن  ب���ع���د  م�������ش���ى، 
م�شممة  �شغرية  كهربائية  عيًنا 
الدقيقة،  الروبوتات  لت�شتخدمها 
املكفوفني  ت�شاعد  اأن  ميكن  والتي 
من  ال��روؤي��ة  على  ا  اأي�شً النهاية  يف 

جديد.
واب����ت����ك����ر ب���اح���ث���و ج���ام���ع���ة ولي�����ة 
نظام  با�شتخدام  اجل��ه��از  جورجيا 
ي�شمح  مما  جديد،  راأ���ش��ي  تكدي�ض 
على  وت�����ش��غ��ي��ل��ه  ح��ج��م��ه  بتقلي�ض 
م�شتويات متناهية ال�شغر. وهدف 
الفيزياء  اأ���ش��ت��اذ  ب��ق��ي��ادة  ال��ف��ري��ق، 
اإن�شاء  ه��و  يل،  ���ش��ي��دوجن  امل�����ش��اع��د 
اأن  ميكن  احلجم  �شغرية  ك��ام��ريا 
ل���روب���وت���ات �شغرية،  ك��ع��ني  ت��ع��م��ل 
املناطق  اإىل  ال��و���ش��ول  على  ق���ادرة 
الو�شول  الب�شر  ي�شتطيع  ل  التي 
اإليها. ويف امل�شتقبل، يقول الفريق 
اإنه ميكن تكييف نف�ض التكنولوجيا 
اأو  للمكفوفني،  ال���روؤي���ة  لتحقيق 
حالة  يف  الأل������وان  اإدراك  حت�����ش��ني 

عمى الألوان.
ط����رًق����ا  اجل������ه������از  ي���������ش����ت����خ����دم  و 
العمليات  ل��ت��ق��ل��ي��د  ا���ش��ط��ن��اع��ي��ة 
ت�شمح  ال��ت��ي  احليوية  الكيميائية 
نحو  خطوة  وه��ي  بالروؤية  للب�شر 
ك��ام��ريا روب����وت ���ش��غ��رية احلجم. 
"نو�شح  يل  ال��روف��ي�����ش��ور  وق����ال 
امل��ب��داأ الأ���ش��ا���ش��ي واجل����دوى لبناء 
هذا النوع اجلديد من م�شت�شعرات 
ال�شور مع الركيز على الت�شغري، 
ويح�شن التعرف على الألوان عند 
مقارنته باأجهزة اجليل ال�شابق من 
ه��ي وظيفة  وه���ذه  احل��ج��م،  نف�ض 

الروؤية الأكر اأهمية".
و ت��ع��ت��م��د م�����ش��ت�����ش��ع��رات الأل������وان 
التقليدية عادًة على تخطيط قناة 
ا�شت�شعار اللون اجلانبي وت�شتهلك 
ق����دًرا ك��ب��رًيا م��ن امل�����ش��اح��ة املادية 
لالألوان.  دقة  اأقل  اكت�شاًفا  وتوفر 
"من  يل  ال����روف����ي���������ش����ور  وق��������ال 
املعروف اأن اأكر من 80 يف املائة 
من  التقاطها  يتم  املعلومات  م��ن 
خالل الروؤية يف البحث وال�شناعة 
اليومية.  وح���ي���ات���ن���ا  والأدوي������������ة 
بحثنا هو  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��غ��ر���ض 
ت��ط��وي��ر ك���ام���ريا ���ش��غ��رية احلجم 
ميكنها  التي  الدقيقة  للروبوتات 
دخ�����ول امل�����ش��اح��ات ال�����ش��ي��ق��ة غري 
امللمو�شة بالو�شائل احلالية ، وفتح 
اآفاق جديدة يف الت�شخي�ض الطبي، 
والت�شنيع،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  وال���درا����ش���ة 

وعلم الآثار، وغري ذلك الكثري".
براءة  معلقة  حالًيا  التكنولوجيا 
اخراع مع مكتب نقل التكنولوجيا 
الذي  جورجيا.  بولية  والت�شويق 
يقول اإن عدًدا من �شركاء ال�شناعة 
مهتمني  ي��ك��ون��وا  اأن  املحتمل  م��ن 

با�شتخدام التكنولوجيا. 

ف�ائد ع�ضري اخليار رمبا 
تعرفينها للمرة االأوىل

ل�صحة  اخل�صروات  ع�صائر  اأف�صل  من  اخليار  ع�صري  يعترب 
اجل�صم، الب�صرة وال�صعر. يتمّيز مبحتواه العايل من املاء الذي 
مينح �صعورًا باالنتعا�ش واالرتواء، ف�صاًل على ترطيبه للج�صم، 

و�صهولة حت�صريه يف املنزل. يحتوي على العديد من العنا�صر 
 A الغذائية الهامة ل�صحة اجل�صم، فهو غني بالفيتامينات
وB وC،و، K ،. وكذلك العديد من املعادن مثل املغني�صيوم 

والبوتا�صيوم، باالإ�صافة اإىل مرّكبات البوليفينول.
حول فوائد ع�صري اخليار تتحدث اخت�صا�صية التغذية �صو�صن 
الوزان جربي اإىل "�صيدتي نت" يف املو�صوع االآتي، موؤكدة اأن 
جمعية  الحظت  وقد  الغذائية  باالألياف  غنيًا  يعّد  اخليار 
يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  الغذائية  االألياف  اأن  االأمرييكية  القلب 

التحكم بالكولي�صرتول والوقاية من م�صاكل القلب.
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�ش�ؤون حملية

كما اأح�صن اهلل اإليك.. حما�صرة يف جمل�ش حممد خلف باأبوظبي

نظمها مكتب �ض�ؤون املجال�ض بدي�ان ويل عهد اأب�ظبي بالتعاون مع الهيئة العامة لل�ض�ؤون االإ�ضالمية واالأوقاف

بعنوان »العطاء االإن�صاين يف وثيقة اخلم�صني

»تراث االإمارات« ينظم ندوة مبنا�ضبة ي�م زايد للعمل االإن�ضاين

•• اأبوظبي- الفجر

الهيئة  بالتعاون مع  اأبوظبي  املجال�ض بديوان ويل عهد  �شوؤون  نظم مكتب 
خلف  حممد  جمل�ض  يف  حما�شرة  والأوق����اف،  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة 
مبنطقة الكرامة، حتت عنوان "كما اأح�شن اهلل اإليك"، قدمها الدكتور عمر 

�شاكر الكبي�شي كبري الوعاظ يف الهيئة.
اإدارة املهرجانات  و�شهد املحا�شرة عي�شى �شيف املزروعي، نائب رئي�ض جلنة 
املثقفني  م��ن  نخبة  ج��ان��ب  اإىل  ب��اأب��وظ��ب��ي،  وال��راث��ي��ة  الثقافية  وال��رام��ج 

والكتاب وال�شعراء والإعالميني وعدد من اأهايل املنطقة.
العامة  الهيئة  يف  ال��وع��اظ  كبري  الكبي�شي،  �شاكر  عمر  ال��دك��ت��ور  وحت���دث 

لل�شوؤون الإ�شالمية والأوق��اف، خالل املحا�شرة، عن ف�شائل �شهر رم�شان 
اأداء  وثقافة  الأواخ���ر،  بالع�شر  تتعلق  التي  ال�شيام  اأح��وال  وبع�ض  امل��ب��ارك، 
ال�شيام، وف�شل الزمان الذي يتعلق بالليل والنهار، ومنزلة ال�شهر املبارك 

ومنزلة ال�شيام.
كما تناول املحا�شر، ماآثر املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب 

"رحمه  زاي��د  ال�شيخ  اأن  موؤكداً  اأخالقياته،  يف  الإن�شاين  والبعد  ثراه"،  اهلل 
اهلل" اأ�ش�ض دولة فا�شلة باأهلها و�شعبها، وقد متيز  باأنه كان ير�شد العمل 
الإن�شاين ويق�شده على اأنه عمل هلل �شبحانه وتعاىل، وعمل خلدمة الب�شرية 
والإن�شانية دون البحث عن اأي مقا�شد اأخرى، فلقد كان "رحمه اهلل" ينظر 

لالإن�شان على اأنه خملوق ُمكرم ومن ا�شتطاع اأن يكرمه فليفعل.

•• اأبوظبي-الفجر

نظم مركز زايد للدرا�شات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، يف مقره 
بالبطني، ندوة مبنا�شبة يوم زايد للعمل الإن�شاين، بعنوان »العطاء الإن�شاين 
يف وثيقة اخلم�شني.. ا�شتمرار لنهج الإمارات الأ�شيل« حتدث فيها الدكتور 
حممد عبداهلل العلي الرئي�ض التنفيذي ملركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات، 
وحمد الكعبي رئي�ض حترير �شحيفة »الحتاد«، والدكتور عبداهلل ال�شويدي 
فاطمة  واأدارت��ه��ا  الإن�شانية،  للعلوم  زاي��د  بن  م�شت�شار مدير جامعة حممد 

الأحبابي رئي�شة وحدة التدقيق اللغوي يف مركز تريندز.
للدرا�شات  التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  ع��ب��داهلل  علي  �شعادة  ال��ن��دوة  ح�شر 
املدير  املن�شوري  الإم���ارات، و�شعادة حممد جمعة  ت��راث  ن��ادي  والإع���الم يف 
التنفيذي للخدمات امل�شاندة، وعدد من مرافقي املغفور له ال�شيخ زايد بن 
والإعالميني  الأكادمييني  من  ونخبة  ث��راه«،  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
واملهتمني. وا�شتهلت الندوة بكلمة لنادي تراث الإمارات، األقاها بدر الأمريي 
املدير الإداري يف مركز زايد للدرا�شات والبحوث، الذي اأ�شار اإىل اأن يوم زايد 
�شنة،  اإحيائه يف كل  الإم���ارات على  ت��راث  ن��ادي  درج  ال��ذي  الإن�شاين  للعمل 
اأن خ�ض الإم��ارات بنعمه، واأ�شل  هو منا�شبة ل�شتذكار ف�شل اهلل عز وجل 
امل�شري  الإن�شانية والإمي��ان بوحدة  والأخ��وة  اأهلها خ�شال اجلود  يف نفو�ض 

الإن�شاين وامل�شوؤولية جتاه ال�شعوب دون اعتبار لعرق اأو دين اأو معتقد.
ومن جهتها اأكدت فاطمة املن�شوري مديرة مركز زايد للدرا�شات والبحوث 

يف كلمة با�شم املركز، اأن اهتمام نادي تراث الإم��ارات من خالل مركز زايد 
بالحتفاء بذكرى يوم زايد للعمل الإن�شاين هو تقليد �شنوي اعتاد النادي 
واإ�شراتيجيتها  ومبادراتها  ال��دول��ة  بفكر  وتاأ�شيله  ورب��ط��ه  تنظيمه  على 

وتراثها وتاريخها العريق. 
العطاء  ك��ون  كبرية  وطنية  اأهمية  العام  ه��ذا  يف  حتمل  ال��ذك��رى  اإن  وقالت 
الإن�شاين وامل�شاعدات الإن�شانية وردت كمبداأ رئي�شي ومهم يف وثيقة مبادئ 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بها  وج��ه  التي  اخلم�شني 
املجل�ض  واأع�شاء  عهده  وويل  نائبه  واعتمدها  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�ض 

الأعلى حكام الإمارات خريطة للطريق للخم�شني �شنة املقبلة.
اأن دولة الإم��ارات تبنت  وجاء حديث الدكتور حممد عبداهلل العلي موؤكداً 
اإن�شانياً ملهماً يف �شيا�شتها اخلارجية، وقدمت منوذجاً  منذ تاأ�شي�شها نهجاً 
الدول  جلميع  الإن�شانية  امل�شاعدات  تقدمي  يف  العامل  دول  لكّل  به  يحتذى 
واملجتمعات حول العامل، انطالقاً من القيم التي ر�شخها املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان »رحمه اهلل« التي توؤمن بالأخوة الإن�شانية واأهمية 
التعاون والت�شامن بني بني الب�شر وتقدمي امل�شاندة للمحتاج واإغاثة امللهوف 

اأياً كان دينه اأو جن�شه اأو ثقافته.
البارز  تاأثريه  له  كان  العاملي لالإمارات  الإن�شايّن  ال��دور  اأن هذا  اإىل  منوهاً 
واملهم يف تعزيز وتر�شيخ مكانتها يف العمل الإن�شاين العاملي. واأكد اأن وثيقة 
مبادئ اخلم�شني التي اأقرتها القيادة الإماراتية الر�شيدة، لر�شم م�شتقبل 
الدولة يف ن�شف القرن املقبل، جاءت لر�شخ ا�شتمرارية هذا النهج الإن�شايّن 

الوثيقة  م��ن  التا�شع  امل��ب��داأ  اأك���د  حيث  الإم��ارات��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  يف 
يتجزاأ من  الإم��ارات هي جزء ل  لدولة  الإن�شانية اخلارجية  امل�شاعدات  اأن 

م�شريتها والتزاماتها الأخالقية جتاه ال�شعوب الأقل حظاً.
من جهته، حتدث حمد الكعبي، عن ال�شفات التي ر�شخها املغفور له ال�شيخ 
زايد »طيب اهلل ثراه« يف ال�شخ�شية الإماراتية حتى باتت من املميزات التي 
والعطاء،  والت�شحية  الإيثار  �شفات  وهي  غريها،  عن  الإم���ارات  بها  تتميز 
املراكز  تت�شدر  اليوم  الإماراتية  ال�شخ�شية  جعلت  ال�شفات  ه��ذه  اإن  وق��ال 

وحتظى بالقبول اأينما حلت.
وقدم الكعبي ر�شداً لأرقام واإح�شائيات تبني حجم امل�شاعدات الإن�شانية التي 
اإن الإم��ارات وجدت  قدمتها الإم��ارات خالل اخلم�شني �شنة املا�شية، وق��ال 
اأن الدبلوما�شية الإن�شانية والعطاء الإن�شاين وما غر�شه ال�شيخ زايد »رحمه 
ال�شفات �شمن مبادئها  ال�شحيح، فجعلت هذه  الطريق  اهلل« من قيم، هو 
بالدعم  الإن�شاين  الإم���ارات  نهج  ا�شتمرار  على  مدلاًل  املقبلة.  للخم�شني 
الكبري وامل�شاعدات التي قدمتها الإمارات ل� 135 دولة اإبان جائحة كورونا 

دون متييز بني �شعب واآخر.
زايد  ال�شيخ  روؤي��ة  ال�شويدي يف نطاق حتليل  الدكتور عبداهلل  وجاء حديث 
»طيب اهلل ثراه« يف ما يتعلق بالعمل الإن�شاين، فتناول روافد نهج املغفور له 
يف العمل الإن�شاين التي حددها يف الفطرة، والربية، والثقافة العربية ذات 

الطابع الإ�شالمي.
واأ�شار ال�شويدي اإىل اأن روؤية ال�شيخ زايد لكيفية التعامل مع الروة ارتكزت 

وح�شن  عليها،  احل��ف��اظ  ينبغي  وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  م��ن  ع��ط��اء  اأن��ه��ا  على 
ا�شتغاللها لتوفري احلياة الكرمية لل�شعب، واأن ل تكون حكراً على الأغنياء، 
والإن�شانية  الأخ��رى،  ال��دول  والأ�شقاء يف  الأ�شدقاء  ت�شمل  اأن  ينبغي  واأنها 

جمعاء.
وقال اإن اأ�ش�ض العمل الإن�شاين لدى املغفور له ال�شيخ زايد، انبنت على كون 
العمل الإن�شاين جزءاً من تعاليم الدين الإ�شالمي احلنيف، واأنه ل يجب اأن 
يرتبط باأي توجهات �شيا�شية، اإ�شافة اإىل موؤ�ش�شية العمل الإن�شاين، وتنوع 

جمالته، وارتباطها بالبناء والتنمية.
�شهدت الندوة ع��دداً من املداخالت عن ال�شيخ زايد »رحمه اهلل« ونهجه يف 
العطاء ومواقفه الإن�شانية، من اأبرزها مداخلة ال�شيخ الدكتور �شامل حممد 
بن ركا�ض العامري ع�شو املجل�ض الوطني الحتادي �شابقاً، ومداخلة معايل 
اخلا�شة  ال�����ش��وؤون  رئي�ض  الها�شمي  مو�شى  ال�شيد  ب��ن  عبدالرحيم  ال�شيد 
ال�شابق لل�شيخ زايد، واأخ��رى للدكتور حممد الفاحت زغل الباحث يف مركز 

زايد للدرا�شات والبحوث.
ال�شيوف  الرميثي  اهلل  عبد  علي  �شعادة  ا�شطحب  ال��ن��دوة  انتهاء  وع��ق��ب 
املغفور  وم�شرية  ل�شرية  يوثق  ال��ذي  زاي��د  ال�شيخ  معر�ض  داخ��ل  جولة  يف 
�شملت اجلولة  ث��راه«، كما  نهيان »طيب اهلل  اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  له 
علياء  الفنانة  م��ن  ك��ل  فيه  و�شاركت  للندوة  امل�شاحب  الت�شكيلي  املعر�ض 
ال�شويدي والفنانة موزة املن�شوري والفنانة نوال العامري بلوحات تعر عن 

الإمارات وتراثها وثقافتها وبيئتها.

