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اكت�صاف 42 جينًا ت�ؤدي للإ�صابة بالزهامير
فيما  الزهامير،  مبر�ض  مرتبطة  جديداً  جيناً   42 العلماء  اكت�شف 

يقولون اإنه اكت�شاف كبري يف اأكرب درا�شة من نوعها.
النا�ض  وي�شلب  للخرف،  �شيوًعا  الأكثثر  ال�شكل  هو  الزهامير  مر�ض 
على  الآن،  حتى  عثثاج  يوجد  ول  وا�شتقاليتهم.  ذكرياتهم  ببطء 
اأن الأدويثثة ميكن اأن ت�شاعد يف تخفيف بع�ض الأعرا�ض.  الرغم من 
لكن اخلرباء يقولون اإن النتائج اجلديدة قد تفتح الباب اأمام طرق 

جديدة لعاج املر�ض.
النووي  75 منطقة من احلم�ض  العلماء  دويل من  فريق  واكت�شف 
مرتبطة باملر�ض. و�شملت 42 جني وراثي مل ترتبط من قبل مبر�ض 
ا مقيا�شاً للمخاطر اجلينية لتقييم  اأي�شً الزهامير. وطور الباحثون 
اأن ي�شتمروا يف تطوير  املر�شى املعر�شني للخطر الذين من املرجح 
بالدرا�شة اجلديدة  املر�ض يف غ�شون ثاث �شنوات. ورحب اخلرباء 
لكنهم  املر�ض،  ي�شبب  اللغز" ملا  من  اأخثثرى  "قطعة  تقدم  باعتبارها 
اأ�شافوا اأن الأمر �شي�شتغرق املزيد من العمل لتحويل هذا الكت�شاف 

اإىل عاجات جديدة للمر�شى.

اأ�ل ط�ق مكيف لله�اء ميكن ارتدا�ؤه يف العامل
ميتاورا برو اأول جهاز تكييف ميكن ارتداوؤه يف العامل قادر على نفخ 

الهواء البارد با�شتمرار للحفاظ على برودة مرتديه.
وتعمل اأنظمة التربيد التقليدية القابلة لارتداء على تدوير الهواء 
يف  امل�شتخدم،  تربيد  يف  جيد  بعمل  تقوم  ل  وبالتايل  فقط،  املحيط 
حني اأن ميتاورا برو يعتمد على حملول تربيد حممول لإنتاج هواء 
اأكثثر بثثرودة من البيئة املحيطة، يف  7 درجثثات فهرنهايت  بثثارد يكون 
18 درجة فهرنهايت اأكر بثثرودة من  و�شع املروحة ، وما ي�شل اإىل 

الهواء املحيط، يف و�شع التربيد.
ال�شطناعي  الثثذكثثاء  على  ويعتمد  خم�ش�ض  بتطبيق  مثثزود  اجلثثهثثاز 
 PWM لتنظيم درجة حرارة الهواء، وويتم ت�شغيله بوا�شطة حمرك
26 قطعة من الزعانف  مثثزدوج التوربو ووحثثدات تربيد تتكون من 
املحرك  احلثثثثرارة.  وتثثبثثدد  مرتديها  عنق  حثثول  تلتف  الثثثوزن  خفيفة 
مت�شل مبروحة عالية ال�شرعة يف اجلزء اخللفي من اجلهاز، والتي 

ا على تبديد بع�ض ذلك الهواء الدافئ حول الرقبة. تعمل اأي�شً
موازنة  اآلية  مع  بال�شائل،  مثثربدة   VC بلوحة  اأي�شاً  مثثزود  اجلهاز 
للحرارة تخلق، جمتمعة مع 121 زوًجا من اجل�شيمات �شبه املو�شلة 
اخلا�شة، تاأثري بلتيري. والعملية برمتها حتول بكفاءة درجات احلرارة 
ال�شاخنة اإىل درجات حرارة باردة. وما مييز ميتاورا برو عن املناف�شني 
هو اأنه ينتج هواًءا بارًدا حقيقًيا اأقل من درجة احلرارة املحيطة، مما 

يوؤدي اإىل انتعا�شك خال اأيام ال�شيف احلارة. 

لهذا ال�صبب جتنبي تخزين الأك�اب الزجاجية راأ�صًا على عقب
�شارك اأحد م�شتخدمي موقع التوا�شل الجتماعي تيك توك ن�شيحة 
هامة مع ربات املنازل بعدم تخزين الأكواب والكوؤو�ض الزجاجية راأ�شاً 

على عقب يف اخلزائن واأرفف املطبخ.
و يف مقطع فيديو ح�شد 3.6 مليون م�شاهدة و 128000 اإعجاب 
Bs.hidden.@ ا�شم  يحمل  الثثذي  امل�شتخدم  �شارك  الآن،  حتى 

secrets
ميلك  الثثذي  ال�شهري  التوكر  للتيك  ووفثثقثثاً  املثثنثثازل.  لربات  ن�شيحته 
اأكر من 76000 من املتابعني، فاإن تخزين الكوب الزجاجي راأ�ًشا 
على عقب يعني اأن كل الوزن يتم حمله بوا�شطة احلافة - والتي عادة 
"اجلزء الأكر ه�شا�شة" من الزجاج. ومبرور الوقت يكون  ما تكون 

الزجاج اأكر عر�شة للك�شر، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
و وافق البع�ض على ن�شيحة جنم التيك توك، حيث قال اأحدهم اإنه 
"اأمر مثري لا�شمئزاز اأن تخزن اجلزء الذي ت�شرب منه على ال�شطح 

نظًرا لأنه يجمع الغبار".
ومثثثع ذلثثثثك، انثثتثثقثثد بثثعثث�ثثض املثث�ثثشثثتثثخثثدمثثني الثثفثثيثثديثثو وقثثثالثثثوا مازحني 
اأحد  وكثثتثثب  اأقثثثوى.  اأكثثثواب زجاجية  �ثثشثثراء  اإىل  بب�شاطة  اإنثثثك حتثثتثثاج 
اأواجه  مل  عقب.  على  راأ�ًشا  بتخزينها  دائًما  قمت  "لقد  امل�شتخدمني 

اأي م�شكلة مطلقاً".
و كتب �شخ�ض اآخر "مل اأتعر�ض لك�شر اأكواب الزجاج منذ 50 عاًما"، 
واأ�شاف ثالث "اأخزنها مقلوبة ملنع الغبار من التجمع يف داخلها. ويف 

حال تعر�شت للك�شر اأ�شرتي بدًل منها".
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جرعة رابعة من » فايزر « حتمي كبار ال�صن
اإ�ثثشثثرائثثيثثل اإىل اأن جثثرعثثة رابثثعثثة مثثن لقاح  تو�شلت درا�ثثشثثة كثثبثثرية جثثرت يف 
ال�شن  كبار  بني  بكوفيد19-  الإ�شابة  معدلت  خف�شت  فايزر-بيونتيك 

لكن الوقاية من العدوى بدت ق�شرية الأمد.
واأو�شح باحثون اإ�شرائيليون يف درا�شتهم التي ن�شرت يوم الثاثاء يف دورية 
نيو اإجناند الطبية، اأن الوقاية التي توفرها اجلرعة املعززة الثانية �شد 

العدوى تقل�شت بعد اأربعة اأ�شابيع.
وقال الباحثون اإن الوقاية من الإ�شابة ال�شديدة باملر�ض مل ترتاجع خال 
الأ�شابيع ال�شتة التي اأعقبت اجلرعة، لكنهم اأ�شاروا اإىل احلاجة اإىل مزيد 

من الدرا�شة لتقييم م�شتوى الوقاية على املدى الطويل.
وفح�شت الدرا�شة التي اأُجريت على 1.3 مليون �شخ�ض من �شن ال�شتني 
فيما فوق بيانات من قاعدة بيانات وزارة ال�شحة الإ�شرائيلية بني العا�شر 
مثثن يثثنثثايثثر كثثانثثون الثثثثثاين والثثثثثاين مثثن مثثار�ثثض اآذار، عثثنثثدمثثا كثثثان متحور 

اأوميكرون هو ال�شائد.
الأربعاء  اأم�ض  الأمريكية  والثثثدواء  الغذاء  لإدارة  اجتماع  قبل  هثثذا  وياأتي 
�شماح  من  اأ�شبوع  بعد  اإ�شافية،  معززة  جرعات  اإىل  احلاجة  مدى  ملناق�شة 
اأعمارهم  تبلغ  الذين  لاأ�شخا�ض  ثانية  معززة  بجرعة  املتحدة  الوليات 
50 عاما اأو اأكرب و�شط انت�شار ال�شالة )بي.اإيه.2( الفرعية املتحورة من 

اأوميكرون.
كما حث وزراء ال�شحة الأوروبيون حكومات الحتاد على دعم منح جرعة 

رابعة ملن هم فوق �شن ال�شتني.
اآ�شيا، بداأت كوريا اجلنوبية يف منح جرعة رابعة من اللقاحات امل�شاد  ويف 
اإنه يجري التجهيز ملنح  لكوفيد19- يف فرباير �شباط، وقالت �شنغافورة 

جرعة معززة ثانية ملن هم يف عمر 80 عاما اأو اأكرب.

�صحب منتجات من كيندر 
ب�صبب اإ�صابات بال�صامل�نيل

الإيطالية  فثثثثرييثثثثرو  �ثثثشثثثركثثثة  �ثثشثثحثثبثثت 
ال�شوكول  �شناعة  جمثثال  يف  العماقة 
منتجات من عامتها التجارية ال�شهرية 
بعد  بثثلثثجثثيثثكثثا،  يف  مثث�ثثشثثنثثوعثثة  "كيندر" 
بال�شاملونيا  الإ�شابات  ع�شرات  ت�شجيل 
اأ�ثثثشثثثبثثثوعثثثني مثثثثن عيد  قثثثبثثثل  اأوروبثثثثثثثثثا  يف 

الف�شح.
�شل�شلة  الثث�ثثشثثحثثب  عثثمثثلثثيثثة  �ثثشثثمثثلثثت  وقثثثثد 
"كيندر" التجارية  منتجات من عامة 
"فرييرو" يف  مثث�ثثشثثنثثع  داخثثثثثل  مثث�ثثشثثنثثعثثة 
مثثديثثنثثة اأرلثثثثثثثون الثثبثثلثثجثثيثثكثثيثثة وبثثيثثعثثت يف 
وايرلندا  وبثثريثثطثثانثثيثثا  وبلجيكا  فرن�شا 
الثث�ثثشثثمثثالثثيثثة واأملثثانثثيثثا والثث�ثثشثثويثثد، عثثلثثى ما 
اأو�شحت "فرييرو" لوكالة فران�ض بر�ض 

الثاثاء.
الربيطانية  ال�شحية  ال�شلطات  وكانت 
اأعثثلثثنثثت الثث�ثثشثثبثثت عثثن �ثثشثثحثثب كثثمثثيثثات من 
 Kinder"( كثثثيثثثنثثثدر  بثثيثث�ثثشثثة  مثثنثثتثثج 
حمتملة  "�شلة  ب�شبب   )"Surprise

مع انت�شار لل�شلمونيا".
ال�شلطات  بثثثا�ثثثشثثثم  نثثثاطثثثقثثثة  واأو�ثثثثشثثثثحثثثثت 
فران�ض  لثثوكثثالثثة  الثثربيثثطثثانثثيثثة  ال�شحية 
بر�ض ر�شد 63 اإ�شابة بال�شاملونيا على 

الأرا�شي الربيطانية.

وعالماتها  ال�صداع  من  اأنواع   9
التحذيرية التي يجب األ تتجاهلها اأبدا �ص 23

ع�صل النحل 
يهدد الُر�صع 

بالت�صمم
حذرت الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال واملراهقني الوالدين 
اإىل  منه  ملعقة  باإ�شافة  النحل  ع�شل  الر�شيع  اإعثثطثثاء  مثثن 
م�شروبه اأو و�شعه على اللهاية، لأنه قد ي�شيبه بالت�شمم.

�شاأن  ذلثثك  يف  �شاأنه  النحل،  ع�شل  اإن  الرابطة  وقالت 
اأو الذرة، يحتوي على بكترييا ت�شكل  �شراب القيقب 

خطراً على حياة الر�شع.
وتتمثل اأعرا�ض ت�شمم الر�شع يف �شعوبات التنف�ض 
مع �شوت �شفري و�شخري و�شعوبات يف امل�ض والبلع 
و�ثثشثثيثثان الثثلثثعثثاب مثثن الثثفثثم، وانثثقثثبثثا�ثثض بثثوؤبثثوؤ العني، 

ب�شكل متاأخر عند التعر�ض لل�شوء، والإم�شاك.
الأعرا�ض،  فثثور ماحظة هثثذه  بثثالإ�ثثشثثعثثاف  التثث�ثثشثثال  ويثثجثثب 

حلاجة الر�شيع اإىل العناية الطبية املركزة

فجل  .1
دوريثثثثثثثثثثة  عثثثثلثثثثمثثثثيثثثثة يف  ملثثثثثثراجثثثثثثعثثثثثثة  وفثثثثثثثثًقثثثثثثثثا 
Nutrients، ميكن للفجل اأن ي�شاعد يف 
درء مر�ض ال�شكري نظًرا لقدرته على تقليل 
تثثراكثثم اجلثثثذور احلثثثرة، وتثثعثثزيثثز امت�شا�ض 
وتقليل  الثثثطثثثاقثثثة،  وا�ثثثشثثثتثثثقثثثاب  اجلثثثلثثثوكثثثوز 

امت�شا�ض اجللوكوز يف الأمعاء.
امل�شم�ض  .2

يعد امل�شم�ض بديا مثاليا للحلويات الأخرى 
 3 يثثحثثتثثوي امل�شم�ض عثثلثثى  الأكثثثثر خثثطثثورة. 
غرامات من الألياف و79 �شعًرا حرارًيا لكل 
 C كوب، وهو حممل بالبوتا�شيوم وفيتامني
اجليدة  الثثروؤيثثة  يثثعثثزز  الثثثذي   ،A وفيتامني 
الإجنابية.  وال�شحة  القوي  املناعة  ونظام 
اخثثتثث�ثثشثثا�ثثشثثي تغذية  غثثثانثثثز،  كثثثثريي  يثثثقثثثول 
 The Small Change وموؤلف كتاب
Diet: "اإذا كان الهدف هو اإنقا�ض الوزن، 
فيمكن تناول حبتني من امل�شم�ض للتحلية، 
وا�شتهاك  رائثثثثثع  مثثثثثذاق  عثثلثثى  واحلثثث�ثثثشثثثول 

�شعرات حرارية قليلة".
بازلء  .3

من  رائثثعثثة  كميات  على  البقوليات  حتثثتثثوي 
الثثثربوتثثثني، مبثثا يثثثثوازي 9 غثثثرام لثثكثثل كوب. 
يقول غانز اإن البازلء بالإ�شافة اإىل الألياف 
الفيتامينات  مثثن  غثثذائثثي  ذهثثب  منجم  تعد 
واملعادن مبا يف ذلك الفيتامينات A وB6 و
C وK والفولت والريبوفافني والثيامني 
والفو�شفور  والثثبثثوتثثا�ثثشثثيثثوم  واملثثغثثنثثيثث�ثثشثثيثثوم 

واملنغنيز واحلديد.
الفطر  .4

النباتية  املثث�ثثشثثادر  اأعثثلثثى  مثثن  الثثفثثطثثر  يعترب 
لفيتامني D، ويقدم لك %23 من القيمة 
اليومية املو�شى بها يف كوب واحد. تو�شلت 
كانت  عثثنثثدمثثا  اأنثثثثه  اإىل  الثثثدرا�ثثثشثثثات  اإحثثثثثدى 
تركيزات فيتامني D منخف�شة يف جمموعة 
من العدائني، كان عامة بيولوجية لزيادة 

اللتهاب.
فراولة  .5

التغذية  خثثثبثثثري  اأمثثثثثيثثثثثدور،  تثثثوبثثثي  يثثثو�ثثثشثثثح 
 The Greek Yogurt وموؤلف كتاب 
Kitchen: اأن نتائج درا�شة عملية اأثبتت 
اأن "الأنثو�شيانني ميكن اأن ي�شاعد يف تقليل 
كوب  يحتوي  البطن."  يف  الثثدهثثون  تثثراكثثم 
من الفراولة على 50 �شعرة حرارية فقط، 
الألياف  مثثن  غثثثرامثثثات   3 اإىل  بثثالإ�ثثشثثافثثيثثة 

املثثثمثثثلثثثوءة وكثثثمثثثيثثثات كثثثبثثثرية من 
لعملية  املثثثثعثثثثزز   C فثثيثثتثثامثثني 

التمثيل الغذائي.
روبيان  .6

الأ�ثثثثشثثثثمثثثثاك  اأن  حثثثثني  يف 
رائعة  و�شيلة  دائثثًمثثا  هثثي 

لثثثفثثثقثثثدان الثثثثثثثثوزن، ل 
ميكن التغا�شي عن 
الروبيان.  فثثثوائثثثد 
اإن  غثثثثثثانثثثثثثز  يثثثثثثقثثثثثثول 
من  غثثثثثثثثرام   100

اجلثثثثثثمثثثثثثربي املثثثطثثثهثثثو 
حتتوي  الثثثثبثثثثخثثثثار  عثثثثلثثثثى 

�شعرة   84 عثثثثلثثثثى  فثثثثقثثثثط 
غراما   17 مثثثع  حثثثثراريثثثثة 

يعترب  الربوتني".  مثثثثن 
ثثثثا مثثث�ثثثشثثثدًرا  اجلثثثثمثثثثربي اأيثثثث�ثثثثشً

لاأك�شدة،  امل�شاد  ال�شيلينيوم  ملعدن  ممتاًزا 
والذي يحافظ على �شحة القلب. ول تزيد 
كمية الكولي�شرتول عن 220 ملليغرام من 
الكولي�شرتول يف ح�شة تزن 400 غرام من 

الروبيان.
يوناين زبادي   .7

عندما ي�شبح الطق�ض اأكر دفًئا، فاإن وعاًء 
بارًدا من الزبادي اليوناين مع التوت قليل 
اأن يكون وجبة �شحور منع�شة  ال�شكر ميكن 
والزنك  والثثثربوتثثثني  بثثالثثبثثوتثثا�ثثشثثيثثوم  وغثثنثثيثثة 

.B12و B6 والفيتامينات
الكامل القمح  معكرونة   .8

تثثنثثاول طثثبثثق مثثن معكرونة  اإن  يثثقثثول غثثانثثز 
الثثقثثمثثح الثثكثثامثثل مثث�ثثشثثاًفثثا اإلثثيثثه الثث�ثثشثثبثثانثثخ اأو 
ن�شبة عالية  للج�شم  يوفر  امل�شوي  الروبيان 
وال�شيلينيوم  والنحا�ض   B فيتامينات  مثثن 
واملثثغثثنثثيثث�ثثشثثيثثوم واملثثنثثغثثنثثيثثز. كثثمثثا اأنثثهثثا حمملة 
ال�شكر  ن�شبة  بالألياف وت�شاعد على خف�ض 

وم�شتويات الكولي�شرتول يف الدم.
م�شوية بطاط�ض   .9

حتتوي البطاط�ض املخبوزة متو�شطة احلجم 
عاوة  تثثقثثريثثًبثثا،  حثثراريثثة  �شعرة   110 على 
والألياف  البوتا�شيوم  مثثن  حمثثتثثواهثثا  على 
وفيتامينات  الثثدم  �شغط  خف�ض  يف  املفيدة 

املخ. وظائف  تعزز  التي   Cو  B6
البي�ض  .10

ل يوجد �شيء مثل البي�شة املليئة بالربوتني 
لتن�شيط ج�شمك ونظامك الغذائي. يو�شح 

2015 يف  اأجريت عام  درا�شة،  اأن  اأميدور 
جامعة بوردو، تو�شلت اإىل اأن اإ�شافة البي�ض 
على  اجل�شم  قثثدرة  من  يزيد  ال�شلطات  اإىل 
امل�شاد  التاأثري  ذات  الكاروتينات،  امت�شا�ض 

لاأك�شدة ولالتهابات.
الكركديه م�شروب   .11

يثث�ثثشثثاعثثد حمثثتثثوى مثث�ثثشثثروب الثثكثثركثثديثثه من 
مقاومة  عثثثلثثثى  الثثثفثثثافثثثونثثثويثثثد  مثثثثركثثثثبثثثثات 
هرمون  تاأثري  مقاومة  خثثال  من  النتفاخ 
ينظم  الذي  الهرمون  وهو  الألدو�شتريون، 

توازن املاء والكهارل، على اجل�شم.
�شبانخ  .12

ت�شاعد  التي  بالربوتينات  ال�شبانخ غنية  اإن 
امل�شبعة  والألثثثثيثثثثاف  الثثعثث�ثثشثثات  بثثثنثثثاء  عثثلثثى 
حتتوي  كثثمثثا   .Kو  Cو  A وفثثيثثتثثامثثيثثنثثات 
ت�شمى  ال�شهية  لقمع  قثثويثثة  مثثركثثبثثات  عثثلثثى 

الثاياكويدات.
اخلر�شوف  .13

على  املطبوخ  املتو�شط  اخلثثر�ثثشثثوف  يحتوي 
كوب من  ون�شف  الألياف  10.7 غرام من 
غثثرام من   7 قلوب اخلر�شوف يحتوي على 
الألياف. جتعل هذه الأرقام اخلر�شوف اأحد 
التي متنح  بالألياف  الغنية  الأطعمة  اأقوى 

�شعور بال�شبع وت�شهم يف فقدان الوزن.
الأحمر اخل�ض   .14

يثثعثثد اخلثث�ثثض ذو الثثلثثون الأحثثمثثر اأحثثثد اأعظم 
الوزن  اإنثثقثثا�ثثض  على  ت�شاعد  التي  الأطثثعثثمثثة 
اأوراق اخل�ض  يف العامل لأن كوبا واحثثدا من 
�ثثشثثعثثرات حرارية   4 يثثحثثتثثوي عثثلثثى  الأحثثثمثثثر 

.Kو A فقط. كما اأنه غني بالفيتامينات
اجلرجري  .15

الأطعمة  اأكر  اأحد  اأوراق اجلرجري هي  اإن 
كثافة باملغذيات على كوكب الأر�ض وحتتوي 
فثثقثثط عثثلثثى 2 �ثثشثثعثثرة حثثثراريثثثة لثثكثثل ن�شف 

كوب.
بابايا  .16

الثثثثذي ي�شاعد  بثثاإنثثزميثثهثثا  الثثبثثابثثايثثا  تثث�ثثشثثتثثهثثر 
على  ي�شاعد  اأن  ميكن  والثثذي  اله�شم،  على 
الثثتثثخثثلثث�ثثض مثثثن النثثتثثفثثاخ بثث�ثثشثثهثثولثثة وتعطي 

�شعور بال�شبع لفرتة طويلة.
قرنبيط  .17

الغذائية  بالعنا�شر  مثثلثثيء  الثثقثثرنثثبثثيثثط  اإن 
الألياف  مثل  الثثوزن  اإنقا�ض  يف  ت�شهم  التي 
وفثثيثثتثثامثثني C. يثثحثثتثثوي كثثثوب واحثثثثد فقط 
320 ملليغرام  من القرنبيط املفروم على 
ي�شاعد  اأن  ميكن  والثثثذي  البوتا�شيوم،  مثثن 
والثثقثث�ثثشثثاء على  الثثثدم  ارتثثفثثاع �شغط  درء  يف 
النتفاخ عن طريق التخل�ض من املاء الزائد 

وال�شوديوم.
البنجر  .18

 ،Nutrients وفًقا لدرا�شة ن�شرتها دورية
ال�شمندر  يف  الأكثثث�ثثثشثثثدة  مثث�ثثشثثادات  اأن  ثثثبثثت 
وتاأثرياته  اللثثتثثهثثاب  ومثثث�ثثثشثثثادات  الأحثثثمثثثر 
املفيدة لاأوعية الدموية ت�شاعد يف الوقاإية 
والأوعية  الثثقثثلثثب  بثثاأمثثرا�ثثض  الإ�ثثشثثابثثة  مثثن 
تقليل  وكثثثثذلثثثثك  والثثثث�ثثثثشثثثثرطثثثثان  الثثثثدمثثثثويثثثثة 
والإجهاد  واللتهابات  املرتفع  الثثدم  �شغط 

التاأك�شدي.

ما �صر �صع�ر بع�ض املتعافني 
بالأمل ط�يًل بعد ك�ر�نا ؟

الإ�شابة  اإن  جديدة  اأبثثحثثاث  قالت 
ترتك  امل�شتجد،  كثثورونثثا  بفريو�ض 
ب�شمة تعبري جينية على اخلايا 
املعلومات  تثثنثثقثثل  الثثتثثي  الثثعثث�ثثشثثبثثيثثة 
احل�شية اإىل الدماغ، ما يف�شر ذلك 
طول الإح�شا�ض بالأمل بعد ال�شفاء 
الدرا�شة  ونثثوقثث�ثثشثثت  املثثثر�ثثثض.  مثثثن 
للجمعية  الثث�ثثشثثنثثوي  الجثثتثثمثثاع  يف 
الأمريكية لعلم الأدوية والعاجات 
التجريبية بفيادلفيا بني 2 و 5 

اأبريل )ني�شان( اجلاري.
ا�شتندت  الثثتثثي  الثثبثثيثثانثثات  واأفثثثثثثادت 
اإلثثيثثهثثا الأبثثحثثاث بثثثاأن مثثا بثثني 4.7 
من  املتعافني  من  باملائة  و80% 
فرتة  بالأعرا�ض  ي�شابون  كورونا 
منهم   12.6% واأن  طثثثويثثثلثثثة. 
عانوا من اآلم يف ال�شدر اأو احللق، 
ع�شلي،  اأمل  مثثثثثن  و3.24% 
و%11.6 من اآلم اأخرى. وحلل 
ت�شل�شل  بثثثيثثثانثثثات  الثثثبثثثحثثثث  فثثثريثثثق 
لك�شف  الثثريثثبثثي  الثثنثثووي  احلم�ض 
احليوية  الكيميائية  الثثثتثثثاأثثثثريات 

لكورونا على اإ�شارات الأمل.
ووجدوا اأن الفريو�ض يرتك ب�شمة 
اجلذرية  الثثعثثقثثد  يف  جيني  تعبري 
التي  الع�شبية  للخايا  الظهرية 
تنقل البيانات احل�شية اإىل النخاع 
واأن  للمعاجلة،  والثثدمثثاغ  ال�شوكي 
بعد  حثثتثثى  ت�شتمر  الثثبثث�ثثشثثمثثة  هثثثذه 
"ميديكال  موقع  وح�شب  ال�شفاء. 
ال�شتجابات  تثثثوؤدي  توداي"،  نيوز 
الفريو�ض  ي�شببها  التي  اللتهابية 
الع�شبي  اجلثثثثهثثثثاز  تثثنثث�ثثشثثيثثط  اإىل 
واحل�شا�شية املفرطة طويلة الأمد 

لاأمل والأوجاع.