 حديقة احلي�انات بالعني تقدم اأن�ضطة رم�ضانية متن�عة�ضرطة اأب�ظبي ت�زع الهدايا  على العمال يف  ي�م زايد للعمل االإن�ضاين
•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي  �شرطة  املركزية يف  العمليات  بقطاع  وال��دوري��ات   امل��رور  نفذت مديرية 
مبادرة توزيع  الهدايا  على العمال  تزامناً مع يوم زايد للعمل الإن�شاين الذي 

ي�شادف 19 رم�شان من كل عام  .
وقال العميد حممد �شاحي احلمريي مدير مديرية املرور والدوريات  بقطاع 
العمليات املركزية اإن الحتفالية بهذه املنا�شبة العزيزة على قلوبنا جميعاً جت�شد 
قيم موؤ�ش�ض الدولة املغفور له ال�شيخ زايد  بن �شلطان  اآل نهيان  -طيب اهلل ثراه 
- الباقية يف نفو�شنا لت�شبح مناهج عمل وقوافل خري وعطاء فقد امتدت اأياديه 
العربية   الإم���ارات   دول��ة  اأ�شبحت  اجمع  حتى  العامل  ل�شعوب  والعطاء  باخلري 
املتحدة عنواناً  للمحبة والت�شامح والعطاء الإن�شاين من اأجل الإن�شان اأينما كان 
اأن زايد اخلري هو الإن�شان املعطاء ورجل اخلري واملواقف و�شاحب  . واأ�شاف : 
ال�شرية العطرة �شيبقى خالداً ل ين�شى، علمنا كيف يكون الواجب ، وكيف يكر 
الإن�شان باحلق ومع احلق ، وترك لنا  اإرثاً غنياً ونهجاً �شوياً يف ميادين العطاء 
وقبول  واحرام  والوحدة  والت�شامن  والتعاي�ض  الت�شامح  قيم  ور�شخ  الإن�شاين، 

الآخر، وجعل من هذه القيم منهجاً لدولة الإمارات واأهلها.

•• العني - الفجر

تقدم حديقة احليوانات بالعني باقة من الأن�شطة 
"ليايل  فعالية  خ��الل  م��ن  املختلفة  الرم�شانية 
رم�شان" التي تقام يوم ال�شبت املوافق 23 ملختلف 
ال�شتمتاع  بفر�شة  الزوار ليحظوا  و�شرائح  فئات 
وغري  املتنوعة  والرامج  الأن�شطة  من  بخيارات 
املعتادة و�شط احلياة الرية الطبيعية.   تت�شمن 
التاأملي،  وامل�شي  الليلي،  اجل��ري  �شباق  الفعالية 
وف��ن��ون ال��دف��اع ع��ن ال��ن��ف�����ض، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى فن 
الإماراتية  الراثية  الدرو�ض  خالل  من  اجلمال 
�شتتيح  كما  لل�شور،  معر�ض  جانب  اإىل  املقدمة 
اأجواء  و���ش��ط  الت�شوق  فر�شة  ل��ل��زوار  الفعالية  
وغريها  وال��روح��ان��ي��ة  ب��ال�����ش��ع��ادة  مليئة  ع��ائ��ل��ي��ة 
ال���ك���ث���ري. وحت���ر����ض احل���دي���ق���ة م���ن خ����الل هذه 
فريدة  اأج���واء  توفري  على  والأن�شطة  الفعاليات 

اأنواع  وخمتلف  العائلة  اأف���راد  جلميع  نوعها  من 
وعي�ض  ممتعة  رم�شانية  اأم�شية  لق�شاء  ال���زوار 

جتربة مميزة و�شط احلياة الرية يف اأجواء مليئة 
بالده�شة واملغامرة وحمفوفة بتجارب متنوعة.
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الفو�صى بحياة املاليني �صنويا. وتكون  اخلرف هو حالة رهيبة تلحق 
بداية االأعرا�ش تقدمية ومزعجة، وتتميز عموما بانخفا�ش تدريجي 

يف الوظائف العقلية.
وي�صف اخلرف جمموعة من االأمرا�ش التي ت�صبب �صعف القدرة على 
ومر�ش  األزهامير  مر�ش  ويعد  القرارات.  اتخاذ  اأو  التفكري  اأو  التذكر 

هنتنغتون واخلرف الوعائي من اأكرث اأنواع اخلرف �صيوعا.
وما يزال العلماء ي�صعون الإيجاد عالج للمر�ش، فيما ت�صتك�صف الدرا�صات 
بع�ش الو�صائل امل�صاعدة يف اإبطاء االأعرا�ش والوقاية من املر�ش مبكرا 

الأولئك املهددين باخلطر.

بني  ارت��ب��اط��ا  ال��درا���ش��ات  بع�ض  نتائج  امل��ق��اب��ل، تظهر  ويف 
واأ�شارت  الإ�شابة باخلرف.  اأمناط غذائية معينة وخطر 
جمموعة من النتائج اإىل اأن الزيت امل�شتخدم على نطاق 
وا�شع يف الطهي ميكن اأن ي�شر بخاليا الدماغ ويزيد من 

خطر التدهور العقلي.
ووفقا لإحدى الدرا�شات، فاإن الأحما�ض الدهنية املوجودة 
يف جمموعة من املكونات التي تبدو �شحية ميكن اأن تزيد 
اإحلاق  طريق  عن  األزهامير  مبر�ض  الإ�شابة  خطر  من 

ال�شرر بخاليا الدماغ.
تو�شف  التي   ،6 اأوميغا  الأ�شا�شية  الدهنية  والأحما�ض 
عموما باأنها مركب �شحي، توجد ب�شكل اأ�شا�شي يف الزيوت 

النباتية.
والأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى اأع��ل��ى ت��رك��ي��زات م��ن هذه 
الأحما�ض هي زيت فول ال�شويا )5غ( وزيت الذرة )49غ( 
ال�شم�ض  عباد  وب��ذور  )37غ(  واجل��وز  )39غ(  واملايونيز 

.Healthline 34غ( واللوز )12غ(، وفقا ملوقع(
ووجدت الدرا�شة، التي قادها معهد غالد�شتون لالأمرا�ض 
الع�شبية، اأن امل�شتويات العالية من حم�ض الأراكيدونيك، 
ك��ان مرتبطا   ،6 اأوم��ي��غ��ا  الدهنية  الأح��م��ا���ض  اأح���د  وه��و 
امل�شابني  الأف�����راد  ل���دى  ال�شائعة  ال��دم��اغ��ي��ة  ب��ال��ت��غ��ريات 

مبر�ض األزهامير.
وقام الباحثون بقيا�ض م�شتويات حم�ض الأراكيدونيك يف 
اأدمغة الفئران، قبل اإعطائها اختبار ذاكرة ي�شمى متاهة 

موري�ض املائية.
الدرا�شة يف  قاد  الذي  �شان�شيز-ميخيا،  رينيه  واأ�شار 
لفتا  الأك���ر  "التغيري  اأن:  اإىل  فران�شي�شكو،  �شان 

للنظر الذي اكت�شفناه يف الفئران امل�شابة باألزهامير كان 
يف  به  املرتبطة  وامل�شتقلبات  الأراكيدونيك  حم�ض  زي��ادة 
احُل�شني، وهو مركز ذاكرة يتاأثر مبكرا و�شديدا مبر�ض 

األزهامير".
ويلعب حم�ض الأراكيدونيك دورا رئي�شيا يف اإنتاج احلاجز 
ويحمي  امل��ر���ش��ح  يحاكي  وه��و غ�شاء  ال��دم��اغ��ي،  ال��دم��وي 
تكون  اأن  يحتمل  ال��ت��ي  امل��ل��وث��ات  م��ن  الع�شبية  اخل��الي��ا 

خطرة يف جمرى الدم.
 Nature ُن�����ش��رت يف جم��ل��ة  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج،  واأ�����ش����ارت 
حم�ض  من  الكثري  تناول  اأن  اإىل   ،Neuroscience

الأراكيدونيك قد يكون �شارا بالدماغ.
وقام الباحثون بقيا�ض م�شتويات املادة الكيميائية يف اأدمغة 
فئران �شليمة وفئران ولدت باأعرا�ض ت�شبه اأعرا�ض مر�ض 

األزهامير.
فحو�شات  م��ن  �شل�شلة  �شلطت  الأخ����رية،  املجموعة  ويف 
"لويحات"  ل����  ال��ت��ك��وي��ن ال��وا���ش��ح  ال���دم���اغ ال�����ش��وء ع��ل��ى 
الروتني يف اأجزاء مهمة من الدماغ، وهي ال�شمة املميزة 

ملر�ض األزهامير.
وتتداخل هذه اللويحات مع الإنزمي امل�شوؤول عن تك�شري 
املواد  م��ن  متنوعة  جمموعة  اإىل  الأراك��ي��دون��ي��ك  حم�ض 

الكيميائية.
وكانت النتائج مت�شقة مع مزيد من التجارب على اخلاليا 

الب�شرية، التي اأجراها نف�ض الفريق.
اأن حجب الإن��زمي قد يقلل من م�شتويات  ووجد العلماء 
اأدمغة  يف  الأراك��ي��دون��ي��ك  حلم�ض  الكيميائية  امل���واد 

تدهور  مي���ن���ع  م����ا  ال����ق����وار�����ض، 

الذاكرة وال�شلوك.
وبينما ت�شلط النتائج ال�شوء على وجود �شلة حمتملة بني 
اأوميغا  لأحما�ض  يكون  قد  األزهامير،  ومر�ض   6 اأوميغا 

الدهنية الأخرى تاأثري معاك�ض على الدماغ.
والأحما�ض الدهنية مثل اأوميغا 3، على �شبيل املثال، قد 

حتمي الدماغ من التدهور املعريف.
 Brain Behavior و�شلط البحث املن�شور يف جملة 
and Immunity العام املا�شي ال�شوء على التاأثري 
الأطعمة  تناولت  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران  3 يف  ال��وق��ائ��ي لأوم��ي��غ��ا 

امل�شنعة.
املعالج  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ا���ش��ت��ك��م��ال  اأن  ال��ف��ري��ق  ووج����د 
باأحما�ض اأوميغا 3 الدهنية الدوكو�شاهك�شاينويك، مينع 
م�شاكل الذاكرة ويقلل من التاأثريات اللتهابية لالأطعمة 

املكررة.
وعالوة على ذلك، وجد الفريق يف القوار�ض التي تناولت 
للدماغ  ال�شريع  ال��ت��ده��ور  على  دليال  امل�شنعة  الأط��ع��م��ة 

الذي حدث يف غ�شون اأربعة اأ�شابيع.
ولية  جامعة  معهد  يف  الباحثة  باريينتو�ض،  روث  وقالت 

اأوهايو لأبحاث الطب ال�شلوكي: 
"ت�شري هذه النتائج اإىل اأن ا�شتهالك نظام غذائي معالج 
الذاكرة،  وم��ف��اج��ئ يف  ك��ب��ري  ع��ج��ز  ع��ن��ه  ي��ن��ت��ج  اأن  مي��ك��ن 
تدهور  ح���دوث  احتمالية  ت���زداد  ال�شيخوخة،  ح��ال��ة  ويف 
اأمرا�ض  اإىل  وتتطور  ال�شن.  كبار  الذاكرة لدى  �شريع يف 
خالل  وم���ن  األ��زه��امي��ر.  م��ر���ض  م��ث��ل  الع�شبي  التنك�ض 
امل�شنعة يف  الأطعمة  ذل��ك، رمب��ا ميكننا احل��د من  اإدراك 
وجباتنا الغذائية وزيادة ا�شتهالك الأطعمة 
الدهني   3 اأوميغا  بحم�ض  الغنية 
اإما  الدوكو�شاهك�شاينويك 
هذا  اإب����ط����اء  اأو  مل��ن��ع 

التقدم".

زي�ت الطهي.. قد تعزز تده�ر الدماغ و"تتلف" خالياه

واعدة  احتمالية  ه��ن��اك  اأن  ال��درا���ش��ات  بع�ض  واق��رح��ت 
بقدرة فيتامني D على امل�شاعدة يف حماربة نزلت الرد، 
الأبحاث لتقدمي دليل  اإىل مزيد من  ولكن هناك حاجة 

قاطع.
وم����ع غ��ي��اب ال�����ش��م�����ض ج����راء ال��ل��ي��ايل ال��ط��وي��ل��ة والأي�����ام 
الق�شرية يف ف�شل ال�شتاء، مع الطق�ض ال�شيء، قد يت�شبب 
ال��ك��اف��ي��ة من  امل�����ش��ت��وي��ات  ال��ك��ث��ريون ع��ل��ى  ق��د ل يح�شل 

.D فيتامني
وتعد ال�شم�ض العامل الرئي�شي يف ت�شنيع اجل�شم لفيتامني 
D عر اجللد، وهو فيتامني ي�شاعد على تنظيم م�شتويات 
على  يحافظ  ب��دوره  وه��ذا  لدينا،  والفو�شفات  الكال�شيوم 

قوة عظامنا وع�شالتنا واأ�شناننا.
وتقول هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية اإن نق�ض فيتامني 

العظام. واآلم  العظام  ت�شوهات  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن   D
وال�شتاء،  D، خا�شة يف اخلريف  فيتامني  نق�ض  وب�شبب 
ل  وال��ت��ي  الفيتامني،  مكمالت  ب��ت��ن��اول  اخل���راء  يو�شي 
من  ميكروغرام(   100( دول��ي��ة  وح��دة   4000 تتجاوز 
اخلدمات  لهيئة  وف��ق��ا  ي��وم��ي��ا  نظامهم  يف   D فيتامني 

.)NHS( ال�شحية الوطنية

كيف تعرف اأنك تعاين من نق�ش فيتامني D؟
ت�شري اإحدى الدرا�شات اإىل اأن واحدة من عالمات نق�ض 

فيتامني D قد تكون موجودة اأثناء النوم.
وي�شرح الدكتور مايكل بريو�ض اأن عالمة نق�ض فيتامني 
D هذه، قد تكون قلة النوم، حيث وجدت درا�شة حديثة 

اأن نق�ض فيتامني Dمرتبط ب� "ق�شر مدة النوم".
وقال الدكتور بريو�ض: "يف عام 2018، حلل العلماء يف 
الدرا�شات  من  العديد  نتائج  ال�شينية  ت�شينغداو  جامعة 

التي نظرت يف دور فيتامني D يف النوم.
املنخف�شة  امل�شتويات  بني  مهمة  �شالت  حتليلهم  وح��دد   
من فيتامني D وقلة النوم. ووجدوا اأي�شا اأن امل�شتويات 
D م��رت��ب��ط��ة ب��ن��وع��ي��ة النوم  امل��ن��خ��ف�����ش��ة م���ن ف��ي��ت��ام��ني 

ال�شيئة".
Dمنخف�ض  فيتامني  لدينا  كان  اإذا  نفعل  اأن  يجب  م��اذا 
وكيف ميكننا زيادة م�شتوياتنا اإذا كنا ل نريد اللجوء اإىل 

املكمالت الغذائية؟
حل�شن احلظ، 

على  احل�شول  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن  الغذائي  النظام  ف��اإن 
م�شتويات �شحية من فيتامني D، ووفقا لهيئة اخلدمات 

ال�شحية الوطنية،
 فاإن هذه الأطعمة ت�شمل الأ�شماك الزيتية مثل ال�شلمون 

وال�شردين والرجنة واملاكريل.
وميكن اأي�شا العثور على فيتامني D يف اللحوم احلمراء 
بع�ض  ي�شمل  وه��ذا  املدعمة،  والأط��ع��م��ة  البي�ض  و�شفار 

الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار.
من  ب��دل   D فيتامني  مكمالت  ت��ن��اول  تف�شل  كنت  واإذا 
فمن  معها،  جنب  اإىل  جنبا  اأو  الغذائية  اخل��ي��ارات  ه��ذه 

امل�شتح�شن اأن تاأخذها حتى �شهر اأبريل.
من  يكفي  م��ا  اإن��ت��اج  يف  ج�شمك  �شيبداأ  املرحلة،  ه��ذه  ويف 

فيتامني D من اأ�شعة ال�شم�ض.

عالمة يف الن�م قد تدل على نق�ض "فيتامني اأ�ضعة ال�ضم�ض"
يكافح جهاز املناعة لدينا، يف هذا الوقت من العام، من اأجل حمايتنا من الفريو�صات املختلفة املنت�صرة حولنا.

 D وميكن اأن نعزز اجلهاز املناعي باتباع النظام الغذائي ال�صحي اأو اعتماد املكمالت الغذائية. وي�صتخدم اجلهاز املناعي فيتامني
للم�صاعدة يف مهاجمة الفريو�صات، وهو مهم ب�صكل خا�ش يف هذا الوقت من العام.
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العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ 
اإخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 2166 ل�شنة 2022

اىل املتظلم �شده / �شاكيات بارامي�شواران رافيدا�ض
ليكن معلوما لديكم باأن حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية قد اأ�شدرت بحقكم

حكما ويتطلب عليكم احل�شور باجلل�شة املنعقدة بتاريخ 10/05/2022
ل�شالح املتظلم / فراج تلوار بن بران نات تلوار

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و �شجل برقم امل�شار اليه اعاله. 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر. 

ويف حال تخلفك عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �شتبا�ش�ر النظر 
الق�شية يف غيابك.

رئي�س ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية     

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
MOJAU_2022- 0062421 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد / حممد مراد ح�شني جوين العابدين، اجلن�شية بنغالدي�ض 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 10% و ذلك اىل ال�شيد : حممد هارون 
والتي  النباعة(  طريق  )كافترييا  امل�شماة  الرخ�شة  يف  بنغالدي�ض  اجلن�شية   - انور  حفيظ 
دائرة  من  ال�شادرة   )754926( رقم  امل�شماء  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت 

التنمية القت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى : ان�شحاب �شريك / �شركاء
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
MOJAU_2022- 0062485 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / خل�شر معتوقى - جزائري اجلن�شية - ميلك املوؤ�ش�شة الفردية 
بوكيل خدمات امل�شماه )مركز املق�ض العجيب للعناية ال�شخ�شية للرجال(( والتي تاأ�ش�شت باإمارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )767132( ، ويرغب ال�شيد / خل�شر معتوقى - جزائري 
اجلن�شية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد عبداهلل جابر 
عبداهلل بدر املازمي - اماراتي اجلن�شية ،  تعديالت اأخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة 

الفردية بوكيل خدمات( اىل )موؤ�ش�شة فردية(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
تكليف اعالن بالن�صر باللغتني العربية واالجنليزية حل�صور اجتماع اخلربة 

احل�صابية  يف الدعوى رقم 4407/2021 جتاري جزئي 
املدعي : �شركة التاأمني العربية �ض م ل )فرع دبي(.

املدعى عليه : الومكو �ض.ذ.م.م.
يعلن اخلبري / عمار الن�شر واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي يف الدعوى رقم 4407/2021 
جتاري جزئي، واملقامة من املدعي / �شركة التاأمني العربية �ض م ل، وتنفيذاً للمهمة فاإن املدعى 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  اأو  احل�شابية  اخلرة  اجتماع  حل�شور  مدعو  �ض.ذ.م.م،  الومكو   / عليه 
واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 26 /04 /2022 يف متام ال�شاعة 01:00 الواحدة ظهراً 
يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي – ديرة – بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�ض �شنر – بجوار 
فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 27 – الطابق التا�شع – مكتب رقم ) 702( 
اأعاله،  املحدد  املوعد  يف  باحل�شور  التكرم  منكم  نرجو  لذا   32428  94178 مكاين:  رقم 

واإح�شار جميع الأوراق وامل�شتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.
اخلبري احل�صابي / عمار الن�صر

0507935181

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/86873(
املنذر : تي اإت�ض او اإي للتطوير العقاري ذ.م.م

العنوان : المارات العربية املتحدة -اإمارة دبي – مدينة دبي لالإعالم – برج ارنكو – الطابق 20 –  مكتب 2007
املنذر اإليه : روين كونزي ، املاين اجلن�شية، وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي – مارينا دبى - برج ايليت – الطابق 

ال�شاد�ض �شقة 6801 -
وخم�شمائة  مليونا  ع�شر  )�شبعة  اإماراتي  درهم   17،590،000 وقدره  مبلغ  بوفاء  وتكلفه  اإليه  املنذر  تنذر  املنذرة  فاإن 
وت�شعون األف درهم اإماراتي ( املحرر بها ال�شيكات املرتدة اأرقام 2،3،4،5،7،8 مع الفوائد التاأخريية بواقع 12% من تاريخ 
  2017/12/1 وقدره  اإجمايل  مبلغ  بواقع  التعوي�ض  مع   ، التام  ال�شداد  وحتي    2017/12/1 يف  احلا�شل  الإ�شتحقاق 
مليون درهم اإماراتي مع الفوائد بن�شبة 9% من تاريخ الإ�شتحقاق وحتي ال�شداد التام ، خالل موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من 
تاريخ ا�شتالم الإنذار املاثل عمال باأحكام املادة رقم 63 من قانون الإجراءات املدنية الإحتادي رقم ١١ ل�شنة ١٩٩٢ م واملعدل 
بالقرار الوزاري رقم 33 ل�شنة 2020 ويف حالة امتناعكم عن ال�شداد خالل املوعد املذكور اأعاله فاإنه يحق للمنذرة اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية �شدكم مبا فيها طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء من املحكمة املخت�شة باأداء املبلغ املذكور مع حقها يف اتخاذ 

كافة الإجراءات التحفظية يف هذا اخل�شو�ض .مع حفظ كافة حقوق املنذرة من اأي نوع كانت. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/85787(
 املنذرة : �شفاء اإ�شماعيل حاج حمد التكاوي

املنذر اليها الأوىل : اآر القاب�شة
املنذر اليها الثانية : �شويت هومز هولدجنز �ض.م.ح
املو�شوع : انذار عدىل رفع 225920/1/2021

تخطر املنذرة / املنذر اإليهما بف�شخ واإنهاء التفاقية التي مت توقيعها مبوجب العقد رقم 35364 
عجمان  اإمارة  يف   118 القطعة  رقم   B2 ليك  باراداي�ض  برج  يف   403 رقم  الوحدة  و�شراء  بيع 
و�شت  و�شبعمائة  األف  وت�شعون  واأربع  مائة   “ درهم   )194،736( مبلغ  رد  مبوجب  وتنذركما 
، واإل �شت�شطر  ا�شتالمكما هذا الإنذار  “ وكل ذلك خالل )90 يوم( من تاريخ  وثالثون درهم 
اأنواع  كافة  وقيد  التحفظي  احلجز  فيها  مبا  القانونية  الإجراءات  كافة  لإتخاذ  اأ�شفة  املنذرة 
الدعاوي ل�شمان حقوقها واملطالبة بها وحت�شيلها وحتميلكما كافة الر�شوم وامل�شاريف والنفقات 

وكافة التعوي�شات والفوائد القانونية واأتعاب املحاماه
ومع كافة حتفظات املنذرة ، ومع احتفاظها بكافة حقوقها

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/86851(
املنذر : تي اإت�ض او اإي للتطوير العقاري ذ.م.م

العنوان : المارات العربية املتحدة -اإمارة دبي – مدينة دبي لالإعالم – برج ارنكو – الطابق 20 – مكتب 2007 – متحرك 
رقم 0504605014.

املنذر اإليه : اإيفان كوفات�شيف ، �شربي اجلن�شية، وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي �شارع برج خليفة البوليفارد - 
برج بالزا 1 ، و�شط املدينة ، اك�شي�ض انفي�شتمنت وحدة رقم 2903 

امل��ن��ذرة وقدره  املبلغ املر�ش�د يف ذم��ت��ه ل�شالح  ب��وف��اء و���ش��������داد  اإل��ي��ه مب��وج��ب ه��ذا الن����ذار وتكلفه  امل��ن��ذر  ت��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ف���اإن 
اإماراتي ) خم�ش�ة و�شبعون مليون درهم اإماراتي ( املحرر بها ال�شيكات املرتدة اأرقام 8،9،10،11،12   درهم   75،000،000
امل�شار اإليها اأعاله مع الفوائد التاأخريية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف ١٣/٨/٢٠١٨ وحتي ال�ش�داد التام ، مع 
التعوي�ض بواقع مبلغ اإجمايل وقدره 5،000،000  درهم خم�ش�ة ماليني درهم اإماراتي مع الفوائد بن�شبة 9% من تاريخ 
�شدور احلكم وحتي ال�شداد التام، خالل موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ ا�ش��تالم الإنذار املاثل عمال باأحكام املادة رقم 63 
من قانون الإجراءات املدنية الإحتادي رقم ١١ ل�ش�نة ١٩٩٢ م واملعدل بالقرار الوزاري رقم 33 ل�ش�نة ٢٠٢٠ ويف حالة امتناعكم 
عن ال�ش�داد خالل املوعد املذكور اأعاله فاإنه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم مبا فيها طلب ا�شت�شدار اأمر 
اأداء من املحكمة املخت�شة باأداء املبلغ املذكور مع حقها يف اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية يف هذا اخل�ش�و�ض مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة من اي نوع كانت..

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/85271 (
املنذر/ بنك المارات دبي الوطني

املنذراليه / اركوم للمعدات الثقيلة م م ح
ثالثة  و�شبعمائة  مليون  ع�شر  )اثنى  12،723،645.78درهم  مبلغ  باأداء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
وع�شرون الف و�شتمائة خم�شة واربعون درهم ثمانية و�شبعون فل�ض(، وذلك خالل مدة ل تتجاوز ثالثون يوم 

من تاريخ هذا الإنذار وال فاأنه �شي�شطر املنذر لل�شري يف اإجراءات دعوى بيع العقارات املرهونة وهي:
1. الأر�ض رقم 43 - رقم البلدية: 847-683 - منطقة احلبيه اخلام�شة – ا�شم املبنى الثمام ٢٦ - رقم 

املبنى : 21 - رقم العقار 208 - رقم الطابق: ٢ - مب�شاحة قدرها 138،38 مر مربع.
رقم 43 - رقم البلدية: 847-683 منطقة احلبيه اخلام�شة – ا�شم املبنى الثمام ٢٠ ر - رقم  الأر�ض   .2

املبنى: 18 - رقم العقار G06 - رقم الطابق: G - مب�شاحة قدرها 206.87 مر مربع.
مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأي م�شروفات يتكبدها يف �شبيل ذلك.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعـالن حكـم بالن�سـر

يف الدعوى رقم SHCFICIREA2021 /0008758 مدنى )جزئى(
اإىل املدعى عليه: حممد حمدي حممود �شيد - م�شري اجلن�شية

نحيطكم علما باأنه بتاريخ2022/03/24قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�شالح

عادل حممد احمد حممد عبد احلفيظ بالتايل:
زرقاء  موديل2004-   - دبى  خ�شو�شى   8758 رقم  ال�شيارة  بيع  عقد  بف�شخ  )اأول(  دورا  املحكمة  حكمت 
بت�شليم  املدعى عليه  وباإلزام  الثمن  �شداد  لعدم  واملدعى عليه  املدعى  فيما بني  املرم  ال�شنع  يابانية   - اللون 
ال�شيارة للمدعى باحلالة التي كانت عليها التعاقد. )ثانيا( باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغا مقداره 

)11،150 درهم( )اأحد ع�شر األفا ومائة وخم�شون درهما( واألزمته بامل�شاريف والر�شوم.
حكما غري قابال لال�شتئناف

حرر بتاريخ : 2022/04/19 / حرر بوا�شطة دانه املن�شوري 
مركز �شعادة املتعاملني

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر

�سادرة من حمكمة اأم القيوين الحتادية ، املحكمة البتدائية املدنية
يف الدعوى رقم UAQCFICIPOR2022 /0000087 ، جتاري )جزئي(

اإىل املحكوم عليه بيتى فارم ل�شناعة املواد الغذائية ذ م م ، العنوان: 9465652
عبد الفتاح بلحاج بلحاج ، العنوان : 9465653

ن�شرالدين عبد الفتاح بلحاج ، العنوان : 9465654
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/03/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 

ل�شالح �شيف على لتجارة املواد الغذائية و امل�شروبات ذ م م ، بالتايل:
قررت املحكمة: اإلزام املدعى عليها الأوىل/ بيتي فارم ل�شناعة املواد الغذائية )ذ.م.م(، واملدعى عليه الثالث/ 
ن�شر الدين عبد الفتاح بلحاج باأن يوؤديا اإىل املدعية/ �شيف على لتجارة املواد الغذائية وامل�شروبات )ذ.م.م( ، 
% �شنويا   5 ، وفائدة تاأخريية مقدارها  اآلآف ومائة درهم(  110.100 درهم )مائة وع�شرة  مبلغ مقداره 
حتت�شب من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 24/2/2022 وحتى ال�شداد التام ، والزام املدعى عليهما 
الأوىل والثالث امل�شروفات. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية --------- يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2020 /0006824 يف  الدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه الن�شاءات احلديثة ملقاولت البناء)حاليا( القامو�ض ملقاولت التك�شية والأر�شيات )�شابقا(،
العنوان: 9188803 