ت�يرت تخترب خا�صية 
تعديل التغريدات 

قثثثالثثثت �ثثشثثركثثة تثثثويثثثرت اإنثثثهثثثا تعمل 
)تعديل(  خثثا�ثثشثثيثثة  اإ�ثثثشثثثافثثثة  عثثلثثى 
املا�شي  الثثثعثثثام  مثثنثثذ  الثثثتثثثغثثثريثثثدات 
حمددين  اأع�شاء  مع  و�شتختربها 
الأ�شهر  يف  بثثلثثو  تثثويثثرت  خثثدمثثة  يف 
التي  الأخثثبثثار،  هذه  وتاأتي  املقبلة. 
اأول  تثثويثثرت لأول مثثرة يف  اأثثثارتثثهثثا 
الذي  الثثثوقثثثت  نثثيثث�ثثشثثان، يف  اأبثثثريثثثل 
تواجه فيه ال�شركة تغيريا اأو�شع يف 
الجتاه بعدما اأ�شبح اإيلون ما�شك 
اإىل  وان�شمامه  اأكرب م�شاهم فيها 
يف  الت�شكيك  بعد  الإدارة  جمل�ض 
التزام من�شة التوا�شل الجتماعي 

بحرية التعبري.
ح�شة  حيازته  عن  ما�شك  وك�شف 
وبثثثثداأ  تثثثويثثثرت،  يف  املثثثئثثثة  يف   9.2
ال�ثثشثثتثثطثثاع حثثول هثثذه اخلا�شية 
تعمل  والثثتثثي  انتظارها  طثثال  التي 
ال�شركة عليها. لكن تويرت ذكرت يف 
اأنها مل حت�شل على فكرة  تغريدة 
ا�شتطاع  مثثن  الثثتثثعثثديثثل  خثثا�ثثشثثيثثة 

الراأي الذي بداأه ما�شك.

لفقدان  اأ�صا�صيا  غذائيا  خيارا   18
ال�زن الزائد قبل م��صم ال�صيف

الربيع.  ف�صل  يف  العام  هذا  يحل  وال��ذي  رم�صان  �صهر  ال�صتقبال  اال�صتعدادات  ب��داأت 
وين�صح اخلرباء باأن ت�صتمل قائمة ت�صوق املواد الغذائية خالل ال�صهر الكرمي على مواد 

غذائية �صحية وم�صبعة وت�صاعد على فقدان الوزن يف نف�س الوقت
ينبغي  غذائًيا  خياًرا   18 يت�صمن  تقريًرا   Eat This Not That موقع  ن�صر 

العنا�صر  بع�س  مع  جنب  اإىل  جنًبا  ال�صيف،  مو�صم  قبل  املنزل  يف  توافرها 
والتي ميكن تناول بع�صها  العام،  املتاحة على مدار  املجربة وال�صحيحة 

مذاق  ذات  ع�صائر  الإع��داد  مزجها  يتم  اأو  مطبوخة  اأو  نيئة  كوجبات 
رائع. فيما يلي الفوائد ال�صحية للخيارات الغذائية املو�صى بها:
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�ش�ؤون حملية

كلية الطب والعلوم ال�صحية حتتفي بيوم ال�صحة العاملي

جامعة الإمارات: ن�اكب جه�د الد�لة يف تاأمني م�صتقبل �صحي �ك�كب نظيف لنا �لأجيالنا القادمة

لن�صر ثقافة امل�صرح والك�صف عن املواهب

ربع قرن ت�صيء درب اأب� الفن�ن بـم�صرح الفرجان 2022

بح�صور �صامل بن ركا�س

جمعية الإمارات لل�صرطان ت�زع املري الرم�صاين على 120 اأ�صرة

•• العني - الفجر

 حتتفي كلية الطب والعلوم ال�شحية يف جامعة 
ال�شحة  بيوم  الثثيثثوم  املتحدة  العربية  الإمثثثثارات 
ُم�شتدامة  "جمتمعات  �ثثشثثعثثار  حتثثثت  الثثثعثثثاملثثثي  
يف  العاملية  لاحتفالت  مواكبة  بالرفاه"  تنعم 
وت�شعى منظمة  عثثام.  اإبريل من كل  ال�شابع من 
ال�شحة العاملية هذا العام، وحتت �شعار "كوكبنا، 
جهود  وتثثوحثثيثثد  الثث�ثثشثثوء  ت�شليط  اإىل  �شحتنا"، 
الثثثثازم اتخاذها  بثثثثالإجثثثثراءات  الثثعثثامل  واهثثتثثمثثام 
كوكب  و�شامة  الإن�شان  �شّحة  على  للمحافظة 
اإقثثامثثة جمتمعات تثثرّكثثز على  الأر�ثثثثض مثثن اأجثثثل 

ال�شتدامة والرفاه.
املن�شوري،  طالب  الدكتور  قثثال  املنا�شبة  وبهذه 

م�شاعد العميد لل�شوؤون ال�شريرية بكلية الطب 
"بح�شب  والعلوم ال�شحية يف جامعة الإمثثارات: 
 13 مثثن  اأكثثر  �شنوياً  تنجم  املنّظمة،  تقديرات 
اأ�شباب  العامل عن  اأنثثحثثاء  وفثثاة يف جميع  مليون 
بيئية ميكن جتنبها، وهي ت�شمل اأزمة املناخ التي 
الذي  والوحيد  الأكثثرب  ال�شّحي  التهديد  ت�شكل 
تواجهه الب�شرية، ناهيك عن كونها اأزمة �شّحية 

اأي�شاً".
اأف�شل  ملناف�شة  الإمثثارات  دولة  "تطمح  واأ�شاف: 
الأنظمة ال�شحية على م�شتوى العامل، وتتناغم 
مع  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  الثثدولثثة  جهود 
روؤيثثثثثة ا�ثثشثثرتاتثثيثثجثثيثثة اخلثثمثث�ثثشثثني الثثقثثادمثثة التي 
منظومة  لتطوير  الثثر�ثثشثثيثثدة  الثثقثثيثثادة  اأطلقتها 
العمل احلكومي وا�شت�شراف امل�شتقبل وحتدياته 

وبناء اقت�شاد معريف. وقد اأولت حكومة الإمارات 
اهتماماً كبرياً منذ البداية مب�شاألة التغري املناخي 
فقد كانت من اأوائل الدول املنتجة للنفط التي 
�شدقت ووقعت على اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن 
تغري املناخ. كما اأنها اأول دولة يف ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اأفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق احلياد 
تهدف  ا�شرتاتيجية  مثثبثثادرة  خثثال  من  املناخي 
بحلول  املناخي  واحلياد  النبعاثات  خف�ض  اإىل 
 14 تنفيذ  يف  الثثدولثثة  بثثا�ثثشثثرت  كثثمثثا   .2050
مثث�ثثشثثروًعثثا بثثغثثر�ثثض احلثثثد مثثن انثثبثثعثثاثثثات الغازات 
اآلثثثيثثثة التنمية  الثثدفثثيثثئثثة حتثثثت مثثظثثلثثة مثث�ثثشثثاريثثع 
للوكالة  م�شيف  كبلد  دورهثثا  وب�شبب  النظيفة، 
ا�شتثمرت  )اإيثثريثثنثثا(  املثثتثثجثثددة  للطاقة  الثثدولثثيثثة 
الإمثثارات وب�شكل موؤثر يف الطاقة املتجددة مما 

مكنها باأن تتبواأ مركزاً ريادياً يف تفعيل مبادرات 
الطاقة النظيفة." 

جامعة  "تواكب  املثثنثث�ثثشثثوري:  الثثدكثثتثثور  واأردف 
الإمارات العربية املتحدة جهود قيادة  الإمارات 
وروؤيتها املئوية الرامية اإىل رفع كفاءة املنظومة 
جودة  ُتثثعثثّزز  ُم�شتدامة  حثثلثثوٍل  وابتكار  ال�شحية 
الثثثرعثثثايثثثة الثث�ثثشثثحثثيثثة مثثثن خثثثثال الثثرتكثثيثثز على 
والعلوم  الطب  كلية  وتلعب  العلمية.  الأبثثحثثاث 
ال�شحية دوراً كبرياً يف ن�شر العديد من الأبحاث 
يتعلق  فيما  حمكمة  علمية  دوريثثثات  يف  العلمية 
وو�شائل  الثثبثثيثثئثثيثثة  الثث�ثثشثثحثثة  الثثعثثامثثة،  بثثالثث�ثثشثثحثثة 
التقليل من التغري املناخي وتاأثرياتها على �شكان 
دولة الإمارات. كما تخطط كلية الطب والعلوم 
اإدراج  تاأخذ على عاتقها م�شوؤولية  باأن  ال�شحية 

علوم املناخ والطاقة امل�شتدامة وعاقتها ب�شحة 
ال�شحة  مبجال  اخلا�شة  مناهجها  يف  الإن�شان 
العامة وحتفيز الطلبة والباحثني للرتكيز على 
البحوث املتعلقة باملناخ وال�شوؤون البيئية متا�شياً 
مع روؤية واأهداف حكومة دولة الإمارات يف هذا 
العاملية  ال�شحة  ومنظمة  خا�ض  ب�شكل  الثث�ثثشثثاأن 
ب�شكل عام لتاأمني م�شتقبل �شحي وكوكب نظيف 

لنا ولأجيالنا القادمة".
واختتم الدكتور طالب ت�شريحه بالتاأكيد على اأن 
دولة الإمارات وموؤ�ش�شاتها، ونخ�ض بالذكر كلية 
الطب والعلوم ال�شحية يف جامعة الإمارات، لن 
املر�شومة  والأهثثثداف  الأطثثر  تتوانى عن حتقيق 
من ِقبل منظمة ال�شحة العاملية للو�شول للروؤية 

املن�شودة لعامل نظيف، �شحي وم�شتدام.  

•• ال�شارقة-الفجر

املجتمع،  فئات  خمتلف  بثثني  امل�شرح  ثقافة  لن�شر  تعزيزاً 
واملبتكرين، عن  القادة  ل�شناعة  ربع قرن  اأعلنت موؤ�ش�شة 
تنظمه  الثثذي   ،2022 الفرجان  م�شرح  م�شروع  اإطثثاق 
م�شروعها  �ثثشثثمثثن  امل�شرح"،  حتثثثب  "اأ�شرة  �ثثشثثعثثار  حتثثثت 
مع  للتفاعل  حتقيقاً  العر�ض"،  وفنون  "امل�شرح  التكاملي 
قاطني خمتلف اأحياء مدن ومناطق اإمارة ال�شارقة، عرب 
جمموعة من الور�ض التخ�ش�شية التي ت�شهم يف الك�شف 

عن املواهب امل�شرحية ورعايتها.
جاء ذلك خال اجلل�شة الإعامية التي ُعقدت يف ال�شاحة 
تفا�شيل  عثثن  لثثاإعثثان  وا�ثثشثثط  نا�شئة  اخلثثارجثثيثثة مبركز 

وعدد من  قرن،  ربع  موؤ�ش�شات  بح�شور مديري  امل�شروع، 
امل�شرح  بثث�ثثشثثوؤون  املثثهثثتثثم  واجلثثمثثهثثور  والثثفثثنثثانثثني  املنت�شبني 
مرئياً  مقطعاً  احل�شور  وتابع  الإعثثثام،  و�شائل  وممثلي 
واأهم  ال�شابقة  دورتثثثه  يف  الثثفثثرجثثان  م�شرح  م�شروع  حثثول 

مراحل اإجنازه واأبرز نتائجه.
وا�شتعر�ض خبري الفنون امل�شرحية الدكتور عدنان �شلوم، 
العر�ض يف موؤ�ش�شات  امل�شرح وفنون  امل�شرف على م�شروع 
و�شروط  تنفيذه  ومثثراحثثل  املثث�ثثشثثروع  تفا�شيل  قثثثرن،  ربثثع 
قاطني  من  امل�شارك  يكون  اأن  يف  واملتمثلة  فيه،  امل�شاركة 
فرجان اإمارة ال�شارقة، واأن ي�شكل فريقاً من اأحد فرجان 
الإمارة، اإ�شافة اإىل ملء ال�شتمارة الإلكرتونية، وتقدمي 
اأن يكون الن�ض مكتوباً  الن�ض املقرتح لعتماده، وُيف�شل 

وقائع  من  اأحثثداثثثه  تكون  واأن  الف�شحى،  العربية  باللغة 
امل�شرح  اأ�شكال  كافة  وُتقبل  الفريج،  واقع  اأو من  تاريخية 

وخمتلف الفئات العمرية.
يف  الت�شجيل  فثثر�ثثشثثة  املثث�ثثشثثرح  ملحبي  قرن"  "ربع  وتثثتثثيثثح 
امل�شروع وا�شتقبال امل�شاركات من اليوم ولغاية 30 يونيو 
"اأطفال  ملوؤ�ش�شاتها  الإلثثثكثثثرتوين  املثثوقثثع  عثثرب   2022
ال�شارقة، نا�شئة ال�شارقة، �شجايا فتيات ال�شارقة وال�شارقة 
تقدمي  املثث�ثثشثثروع  وي�شمل  تطوير"،   – الثثقثثدرات  لتطوير 
التعريفية مل�شرح  بالور�شة  ور�ض افرتا�شية منوعة بداية 
بتاريخ  امللف  اإعثثداد  وور�شة  اأبثثريثثل،   10 بتاريخ  الفرجان 
اأبريل،   24 يف  املهام  توزيع  بور�شة  ومثثروراً  اأبريل،   17
و�شوًل اإىل اعتماد الن�ض والفريق واإر�شال ملف امل�شاركة 

اأن  على  اأغ�شط�ض،    31 اإىل  يوليو   1 الفرتة من  خثثال 
يتم التدريب واملتابعة والإنتاج من 1 �شبتمرب ولغاية 30 
اأكتوبر، متهيداً لتقدمي العرو�ض واإعان النتائج النهائية 

من 10 اإىل 13 نوفمرب.
ور�شدت موؤ�ش�شة ربع قرن جوائز قيمة للربنامج، ت�شم 
لثاين  وف�شية  درهثثم،  اآلف   8 م�شرحية،  لأف�شل  ذهبية 
اأف�شل  لثالث  وبثثرونثثزيثثة  درهثثثم،  اآلف   6 عثثر�ثثض،  اأف�شل 
 )20( اأف�شل  جائزة  اإىل  اإ�شافة  درهثثم،  اآلف   4 عر�ض، 
موهبة من منت�شبي موؤ�ش�شات ربع قرن، وهي عبارة عن 
نقاط ت�شاف اإىل ر�شيد بطاقة الع�شوية والولء "ِهّمه" 
وترقية البطاقة اإىل الفئة الذهبية وت�شجيل جماين ملدة 
و�شجايا  ال�شارقة  نا�شئة  ال�شارقة،  "اأطفال  ملنت�شبي  عثثام 

فتيات ال�شارقة"، يف الأعمار من 6 اإىل 18 عاماً، وجائزة 
مالية للموهوبني من منت�شبي ال�شارقة لتطوير القدرات 
31 عاماً،  اإىل   19 مثثن  الثثعثثمثثريثثة  الثثفثثئثثة  تثثطثثويثثر، يف    -
وجائزة اأف�شل مدرب، 4 اآلف درهم وجوائز لأف�شل فريج 

متعاون، واأ�شرة متعاونة.
واجلدير بالثثثثثثذكر اأن فريق املثثثث�شرح بثثثثثثمركز نا�شئة وا�شط 
"فثثثثثثوق  بعنوان  عر�ض  من  العرائ�ض  بفنون  م�شهداً  قدم 

الأر�ض حتت ال�شماء".
"جعلوين جمرماً"،  بعنوان  اإىل عر�ض م�شرحي  اإ�شافة   
املجتمع،  على  واأثرها  التنمر  ظاهرة  خاله  من  ج�شدوا 
وذلك بثثاأداء مميز نال اإعجاب احل�شور الذي تفاعل معه 

بالت�شفيق والإ�شادة.

»iHub« مدر�صة فرين��ض اإنرتنا�ص�نال يف �احة دبي لل�صيليك�ن تطلق مركز البتكار
•• دبي- الفجر

عن  اإنثثرتنثثا�ثثشثثونثثال  فرينو�ض  مدر�شة  اأعلنت   
الفريد   )iHub( البتكار  مركز  اإطاقها 
من نوعه يف حرمها املدر�شي الواقع يف واحة 
التكنولوجية  املنطقة احلرة  لل�شيليكون،  دبي 
دبي  �شلطة  مظلة  حتثثت  املن�شوية  املتكاملة، 

للمناطق القت�شادية املتكاملة "دييز". 
الفا�شي،  غثثامن  املركز  اإطثثاق  حفل  وح�شر 
نائب رئي�ض اأول التكنولوجيا وريادة الأعمال 
يثثرافثثقثثه فريق  لثثلثث�ثثشثثيثثلثثيثثكثثون،  يف واحثثثثثة دبثثثثي 
للتكنولوجيا  روت�ش�شرت  جامعة  من  البتكار 
– دبي، واأع�شاء جمل�ض اإدارة املدر�شة واأولياء 

الأمور والطلبة. 
م�شاحة   ،iHub البثثتثثكثثار  مثثركثثز  ويت�شمن 
العمرية  الفئات  جميع  من  للطلبة  مفتوحة 
عرب  يثثثريثثثدون  مثثا  وابثثتثثكثثار  وت�شميم  لتخيل 
الفرتا�شي،  الثثثثواقثثثثع  تثثقثثنثثيثثات  بثثثني  اجلثثثمثثثع 
ثاثية  والطباعة  والثثروبثثوتثثات،  والثثربجمثثة، 
وم�شاحات  املثثعثثلثثومثثات،  وتكنولوجيا  الأبثثثعثثثاد، 
الإبداع، ومواد املكتبة الورقية والرقمية. ومت 
مركز  يوفرها  التي  التجارب  جميع  ت�شميم 
تعلم  جتربة  طلبتها  لتمنح  باملدر�شة  البتكار 

احلياتية  مهاراتهم  تطوير  يف  ت�شاهم  مميزة 
للم�شتقبل. 

الفا�شي:  قال غامن  الإطثثاق،  على  وتعليقاً 
فرينو�ض  مثثدر�ثثشثثة  يف  البثثتثثكثثار  مثثركثثز  "يعد 
واحة  جمتمع  �شمن  هثثامثثة  خثثطثثوة  الثثدولثثيثثة 
املركز  بثثاأن  ثقة  على  ونحن  لل�شيليكون.  دبثثي 
�ثثشثثيثث�ثثشثثهثثم يف حمثثثاكثثثاة اهثثثتثثثمثثثامثثثات الأطثثثفثثثال 

وتعزيز ف�شولهم العلمي الطموح جتاه عامل 
ي�شكل  كما  احلثثديثثثثثة.  والثثعثثلثثوم  التكنولوجيا 
اإذ  الثثواحثثة،  اإىل جمتمع  قّيمة  اإ�ثثشثثافثثة  املثثركثثز 
التعليم  تطبيقات  يف  مثثنثثه  ال�ثثشثثتثثفثثادة  ميثثكثثن 
الثثقثثائثثم عثثلثثى الثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا خثثثثال الأعثثثثثوام 

القادمة ". 
الطلبة  املركز  املتوفرة يف  الروبوتات  وت�شاعد 

امل�شكات  حثثثل  يف  مثثثهثثثاراتثثثهثثثم  تثثطثثويثثر  عثثلثثى 
والتفكري النقدي والتعاون وتعزيز مهاراتهم 
من  ميكنهم  مل�شتقبل  وحت�شريهم  الإبداعية 
ال�شطناعي،  الثثذكثثاء  تقنيات  مثثن  ال�شتفادة 
يف حني تتيح تقنيات الطباعة ثاثية الأبعاد 
للطلبة اإمكانية ت�شميم اأج�شام ثاثية الأبعاد 
وروؤيثثثثثثة هثثثثذه الثثتثث�ثثشثثامثثيثثم وهثثثثي تثثتثثحثثول اإىل 
حقيقة. وتدمج العملية املعتمدة يف املركز بني 
التكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات والفنون 
وتعمل  والتخ�ش�شات.  املوا�شيع  من  وغريها 
تثثقثثنثثيثثات الثثثواقثثثع الفثثثرتا�ثثثشثثثي عثثلثثى حتديث 
متّكن  اإذ  التعليمي،  املحتوى  تدري�ض  طريقة 
الثثطثثاب مثثن خثثو�ثثض جتثثثارب واآفثثثثثاق جديدة 
متعددة،  ثقافية  وكثثفثثاءات  مثثهثثارات  وتك�شبهم 
عامل  اإىل  تنقلهم  التجارب  هثثذه  واأن  خا�شة 

افرتا�شي خمتلف. 
اإبداعية  م�شاحة  فتوفر  املبدعني  م�شاحة  اأما 
الت�شميم  فثثر�ثثشثثة  لثثلثثطثثلثثبثثة  تثثتثثيثثح  وعثثمثثلثثيثثة 
والتجربة والبناء والخرتاع اأثناء ا�شتك�شافهم 
والثثهثثنثثد�ثثشثثيثثة وغريها،  الثثعثثلثثمثثيثثة  لثثلثثمثثوا�ثثشثثيثثع 
الإبداعية  اآفاقهم  فتح  على  ت�شاعدهم  حيث 
والتفكري ب�شكل يتجاوز الأمناط التقليدية يف 

جمالت العلوم والت�شميم.  

منت�صبًا من �صرطة اأب�ظبي ي�صارك�ن بفعالية عام اخلم�صني الريا�صية  50
•• اأبوظبي - الفجر

  نفذت �شرطة اأبوظبي فعالية عام اخلم�شني الريا�شية 
يف  العن�شرين   من  القوة  منت�شبي  من   50 مب�شاركة 
الثثتثثدريثثب وال�ثثشثثتثثعثثداد عثثلثثى مثثثدى 50 يثثثومثثثاً  لقطع 
م�شافة 50 كيلومرتا �شواء باجلري  اأو امل�شي  ت�شامًنا 
روح  يج�شد  مبثثا  اخلم�شني  بعام  الثثدولثثة  احتفالت  مثثع 
تعزز  التي  الوطنية  الأن�شطة  دعثثم  يف  الثثواحثثد  الفريق 
الثثريثثاديثثة على  بثثثاإجنثثثازات الإمثثثثثارات  النثثتثثمثثاء وتفتخر 

علي  اآل  العقيد ع�شام عبداهلل  واأ�شاد  عاماً.   50 مدى 
مدير مركز الرتبية الريا�شية ال�شرطية بقطاع املوارد 
ملمار�شة  الثثر�ثثشثثيثثدة  الثثقثثيثثادة  ودعثثثثم   بثثاهثثتثثمثثام  الب�شرية 
واملبادرات  الفعالية  اأن  اإىل  لفتاً  الريا�شية  الأن�شطة  
الوطنية حتفز املنت�شبني على ممار�شة الريا�شة  وتدعم 
مدربي اللياقة البدنية. واأ�شار اإىل اأن مردودات ممار�شة 
الريا�شة  تنعك�ض اإيجابياً يف حتفيز وتخفيف �شغوطات 
العمل وت�شهم يف تعزيز الثقة لدى املنت�شبني وتعزز من 

زيادة  اإنتاجية العمل وت�شجيع الروح اجلماعية  .

••  العني - الفجر

توزيع  لل�شرطان حملة  الإمثثارات  اختتمت جمعية 
اأ�ثثثشثثثر مر�شى  120 مثثثن  الثثرمثث�ثثشثثاين عثثلثثى  املثثثري 
يف  ال�شنوية  اجلمعية  مثثبثثادرات  �شمن  ال�شرطان 

املثثثبثثثارك، و�ثثشثثارك يف احلثثمثثلثثة التي  �شهر رمثث�ثثشثثان 
اأبثثثثثو ظثثبثثي والعني  اأيثثثثثام يف  انثثطثثلثثقثثت عثثلثثى مثثثثدى 
�شامل  الثثدكثثتثثور  ال�شيخ  اخليمة  وراأ�ثثثثض  والثث�ثثشثثارقثثة 
اإدارة اجلمعية، وحممد  رئي�ض جمل�ض  بن ركا�ض 
خمي�ض الكعبي مدير عام اجلمعية، والدكتور �شامل 

نا�شر العامري اأمني ال�شندوق، وعدد من اأع�شاء 
اجلمعية واملتطوعني، و�شملت توزيع ح�ش�ض من 
امل�شجلة لدى اجلمعية  الأ�شر  الغذائية على  املواد 
ال�شرطان.  من  واملتعافني  وامل�شابني  املر�شى  من 
واأكد ال�شيخ �شامل بن ركا�ض رئي�ض جمل�ض الإدارة 

الرم�شاين  املثثري  توزيع  على  اعتادت  اجلمعية  اأن 
كل عام وذلك �شمن برناجمها الإن�شاين واخلريي 
امل�شاحب ل�شهر رم�شان الكرمي، وذلك تعزيزاً لروح 
التكافل والرتاحم بني اأفراد املجتمع. م�شرياً اإىل 
اأن امل�شوؤولية املجتمعية حتتم على اجلمعية وكافة 

مب�شاعدة  القيام  اخلريية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 
الأ�شر املحتاجة، خا�شة الأخوة املقيمني على اأر�ض 
والرتاحم  التكافل  لثثثروح  تثثعثثزيثثزاً  وذلثثثك  الثثدولثثة، 
الجتماعية  للعادات  وترجمة  املجتمع  اأفثثراد  بني 

الأ�شيلة يف املجتمع الإماراتي.
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نعاين جميعا تقريبا من ال�صداع ولو مرة واحدة يف حياتنا. وعادة ال ت�صتدعي حاالت 
ال�صداع القلق حيالها الأنها تزول تلقائيا.

وت�صري التقديرات اإىل وجود اأكرث من 150 نوعا خمتلفا من ال�صداع. ويف حني ي�صعر 
البع�س بال�صداع لفرتة ق�صرية من الوقت، فاإن البع�س االآخر �صيظل يعاين منه 

بني احلني واالآخر بقية حياته.
واإذا كنت تعاين من �صداع مزمن اأو �صداع ن�صفي، فاإن االأمر ي�صتحق الذهاب 
امل�صاعدة يف عالج االأعرا�س،  باإمكانه  اإذا كان  اإىل الطبيب ملعرفة ما 

لكن هذا ال يعني عادة وجود عالمات حلالة �صحية خطرية.