لفا حممد علي اليو�شف ب�شفته املالك للرخ�شة التجارية )القامو�ض ملقاولت التك�شية والر�شيات �شابقا(،
العنوان 9272281

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/07/11 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�شالح م�شنع البيت ال�شرقي للزخرفة واحلجر ال�شناعي توب �شتون ، بالتايل :

ن�ض احلكم
قررت املحكمة ح�شوري للمدعى عليها )الن�شاءات احلديثة ملقاولت البناء( ومبثابة احل�شوري للمدعى عليها 
1. عدم قبول الدعوى يف مواجهة املدعى عليها  )القامو�ض ملقاولت التك�شية والر�شيات( واخل�شم املدخل: 
.اإلزام املدعى عليها )القامو�ض ملقاولت   2 )الن�شاءات احلديثة ملقاولت البناء( لرفعاه على غري ذي �شفة. 
التك�شية والر�شيات( واخل�شم املدخل بالت�شامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 46253 درهم مع الفائدة 
به،  املق�شي  املبلغ  اأ�شل  ع  الفائدة  األ تزيد  التام على  ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ  5%من  بواقع 

وبالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70540 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0005219 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه حممد فوؤاد م�شطفى حممد ، العنوان : 9316019 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/08/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح مكتب اميان �شبت للمحاماة وال�شت�شارات 

القانونية و بالتايل : ن�ض احلكم
 12000 بالزام املدعى عليه بدفع مبلغ  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :- 
درهم اثني ع�شر الف درهم للمدعى والزمته بالر�شوم وامل�شاريف ومئتى درهم 
اتعاب حماماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم 

التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اداء    امر   SHCFICICPL2020 /0006229 يف  الدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه ان�ض نعيم اأحمد دودين، 
العنوان : 9138190

الدعوى  املحكمة يف  بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه  باأنه  نحيطكم علما 
اأعاله ل�شالح جمعية مالك برج الرج وميثلها رئي�ض جمعية  بالرقم  املذكورة 
ان  عليه  املدعي  بالزام  امر  ن�ض احلكم   بالتايل:  �شلبي،  / خالد ع�شام حممد 
يوؤدى للمدعية مبلغا وقدر)52250)درهم والزمته بامل�شروفات. حكما قابال 

لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0000700  مدين )جزئي(  
اإىل املدعى عليه : �شيريان جمعة مات�شاجنوه / اجلن�شية

اجلن�شية،  املتحدة/  العربية  الأمارات  البلو�شي  �شري  مراد  على  حممد  املدعى  باأن  تعلمكم 
عبدالرحمن على مراد البلو�شي المارات العربية املتحدة/ اجلن�شية، - قد اأقام الدعوى املذكورة 

اأعاله للمطالبة
احلكم - قررت املحكمة: اأول: عدم قبول الدعوى بالن�شبة للمدعى لرفعها من غري ذي �شفة. 

ثانيا: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للخ�شم املتدخل مبلغا قدره 17500 درهم )�شبعة ع�شر األفا 
الدعوي،  اإلزامه مب�شروفات  به، مع  التي حلقت  املادية  الأ�شرار  وخم�شمائة درهم( تعوي�شا عن 

ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.
حرر بتاريخ: 2022/03/21 

حرر بوا�شطة املوظف
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن بالن�سر

دعوة حل�سور اجتماع خربةح�سابية عن بعد
يف الق�سية رقم 2022/758 جتاري جزئي  - دبي  

ي�ش�فتى اأن�ا / ري�م م�ح�م�د اأحم�د ك�اجور النعيم�ي خب�رة ح�شابية مكلف�ة م�ن قب�ل مق�ام حمكم�ة دبي الإبتدائي�ة املوقرة 
باإجراء اخلرة احل�شابية يف الدعوى رقم 758/2022 جتاري جزئي - دبي -

املرفوعة من املدعيه / الحتاد للرخام و اجلرانيت )�ض.م.ح (
�شد : املدعى عليها / الكيتوب ملقولت البناء )�ض ذ م م ( 

فاإننا قد قررنا دعوة ال�شادة / الكيتوب ملقولت البناء )�ض ذ م م( ب�شفتها املدعي عليه�ا بال�دعوى املذكورة لالإجتم��اع 
املواف���ق  القادم  الثالثاء  ي�������وم   imauditing@gmail.com الإلكرون�ي  الري��د  ع�ب�ر  اخلبي�رة  م�ع 
الرابط  خالل  من   ZOOM التوا�شل  برنامج  عر   )12:00( ظهراً  ع�ش�ر  الثاني�ة  ال�شاعة   26/04/2022

التايل
https://us04web.zoom.us/i/71042118189?pwd=R1IWc0JWYUFzbEV1QS84QXV2YkwyQT09

اأو الإت�شال على هاتف رقم 04/2517720 
وذلك لتقدمي مالديكم من م�شتندات اأو دفوع اأو مذكرات

اخلبرية احل�سابية
رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن بالن�سر

دعوة حل�سور اجتماع خربةح�سابية عن بعد
يف الق�سية رقم 2021/3816 جتاري جزئي  - عجمان  

ب�ش�ف�تى اأن�ا / تامر عبداحلمي�د مم�دوح خب��ري ح�ش��ابي مكل�ف م�ن قب�ل مق�ام حمكم�ة ع�����جمان الإحتادي�ة  الإبتدائية 
املوقرة باإجراء اخلرة احل�شابية يف الدعوى رقم 2021/3816 جتاري جزئي - عجمان. 

املرفوعة من املدعى / حممد �شبري مياه حممد يون�ض مياه.
�ش�د / املدعى عليها / �شركه درع اجلزيره ملقاولت البناء وميثلها قانونا )طارق نا�شر حممد نا�شر( فاإنن�ا ق�د ق�رن�ا 
دع�وة ال�ش�ادة / �ش�ركه درع اجلزي�ره ملق�اولت البن�اء وميثله�ا ق�انون�ا ط�ارق نا�ش�ر حمم�د نا�شر ب�شفتها املدعى عليه�ا 
ي����وم   atmauditing@gmail.com الإلكرون�ي  الريد  عب�ر  اخلبي�ر  م�ع  لالإجتم�اع  املذكورة  بال�دع�وى 
 ZOOM الإثنني القادم املواف��ق 25/04/2022 ال�شاعة الثاني�ة ع�ش�ر ظ�ه��راً )12:00( عر برنامج التوا�شل

من خالل الرابط التايل
https://us04web.zoom.us/j/176618893409/?pwd=Z05lajZuWTY5aIVYTk5oTWtDNmlxdz09

اأو الإت�شال على هاتف رقم 04/2517720 
وذلك لتقدمي مالديكم من م�شتندات اأو دفوع اأو مذكرات

اخلبري احل�سابي
تامر عبداحلميد ممدوح

اإعالن اإجتماع خربة 

70533

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن بالن�سر

تبليغ �سادر عن اخلبري احل�سابي
د. ب�سام عجول

اإىل املتنازع �شدها / وي�شرجن �شميث ليمتد  عنوانها : تعمل خارج الدولة هاتف 01618313700
rajan@whisperingsmith.com بريد الكروين

نعلمكم مبوجبه باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلرة يف الدعوى رقم 2022/34  نزاع تعيني خرة جتاري حمكمة دبي 
ذ.م.م ندعوكم ب�شفتكم طرفاً يف   - فا�شن جالريي منطقة حرة  �شي   / املتنازعة  واملقامة �شدكم من قبل  البتدائية 
اخلبري  مع  والتوا�شل  �شدكم  املقامة  الدعوى  على  وم�شتنداتكم  مذكراتكم  لتقدمي  اأعاله  اإليها  امل�شار  الق�شية 
ظهر  من  الثانية   14:00 ال�شاعة  تنتهي  مهلة  خالل  وذلك  اخل�شم  من  املقدمة  امل�شتندات  من  ن�شختكم  ل�شتالم 
التوا�شل  و�شائل  على  الكرونياً  م�شتنداتكم  وار�شال  اخلبري  مع  التوا�شل  يتم    2022/5/5 املوافق  اخلمي�ض  يوم 
اأن عنوان وخارطة املقر متوفر على موقعنا اللكروين www.masters.ae الريد اللكروين  التالية، علماً 

  expertbassam@masters.ae
فاك�ض 42229115 971+ هاتف ار�شي 42233355 971+   وات�ض اب : 42221148 971+   

مكاين 3095695348  �ض ب 7191 دبي   
يف حال تخلفكم عن اإر�شال ما لديكم من م�شتندات وردود متعلقة بالدعوى خالل املهلة املحددة فاإن اخلبري �شيبا�شر 

اإجراءات اخلرة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة. 
اخلبري املنتدب
 د. ب�شام عجول

اإعالن اإجتماع خربة 

70549
العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / ح�شن الزمان حيدر على ، اجلن�شية : بنغالدي�ض 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة %100 وذلك اىل ال�شيد/ الفاظ 
للمقاولت  الثقة  )قمة  امل�شماه  بالرخ�شة  بنغالدي�ض   : اجلن�شية  مياه،  ح�ي�در  احم�د 
من  ال�شادرة   )623685( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  ال�شحية( 

دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه،  تعديالت اخرى:  ل يوجد
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
تنازل/ بيع

اإع�الن بال�ش�ر
كل  كثري  عبداهلل  بوريل  بوتبا  كبلوت  �شمري  ال�شيد/   : بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - الهند  اجلن�شية   - ملجهوت 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  القرائن(  ماركت  )�شوبر  امل�شماء  الرخ�شة  يف   100%
القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )116164(  اإىل ال�شيد / جا�شم غالم 
عبدالكرمي على لنقاوى - اجلن�شية المارات. تعديالت اأخرى تغري ال�شكل القانوين 
من وكيل خلدمات اإىل فردية.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
اجلن�شية:   - اجلنيبي  املخيني  حمد  جمعه  عبداهلل   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
الإمارات العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( 
امل�شماه  الرخ�شة  الهند، يف  اجلن�شية:   - مو�شى  عبدالنا�شر مويدين   : ال�شيد  اإىل  وذلك 
 )766303( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  ال�شاي(  اأهل  )كافترييا 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى: 1. تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
تنازل/ بيع

اإعالن ب�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد: - عبدالرحمن ان�شيالت حممد كونهي اجلن�شية: 
اإىل  وذلك   )100%( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرعب  الهند، 
ال�شيد/ ج�شار �شم�ض الدين �شم�ض الدين اجلن�شية: الهند، يف الرحمة امل�شماه )مطعم 
من  ال�شادرة   )526038( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  املوافجة( 

دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. تعديالت اأخرى: ل يوجد
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد با�شا عبا�ض عبا�ض باتارا�شال - اجلن�شية: الهند، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�شيد : حممد 
امل�شماه  الرخ�شة  يف  الهند،  اجلن�شية:   - كوتيادى  ح�شينار  بوديافالبو  كوتيادى  �شرياز 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )772477(  باأمارة  تاأ�ش�شت  التعاون(  )�شوبر ماركت باب 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
MOJAU_2022- 0062398 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بانني ال�شيد/ جمعه علي حممد م�شعود الكعبي - اإماراتي اجلن�شية ارغب 
يف التنازل عن كامل ح�شتي البالغة )%100( اىل ال�شيد/ وايل حممد زار حممد ، باك�شتاين 
الفنية(  للمقاولت  الزوراء  )ار�ض  امل�شماة  الرخ�شة  يف   )100%( ن�شبته  لت�شبح  اجلن�شية 
القانوين  ال�شكل  تغيري  رقم )745478(-  الرخ�شة  ال�شارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي 

من �شركة ال�شخ�ض الواحد اىل وكيل خدمات - تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن بالن�سر باللغة العربية / الجنليزية

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
ال�ستئناف رقم : 403 / 2022

بناء على طلب امل�شتاأنف : �شاهد زمان �شاه زمان
امل�شتاأنف �شده : الفجر خلدمات التو�شيل

مبحكمة   )1( رق���م  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم����ام  ب��احل�����ش��ور  مكلف  اأن���ت 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�شطة  اأو  -�شخ�شياً  ال�شارقة  ا�شتئناف 
امل�شتندات وذلك يف يوم اخلمي�ض  جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
بو�شفك   - اأعاله  املذكور رقمها  الدعوى  28-04-2022م يف  املوافق 

م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى / ح�صن خالد ال�صلمان

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197
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العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اعالن اجتماع خربة بالن�سر

اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية يف
الدعوى رقم 184 ل�سنة 2022 جتارى كلى - الفجرية

املدعى عليه : را�شد حمد �شعيد الزفنه العفاري 
الحتادية  الفجرية  حمكمة  من  ال�شادر  احلكم  مبوجب  احل�شابية  اخلرة  اجتماع  حل�شور  اإعالن 
لبيان  ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   25/04/2022 املوافق  الثنني  يوم  وذلك  البتدائية 
دف�وعكم ف�ي ال�دعوي املرفوع من املدعى/ م�ش�رف ال�شارقة الإ�شالمي وذلك عر الو�شائط املرئي�ة م�ن 
 2020 ل�شنة   )27( رقم  الحتادي  القانون  مبر�شوم  عمال   Google meet( تطبي�ق  خ�الل 
اإجراءات  مبا�شرة  ب�شاأن  بتعديل بع�ض اأحك�ام ق�ان�ون الثبات يف املعامالت املدنية والتجارية املادة )82( 

اخلرة، للتوا�شل ملعرفة رابط الجتماع، هاتف: 0505003944
ويف حالة عدم احل�شور �شتتم اإجراءات اخلرة اأ�شوًل

خبري ح�صابى / غادة لطفي علي �صلبي
قيد رقم: 441

اإعالن اإجتماع خربة 

70545

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
يف الدعوى رقم SHCAPCILABS2022 /0000072/ عمایل

 بالن�سر
امل�شتاأنف �شده : خالد حممد اإبراهيم م�شطفى

عنوانه : ال�شارقة هاتف رقم : 971562305922
ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأتف : دي دي �شي انرنا�شونال فاكتوري - �ض م ح قد ا�شتاأنف 
احلكم ال�شادر بتاريخ .../...../....20 ، يف الدعوى البتدائية رقم 0000072/

عمايل. املدنية  ال�شتئنافية  املحكمة   SHCAPCILABS2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك اأمام حمكمة ال�شارقة الإحتادية بدار الق�شاء 
ما  وتقدمي  �شباحاً   10:00 ال�شاعة   2022/04/25 املوافق   ....... يوم   .......
ف�شتنظر  قانونا  ميثلك  من  ح�شور  او  ح�شورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك 

املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية
فاطمة حممد اجلن�صي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة ال�سرعية )حمكمة الأ�سرة( 
يف الدعوى رقم : 185/2022 اأحوال �سخ�سية

اإىل املدعى عليه/ احمد بن مبارك بن خلفان بن �شليم اجل�شا�شي )اجلن�شية : عماين( 
العنوان : الإمارات � ال�شارقة � ال�شبخة - �شارع رقم 45 - منزل رقم 8

حيث اإن املدعية / مرمي بنت �شعيد بن �شيف ال�شكيتية اأقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
املذكورة اأعاله و تطلب فيها : تعديل النفقة واأجرة �شكن واأجرة ح�شانة وبدل اأثاث وم�شاريف 
وطلبات اأخرى فيقت�شي ح�شورك اأمام املحكمة يف ال�شاعة 11:30 �شباحا من ي�وم اخلمي�ض 
و يف  بينات  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة  وذلك  19/05/2022م   : املوافق 
حالة تخلفك عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شرنظر 

الدعوى يف غيابك . حتريرا يف يوم الأربعاء املوافق 20/04/2022.

مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية

             المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة  ال�سارقة ال�سرعية - حمكمة ال�سرة  

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 70197
MOJAU_2022- 0062510 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم اإنه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني الأطراف 
املذكوره من الطرف الأول : يعقوب يو�شف اأحمد اخلياط احلمادي ، اجلن�شية : المارات اإىل 
بال�شم  الهند   : اجلن�شية   ، مويدين  كونهي  كاتيل  كوجنانام  حممد  كونهي   ، الثاين  الطرف 
التجاري )دار اللم�شة الراقية للتجاره( ن�شاط الرخ�شة جتارة الأحذية ، بيع ال�شاعات وقطع 
و  ال�شم�شية  النظارات  بيع   ، بالتجزئة   - العطور  بيع  الأقم�شة،  جتارة   ، بالتجزئة   - غيارها 
العد�شات الال�شقة امللونة - بالتجزئة( واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�شادية يف خورفكان - 
ال�شارقة رحمة جتارية رقم : 563651 ال�شادرة بتاريخ : 2008/06/26 يف دائرة التنمية 

القت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد اإنق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
MOJAU_2022- 0062508 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

اإنه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني  يرجى العلم 
الأطراف املذكوره من الطرف الأول : يعقوب يو�شف اأحمد اخلياط احلمادي ، اجلن�شية 
    - مويدين  كونهي  كاتيل  كوجنانام  حممد  كونهى   : الثاين  الطرف  اإىل  المارات   :
اجلن�شية : الهند بال�شم التجاري )الركن الراقي اخلياطه( ن�شاط الرخ�شة )خياطة 
ال�شارقة  التنمية القت�شادية يف خورفكان -  دائرة  الرجالية( واملرخ�ض من  املالب�ض 
رخ�شة مهنية رقم : 553395 ال�شادرة بتاريخ : 2007/05/22 يف دائرة التنمية 
التنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  وعليه   - بخورفكان  القت�شادية 

بعد الق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0045915
اإخطار عديل

املخطر : حممد فا�شل حممد اف�شل - هندي اجلن�شية ب�شفتي مالك الرخ�شة امل�شماه )النقطة امللونه للمقاولت 
ال�شحية وال�شباغ( واملرخ�شة بامارة ال�شارقة برقم )754295(

العن�وان : ال�شارقة - الريموك ه�اتف : 0544171716 (
املخطر اليه - الأنظمة املتقدمة للمقاولت الفنية

العنوان : ال�شارقة - القا�شمية �شارع ملك في�شل - بناية الفي�شل 2 - �شقة 101
هاتف رقم : 0506946788 - 0506645039

مو�شوع الإخطار دفع قيمة �شيك
الوق�ائ�ع :-

حيث اأن املخط�ر اليه حرر �شيك رقم )101596( ل�شالح املخطر بقيمة ) 12،750( درهم ال�شيك م�شحوبه 
على ) بنك دبي ال�شالمي ( : ي�شتحق تاريخ : 2021/04/25 )احل�شاب مغلق( 

وحيث ان املخطر اليه يرف�ض �شداد على الرغم من ا�شتنفاذ كافة الطرق الودية
وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�شرورة دفع قيمة ال�شيك وال �شوف ي�شطر ا�شفا لتخاذ الجراءات  

القانونية �شده و ا�شعرك ب�شداد املبلغ يف مدة اق�شاه 5 ايام ، 
وعليه يلتم�ض املخطر من �شعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�شميا ،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0058069
اإخطار عديل

رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�شية  اماراتي  الزعابي،  ال�شح�شي  عبداهلل  حممد  اأحمد  حممد   : املخط�ر 
العن�وان : ال�شارقة - املوافجة هاتف رقم : 971569490110  -  784196986865838

رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�شية،  اماراتي  احلو�شني،  علي  جا�شم  ابراهيم  عبدالباقي   : الول  اإليه  املخطر 
العن�وان : ال�شارقة - هاتف رقم : 0503454404  -  784197090630985

مو�شوع الإخطار: املطالبة مببلغ وقدره 60،000 )�شتون األف درهم درهماً فقط ل غري( بال�شافة اىل الفائدة 
القانونية %5 من تاريخ ارجتاع ال�شيك

الوق�ائ�ع :
اجمالية  وبقيم�ة  للمخطر،  �شيك  بتحرير  اليه�م  املخطر  ق�ام  اليه�م،  املخطر  و  املخطر  بي�ن  التج�اري  التعام�ل  نتيج�ة   -

)60،000( درهم با�شم / حممد اأحمد حممد عبداهلل ال�شح�شي الزعابي واملبينة بالو�شف التايل :
ال�شيك رقم )000233( وامل�شحوب على بنك امل�شرق الذهبي بتاريخ 2022/03/24  .1

مت تقدمي على املخطر ال�شيكات على البنك املذكور، ال انها اعيد دون �شرفه، مرفق �شورة من ال�شيك / حاول املخطر 
الت�شال باملخطر اليه مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، لذلك - يخطر املخطر )املخطر اليهم( ب�شرورة �شداد املبلغ وقدره 
خالل 5 اأيام من تاريخه واإل �شي�شطر اأ�شفا اإىل اإتخاذ الجراءات القانونية التي تكفل احل�شول  وذلك  درهم   60،000

على حقوقه بكل حتفظ واإحرام،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0052234
اخطار عديل للوفاء

املخط�ر /�شانكار انار ايانان �شافني توزهوتوم بارامبيل ، هندي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم  )784197560263515( 
- العن�وان / ال�شارقة - هاتف رقم / 0552112978

املخطر اإليه /ور�شة انور ملبار ل�شيانة ال�شيارات - رقم الرخ�شة )612422( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 
- العن�وان/ ال�شارقة - هاتف رقم / 052528448 

درهم املو�شوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ )700،000( 
املخطر  قام  الطرفني حيث  اتفاق جتارية مرم بني  املخطر اإليه حرر عدد 1 �شيك للمخطر مببلغ 700،000 درهم مبوجب 

اليه بت�شليم املخطر عدد 1�شيك مببلغ قيمته )700،000(
حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�شداد املبلغ املر�شد يف ذمته

 440719 اأنه ارتد دون �شرف لعدم كفاية الر�شيد �شيك رقم  اإل  حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�شرفه 
مببلغ 700،000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2015/08/15 وامل�شحوب على بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض ،م ،ع(

الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،    ا�شتحقاقه و املطالبة  باملبلغ رغم م�شي تاريخ  بالوفاء  اليه قد تخلف  ان املخطر  حيث 
لذلك، فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات 

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

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0057862
اخطار عديل للوفاء

املخط�ر/ �شركة �شالح ال�شوقي للتجارة ذ م م - �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برقم رقم )110461(
لبناين  البطح  ال�شيد/غ�شان خمايل  بالوكالة  الرخ�شة وميثلة  ب�شفتة مديرا يف  - هندي اجلن�شية  ناريان  �شابرو  ال�شيد  وميثلها 
اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم )784196096149065( مبوجب وكالة رقم )SH20150422A89435( العن�وان 

/ ال�شارقة - املنطقة �شناعية 1 -�شرة رقم 1+2 ملك جمال عادل عبد مراد - رقم الهاتف/ 0559743335
املخطر اإليها / دا�ض ملقاولت البناء ذ م م - �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برقم )215851( وميثله / ال�شيد/ 

راما�شاندران بيالي جوفيندان - هندي اجلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم)784195741530687(
العن�وان/ ال�شارقة � دوار ال�شاعة - هاتف رقم/0506285764

املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء
املخطر اإليه حرر عدد 1 �شيك للمخطر مببلغ 10،00،00 درهم مبوجب عقد اتفاق جتاري مرم بني الطرفني

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�شداد املبلغ املر�شد يف ذمته، حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�شرفه اإل 
اأنه ارتد دون �شرف لعدم كفاية الر�شيد �شيك رقم 901632 مببلغ 10،00،00 درهم )ع�شرة اآلف درهم فقط ل غري( بتاريخ 

ا�شتحقاق 2020/01/26 وامل�شحوب على بنك ال�شتثمار 
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، لذلك، 
فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية، 

واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذا اإخطار منا بذلك،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0061078
املخط�ر/ ال�شيد على ال�شيد عبدالعال - اجلن�شيه م�شر - احمل هويه رقم 784197703174306

ب�شفته مدير و �شريك يف الرخ�شه امل�شماة )ايفكت لتجارة الجهزة الكهربائيه �ض ذ م م( املرخ�شه من دائرة التنمية القت�شاديه 
بدبي رقم 711836 وميثلهم بالوكالة ال�شيد / حممد ال�شيد حممد ابو العال مبوجب وكالة م�شدقه لدى كاتب العدل رقم 

العن�وان / ال�شارقه - ال�شناعيه 12 - هاتف رقم / 0522141625  -  2019/1/137536
املخطر اإليه / حممد عمران �شيف نا�شر ال�شام�شي اجلن�شيه المارات – يحمل هويه رقم 784197061981623

العن�وان/ ال�شارقه – �شارع العروبة – مركز مبارك - هاتف رقم / 0501171719
املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 30095 درهم

املخطر اإليه حرر عدد 2 �شيك للمخطر مببلغ 30095 درهم )ثالثون الف و خم�شه و ت�شعون درهم اماراتي( عالقه جتاريه 
الر�شيد  كفاية  لعدم  دون �شرف  ارتد  اأنه  اإل  ال�شيك  ل�شرف  املدعى  توجه  ال�شيك  ا�شتحقاق  بتاريخ  انه  الطرفني وحيث  بني 

وبيانه كالتايل:
ال�شالمي المارات  بنك  على  وامل�شحوب   2021/02/10 ا�شتحقاق  بتاريخ  درهم  ال�شيك 000296 مببلغ 11896 

ال�شيك 000287 مببلغ 18199 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/01/17 وامل�شحوب على بنك المارات ال�شالمي وحيث اإن 
املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،  لذلك - فاأننا 
نخطركم ب�شرورة �شداد املبلغ املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب 

من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
عمايل)جزئي(    AJCFICILABMIN2022 /0000551 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�ض اي ا�ض بروفي�شنال خلدمات تنظيف املباين  
جمهول حمل الإقامة :   

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �شخ�شيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/20 م.  

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001150 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نعمه لتوريد اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة :   

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/4/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/20 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000971 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الن�شمة لال�شتخدام اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة : 

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/4/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/4/21 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001088 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كيوبز - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة :   

اأمام  �شباحا    8.30 ال�شاعة   2022/5/11 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  
وتقدمي   ، وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )4 رقم  الدعوى  )مكتب مدير 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/19 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  مدين   -  SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004358/ 

اإىل املحكوم عليه : م�شطفى عبدالغفور 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�شي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 9430 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002287/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد تي�شري داود داود   
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ه�شام يا�شني جحي - اجلن�شية �شوري  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 19812 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.   ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جراند اميريت�س لل�سياحة وال�سفر  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002300/ 

اإىل املحكوم عليه : جراند اميريت�ض لل�شياحة وال�شفر 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ م�شطفى �شفيق الفقري  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 15281 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�سركة الأندل�س للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ م م 

)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001156/ 
اإىل املحكوم عليه : �شركة الأندل�ض للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ م م   
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة جلف ليمنار للتجارة )�ض ذ م م( اجلن�شية : هندي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 194250 درهم

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

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - معروف منذر معروف ال�سكعه  
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001024/ 

اإىل املحكوم عليه :  معروف منذر معروف ال�شكعه  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ طارق حممود طاهر الزرو التميمي - اجلن�شية : اردين  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 121220 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
دينبال كري�سنان فينجوبال فينجوبال فينجوبال  

اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCIREA2022  /0001156 مدين )جزئي(  
اإىل املحكوم عليه : دينبال كري�شنان فينجوبال فينجوبال فينجوبال

العنوان : اإمارة ال�شارقة منطقة التعاون مقابل ال�شفري مول ، �شندوق بريد 1404 ، هاتف رقم 042583820 
dinpal69@gmail.com هاتف املتحرك رقم 0554499026  بريد الكروين

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ دمي للتمويل ذ م م )دنيا للتمويل ذ م م �شابقا( - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 115601.0  

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�شة  بح�شور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة 

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

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

اإىل املحكوم عليه : حممد �شعد طاهر احمد الفقيه 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حمد حممد نور زرعوين نيا - اجلن�شية ايراين  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 21940 درهم ، بالإ�شافة اىل الفائدة 

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

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �ساريجا ال�سريي �سيفاناندان   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001666/ 

اإىل املحكوم عليه : �شاريجا ال�شريي �شيفاناندان   
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ دمي للتمويل ذ م م )دنيا للتمويل - ذ م م - �شابقا(  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 26054 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 
�شركة /تويلف دي منطقة حرة  )�ض ذ م م( )رخ�شة رقم 98729(  والكائنة رقم املقر اأيه 202، رقم 
الطابق 02، اإ�شم املبنى 07، قطاع العمل جي دبي للت�شميم ، دبي ، الإم��ارات العربية املتحدة ، �ض ب 
377310 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه 
ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي 

عقد بتاريخ  2022/4/18 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الريد امل�شجل او الت�شال ب : 
ال�شيد / امتياز احل�شن جاويد اح�شان الهى  

ا�شم ال�شركة : ابي حما�شب قانوين 
�ض ب : 377310 - دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 04-4252890  
INFO@AABICA.COM :  الريد اللكروين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة ال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
70021 العدد 13526 بتاريخ 2022/4/22 

�شركة/ كا�شمان اند ويكفيلد )ال�شرق الأو�شط( م م ح منطقة حرة ، )رخ�شة رقم : 1656( والكائنة ب� مدينة 
دبى املنطقة احلرة ملطار دبي  �ض.ب 118753 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�شة لدى �شلطة 
اإتخاذه بوا�شطة  اإع��الن قرارها للكافة وال��ذي مت  ال�شركة املذكورة يف  ، ترغب هذه  املنطقة احل��رة ملطار دب��ي  
ويكفيلد  اند  �شركة/كا�شمان  وحل  اإغالق  ب�شاأن  جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2021/4/21 

)ال�شرق الأو�شط( م م ح منطقة حرة.
وفقاً لذلك ،تهيب ال�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات 

خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الريد امل�شجل اأو الإت�شال ب� :
ال�شادة/ �شركة/ كا�شمان اند ويكفيلد )ال�شرق الأو�شط( م م ح منطقة حرة

لعناية : ار ان جي لتدقيق احل�شابات
مكتب رقم   1502، ايتا �شتار، برج املنارة

اخلليج التجاري، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة 
�ض.ب 118753 

هاتف رقم : 2765667 4 971+  
Chirag@RNGauditors.com : الريد الإلكروين

لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة الإ�شعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية
70021
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�شمن التعاون الثقايف امل�شرك بني وزارة ال�شباب والثقافة والتوا�شل باململكة 
املتحدة،  العربية  الم���ارات  دول��ة  ال�شارقة  بحكومة  الثقافة  ودائ��رة  املغربية 
املوؤلف،  وح��ق��وق  للكتاب  العاملي  باليوم  احتفاء  مبراك�ض،  ال�شعر  دار  تنظم 
فقرة جديدة مو�شومة ب”الديوان” �شمن برنامج “توقيعات” وذلك اليوم 
اجلمعة على ال�شاعة التا�شعة والن�شف ليال مبقر الدار الكائن باملركز الثقايف 
مغاربة.  ومرجمني  ونقاد  ل�شعراء  جديدة  ب��اإ���ش��دارات  احتفاء  ال��داودي��ات، 
يونيو  �شهر  تتوا�شل  اأن  على  اأوىل،  دورة  يف  اجل��دي��دة  الفقرة  ه��ذه  وتنتظم 
بال�شارقة. الثقافة  دائ��رة  من�شورات  �شمن  �شدرت  بعناوين  احتفاء  ال��ق��ادم 