تثثقثثول هثثيثثئثثة اخلثثثدمثثثات ال�شحية  ذلثثثثك،  ومثثثثع 
من  تثثعثثاين  كنت  "اإذا  اإنثثثه   )NHS( الوطنية 
تذكر  يف  مفاجئة  م�شاكل  اأي�شا  ولديك  �شداع 
وال�شعور  الروؤية،  وفقدان  التحدث،  اأو  الأ�شياء 
درجثثة احلرارة  وارتثثفثثاع  الرتثثبثثاك،  اأو  بالنعا�ض 
عينك  بيا�ض  بداأ  اأو  ال�شحايا  التهاب  واأعرا�ض 
يتحول اإىل اللون الأحمر، يجب عليك الت�شال 

بالطوارئ".
ال�شداع مب�شكنات  حثثالت  وميكن عاج معظم 
الأمل التي ُت�شرف دون و�شفة طبية، اإىل جانت 

�شرب الكثري من املاء والراحة.
ال�شداع  اأنثثثثواع  اأكثثثر  مثثن  بت�شعة  قائمة  وهثثثذه 
�ثثشثثيثثوعثثا، ومثثتثثى يثثنثثبثثغثثي زيثثثثثارة الثثطثثبثثيثثب ب�شاأن 

الأعرا�ض التي تعاين منها.

�صداع التوتر
هذه احلالة هي اأكر اأنواع ال�شداع �شيوعا، ويف 
اأو اجلفاف اأو  الغالب تكون ناجتة عن الإجهاد 

اإجهاد العني اأو حتى اجلوع.
با�شتخدام  فعال  ب�شكل  عاجها  ميكنك  وعثثادة 
تعمل  والتي  البارا�شيتامول،  اأو  الإيبوبروفني 
اإنتاج موانع الأمل التي ت�شمى  عن طريق وقف 

الربو�شتاجاندين.
با�شتمرار من �شداع  اإذا كنت تعاين  ومع ذلك، 
التوتر، فقد يكون من اجليد زيارة الطبيب اأو 

اأخ�شائي العيون ملعرفة �شبب هذا ال�شداع.

ال�صداع الن�صفي

الن�شفي  الثث�ثثشثثداع  اأنثثثثواع  مثثن  الثثعثثديثثد  تت�شمن 
ح�شا�شية لل�شوء، واأملا ناب�شا على جانب واحد 

من الراأ�ض، وغثيانا، وت�شو�ض الروؤية.
وغالبا ما يكون لدى مر�شى ال�شداع الن�شفي 
عوامل خطر خا�شة بهم، لذلك اإذا كنت تعاين 
الحتفاظ  اجليد  فمن  الن�شفي،  ال�شداع  من 
مبذكرات عندما تعاين من الأعرا�ض، لكت�شاف 

ما اإذا كانت هناك اأي حمفزات �شائعة.
كثري  الن�شفي يف  ال�شداع  تعاين من  كنت  واإذا 
اأكر من خم�ض مرات يف ال�شهر،  من الأحيان، 
و�شف  ميكنه  الثثذي  الطبيب،  ا�شت�شارة  فيجب 

م�شكنات اأقوى ملكافحة الأعرا�ض.

�صداع اجليوب االأنفية
ميكن اأن يكون �شبب ال�شداع الناجت عن اجليوب 
اأو  اإنفلونزا  اأو  بثثرد  بنزلة  الإ�شابة  هو  الأنفية 

نوبة من احل�شا�شية.
مقدمة  ي�شيب  خفيف  اأمل  هثثو  الثث�ثثشثثداع  وهثثثذا 

الوجه يف م�شتوى اجليوب الأنفية.
وميكن اأن ي�شاعد البارا�شيتامول والإيبوبروفني 
الحتقان  ومثثزيثثات  الهي�شتامني  ومثث�ثثشثثادات 
يف تثثخثثفثثيثثف �ثثثشثثثداع اجلثثثيثثثوب الأنثثفثثيثثة وكذلك 

ا�شتن�شاق البخار.

ال�صداع العنقودي
غري  خا�ض  ب�شكل  ال�شيئة  الثث�ثثشثثداع  حالة  تعد 
�شائعة اإىل حد ما، حيث ت�شيب ما بني �شخ�ض 

اإىل �شخ�شني من كل 1000 �شخ�ض.
بثثنثثوبثثات الأمل احلثثثثادة، غالبا  الثث�ثثشثثداع  وُيثثعثثرف 
حول حمجر العني، ويحدث نحو ثماين مرات 

يف اليوم، لعدة اأ�شابيع.
ال�شداع  مثثثن  تثثثعثثثاين  اأنثثثثثك  تثثعثثتثثقثثد  كثثنثثت  واإذا 
ملناق�شة  طبيبك  مع  موعدا  فحدد  العنقودي، 

الأعرا�ض.

ال�صداع الهرموين
م�شتويات  يف  الثثتثثقثثلثثبثثات  تثثتثث�ثثشثثبثثب  اأن  ميثثثكثثثن 
اأو فرتة ما  الهرمونات ب�شبب الدورة ال�شهرية 

قبل �شن الياأ�ض يف حدوث ال�شداع.
وتو�شف هذه احلالة باأنها �شعور م�شابه لل�شداع 

الن�شفي.
ومن خال تتبع الدورة ال�شهرية، ميكن للمراأة 
تثثثاأثثثثري على  لثثلثثهثثرمثثونثثات  كثثثثان  اإذا  مثثعثثرفثثة مثثثا 

ال�شداع.
وقد يكون الطبيب قادرا على اقرتاح عاجات 
بثثالثثهثثرمثثونثثات البديلة  هثثرمثثونثثيثثة مثثثثثل الثثعثثاج 

)HRT( ملن هن يف �شن الياأ�ض.

�صداع الرعد املفاجئ
رهيب  اأمل  بثثاأنثثه  الثثرعثثد  ق�شف  �ثثشثثداع  يو�شف 

ي�شبه ال�شرب يف الوجه.
ومييل اإىل الذروة يف غ�شون 60 ثانية وميكن 
الوعي  وفثثقثثدان  بالغثيان  م�شحوبا  يثثكثثون  اأن 

والقيء.
على  عامة  ال�شداع  هثثذا  يكون  اأن  ميكن  كما 

اأو ال�شكتة  متثثدد الأوعثثيثثة الثثدمثثويثثة يف الثثدمثثاغ 
الدماغية اأو نزيف يف الدماغ: فهي حالة طبية 

طارئة.
واإذا كنت تعاين من اأمل �شديد ناجت عن �شداع 
الفور  على  بثثالثثطثثوارئ  فات�شل  الثثرعثثد،  ق�شف 

واطلب �شيارة الإ�شعاف.

�شداع التهاب ال�شرايني ذو اخلايا العماقة
الثث�ثثشثثداع احلثثثاد م�شحوبا  يثثكثثون هثثذا  غالبا مثثا 

باأمل يف الفك واأمل يف فروة الراأ�ض وم�شاكل يف 
الروؤية.

الثث�ثثشثثرايثثني ذو اخلايا  الثثتثثهثثاب  �ثثثشثثثداع  وُيثثثعثثثد 
العناية  تتطلب  طثثارئثثة  طبية  حالة  العماقة 
الطبية الفورية، حيث اأنها اإذا ُتركت دون عاج، 

فقد توؤدي اإىل فقدان دائم للروؤية.

�صداع املنبه
النوم  �ثثشثثداع  با�شم  اأيثث�ثثشثثا  املنبه  �ثثشثثداع  ُيثثعثثرف 

ويرتبط با�شطرابات النوم.
�شيوعثثثثثثثثا  اأكثثر  ال�شثثثثثثثداع  من  النثثثثثثوع  وهثثثثثثثذا 
اأعمارهم  تزيد  الثثذيثثن  الأ�شخا�ض  يف  ثثثثثثثا  اأي�شً
ال�شاعات  الظهور يف  اإىل  50 عاما، ومييل  عن 
و3   1 ال�شثثثثثثثثاعة  بثثني  الفجثثثثثثثر،  مثثثثثثن  الأوىل 

�شباحا.
وميكن ا�شت�شارة الطبيب حول الأ�شباب الكامنة 
ت�شمل  اأن  ميكن  والتي  احلالة،  لهذه  املحتملة 

انقطاع التنف�ض النومي.

اأبدا تتجاهلها  األ  يجب  التي  التحذيرية  �علماتها  ال�صداع  من  اأن�اع   9

وتثثو�ثثشثثح الثثدكثثتثثورة مثثيثثغثثان رو�ثثثشثثثي، خبرية 
حديثها  يف  والنثثثتثثثفثثثاخ،  الإمثثث�ثثثشثثثاك  حثثثثالت 
اأن املاب�ض  "اإك�شربي�ض" الربيطاين،  ملوقع 

وكذلك  الإم�شاك  ت�شبب  اأن  ميكن  ال�شيقة 
الأمل والنتفاخ يف البطن.

وحثثثثثذرت الثثثدكثثثتثثثورة رو�ثثثشثثثي مثثثن اأن ارتثثثثداء 

ب�شعبية  يت�شم  �شيق  لبا�ض  )وهثثو  الطماق 
الريا�شية(  التمارين  كبرية خال ممار�شة 
اأن يكون �شبب النتفاخ،  طوال اليوم، ميكن 
القناة  يف  ومثثثثوؤملثثثثة  �ثثشثثائثثعثثة  مثث�ثثشثثكثثلثثة  وهثثثثثي 

اله�شمية.
الريا�شية  املاب�ض  تغيري  اإىل  رو�شي  ودعت 
التمارين، قائلة:  ال�شيقة بعد النتهاء من 
"هذه ا�شرتاتيجية مهمة ملحاربة النتفاخ".

املاب�ض  هثثثثذه  اأن  اإىل  اخلثثثبثثثرية  واأ�ثثثثشثثثثارت 
الثث�ثثشثثيثثقثثة تثث�ثثشثثبثثب مثثتثثازمثثة طثثبثثيثثة، ت�شمى 
ال�شراويل ال�شيقة، والتي ُو�شفت  متازمة 

لأول مرة يف جملة طبية عام 1993.
يثثوؤدي ال�شغط  وحتثثدث هذه احلالة عندما 
الناجت عن البنطال ال�شيق اإىل ال�شعور بعدم 
الراحة يف البطن، حيث اأن املاب�ض ال�شيقة 
والغازات،  الطعام  مثثرور  ال�شعب  جتعل من 

وهو ما قد ي�شبب النتفاخ املزعج.
الثثدكثثتثثورة رو�ثثشثثي مترينا معينا يف  وتثثقثثرتح 
البطن،  انتفاخ  تاأثري  ال�شباح للتخل�ض من 
اليوغا،  حركات  ناق�شت  كتابي،  "يف  قائلة: 
ال�شريرية  التجارب  بالفعل يف  اأثبتت  والتي 

اأنها تطلق الغازات املحتب�شة".
وتثثتثث�ثثشثثمثثن هثثثثذه الثثتثثمثثاريثثن حثثثركثثثات متدد 

 15 "اإنه روتثثثثني مثثدتثثه  والثثبثثطثثن،  الثثظثثهثثر 
اأو�شي به جميع عمائي كل �شباح.  دقيقة 
وميكن اأن ي�شاعد ذلك حقا يف تهدئة القناة 
باإطاق  الثث�ثثشثثمثثاح  عثثثن  فثث�ثثشثثا  الثثهثث�ثثشثثمثثيثثة، 

الغازات املحا�شرة".

ما هي متالزمة ال�صراويل ال�صيقة؟
ال�شيقة  الثثثث�ثثثثشثثثثراويثثثثل  تثث�ثثشثثبثثب  اأن  ميثثثكثثثن 
جمموعة كاملة من م�شاكل الأمعاء، والتي 
اأو  البطن  وانتفاخ  املعوية  احلمو�شة  ت�شمل 

التج�شوؤ.
وتثث�ثثشثثمثثل املثثابثث�ثثض الثث�ثثشثثيثثقثثة املثث�ثثشثثبثثبثثة لهذه 

احلالة الطماق،
نف�ض  ال�شيق  للجينز  يكون  اأن  ميكن  كما   

التاأثري وكذلك الأحزمة ال�شيقة.
وقد يوؤدي ارتداء مثل هذه املاب�ض ال�شيقة 
اأي�شا اإىل م�شاكل يف الأع�شاب، ما ينتج عنه 
اأمل الفخذ املذيل، وهو خدر اأو اأمل يف الفخذ 

اخلارجي.
الداخلية  املثثابثث�ثثض  اأن  اإىل  اأيثث�ثثشثثا  ويثث�ثثشثثار 
حدوث  يف  اأي�شا  تت�شبب  اأن  ميكن  ال�شيقة 
باأمل  الثث�ثثشثثعثثور  اإىل  يثثثثوؤدي  مثثا  امل�شكلة،  هثثثذه 

ووخز يف الفخذين.

ارتداء ن�ع معني من امللب�ض ميكن اأن ي�صبب انتفاخ البطن �اأعرا�صا م�ؤملة!
يعد انتفاخ البطن م�صكلة �صائعة للغاية، وترتاوح اأ�صبابه ما بني حميدة ومزعجة، اإىل اأخرى خطرية قد تكون 
ناجتة عن حاالت مثل ال�صرطان.ويف حني اأن االنتفاخ غري مريح، اإال اأنه يحدث يف معظم االأحيان ب�صبب �صيء 
غري �صار ن�صبيا، وميكن اأن يختفي من تلقاء نف�صه لدى معظم النا�س.ومن املفاجئ للبع�س اأن يعرفوا اأن اللبا�س 

الذي نرتديه قد يكون واحدا من االأ�صباب املوؤدية اإىل االنتفاخ املزعج.
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العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001805 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شا�شندر اكومار �شباتوراي - جمهول حمل الإقامة  
اعان بالن�شر باللغتني العربية والجنبية 

بناء على طلب املدعية : فاطمة مطر  علي مطر ال�شام�شي 
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاه تطالبكم ب : 

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اجمايل مبلغ 120،000 مائة وع�شرون الف درهم مع الزامه بان 
يوؤدي لها الفائدة التاأخريية بواقع %12 من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. - الزام املدعي عليه 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�شمول بعاجل النفاذ طليقا من قيد الكفالة. 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/4/20 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )2 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/5  م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 70392
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)كلي(  مدين   SHCEXCICIV2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000149/ 

اإىل املحكوم عليه : عي�شى عبدالقادر �شيخ ادان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ نبيل ح�شني اآدم - اجلن�شية ميني  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

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

الفائدة  اىل  بالإ�شافة   ، درهم   12037635 وامل�شاريف  الر�شوم  �شاما  الكلي  املجموع 
القانونية بواقع %5 من تاريخ )2019/3/17( وحتى متام ال�شداد.   