وتندرج هذه الرجمة اجلديدة، والتي اأطلقتها دار ال�شعر مبراك�ض تر�شيخا 
ال�شعري  الرنامج  املغاربة، �شمن  والكتاب  بالكاتب  واحتفاء  القرائي  للفعل 
يف  نوعية  طفرة  �شهد  وال��ذي   ،2022/2021 اخلام�ض  للمو�شم  والثقايف 
من�شورات دار ال�شعر مبراك�ض، والتي ت�شعى من خاللها اىل ترجمة تو�شيات 
اليوم الدرا�شي لندوة “خم�ض �شنوات من جتربة دار ال�شعر مبراك�ض”، واأي�شا 
“�شت جهات.. �شتة  الندوة التي احت�شنتها مراك�ض والعيون �شمن ملتقيات 

ملتقيات �شعرية جهوية”، لالحتفاء بال�شعر املغربي اإبداعا ونقدا وترجمة. 
انفتاح بليغ وخالق على ح�شا�شيات وجتارب الق�شيدة املغربية احلديثة، وعلى 

خمتلف التجارب ال�شعرية واأجيالها امل�شكلة ل�شجرة ال�شعر املغربي الوارفة. 
واملرجم  ال�شاعر  دي��وان  توقيع  اأوىل،  خطوة  يف  “الديوان”،  فقرة  وت�شهد 
اأيتها الفاأ�ض”، وال�شادر يف  اأيها الدغل مرحبا  “وداعا  املغربي ر�شيد من�شوم 
طبعة اأوىل نهاية ال�شنة املا�شية، ويقوم الأ�شتاذ الباحث حميد من�شوم بتقدمي 
ورقة ت�شتق�شي بع�شا من معامل الديوان ال�شعري ملن�شوم، والذي ميثل اأحد 
رموز جتارب ق�شيدة النر املغربية. وت�شهر الناقدة والباحثة فاطمة الزهراء 
وراح على تقدمي مداخلة تقارب من خاللها ترجمة ال�شاعر واملرجم اإدري�ض 
تقدم  التي  الرجمة  وه��ي  حياتي”،  م��دون��ة  م��ن  اأ�شعار  “توربينا:  امللياين 
مالمح طفلة متثل معجزة اإبداعية رو�شية خالقة بدون ا�شتثناء. كما يزدان 
“الديوان” بامل�شاركة املتميزة للناقد والأكادميي الدكتور ح�شن املودن والذي 
الطحناوي حول مو�شوع  الدكتور حممد  للباحث  الإ�شدار اجلديد  �شيقدم 

“الت�شمني ال�شعري: حتولت البنية يف ال�شعر العربي املعا�شر”. 

والكتاب  بالكاتب  والحتفاء  القرائي  بالفعل  للتح�شي�ض  حلظة  “الديوان” 
وبرجمتها  مبراك�ض،  ال�شعر  ل��دار  م�شتمرة  م��ب��ادرة  �شمن  امل��وؤل��ف،  وح��ق��وق 
امل�شتمرة التي تنت�شر من خاللها ل�شراتيجية نوعية غري م�شبوقة، ت�شعى 
اىل خلق تقاليد ثقافية جديدة تتنا�شب وراهن امل�شهد الثقايف اليوم يف املغرب، 
ولتج�شري الهوة بني الكتاب ومتلقيه. هي حلظة تتجاوز التوقيع، والحتفاء، 
كي تر�شخ ف�شاء توا�شليا بني املوؤلف وجمهوره واأي�شا حمطة ثقافية لإيجاد 
ال�شبل الناجعة حل�شور الكتاب، يف ظل و�شعية انح�شار املقروئية والراجع 

الالفت على الفعل القرائي. 
مبادرة  �شمن  مبراك�ض،  ال�شعر  دار  خاللها  من  تنفتح  اأولية  حمطة  الليلة، 
الثقافة  ودائ���رة  والتوا�شل  والثقافة  ال�شباب  وزارة  ب��ني  امل�شرك  ال��ت��ع��اون 
املغربية  املكتبة  لإغ��ن��اء  النوعية  الإ����ش���دارات  م��ن  �شل�شلة  على  ب��ال�����ش��ارق��ة، 
ال�شعر  اأ�شئلة  ت�شتق�شي  ون��ق��د،  وت��رج��م��ات  الإب��داع��ي��ة  بالعناوين  والعربية 
مراك�ض،  من  كونية  �شعرية  جغرافيات  على  خالله  من  وتنفتح  وق�شاياه، 

اأيقونة املدن الكونية ومهد احلداثة ال�شعرية املغربية.

وحول اأهمية تنظيم املعر�ض، وانطالق فعالياته، 
ق���ال ���ش��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري، رئي�ض 
الكتاب  »ي�شتكمل معر�ض  ال�شارقة للكتاب:  هيئة 
الإم���ارات���ي احل����راك ال��ث��ق��ايف ال���ذي ت��ق��وده اإم���ارة 
ال�شيخ  ال�شمو  وروؤى �شاحب  بتوجيهات  ال�شارقة 
ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، ال����ذي و�شع 
الإم���ارة  م�����ش��روع  قائمة  على  بالكتاب  النهو�ض 
حيث  م�شتدامة،  تنمية  ركيزة  وجعله  احل�شاري 
يج�شد على اأر�ض الواقع حجم الهتمام بالكتاب 
جهود  م��ع  ر�شالته  فتتكامل  الإم���ارات���ي،  وامل��ب��دع 
ت��ط��وي��ر ودع����م ���ش��ن��اع��ة ال��ك��ت��اب واإن���ت���اج املعرفة 

العربية ونظريتها العاملية«.
ال�شمو حاكم  ���ش��اح��ب  اإط����الق  »ح��م��ل  واأ����ش���اف: 
ال�شارقة لكتابه اجلديد يف املعر�ض ر�شائل كبرية 
الإماراتيني،  وامل��ب��دع��ني  ال��ك��ّت��اب  ل��ك��ل  وع���دي���دة، 
ال�شارقة بيت  واإم��ارة  املعر�ض  اأن  تاأكيد على  فهو 
الثقايف  اخلطاب  و�شول  واأن  اإماراتي،  كاتب  لكل 
الإماراتي اإىل الأفق العربي والعاملي يبداأ من قوة 
احل�شور الوطني ومن التوا�شل احلي واملثمر مع 

�شناع الكتاب يف الإمارات«.
احتاد  رئي�ض  العميمي،  �شلطان  اأك��د  جانبه  م��ن 
ال�شمو  دع��م �شاحب  اأن  الإم�����ارات،  واأدب����اء  ك��ّت��اب 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة، للكّتاب واملبدعني 
تبذلها  التي  واأن اجلهود  يتوقف،  الإماراتيني ل 
ال�شارقة بقيادته جهود ا�شتثنائية وت�شجل تاريخ 
الإماراتي،  الثقايف  نه�شة غري م�شبوقة للحراك 
م�شرياً اإىل اأن املعر�ض يج�شد روؤية �شاحب ال�شمو 

الإبداعي  باملنتج  الهتمام  جت��اه  ال�شارقة  حاكم 
املحلي، ويحقق تطلعاته يف ت�شكيل حا�شنة للكتاب 
والنا�شرين املحليني لتبادل التجارب واخلرات. 

واأو�شح العميمي اأن كل حدث ثقايف يجمع الكّتاب 
والنا�شرين مع القراء واجلمهور هو اإ�شافة كبرية 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  امل��ح��ل��ي،  ال��ث��ق��ايف  للم�شهد  وم��ه��م��ة 
املزيد  اإماراتي على بذل  املعر�ض يحث كل مبدع 
وا�شتثمار  الإب��داع��ي  امل�شهد  لإث���راء  من اجل��ه��ود، 
الفر�ض املتاحة لت�شويق الكتاب والإ�شهام يف ن�شر 

ثقافة القراءة.
رئي�ض  امل�شّلم،  عبدالعزيز  الدكتور  �شعادة  وق��ال 
معهد  م�شاركة  »تنبع  ل��ل��راث:  ال�شارقة  معهد 

ال�شارقة للراث يف معر�ض الكتاب الإماراتي من 
حر�شنا الدائم على امل�شاركة الفاعلة والنوعية يف 
يتعلق  ما  وبخا�شة  الثقافية  الفعاليات  خمتلف 
روؤية  مع  متا�شياً  والن�شر  الكتاب  ب�شناعة  منها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي، 

الرامية للنهو�ض بالكاتب والكتاب«. 
واأ�شار اإىل اأن املعهد ي�شارك يف هذه الدورة الثانية 
من املعر�ض بنخبة من اإ�شداراته الإماراتية من 
معاجم ومو�شوعات وكتب ومن�شورات تري حقل 
لفتاً  والثقافية،  والراثية  التاريخية  الدرا�شات 
املجال لتعزيز مكانة  �شتفتح  ال��دورة  اأن هذه  اإىل 

الكتاب الإماراتي.  
الدكتور  ق��ال  ميثله،  وم��ا  املعر�ض  اأهمية  وح��ول 
�شاحب  ل��دارة  الثقايف  امل�شت�شار  عيدابي،  يو�شف 
د القا�شمي،  ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممَّ
املدير العام ملن�شورات القا�شمي: “معر�ض للكتاب 
البعد  على  يتاأ�ش�ض  لأن���ه  مهم  ح��دث  الإم���ارات���ي 
الإماراتية،  الن�شر  دور  اأر���ش��ي��ة  وع��ل��ى  ال��وط��ن��ي 
فبعد اأكر من اأربعني عاماً على انطالق امل�شروع 
كبري  عدد  لدينا  اأ�شبح  ال�شارقة،  لإم��ارة  الثقايف 
من دور الن�شر املحلية املعنية بالكتاب الإماراتي، 
جماًل  ي�شبح  حتى  املعر�ض  يتطور  اأن  واأمت��ن��ى 
الذي  الإم��ارات��ي،  للكتاب  وا�شعة  وحا�شنة  وطنياً 

والإب����داع  وامل�شتقبل،  وال���ذاك���رة،  ال��ه��وي��ة،  مي��ث��ل 
الإماراتي”.

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة را����ش���د ال��ك��و���ض، املدير 
“اإن  الإماراتيني:  النا�شرين  جلمعية  التنفيذي 
لأجندة  مميزة  اإ�شافة  الإماراتي  الكتاب  معر�ض 
فعاليات ال�شارقة الثقافية، و�شيكون لها انعكا�شها 
خا�شًة  الإم���ارات���ي،  الن�شر  �شناعة  على  املبا�شر 
لها  �شياق جهود متكاملة ومتعددة  ياأتي يف  واأن��ه 
اأبعادها وتاأثريها، ومنها املبادرات النوعية لتعزيز 
ال��دول��ي��ة يف حمافل  ال��ق��راءة، وامل�����ش��ارك��ات  ثقافة 
الدولة  ت�شهده  وم��ا  والأج��ن��ب��ي،  العربي  الكتاب 
بالكّتاب  ترتقي  وج��وائ��ز  وفعاليات  معار�ض  من 

والكاتب الإماراتي”.
واأ�شاف الكو�ض: “تاأتي م�شاركة جمعية النا�شرين 
الإماراتيني يف املعر�ض من خالل مبادرة من�شة، 
النا�شرين  م���ن  ع����دد  اإ������ش�����دارات  ن��ع��ر���ض  ح��ي��ث 
�شّناع  لدعم  متوا�شلة  جهود  �شمن  الإماراتيني 
ح�شورهم  ح��ج��م  وت���ع���زي���ز  الإم�����ارات�����ي  ال���ك���ت���اب 
املحلية  الكتب  ومعار�ض  املحافل  يف  وم�شاركتهم 
امل��ع��ر���ض فر�شة  ي��ك��ون  اأن  ون��ت��ط��ل��ع  وال���دول���ي���ة، 
اأم��ام��ه��م ل��ل��و���ش��ول ل��ل��ق��راء يف الإم�������ارات، وفتح 
امل�شرك  والعمل  التعاون  لتعزيز  اأمامهم  املجال 
الثقافية  واملوؤ�ش�شات  الن�شر  دور  من  غريهم  مع 

واملكتبات”.

ممثل� م�ؤ�ض�ضات ثقافية ونا�ضرون ياأكدون اأثر »معر�ض الكتاب 
االإماراتي« على �ضناعة املعرفة واإنتاج االإبداع االإماراتي

الدكتور يو�صف عيدابي

�صعار 
»م���ع���ر����ش ال��ك��ت��اب 

االإماراتي«

�صعادة اأحمد بن ركا�ش العامري �صعادة الدكتور عبدالعزيز امل�صّلم �صلطان العميمي �صعادة را�صد الكو�ش

وم�شمونه،  الوطن  مفهوم  )تغري   
معينة،  ح���دود  ذات  اأر���ش��ا  يعد  فلم 
ب��ي��ئ��ة روح��ي��ة حت��ده��ا الآراء  ول��ك��ن 
واملعتقدات(.. بتلك املقولة ال�شهرية 
حمفوظ  جنيب  ن��وب��ل  �شاحب  ع��ن 
اف��ت��ت��ح��ت ب��ري���ش��ا ك��وم��وت�����ش��ي اأحد 
ف�����ش��ول رواي��ت��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت تروي 
خاللها �شريتها وم�شريتها، وتاأثرها 
طفولتها  م��ن��ذ  م�����ش��ر  يف  ب��احل��ي��اة 
وحتى اإنهاء املرحلة اجلامعية، فقد 
ه���و رفيقها  ك����ان جن��ي��ب حم���ف���وظ 
باأعماله  ت��ع��ل��ق��ت  ال���ت���ي  اخل����ي����ايل، 

وقررت ترجمتها لليونانية.

ميالد بري�صا كوموت�صي ون�صاأتها
ولدت بري�شا بالقاهرة، وعا�شت بها 
���ش��ن��وات ط��ف��ول��ت��ه��ا و���ش��ب��اب��ه��ا، حتى 
جامعة  الآداب  كلية  م��ن  ت��خ��رج��ت 
ال���ق���اه���رة، ث���م ع�����ادت م����رة اأخ����رى 
ل��ل��ي��ون��ان، ول��ك��ن��ه��ا ك��ان��ت ت�����ش��ع��ر يف 

مل�شر  مب��غ��ادرت��ه��ا  اأن  ال���وق���ت  ذل���ك 
عام  ومنذ  الأم،  وطنها  ت��غ��ادر  فهي 
الرجمة  جم��ال  يف  عملت   1995
وترجمت  لليونانية،  العربية  م��ن 
الراحل  ن��وب��ل  ل�شاحب  عمال   14
جن��ي��ب حم���ف���وظ، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
العديد من اأعمال الكتاب وال�شعراء 
خمتارات  اأول  واأ�����ش����درت  ال���ع���رب، 
باللغة  املعا�شر  العربي  ال�شعر  من 
اليونانية التي و�شلت الآن اإىل 40 

عنوانا من الأدب العربي.
كما اأنها موؤلفة لثماين روايات، تركز 
معظمها على احلوار بني الثقافات، 
وقد ترجم جزء كبري منها اإىل اللغة 
ال��ه��ي��ئ��ة العامة  ال��ع��رب��ي��ة م���ن ق��ب��ل 
للرجمة  القومي  وامل��رك��ز  للكتاب 
ال�شف�شافة.وتعاونت  وم��ن�����ش��ورات 
عربية  وم����ع����اه����د  ج����ام����ع����ات  م�����ع 
احلوار  تعليم  ب��رام��ج  يف  واأوروب���ي���ة 
مقالت  وك���ت���ب���ت  ال���ث���ق���اف���ات،  ب����ني 

واألقت  نقدية،  ودرا���ش��ات  ا  ون�شو�شً
املو�شوعات.  حما�شرات حول نف�ض 
وتدير بري�شا كوموت�شي الآن مركز 
الأدب والثقافة اليونانية والعربية، 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  مع  تتعاون  كما 

الأخرى يف اليونان وخارجها.