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جابر �صلوح احل�صني   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004528/ 

اإىل املحكوم عليه : جابر �شلوح احل�شني 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بدير حممد ر�شاد احمد ح�شن ال�شواف  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

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

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 15974 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الولء ملقاولت التك�صية والر�صيات  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004600/ 

اإىل املحكوم عليه : الولء ملقاولت التك�شية والأر�شيات 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ م�شنع توب �شتون للحجر ال�شناعي - ذ م م   
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه

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

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 277453 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70540 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقمSHCFICIPOR2021/0004121، جتارى )جزئی(

اإىل املحكوم عليه 4- �شاجيت  كومار باراكاداثو كويكال راجابان - العنوان : 9293684  
 9293685  : العنوان   ، ال�شارقة  فرع  م.د.م.�ض  بروكريدج  انرتنا�شيونال  جي  اأر.  جيه.  �شركة   -1

 9293687  : العنوان   ، لوتابان  كاندامكولتي  بابو   -4  ،  9293686  : العنوان   - الدهمي  حممد  يحيى  حممد  هزاع   -3
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/08/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه ل�شالح / عبدال�شام 

باليثودي، بالتايل : ن�ض احلكم
ومائة  األفا  وخم�شون  )خم�شة  درهم   55،125 اأول : الزام املدعى عليها الأوىل باأن توؤدي للمدعى مبلغا قدره  قررت املحكمة : 
درهم(  اآلف  درهم )خم�شة   5،000 قدره  مبلغا  للمدعى  توؤدي  باأن  الأوىل  عليها  املدعى  اإلزام   : ثانيا  درهم(.  وع�شرون  وخم�شة 
املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  5% �شنويا  قدرها  بفائدة  الأوىل  عليها  املدعى  اإلزام   : ثالثا  به.   حلقت  التي  ال�شرار  عن  تعوي�شا 
الق�شائية وحتى ال�شداد التام بالن�شبة للمبلغ املق�شى به بالبند اأول، واعتبارا من تاريخ �شريورة احلكم نهائيا وحتى ال�شداد التام 
بالن�شبة للمبلغ املق�شى به بالبند ثانيا من هذا القرار، على األ تزيد الفائدة على اأ�شل املبلغ املق�شى به. رابعا : عدم قبول الدعوى 
عليه  للمدعى  بالن�شبة  الدعوى  نظر  جواز  عدم   : خام�شا  �شفة.  ذي  غري  على  لرفعها  والثالث  الثاين  عليهما  للمدعى  بالن�شبة 
الرابع ل�شابقة الف�شل فيها يف الدعوى رقم 2021/229 جتاري جزئي ال�شارقة.  �شاد�شا : اإلزام املدعى عليها الأوىل مب�شروفات 
 30 الدعوى ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابا لا�شتئناف خال املدة القانونية 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 70392
اإعالن اجتماع خربة بالن�صر

اإعالن حل�صور اجتماع اخلربة احل�صابية يف
الدعوى رقم 3994 ل�صنة 2021 جتارى كلی - عجمان

املدعى عليها : بلو ريبون م م ح.
اإعان حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية مبوجب احلكم ال�شادر من حمكمة عجمان الحتادية 
ع�شر ظهرا  الثانية  ال�شاعة  11/04/2022 يف متام  املوافق  الثنني  يوم  وذلك  البتدائية 
عرب  وذلك  ليمتد  واى  تثى  بثى  ماركتلينثد  املدعيثة/  من  املرفوع  الثدعوي  فثي  دفثوعكم  لبيان 
الو�شائط املرئيثة مثن خثال تطبيثق )Google meet( عما مبر�شوم القانون الحتادي 
رقم )27( ل�شنة 2020 بتعديل بع�ض اأحكام قانون الثبات يف املعامات املدنية والتجارية 

املادة )82( ب�شثاأن مبا�شرة اإجراءات اخلربة، للتوا�شل ملعرفة رابط الجتماع، 
هاتف : 0505003944

ويف حالة عدم احل�شور �شتتم اإجراءات اخلربة اأ�شوًل
خبري ح�صابی / غادة لطفي علي �صلبي
قيد رقم 441

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة الذيد الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
ابراج البحرية لتجارة مواد البناء ملالكها حممد طه املحميد 

املرجتعة   ال�صيكات   ADCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000046/ 
اإىل املحكوم عليه : ابراج البحرية لتجارة مواد البناء ملالكها حممد طه املحميد 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ور�شة عدن لت�شليح الإطارات وميثلها بيمان حممد مراد كياين  

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

ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف : 36281 درهم  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى رقم SHCFICIREA2021/0007430، مدين )جزئی(
اإىل املدعى عليه : امني م�شاعديه جزائري/ اجلن�شية

نعلمكم باأن املدعي زهري امين الطويل �شوري/ اجلن�شية،
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة

قررت املحكمة : اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغا قدره 4000 درهم )اأربعة 
اآلف درهم( تعوي�شا عن الأ�شرار التي حلقت به، والزامه بفائدة قدرها %5 �شنويا 
اأ�شل  األ تزيد على  التام على  ال�شداد  اعتبارا من تاريخ �شريورة احلكم نهائيا وحتى 
اأتعاب املحاماة،  اإلزامه مب�شروفات الدعوى ومائة درهم مقابل  املبلغ املق�شي به، مع 

ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ  2021/12/28 حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية املحكمة الإ�صتئنافية املدنية الحتادية
جتاري      SHCAPCICOMS2022/ R0000019 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : النخبة امللكية ملقاولت البناء - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإ�شتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( 
بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد،  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/6 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية املحكمة الإ�صتئنافية املدنية الحتادية
جتاري      SHCAPCICOMS2022/ R0000019 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد ر�شا حممد حاجي جوكار ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير 
للمدعى عليها الوىل و �شامن وكفيل للدين حمل املطالبة. جمهول حمل الإقامة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإ�شتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( 
بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد،  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/6 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 70392
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية املحكمة الإ�صتئنافية املدنية الحتادية
جتاري      SHCAPCICOMS2022/ R0000019 يف  الدعوى رقم

للمدعى  مدير  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  جوزيف  رجي�ض  �شام   : عليه  املدعي  اإىل 
عليها الوىل و�شامن وكفيل للدين حمل املطالبة.  جمهول حمل الإقامة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإ�شتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( 
بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد،  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/6 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية املحكمة الإ�صتئنافية املدنية الحتادية
جتاري      SHCAPCICOMS2022/ R0000019 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يا�شر عبيد ها�شم عبيد ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته �شامن وكفيل 
للدين حمل املطالبة - جمهول حمل الإقامة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإ�شتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( 
بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد،  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/6 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
يف الدعوى رقم 384 /2022 جتارى جزئي

يعلن اخلبري/ عمار الن�شر واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي يف الدعوى رقم 2022/384 
جتاري م�شارف جزئي، واملقامة من املدعي / بنك ملي ايران، وتنفيذا للمهمة فاإن املدعى 
م  ذ  �ض  للتجارة  ال�شرق  نثثور  بويان، )3(  عبا�ض  علي  ح، )2( ح�شن  م  م  فابري  عليهم /)1( 
مدعوين  م،  م  ذ  �ض  العامه  للتجاره  �شتار  �شن  م،)4( توب لتاأجري ال�شيارات �ض ذ م م، )5( 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية اأو بوا�شطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم اخلمي�ض املوافق 
الواحدة ظهرا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة    00:01 ال�شاعة  2022/04/14 يف متام 
روتانا  فندق   )5 جي  فندق  بجوار   - �شنرت  بزن�ض  الو�شل  بناية   - بور�شعيد   - ديثثرة   - دبثثي 
  94178 702 )رقثثم مكاين:  رقثثم(   ال�شابع - مكتب  الطابق   -  27 رقثثم  �شارع  �شابقا )- 
32428( لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اأعاه،  واإح�شار جميع الأوراق 

وامل�شتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�صريف / عمار الن�صر
موبايل : 0507935181

تكليف اعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنليزية
 حل�صور اجتماع اخلربة ا مل�صرفية

70197
العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : عبداهلل على عبداهلل على ال�شرى - اجلن�شية: الإمارات 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل 
ال�شيد: �شليمان خاتوباريتي قادر انى كوتى - اجلن�شية: الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )�شوبر 
ماركت الراين( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )612761( ال�شادرة من 
من  القانوين  ال�شكل  تغيري   .1 خلرى:  تعديات  بال�شارقة،  القت�شادية  التنمية  دائرة 

)موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�شر
�شلطنة   : اجلن�شية   - البلو�شي  بخ�ض  ر�شول  بن عمر  اأحمد  : خليل  ال�شيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
عمان، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيدة : فرزانه �شالح 
تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  ال�شفا لتجارة قطع غيار  امل�شماه )برج  الرخ�شة  باك�شتان، يف   : حممد - اجلن�شية 
باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )618761( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، 
تديات اخرى: 1. تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )�شركة ال�شخ�ض الواحد )ذ،م،م((، 
من )برج ال�شفا لتجارة قطع غيار ال�شيارات( اإىل )برج ال�شفا لتجارة قطع  التجاري  الإ�شم  تغيري   .2
غيار ال�شيارات )ذ.م.م( - �شركة ال�شخ�ض الواحد، وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض 

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

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بالن�صر        

 347/2022/465 نزاع جتاري 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املتنازع �شده : 1- حممد بن ح�شن بن حممد ال�شهري  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :ال�شركة الوطنية لتاأجري ال�شيارات �ض.ذ.م.م/جلوبال دايراكت لتاجري ال�شيارات/

ثريفتي لتاجري ال�شيارات 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ت�شجيل نزاع جتاري للمطالبة مببلغ )20.164.22( درهم  قد 
القانونية  للفوائد  بال�شافة  امل�شتاأجرة  ال�شيارة  ارجاع  تاريخ  اجرة حتى  خاف ماي�شتجد من 
والمر  ابوظبي   9-58397 رقم  امل�شتاجرة  ال�شيارة  على  والتعميم  ال�شداد  متام  حتى   %9 بواقع 
باعادتها للمتنازعني.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2022/4/13 ال�شاعة 11:00 �شباحا 
يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بالن�صر        

                        يف  الدعوى رقم:135/2021/475 نزاع تعيني خربة مدين 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752

واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  الثثزام  مع  متخ�ش�ض  خبري  بندب  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
املحاماة . 

املتنازع:نا�شر �شامل �شهيل عوي�شان العامري - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - بيزن�ض باي - اوبال تاور - الطابق 20 - مكتب 2006

وميثله:رايه �شامل �شهيل عوي�شان العامري
املطلوب اإعانه :  1- �شعيد مبارك �شعيد �شهيل العامري ورثة فاطمة �شامل �شهيل العامري  -  �شفته : 

متنازع �شده 
الثثزام املدعي  اأقثثام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�ض مع  مو�شوع الإعثثان :  قد 
عليهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/4/14  ال�شاعة 
09.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:566/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

درهم   )242442.88( مبلغ  ب�شداد  عليه  املثثدعثثي  بثثالثثزام  المثثر  با�شدار  املطالبة   : الثثدعثثوى  مو�شوع 
والفائدة القانونية بن�شبة 12% من تاريخ ا�شتحقاق الدين وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف. 