 جوائزها
على  ح�����ش��ل��ت   2021 ع����ام  يف   –
)ج�������ائ�������زة الإجن���������������از( امل����رم����وق����ة 
الأدب  يف  ال�������ش���ام���ل���ة  مل�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
وال��رج��م��ة وال��ت��ف��اه��م ال����دويل من 

منظمة ال�شيخ حمد الدولية.
– ويف 2017 نالت جائزة اجلمعية 
لرجمتها  للمرجمني  اليونانية 
 40 من  اأك��ر  اإىل  الآن  ت�شل  التي 

عنواًنا من الأدب العربي.
 Revmata حازت على جائزة –
 Diavazo وج��ائ��زة   ،)1994(
 )1996(  Jantes رواي��ت��ه��ا  ع��ن 

وج������ائ������زة اأك�����ادمي�����ي�����ة اأث����ي����ن����ا عن 
 Bright“ جمموعتها الق�ش�شية 

.)2013( ”Day

اأعمالها االأدبية
 A m a n d a
هي   Michalopoulou
م���وؤل���ف���ة ث����م����اين رواي���������ات وث����الث 
جمموعات ق�ش�شية. عملت كمحرر 
يف   Kathimerini يف  م�شاهم 
يف   Tagesspiegelو ال��ي��ون��ان 

برلني.
 Harvard يف  ق�ش�شها  ظ��ه��رت 
 Guernicaو  Review
 Worldو  PEN وجم������ل������ة 
و  Today  Literature
 Without  Words
 Asymptoteو  Borders
و  Guardian  Theو

Rail Brooklyn وغريها.

 »بري�ضا ك�م�ت�ضي«.. ي�نانية 
ترجمت 14 روايًة لنجيب حمف�ظ

�صمن االحتفاء باليوم العاملي للكتاب وحقوق املوؤلف

»الدي�ان« فقرة جديدة لدار ال�ضعر مبراك�ض حتتفي خاللها 
باالإ�ضدارات اجلديدة لدائرة الثقافة بال�ضارقة 

نقاد و�صعراء ومرتجمون مغاربة يوقعون اإ�صداراتهم اجلديدة 2022

•• ال�شارقة-الفجر:

يحتفي امل�صهد الثقايف االإماراتي بانطالق فعاليات الدورة الثانية من »معر�ش الكتاب 
االإماراتي«، الذي تنظمه »هيئة ال�صارقة للكتاب« بالتعاون مع »احتاد كتاب واأدباء 
االإمارات« حتى 24 اأبريل اجلاري يف مقر الهيئة، حيث ُيعر�ش يف مكان واحد اأعمال 
ودعم  بالكتاب  النهو�ش  جتاه  ال�صارقة  ر�صالة  يج�صد  م�صهد  يف  اإماراتيًا  كاتبًا   970

املبدعني واالرتقاء بقطاع �صناعة الكتاب يف االإمارات واملنطقة. 
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تزوجت �صغرية يف عمر 18 �صنة وكانت جتربة فا�صلة

ن�ال الزغبي: جن�مية الفنانة
 مع الرجل ال�ضرقى م�ضكلة

ال تطلب احلاجة من ال�صخ�ش مرتني فاالأوىل معزة والثانية مذّلة
"كالم  واأ�شافت نوال الزغبى، خالل لقائها يف برنامج 
النا�ض" الذي تقدمه الإعالمية يا�شمني عز على قناة 
التي  العزوبية  حياة  حالياً  تعي�ض  اأنها  م�شر،   mbc
ال��زواج يف الوقت  "اأرف�ض  اأو تراها، لفتة:  مل تع�شها 
اأرتبط ب�شخ�ض يقيدين، فبقدر ما وجود  اأو  احلايل، 
الرجل مهم اإل اأن جنومية الفنانة مع الرجل ال�شرقى 
م�شكلة، ففى وقت ما يكون هناك مناف�شة معها ومن 

هنا تاأتى الغرية وامل�شاكل". 
وح���ول رج��ل اأح��الم��ه��ا يف ال��وق��ت احل���ايل اأ���ش��ارت نوال 
تكون  عندما  امل����راأة  ح��ي��اة  يف  "الرجل  اأن:  اإىل  ال��زغ��ب��ي 
�شعبة  امل��وا���ش��ف��ات  ت�شبح  حياتية  جت��رب��ة  ول��ه��ا  نا�شجة 
مقارنة بالزواج يف �شن مكرة حينها ل ت�شاأل عن موا�شفات 
ولي�ض  ي�شحرنى،  اأح��ب��ه  رج���ل  ه��ن��اك  ك���ان  اإذا  ول��ك��ن  ك��ث��رية، 
وحنون  وك��اري��زم��ا  �شخ�شية  رج��ل  اإمن��ا  حلو،  يكون  بال�شروري 

واأح�ض اأن اأعتمد عليه واأبقى يف اأمان معاه".
وحتدثت نوال الزغبى عن ال�شائعات التى طالتها بعد اأغنية "مني حبيبى 
اأنا" مع وائل كفورى وانت�شار اأقاويل ارتباطهما، مو�شحة: "النا�ض افتكرونا 
اأن��ا بحبه كتري وهو  بينا، وائ��ل  واإن يف عالقة ومكان�ض فى حاجة  متجوزين 
وبعتز ب�شداقته جدا، واأنه فنان لبنانى مك�شر الدنيا، واأعتقد اأن هذه ال�شائعة 
اإن��ى متزوجة،  يعرفوا  ال�شىء يحدث فال  ع��اوزة هذا  بتبقى  النا�ض  خرجت لأن 

فكانوا وقتها حابني يكون يف عالقة بينا وحابني الرتباط الفني".
وك�شفت نوال الزغبى عن �شر حمافظتها على جمالها ور�شاقتها طوال الوقت، قائلة: 
"م�ض باكل كثري وبنام اأقل �شيء 9 �شاعات، وبنام بدرى اأخرى ال�شاعة 12، وب�شرب مياه 
كتري وعاي�شة حياة طبيعية وبعمل ريا�شة كتري، كما اإننى اأحاول اأكون مب�شوطة طول الوقت، 

وعندما اأ�شافر اأوروبا النا�ض بت�شوفنى وي�شاألونى عن عمرى وفاكرنى 28 �شنة".
وروت نوال جتربتها مع عمليات التجميل وندمها عليها، مو�شحة: "ال�شت اجلميلة بتكون 
و�شحتى  على جماىل  كنت هحافظ  فنانة  م�ض  لو  اأن��ا  وده غلط،  اأك��ر  طماعة يف جمال 
اإنك بتكونى عاوزة حتافظى  اأمور يف احلياة بتعاك�شك،  اأوقات بيح�شل  ور�شاقتى، ب�ض يف 
على جمالك اأكر بيح�شل العك�ض، وهذا حدث معى وكان عندى م�شكلة ومكنت�ض عارفة 

اإزاى اأخل�ض منها".
وتابعت النجمة اللبنانية: "و�شلت ملرحلة اإنى لو �شفت بنت اأن�شحها ما تعمل اأي عملية 
جتميل، فاإجرائى لعملية جتميل جاء ب�شبب ن�شيحة من �شديقة ىل اأحلت علّى كثرياً 
اأكون اأجمل، ولكن الأمور انقلبت واحلمد هلل مرت  اإنى اأعمل عملية جتميل عل�شان 

التجربة، وهذه ال�شديقة موجودة حالياً ولكن مل نعد اأ�شدقاء".

مغرمة ب� وردة
املتدين  وال��ده��ا  عن  اللقاء  بداية  يف  الزغبى  ن��وال  اللبنانية  النجمة  وحتدثت 
وموقفه من دخولها عامل الفن والغناء، وقالت نوال: "والدى متعبد وي�شلى 
الفن ومن  بل منفتح ويحب  دينيا،  لي�ض متع�شب  ولكنه  كتري وموؤمن ج��داً، 

امل�شجعني والداعمني ىل".
وك�شفت نوال الزغبى عن جمال �شوت والدتها وعمتها وكذلك �شبب اختيار 
اأغنية لوردة لتغنيها يف بداية م�شوارها يف ا�شتديو الفن، مو�شحة: "عمتى 

�شوتها جميل وهو اأ�شبه ب�شوت اأ�شمهان، اأما والدتى ف�شوتها اأ�شبه كثريا ب�شوتى، فاأوقات النا�ض تعتقد 
عندما يت�شلون بتليفون املنزل واأرد باأنى الوالدة لت�شابه ال�شوت بيننا بدرجة كبرية".

�شغرى،  منذ  وب�شخ�شيتها  ب�شوتها  مغرمة  واأن��ا  كبرية  فنانة  فهى  ل��وردة  "بالن�شبة  ن��وال:  واأ�شافت 
ببقى م�شتنية  التليفزيون  اأم��ام  انتظارها  بكون يف  الن�شيم،  �شم  لها حفل يف  اأن  وكنت مبجرد معرفة 
على التليفزيون ومبهورة فيها، وفى اإحدى املرات ح�شرت حفلة لها وغنت ماىل واأنا ماىل ومن وقتها 

حفظتها، واأما اأ�شبحت فنانة كنت اأحب اأعيد ب�شوتى هذه الأغنية".
ال��رد( و)مني  "بعد ما غنيت )ع��اوزة  اأول موقف بعد �شهرتها يف م�شر، وقالت:  الزغبى  ن��وال  وروت 
اأم�شى يف  اإنى م�ض قادرة  اأنا(، طلعت بليايل التليفزيون حفلة وانقلبت حياتى مب�شر، ح�شيت  حبيبى 
ال�شارع، وكنت فرحانة جدا وح�شيت اإنى يف بلدى التانى لأن ال�شهر يف م�شر غري، وبعدها ان�شهرت يف 

لبنان وكنت �شغرية وقتها ومل اأ�شتوعب ما حدث ىل".

ر�صائل وحكم
من جهة اأخرى حتر�ض النجمة اللبنانية نوال الزغبى، كل فرة على توجيه ر�شالة اأو حكمة اأو ن�شيحة 
جلمهورها عر ح�شابها على توير واليوم كتبت عر ح�شابها على توير، قائلة: "ل تطلب احلاجة 

من ال�شخ�ض مرتني فالأوىل معزة والثانية مذّلة".
و حتيى نوال الزغبى، حفاًل غنائًيا، يف اأمريكا يف �شهر مايو املقبل، ومن املقرر اأن تقدم نوال الزغبى 

باقة من اأجمل اأغانيها القدمية واحلديثة التي يتفاعل معها اجلمهور.
وك�شفت موؤخًرا النجمة اللبنانية نوال الزغبى موقفها من خو�ض جتربة التمثيل قائلة فى ت�شريحات 
خا�شة اإنه عر�ض عليها الكثري من ال�شيناريوهات الفنية �شواء �شينمائية اأو درامية، ولكن حال اإقناعها 
باأحد منها �شتوافق على الفور، م�شيفة اأنها تتمنى اأن تكون جتربة الدراما الق�شرية التى ل تتعدى 

عن 8 حلقات.
عن راأيها يف اأغانى املهرجانات ك�شفت عن اأنها ل ت�شمعها، ولي�شت ذوقها، ولكن فى بع�ض الأحيان ممكن 

ت�شمع اأغنية من هذه النوعية وتنال اإعجابها، م�شرية اأن املزيكا اأذواق ومل تقلل من �شاأن اأحد.
وردت النجمة اللبنانية نوال الزغبى حول �شوؤال عن اأف�شل مطربة جنحت فى جمال التمثيل قالت: 
باإح�شا�شها  التمثيل  فى  كبرًيا  جناًحا  حققت  التى  املطربات  اأف�شل  من  تعتر  الوهاب  عبد  "�شريين 

ا ال�شينما. املختلف واأدائها املتميز، م�شرية اإىل اأنها جنحت على م�شتوى الدراما واأي�شً

اأحمد حلمي يظهر يف الفيلم ب�صخ�صيتني

)واحد تاين( يعلن املناف�ضة مبكرًا يف )الفطر(

وك����ان رئ��ي�����ض ال�����ش��رك��ة امل��ن��ت��ج امل�����ش��ري ت��ام��ر مر�شي، 
على  �شفحته  عر  اأم�ض  من  اأول  م�شاء  ر�شمياً  اأعلن 
بطولته  يخو�ض  الذي  الفيلم،  طرح  عن  )في�شبوك(، 
الفطر  عيد  مو�شم  يف  حلمي،  اأح��م��د  امل�شري  الفنان 
ال�����ش��ع��ي��د، ن��ا���ش��راً )ب��و���ش��ر( ال��ع��م��ل اجل���دي���د، وعلق: 

)انتظرونا يف العيد(.
بو�شر  ع��ن  حلمي  ك�شف  تقريباً،  ذات���ه  التوقيت  ويف 

)واحد تاين(، ودّون: )ل�شه خارج حاًل م الكرتونة(.
مناف�شة  )نتوقع  املنتجة:  ال�شركة  يف  م�شادر  وقالت 
قوية يف هذا املو�شم، وهو بداية حقيقية ملو�شم ال�شيف 
الأطول بني كل املوا�شم، وحلمي �شوف يظهر يف العمل 
اجلديد، ب�شخ�شيتني خمتلفتني متاماً، ويتعر�ض من 
�شوف  والفيلم  وكوميدية،  اإن�شانية  ملواقف  خاللهما 

اأنه مت تغيري  يطرح يف عدد كبري من القاعات(، علماً 
ا�شم الفيلم من )العيل( اإىل ال�شم اجلديد.

وي�شارك حلمي يف بطولة )واحد تاين( كل من روبي، 
واأحمد  اإي��ه��اب  ن��ور  اأم��ني،  ن�شرين  عبداجلليل،  عمرو 
مالك، وهو من تاأليف هيثم دبور واإخراج حممد �شاكر 

خ�شري.
نظراً  ق��وي��اً،  العيد  مو�شم  ي��ك��ون  اأن  ال��ن��ق��اد،  وي��ت��وق��ع 
جلهوزية عدد كبري من الأفالم للم�شاركة، واإن كانت 
)ت�شليم  مقدمها  يف  يكون  قد  ولكن  ر�شمياً،  تعلن  مل 
اأه����ايل(، )ال��ت��اري��خ ال�����ش��ري ل��ك��وث��ر(، )ك���رية واجلن(، 
كانت  واإن  عيد(،  و)ليلة  )اجلواهرجي(  )العنكبوت(، 
اإنتاجية اأخرى بالإبقاء على عدد قليل  هناك توقعات 

من هذه الأفالم اإىل )مو�شم الأ�شحى(.

زواجها  �صبب  عن  الزغبى  ن��وال  اللبنانية  النجمة  ك�صفت 
كبرية،  وجنومية  بجمال  متتعها  رغم  فقط  واح��دة  مرة 
وكانت  �صنة،   18 عمر  يف  �صغرية  "تزوجت  مو�صحة: 
جتربة فا�صلة الأنها و�صلت يف النهاية اإىل االنف�صال، 
وذلك كانت م�صئولية كبرية علّى ب�صبب وجود اأوالد 
بيننا م�صئولني منى، وتعبت كثريًا حتى كرب اأوالدى، 

ومن هنا بداأت اأ�صعر بالراحلة بع�ش ال�صيء".