املدعي:وفرة فارمز للتجارة �ض.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - اوبال تاور - الطابق 20 - مكتب رقم 2006

 وميثله:رايه �شامل �شهيل عوي�شان العامري
املطلوب اإعانه :  1- موبايل �شيف كاترز �ض.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

بتاريخ:2022/3/14  البتدائية  دبي  فقد قررت حمكمة  اأداء  اأمر  ا�شت�شدار  الإعثثان :طلب  مو�شوع 
بواقع %5  القانونية  والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ )238.344.21(  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام   -
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف و 300 درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل 

لن�شر هذا العان.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1531/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مبلغ وقدره )1.800.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام .
املدعي:�شيف الن�شر احمد حممد املغربي

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �شارع بني يا�ض - مبنى برج ال�شاملية - �شقة 804
املطلوب اإعانه :  1- وونغ يونغ اآن  -  �شفته : مدعى عليه

املذكورة اعاه  الدعوى  بثثتثثاريثثخ:2022/2/7 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  :  نعلنكم  الإعثثان  مو�شوع 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  للمدعي  يثثوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املغربي  احمد حممد  الن�شر  ل�شالح/�شيف 
للمدعي مبلغا وقدره 01.800.000( درهم مليون وثمامنائة الف درهم والفائدة بواقع 5% �شنويا من تاريخ قيد 
اتعاب  مقابل  درهثثم  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمته  ال�شداد  متام  حتى  وذلثثك   2021/11/16 يف  احلا�شل  الدعوى 
املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70021 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1869/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 3563/2020 عمايل جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )175.830( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ :خلدون حممد عدنان احمد ح�شن
عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - املجاز 3 - بناية املوارد الطابق الرابع ع�شر - �شقة 1410 - 

بالقرب من كارفور
املطلوب اإعانه : 1- بي اي غلوبال م.د.م.�ض - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )175831( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
 اعالن بالن�صر

591/2022/305 ا�صتئناف جتاري  
مذكرة اإعان بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اإىل امل�شتاأنف �شده/1_ انرتنا�شيونال افنيو انف�شتمنت  )�ض.ذ.م.م(

جمهول حمل الإقامة
مبا اأن امل�شتاأنف/ عبيد خادم اأحمد خادم بن طوق املري

قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 30 / 2021 جتاري م�شارف كلي 
ال�شاعة 10:00 �شباحا   املوافق 2022-04-07  . وحثثددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض   
بقاعة التقا�شي عن ُبعد وعليه يقت�شى ح�شوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكثم  �شتجرى حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
70021 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

 اعالن بالن�صر
592/2022/305 ا�صتئناف جتاري  

مذكرة اإعان بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اإىل امل�شتاأنف �شده/1_ انرتنا�شيونال افنيو انف�شتمنت  )�ض.ذ.م.م(
جمهول حمل الإقامة

مبا اأن امل�شتاأنف/ التميز لل�شامة ومكافحة احلريق ) �شابقاً (- اليان�ض للحماية من احلريق - 
�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م )حالياً (

و ميثله /اأمل عمري ال�شبيعي
قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  30    / 2021 جتاري م�شارف كلي . وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�ض   املوافق 07-04-2022 ال�شاعة 10:00 �شباحا  بقاعة التقا�شي عن ُبعد وعليه 

يقت�شى ح�شوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكثم  �شتجرى حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
70021 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اعالن بالن�صر        
 2022 / 21 جتاري جزئي

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه/1_ ندى ال�شيد احمد احمد ا�شماعيل  - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن حمكوم له/ �شهزاد اأحمد ري�شى
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 10-03-2022  مبثابة احل�شوري 
واثنان  درهم )خم�شمائة  املّدعي مبلغ 532،412  اإىل  تثثوؤدي  باأن  املدعى عليها  باإلزام   :
تاريخ   من  �شنويا   %5 بواقع  وبالفائدة   ، درهما(  ع�شر  واثنا  واربعمائة  الفا  وثاثون 
ومببلغ  واملثث�ثثشثثاريثثف  بثثالثثر�ثثشثثوم  واألثثزمثثتثثهثثا   ، الثث�ثثشثثداد  متثثام  وحثثتثثى  الق�شائية  املطالبة 
لا�شتئناف  قابا  .  حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اأتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان. �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 70197

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:148/2022/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )20.060.668( درهم وندب خبري هند�شي 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام . 
املدعي:هيليكال تكنولوجي �شوليو�شونز ذ.م.م )�شابقا( هريكون انرتنا�شيونال �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - الكرامة - ملك �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد املكتوم 
 مكتب رقم M01 -112A    - مكاين 2964893828

املطلوب اإعانه :  1- دبي للهند�شة املدنية �ض.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
املدعي عليها مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقثثام عليك  :  قد  الإعثثان  مو�شوع 
)20.060.668( درهم وندب خبري هند�شي والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام، وحددت لها جل�شة يوم  الربعاء املوافق:2022/4/13 ال�شاعة:09:00 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70448
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العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  567/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

وقدره  بثثه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، جزئي  عثثقثثاري   2019/16 رقثثم  الثثدعثثوى  يف  الثث�ثثشثثادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)201523.96 درهم( �شاما للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: دابا�شيا فينود كومار راتان�شي - واآخرون  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع املدر�شة - مبنى باي �شكوير مبنى رقم 2 - �شقة 704  

وميثله : عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�شويدي  
املطلوب اإعانه : با�شيفيك فينت�شرز ليمتد  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع املدر�شة - مبنى الباي �شكوير مبنى رقم 6  - �شقة الطابق 2 مكتب 
INFO@PACIFICWORLD.COM - 0997144519771 - 206 رقم

مو�شوع الإعان : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/4/13 ال�شاعة 01:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
نوع العقار : وحدة عقارية )حتت الن�شاء( املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 149  - امل�شاحة :  139.20 مرت 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج با�شفيك - رقم الوحدة : 707 - التقييم : 1051653.92 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  7186/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

ال�شادر  كلي  جتثثاري   2342/2018 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ  ب�شدد  الطالب    : التنفيذ  مو�شوع 
بجل�شة 22/10/2019 بعد ان ا�شبح احلكم قابا للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �شده  

املختار / مكتب علي حبيب وم�شاركوه للمحاماة  الأول - �ض م ع - عنوانه : حمل  ابوظبي  التنفيذ: بنك  طالب 
وال�شت�شارات القانونية اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما تاور - الطابق الأول - مكتب 

رقم 105 - هاتف رقم 043588444 - وميثله : ريا�شه �شيغم كطامي  
املطلوب اإعانه : ليطفة حبيب الر�شا  

عنوانه : حملها املختار / ال�شعايل و�شركاه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - اإمارة دبي - ديرة - �شارع الإحتاد - 
 info@alshaali-co.com - 0562187586 - 201،209،209،207 : بناية اخليمة - �شقة

مو�شوع الإعان :
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثاث  اليثثام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/4/13 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإمثثثارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنثثاه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
 - 2A وحدة عقارية - املنطقة : الياي�ض 2 - رقم الر�ض 32 - رقم املبنى : 3 - ا�شم املبنى : تاون �شكوير زهرة

رقم العقار : 311 - امل�شاحة : 93،23 مرت مربع - املقدرة بثثثث )775،492/49( درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم  173/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

رقم   - - منطقة احلبية اخلام�شة  دبثثي  اإمثثارة  �شقة يف  بيع عقار مرهون عبارة عن  اذن  : طلب  الدعوى  مو�شوع 
الر�ض 43 - مبنى الثمام 55 - رقم املبنى : 32 - رقم الطابق 2 - رقم العقار : 207 والت�شريح با�شتام مبلغ 

باملزاد. البيع  ثمن  من  درهم   2344178.96
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع   - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع 5 - متفرع من �شارع دم�شق  - 

بناية نهال - الق�شي�ض 2 - الطابق الر�شي - بجوار فندق تاميز  
املطلوب اإعانه :  براتيك ارون دهاجني  

عنوانه : اإمثثارة دبي - منطقة احلبية اخلام�شة - رقم الر�ض 43  - مبنى الثمام 55 - رقم املبنى : 32 - رقم 
PDHANKJI@GMAIL.COM - 0506548075 - 207 : الطابق 2 - رقم العقار

مو�شوع الإعان : املنفذ �شده :  بايال براتيك دهاجني 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثاث  اليثثام  09:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/4/13 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإمثثثارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنثثاه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
:  نوع  املمتلكات  اأو�شاف  بيان  املحكمة وفيما يلي  املعرو�ض وامل�شروفات خزينة  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  على 
العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية اخلام�شة - رقم الر�ض : 43 - رقم املبنى : 32 - ا�شم املبنى : الثمام 55 
عطاء.  لعلى  ويباع  درهثثم   739،764.02 مببلغ   - مربع  مرت   139.46  : امل�شاحة   -  207  : العقار  رقثثم   - 

ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

يف الدعوى رقم  162/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع الدعوى : طلب بيع عقارات مرهونة من قبل املدين ال�شلي املطلوب �شده الآمر الوىل وكذلك العقارات 
املرهونة من قبل ال�شامن املطلوب �شده الآمر الرابع.

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الدويل �ض م ب - مكتب متثيل  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - اجتاه اإمارة ابوظبي - برج املو�شى 2 ، بجانب مطعم �شدف - 

بالقرب من �شوبر ماركت ليفكو - الطابق التا�شع ، مكتب رقم 901 ، رقم مكاين : 3005495192  
املطلوب اإعانه : حممد عمر علي بن حيدر احلارثي  

اإمثثارة دبي - ديثثرة - القرهود - بالقرب من حمطة مرتو جي جي كو - بناية حممد عمر بن حيدر -  عنوانه : 
info@mobhgroup.com  -  042825115  -  0097142821191

مو�شوع الإعان :
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثاث  اليثثام  01:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/4/13 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإمثثثارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنثثاه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : اخلبي�شي - رقم الر�ض 463 - رقم البلدية : 882 - 128 - امل�شاحة : 

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   11.000.000  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   1923.42
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  173/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

رقم   - - منطقة احلبية اخلام�شة  دبثثي  اإمثثارة  �شقة يف  بيع عقار مرهون عبارة عن  اذن  : طلب  الدعوى  مو�شوع 
الر�ض 43 - مبنى الثمام 55 - رقم املبنى : 32 - رقم الطابق 2 - رقم العقار : 207 والت�شريح با�شتام مبلغ 

باملزاد. البيع  ثمن  من  درهم   2344178.96
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع   - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع 5 - متفرع من �شارع دم�شق  - 

بناية نهال - الق�شي�ض 2 - الطابق الر�شي - بجوار فندق تاميز  
املطلوب اإعانه :  براتيك ارون دهاجني  

عنوانه : اإمثثارة دبي - منطقة احلبية اخلام�شة - رقم الر�ض 43  - مبنى الثمام 55 - رقم املبنى : 32 - رقم 
PDHANKJI@GMAIL.COM - 0506548075 - 207 : الطابق 2 - رقم العقار

مو�شوع الإعان : املنفذ �شده :  بايال براتيك دهاجني 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثاث  اليثثام  09:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/4/13 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإمثثثارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنثثاه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
:  نوع  املمتلكات  اأو�شاف  بيان  املحكمة وفيما يلي  املعرو�ض وامل�شروفات خزينة  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  على 
العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية اخلام�شة - رقم الر�ض : 43 - رقم املبنى : 32 - ا�شم املبنى : الثمام 55 
عطاء.  لعلى  ويباع  درهثثم   739،764.02 مببلغ   - مربع  مرت   139.46  : امل�شاحة   -  207  : العقار  رقثثم   - 

ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�صر

يف الدعوى رقم 92/2021/250 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز و بيع عقار مرهون �شدادا للمديونية امل�شتحقة وقدرها / 514،819.35 األف درهم 
)خم�شمائة و اأربعة ع�شر األفا و ثمامنائة و ت�شعة ع�شر درهما و خم�شة و ثاثون فل�شا( وامل�شمون بعقد الرهن املوؤرخ 

دبي باإمارة   2008 ل�شنة   14 رقم  التاأميني  الرهن  قانون  لأحكام  وفقا   2014 مار�ض   2
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري )�ض.م.ع(

عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي بور�شعيد - ديره - دبي- مبنى بناية بنك دبي التجاري - بجوار ديره �شيتي �شنرت(
وميثله : اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك

املطلوب اإعانه : عماد من�شور امام حمادة - عنوانه: الإمارات - اإمارة دبي بر دبي - دبي �شارع �شارع ال�شبا - مبنى برج 
hr3@nstyleintl.com - 0555920496 - 612 مان�شي�شرت- �شقة

مو�شوع الإعان :
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثاث  اليثثام  ويف  01:00:00م  ال�شاعة   2022/4/13 املثثوافثثق  الأربثثعثثاء  يثثوم  يف  اأنثثه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجثثراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
وحدة عقارية - املنطقة : مر�شى دبي رقم الر�ض 125 - رقم البلدية : 432-392 - ا�شم املبنى : مان�ش�شرت - رقم  
 املبنى 1 - رقم العقار : 0612 - امل�شاحة : 65،03 مرت مربع التقييم : 668،547/67 درهم يباع لعلى عطاء. 

ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  128/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة �شكنية يف امارة دبي ، احلبية اخلام�شة - رقم الأر�ض 
108 والت�شريح باإ�شتام مبلغ 1293449.36 درهم من  الوحدة  1 - رقم  الطابق   - 32 الثمام  43 - مبني 

ثمن البيع باملزاد
طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمه الوطني )�ض.م.ع( - عنوانه : اإمارة دبي- �شارع 5 متفرع من �شارع دم�شق - بناية 

نهال- الق�شي�ض 2 -الطابق الر�شي - بجوار فندق تاميز
املطلوب اإعانه : جمتبي جعفر منزوي - عنوانه : امارة دبي ? احلبية اخلام�شة 7 رقم الأر�ض 43 ? مبني الثمام 

althamin@emirates.net.ae  -  0502453155  -  108 الوحدة  رقم   ،  1 ? الطابق   32
01:00:00م ويف اليام الثاث التالية  2022/4/13 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعان : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدنثثاه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلثثكثثرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإجثثراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة 
ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية اخلام�شة -رقم الر�ض 43  - رقم املبنى : 24  - 
ا�شم املبنى : الثمام 32 - رقم العقار : 108 - رقم الطابق : 1 - م�شاحة العقار : 111.99 مرت مربع - املبلغ : 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: ماحظات  درهم.   585355.36

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  38/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة يف اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�شة - رقم الأر�ض 
باإ�شتام مبلغ 2069838.85  203 والت�شريح  2 - �شقة  12 - الطابق  12 - مبني الثمام  43 -رقم املبني 

درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمه الوطني )�ض.م.ع( - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�شة - رقم الأر�ض 

203 �شقة   -  2 الطابق   -  12 الثمام  ميني   -  12 امليني  رقم   -  43
املطلوب اإعانه : جمتبي م�شعود كا�شف حقيقي

عنوانه: اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�شة - رقم الأر�ض 43 - رقم املبني 12 - مبني الثمام 12 - الطابق 
KASHEF@EIM.AE - 0506531738 - 203 شقة�  -  2