مع اقرتاب عيد الفطر ال�صعيد، والذي يعد مو�صمًا �صينمائيًا مهمًا، يبدو 
اأن ال�صباق انطلق مبكرًا على �صباك التذاكر، اإذ اأعلنت �صركة �صيرنجي 
املنتجة لفيلم )واحد تاين( عن اأنه بني اأفالم العيد، يف انتظار االإعالن 

تباعًا عن باقي امل�صاركات.
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خبرية تك�ضف عن اأطعمة غري حمالة 
حتت�ي على ن�ضبة عالية من ال�ضكر

املواد  من  عدد  يف  توجد  اأن��ه  كروغلوفا،  ناتاليا  التغذية،  اإخ�شائية  اأعلنت 
الغذائية كمية كبرية مما ي�شمى بال�شكر امل�شاف، حتى لو كان املنتج غري 

حملى.
لأمرا�ض  والتعليمي  الطبي  املركز  يف  تعمل  وهي  الإخ�شائية،  واأو�شحت 
اجلهاز اله�شمي والكبد بجامعة �شان بطر�شبورغ، اأن قائمة املواد الغذائية 
احللويات  منتجات  تت�شدرها  امل�شاف  ال�شكر  من  كمية  اأك��ر  ت�شم  التي 
وبع�ض  بالفواكه،  امل��ل��يء  وال��زب��ادي  اجلاهز"  "الإفطار  وتليها  وامل��خ��اب��ز، 
امل�شلوقة  النقانق  يف  امل�����ش��اف  ال�شكر  ي��وج��د  كما  وامل��اي��ون��ي��ز.  ال�شل�شات 

والفطائر والكات�شب، حيث يتم اإ�شافته لتح�شني الطعم.
يف  امل��وج��ودة  الكربوهيدرات  اأن  على  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  الإخ�شائية  و���ش��ددت 

الفواكه ل تعد �شكرا م�شافا.

هل يجب اإجبار النف�ض على 
تناول الطعام اأثناء املر�ض؟

مبتحور  املر�شى  �شمنهم  وم��ن  "كوفيد19-"  مب��ر���ض  امل�شابون  ي�شكو 
الطعام. تناول  يف  الرغبة  وعدم  ال�شهية  فقدان  "اأوميكرون" من 

حديث  يف  الرو�شية،  التغذية  خبرية  اإيغناتيكوفا،  يلينا  الدكتورة  وت�شري 
لراديو "�شبوتنيك"، اإىل اأنه يف حالة جميع الأمرا�ض املعدية التي يرافقها 
ارتفاع درجة حرارة اجل�شم، ميكن اأن يفقد املري�ض ال�شهية. اأي اأن فقدان 
ال�شهية يف حالة "كوفيد19-" ومتحور "اأوميكرون"، لي�ض ب�شبب خ�شائ�ض 
معينة للفريو�ض اأو ملتحور "اأوميكرون"، بل ب�شبب احلالة العامة للج�شم.

وتقول، "اإذا كانت هناك عدوى ترافقها جميع الأعرا�ض من ارتفاع درجة 
احلرارة وت�شمم اجل�شم واآلم وتلف الأع�شاء، فطبعا لن تكون هناك �شهية 

اأبدا، لأن اجل�شم من�شغل يف مكافحة العدوى".
وت�شيف، ولكن يف نف�ض الوقت، ملكافحة املر�ض لبد من طاقة كافية.

وتقول، "اللتهاب- حالة �شعبة للج�شم، لعالجها يجب اإنفاق طاقة هائلة 
والكثري من العنا�شر الغذائية املختلفة، لأنه بعك�شه لن يتمكن اجل�شم من 

التغلب على العدوى".
ووفقا لها، يجب على املري�ض يف الفرات التي ي�شعر فيها ببع�ض التح�شن، 

تناول اأطعمة خفيفة حتى يف حالة فقدان ال�شهية.
الألبان  ومنتجات  اللحم  م��رق  من  �شغرية  كميات  تناول  "ميكن  وتقول، 

�شهلة اله�شم وبي�ض الدجاج وغريها من املواد املغذية اخلفيفة".
املاء.  م��ن  ك��ب��رية  لكمية  ال��ع��دوى  يكافح  ال���ذي  اجل�شم  ويحتاج  وت�شيف، 
لأن تناول املاء بكميات كبرية ي�شاعد على طرد ال�شموم وتخفي�ض حرارة 

اجل�شم.
اأخرى مثل فقدان الوزن ومرارة  اأعرا�ض  اإذا رافقت فقدان ال�شهية  ولكن 
بل  الفريو�شية،  بالعدوى  مرتبطة  تكون  ل  فقد  البطن  يف  واأمل  الفم  يف 

باأمرا�ض اجلهاز الع�شبي اأو اله�شمي.

العاملية؟  عطيل  م�صرحية  �صاحب  • من 
- وليم �شك�شبري

نكرت؟  واإذا عرفتها  نكرتها عرفت  اإذا  التي  الكلمة  • ما 
- كلمة اأم�ض 

بها؟  نطقت  اذا  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 
- كلمة ال�شمت 

لبنان؟  قلب  موؤلفاته  من  احلديث  الع�صر  يف  لبناين  ورحالة  • اأديب 
- اأمني الريحاين.

العربي؟  االأدب  يف  الفريد  العقد  كتاب  �صاحب  • من 
- ابن عبد ربه 

طفيل؟  ابن  به  ا�صتهر  الذي  الكتاب  هو  • ما 
- حي بن يقظان. 

احلوت،  كبد  يف  موجود  العنر  عطر  واأن  نيوزيالندا،  يف  الكيوي  لطري  الأ�شلي  املوطن  اأن  تعلم  هل   •
بالكافيار يف بحر قزوين والبحر  الغني  واأن موطن �شمك احلف�ض  اأ�شا�شاً يف ال�شحارى  واأن موطن ال�شب 

الأ�شود. 
اجلنوبية.  اأمريكا  �شواحل  على  يتواجد  والذي  الأنقلي�ض،  هو  الأقوى  الكهربائي  ال�شمك  اأن  تعلم  • هل 
ما  وه��ذا  فولتاً.   550 بقوة  كهربائية  �شدمة  ينتج  اأن  ي�شتطيع  وه��و  ذيله.  يف  موجود  الكهربائي  ع�شوه 

يوؤدي اإىل �شعق وقتل الأ�شماك القريبة املجاورة. 
هيكاًل  يفرز  املرجانيات  طائفة  من  ثوابت  بحرية  حيوانات  جن�ض  هو  )والي�ض(  املرجان  اأن  تعلم  هل   •
ت�شمح  فجوات  ذو  لكنه  داخلي  الكل�شي  والهيكل  اأبي�ض.  اأو  وردي���اً  يكون  ما  وقلياًل  اأح��م��ر،  مت�شعباً  كل�شياً 
لالأجزاء احلية بالختباء فيه يف حالة اخلطر. وي�شبه هذا املرجان النباتات يف ن�شوئه ومنوه، فبي�شة واحدة 
ل�شناعة  اأولية  مادة  املرجاين  الهيكل  وي�شكل  �شجرية.  على  كاأزهار  اأغ�شان  على  مرتبة  بوالب  عدة  تعطي 

احللي. 
الوجود، ت�شتعمل بعد قطعها و�شقلها يف  نادرة  اأحجار �شلبة �شفافة  الكرمية هي  اأن الأحجار  •  هل تعلم 
ال�شفافة  ون�شف  ال�شفافة  الكرمية  ن�شف  والأحجار  ال�شفافة  الكرمية  الأحجار  تنتمي  املجوهرات.  �شناعة 
ال�شبينل  جمموعة  الياقوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  املا�ض،  جمموعة  الأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوباز، التورمالني، البجادي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�ض 

الفقري واجلائزة 
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الليمون 
تناول  ع���ل���ى  خ������راء  ح����ث 
اإىل  اإ���ش��اف��ت��ه  اأو  ال��ل��ي��م��ون 
وج��ب��ات ال��ط��ع��ام، ن��ظ��را ملا 
للج�شم.  منافع  م��ن  فيها 
�شابقة  درا�����ش����ة  وب��ح�����ش��ب 
اأوهايو  �شدرت عن جامعة 
ف������اإن جمرد  الأم���ري���ك���ي���ة، 
يفيد  الليمون،  رائحة  �شم 
وي�������ش���اع���د على  الإن���������ش����ان 
ويعد  م�����زاج�����ه.  حت�������ش���ني 

الليمون من امل�شادر املهمة لتزويد اجل�شم بالألياف.
فاإن  احل��راري��ة،  ال�شعرات  الليمون ل يحتوي على عدد كبري من  اأن  ومبا 
�شغط  �شبط  ع��ن  ف�شال  ال��زائ��د  ال���وزن  خف�ض  على  ت�شاعد  الثمرة  ه��ذه 
الدم وم�شتوى الكولي�شرول يف الدم. ويزود الليمون، ج�شم الإن�شان، مبا 
يحتاج من فيتامني C، لأن الكوب الواحد من ع�شري الليمون ميد الرجل 
اإىل  ي�شل  اأعلى  م�شتوى  امل��راأة فتح�شل على  اأم��ا  ب�%125 من حاجاته، 
ي�شاعد  الأمر  وهذا  لالأك�شدة،  امل�شادة  مبواده  الليمون  وميتاز   .150%
من  حمايتها  على  يعمل  كما  جيد،  ب�شكل  تنمو  اأن  على  اجل�شم  اأن�شجة 
الأ�شرار التي تلحق بها مع التقدم يف العمر. وللح�شول على مادة احلديد 
من الطعام، فيتم اإ�شافة ع�شري الليمون اإىل بع�ض الأطباق ال�شهرية مثل 

ال�شبانخ والوجبات النباتية الأخرى. 

مل يكن عبود يعرف ما �شيحدث له لكنه على كل حال عرف يف النهاية .. كان عبود رجال طيب القلب يقدم 
الي��ام وج��د قطة �شغرية  اح��د  .. ويف  ك��ان حيوان �شغري  اإىل م�شاعدة حتى لو  اإىل كل من يحتاج  م�شاعدته 
م�شكينة ومري�شة ترجتف من الرد فاأخذها معه ايل بيته ال�شغري جدا و�شع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب املعزة وو�شع لها بع�ض احلليب و�شرب هو الباقي .. ا�شتمر احلال هكذا حتى �شفيت القطة وا�شتعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�شي وراءه مثل ظله و�شبحان اهلل كان فالها دائما خري عليه فكلما خرجت وارءه طلبه 
�شخ�شا ما لق�شاء عمل مقابل رزق وفري .. اما اذا نامت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�شيط ورزقه اي�شا 
ب�شيط ويف ذات يوم خرجا معا اإىل ال�شوق الوا�شع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�شقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل حني انهى عمله وقب�ض اجره القليل، ذهب به وا�شرى بع�ض 
الطعام وذات ليلة عند الفجر ا�شتيقظ على لعق القطة ال�شغرية لوجهه .. ازاحها لينام لكن ل فائدة ا�شتمرت 
تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل باب البيت عدة مرات حتى اح�ض باأن هناك �شيئا ما فقام وخرج وراءه��ا وهناك 
خلف البيت اخذت القطة تنك�ض الراب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب اليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�ض الراب 
اي�شا فظن انها تريد ان تق�شي حاجة فقام بازاحة بع�ض الراب لكنه اح�ض بان هناك �شيئا يرز من حتته 
وكان عبارة عن جره �شغرية �شحبها بيده فوجدها قد اقفلت باحكام بقطعة من الفخار اي�شا حملها بيده وهو 
منده�ض ويت�شاءل كيف عرفت القطة باأمرها ،هناك يف البيت ا�شطر لك�شر اجلرة فوجدها ممتلئة عن اخرها 
بقطع نقدية وم�شغولت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�شة ال�شديدة والذهول وحينما ادار وجهه لينظر اإىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�شرع وفتح الباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك الوقت اختفت 
القطة ومل يرها ابدا لكنه دائما يتذكرها ويقول اين انت يا �شاحبة الف�شل؟  هو الن رجل مي�شور احلال جدا 

وقد خ�ش�ض بع�ض ماله مل�شاعدة املحتاجني الذين مل يكن ي�شتطيع م�شاعدتهم وهو فقري .

م�صلمون ي�صلون يف �صهر رم�صان املبارك، يف م�صجد مبقاطعة باتاين بتايالند. رويرتز

اأوىل  ت�شبه  اأع��را���ض غريبة  ال��رد من  مو�شم  النا�ض يف  بع�ض  يعاين 
عالمات الإ�شابة بنزلة برد، عيون حممّرة ور�شح خفيف، وقد ي�شعر 

بع�شهم باأعرا�ض الربو وجفاف الفم وحكة وطفح جلدي.
الرد من حكة  يعانون يف مو�شم  اأنهم  اإىل  الأ�شخا�ض،  وي�شري بع�ض 
جلدية عند خروجهم اإىل ال�شارع يف الطق�ض البارد ور�شح خفيف، ما 

يجعلهم يق�شون معظم وقتهم يف البيت. فما العمل يف هذه احلالة؟
اأخ�����ش��ائ��ي��ة اأمرا�ض  ن���ادي���ج���دا ل��وغ��ي��ن��ا،  ت��ق��ول ال��ط��ب��ي��ب��ة ال��رو���ش��ي��ة 
نتيجة  الرد، هي  "احل�شا�شية من  احل�شا�شية، 
الذاتية.  للروتينات  املناعي  الفعل  رد  زيادة 
هذه الروتينات ينتجها اجل�شم حتت تاأثري 

الرد لتنظيم التبادل احلراري".
وت�شيف، عندما يتغري تركيب هذه الروتينات 
ي�شطر  م��ا  احل�شا�شية�  م�شببات  اإىل  ت��ت��ح��ول 

اجل�شم اإىل مكافحتها. وال�شبب الأول ملثل هذه ال�شتجابة املناعية، قد 
يكون خلال يف املناعة وناجتا مثال عن تعر�ض اجل�شم يف وقت ما اإىل 

درجة حرارة منخف�شة جدا.
وت�شخي�ض احل�شا�شية من الرد اأمر �شهل، حيث ميكن و�شع قطعة من 
الثلج على الر�شغ مدة 3-5 دقائق. ي�شبح مكان الثلج عند ال�شخ�ض 
ال�شليم اأحمر اللون. ولكن عند من يعاين من ح�شا�شية الرد، يتورم 

مع جتمع �شائل حتت الب�شرة ت�شاحبه حكة �شديدة واحتقان.
ال�شخ�ض،  على  ال��ب��ارد، يجب  اجل��و  احلالة يف  ه��ذه  لتجنب  وت�شيف، 
احل�شا�شية  زي��ادة  عند  وثانيا،  للطق�ض،  ارت��داء مالب�ض مالئمة  اأول، 
للرد، ل ين�شح بالبقاء يف اخلارج فرة طويلة، وثالثا، قبل اخلروج 
مناطق  على  ال��رد  من  للوقاية  خا�ض  ك��رمي  و�شع  يجب  املنزل  من 
م�شادات  ت��ن��اول  مي��ك��ن  احل�شا�شية،  ه���ذه  ول��ع��الج  امل��ك�����ش��وف��ة.  اجل��ل��د 

الهي�شتامني.

كيف منيز بني اأعرا�ض ح�ضا�ضية الطق�ض البارد ونزالت الربد؟