مو�شوع الإعان :
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثاث  اليثثام  09:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/4/13 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإمثثثارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنثثاه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
�شقة �شكنية )حتت الن�شاء( املنطقة : احلبية اخلام�شة - رقم الر�ض 43 - رقم املبنى : 12 - ا�شم املبنى : الثمام 

درهم.  768930.20  : التقييم   - مربع  مرت   139،19  : امل�شاحة   -  203  : العقار  رقم   -  12
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  29/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوى : احلجز على قطعتي الأر�ض مو�شوع الطلب وذلك لنزع ملكية العقار املرهون رقم 208 )233-137( 
الرب�شاء  مبنطقة  الواقع   )292-373(  543 رقم  املرهون  العقار  ملكية  ونزع  دبي،  باإمارة  الق�شي�ض  مبنطقة  الواقع 
الأوىل باإمارة دبي متهيداً لبيعهما باملزاد العلني وفقا لاإجراءات املعمول بها لدى دائرة الأرا�شي والأماك وذلك للوفاء 
املطلوب  حتميل  مع  درهثثم   101،602،629 مبلغ  الأوىل  �شدها  املطلوب  بذمة  المثثر  طالب  للبنك  املرت�شد  بالدين 

�شدهم بالر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري

عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-الرقة - �شارع عمر بن اخلطاب - بناية بنك اأبوظبي التجاري -بنك اأبو ظبي التجاري
املطلوب اإعانه : اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م

عنوانه: الإمارات-اإمارة ال�شارقة-بو�شغارة - �شارع الوحدة -بالقرب من مطعم �شوق ال�شمك - 0503210071 -
IGPL123@gmail.com   -  042955310

مو�شوع الإعان : املنفذ �شده : ال�شور لا�شتثمارات - ذ م م ، املنفذ �شده : جراند هيلز للتطوير العقاري - ذ م م  
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  01:00:00م ويف اليام الثاث  ال�شاعة   2022/4/13 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  مثثن   %20 عثثن  ليقل  تثثاأمثثني  ايثثثداع  ال�شراء  راغثثبثثي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجثثراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الق�شي�ض الثانية - رقم 
110،000،000 درهم 208 - التقييم :  3641.80 مرت مربع - رقم الر�ثثض  233 - امل�شاحة :   -137  البلدية : 
ار�ض - املنطقة : الرب�شاء الوىل - رقم الر�ض 543 - رقم البلدية : 292 -373 امل�شاحة : 21862.65 مرت مربع 

- التقييم : 70،598،213 درهم.  ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:450/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414

مو�شوع الدعوى : نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�شة واعان املدعي عليه بها واحلكم بعد الثبوت 
بالزامه بان يوؤدي للم�شرف املدعي مبلغ وقدره )282.909/14( درهما مائتان واثنان وثمانون الف وت�شعمائة وت�شعة 
دراهم واربعة ع�شر فل�ض - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:م�شرف المارات ال�شامي �ض.م.ع

عثثنثثوانثثه:بثثردبثثي - مثثديثثنثثة دبثثثي الثثطثثبثثيثثه - مثثبثثنثثى رقثثثم 16 - الثثطثثابثثق الثثثثثالثثث - هثثاتثثف رقثثثثثثثثثم:043834587 - موبايل 
رقم:0557016552 - امييل:maliklaw@emirates.net.ae - مكاين رقم:3135291835

املطلوب اإعانه :  1- احمد ايوب ا�شحاق حممد املازمي  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�شة واعان 
املدعي عليه بها واحلكم بعد الثبوت بالزامه بان يوؤدي للم�شرف املدعي مبلغ وقدره )282.909/14( درهما مائتان 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة  واثنان وثمانون الف وت�شعمائة وت�شعة دراهم واربعة ع�شر فل�ض - والفائدة 
وحتى متام ال�شداد مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة ، وحددت لها جل�شة يوم  الثاثاء املوافق:2022/4/12 
ال�شاعة:09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:110/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403

مو�شوع الدعوى : دعوى عزل مدير �شركة بلتينيوم لو�شاطة التاأمني �ض.ذ.م.م وحمو ا�شمه من 
الرخ�شة التجارية رقم 610035 . 

املدعي:حممد عبدالرحيم حممد ح�شني ال�شيباين - واخرون
عثثنثثوانثثه:المثثارات الثثعثثربثثيثثة املثثتثثحثثدة - امثثثثارة دبثثثي - بثثردبثثي - �ثثشثثارع رقثثثم 27 - مبنى زمثثثثردة - 
الثالث - �شقة 305 - هاتف رقم 0097145548499 - مكاين رقثثثم:2944192698 - بريد  الطابق 

INFO@NYK.AE:الكرتوين
املطلوب اإعانه :  1- من�شور احمد �شرياز )اجلن�شية باك�شتاين(  -  �شفته : مدعي عليه 

بلتينيوم  �شركة  عثثزل مدير  دعثثوى  ومو�شوعها  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثثام  قثثد    : الإعثثثان  مو�شوع 
لو�شاطة التاأمني �ض.ذ.م.م وحمو ا�شمه من الرخ�شة التجارية رقم 610035 ، وحددت لها جل�شة 
املثثوافثثق:2022/4/7 ال�شاعة:09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت  يوم  اخلمي�ض 
م�شتندات  او  مثثذكثثرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:626/2022/100 احوال نف�س م�صلمني 
املنظورة يف:دائرة الأ�شرة احوال نف�ض م�شلمني الثانية رقم 72

الكهربائية  والجثثهثثزة  والثثثاث  املجوهرات  واعثثادة  عثثدة  ونفقة  زوجية  بنفقة  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
العائدة ملكيتها للمدعية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:فايزة لطيف لطيف الرحمن
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - �شارع الحتاد - بجوار حمطة مرتو جي جي كو - مقابل 

الطائر لل�شفريات - ومقابل معر�ض الفورد لل�شيارات - بناية اريكدا - الطابق الثالث - �شقة رقم 306
املطلوب اإعانه :  1- اأف�شر خليل حممد خليل  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بنفقة زوجية ونفقة عدة واعادة املجوهرات 
والثاث والجهزة الكهربائية العائدة ملكيتها للمدعية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة، وحددت لها 
جل�شة يوم  الثاثاء املوافق:2022/4/19 ال�شاعة: يف قاعة التقا�شي عن بعد يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف 
منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2117/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3763/2021 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )29728.25( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : اإكوولد مينا م.م.ح
عنوانه:المارات - ال�شارقة - املجاز 3 - بناية العوي�ض - �شارع اخلان - الطابق امليزانني - هاتف 

info@frangulf.ae:رقم:0504242011 - 0525878450 - الربيد اللكرتوين
املطلوب اإعانه : 1- كيلي الهند�شية للحدادة �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )29728.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:462/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامم والت�شامن مببلغ وقدره )637865( درهم ومبلغ 
يف  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتثثعثثاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهثثم   )100000( التعوي�ض 

2021/9/9 وحتى ال�شداد التام . 
املدعي:بنك ملي ايران

عنوانه:المارات - امارة دبي - ابوهيل - ديره - دبي - مبنى مركز �شيتي باي لاعمال - �شقة الرابع 407
�ثثض.ذ.م.م 2- ح�شن غامر�شا عدالتي ا�شفهاين 3-  العامة  الف�شول للتجارة  الثثوان   -1  : اإعانهم  املطلوب 

غامر�شا ح�شن جان عدالتي ا�شفهاين  -  �شفتهم : مدعي عليهم 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامم والت�شامن مببلغ 
وقدره )637865( درهم ومبلغ التعوي�ض )100000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ ال�شتحقاق يف 2021/9/9 وحتى ال�شداد التام ، وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق:2022/4/11 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا  ال�شاعة:09:00 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بالن�صر        

 125/2022/465 نزاع جتاري 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املتنازع �شده : 1- مان�شر �شاك�شون دبي �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :جي �شي ا�ض جرمن لعمال اخلر�شانه ومقاولت البناء ذ.م.م 

وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
القانونية  الفائدة  مع  درهما  واربعون  اثنان  وخم�شمائة  الف  وت�شعون  اثنان  درهثثم   )92.542(

بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2022/4/28 ال�شاعة 11:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بالن�صر        

 3437/2021/465 نزاع جتاري 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املتنازع �شده : 1- تهاين اخلليج للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- بيرت براكني بن باول
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :فا�شت لتاجري ال�شيارات �ض.ذ.م.م 
وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�شي 

فيما  الت�شامن  �شبيل  على  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد 
واربعمائة  الف  واربعون  درهثثم ثاثة   )43.469.20( وقثثدره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  بان  بينهم 
رفع  تاريخ  من  �شنويا   %6 بواقع  القانونية  الفائدة  مع   - فل�شا  وع�شرون  درهما  و�شتون  ت�شعة 

الدعوى وحتى متام ال�شداد. 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2022/4/13 ال�شاعة 11:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

Date 7/ 4/ 2022  Issue No : 13513

Notification by Publication of a Defendant
Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 

Federal Civil Court of Appeal
In Lawsuit No. SHCAPCICOMS2022/R0000019/Commercial

To Defendant: Royal Elite Bldg Cont LLC: Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 13/04/2022 before the Case 
Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of 
Appeal Office No. (Case Manager Office) personally or through a legal 
attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all 
documents within a period not exceeding ten days from the date of the 
publication to consider the above-mentioned Lawsuit - in your capacity 
as a Defendant.
Judicial Services Office 
Meera Hassan Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 7/ 4/ 2022  Issue No : 13513
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance 

In Lawsuit No. SHCFICIREA2022/0001805/Civil (Partial)
To Defendant: Sasandra Kumar Silatori Residence unknown:
Notification by Publication in both Arabic and English
At the request of the plaintiff: Fatima Matar Ali Matar Al Shamsi
The above-mentioned lawsuit has been filed for: - Obligating the defendant to pay the 
plaintiff a total amount of DHs 120,000 (one hundred and twenty thousand dirhams) 
with obligating her to pay the delayed interest at the rate of 12% from the due date 
until full payment. - Obligating the defendant to pay fees, expenses, and attorney's fees 
by a judgment for expeditious execution without bail.
You are required to attend the hearing on 20/04/2022 before the Case Management 
Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance Office No. (Case 
Manager Office No.2) personally or through a legal attorney, and submit an answer 
note to the Lawsuit accompanied with all documents within a period not exceeding 
ten days from the date of the publication to consider the above-mentioned Lawsuit - in 
your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office 
Meera Hassan Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 7/ 4/ 2022  Issue No : 13513
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of Appeal

In Lawsuit No. SHCAPCICOMS2022/R0000019/Commercial 
To Defendant: Sam Rajesh Joseph In his personal capacity and as the director of 
the first defendant, guarantor and warrantor of the debt in question. Residence 
unknown:
You are required to attend the hearing on 13/04/2022 before the Case 
Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of Appeal 
Office No. (Case Manager Office) personally or through a legal attorney, and 
submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents within 
a period not exceeding ten days from the date of the publication to consider the 
above-mentioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office 
Meera Hassan Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 7/ 4/ 2022  Issue No : 13513
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of Appeal

In Lawsuit No. SHCAPCICOMS2022/R0000019/Commercial
To Defendant: Mohammad Reza Hajy Mohammad Joukar In his personal 
capacity and as the director of the first defendant, guarantor and warrantor 
of the debt in question. Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 13/04/2022 before the Case 
Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of 
Appeal Office No. (Case Manager Office) personally or through a legal 
attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all 
documents within a period not exceeding ten days from the date of the 
publication to consider the above-mentioned Lawsuit - in your capacity 
as a Defendant.
Judicial Services Office 
Meera Hassan Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 7/ 4/ 2022  Issue No : 13513
Dubai Court of First Instance 

Notification of payment by publication
In execution No. 207-2022-2117 Commercial Execution
Considered by Fourth Execution circuit No: 186
Execution Subject : Execution of the judgment issued in Case No. 3763/2021 
Commercial Partial, to pay the executed amount (AED 29,728.25), including fees 
and charges
Execution sought by. ECOWELD MENA FZE
Address: Emirates, Sharjah, Al Majaz 3, Al Owais Building, Al Khan Street, 
Mezzanine Floor, Telephone No. 0504242011, 0525878450, Email: info@frangulf.ae
Respondent. 1- KELLY STEEL ENGINEERING (LLC) Capacity: Respondent 
Subject of Notice : He has brought the above-mentioned executive lawsuit against 
you and obligated you to pay the executed amount of 29728.25 or the court treasury. 
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this notice.
Prepared by: Khawla Abbad Musleh

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 7/ 4/ 2022  Issue No : 13513
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the Lawsuit No.:100/2022/626- Muslim Personal Status
To be Considered before: Family Court - Second Personal Status - No.72
Subject matter of the Lawsuit: Claiming for spousal alimony, legally prescribed waiting period 
(Iddah) alimony, returning jewelry, furniture and electrical appliances belonging to the Plaintiff. As 
well as obligating the Defendant to pay the fees, expenses, and attorneys' fees
The Plaintiff : Faiza Latif Latif Rahman
Address: Emirates - Dubai Emirate - Al Garhoud - Deira - Al Ittihad Road - next to GCO metro 
station - opposite Al Tayer Travel - opposite Ford Motor - Erikda Building - Third Floor - 
Apartment No.: 306.
To be notified: 1. Afsir Khalil Muhammad Khalil as: the Defendant.
Subject matter ofthe Notification: The Plaintiff has filed a lawsuit against you which subject matter 
is the Claiming for spousal alimony, legally prescribed waiting period (Iddah) alimony, returning 
jewelry, furniture and electrical appliances belonging to the Plaintiff. As well as obligating the 
Defendant to pay the fees, expenses, and attorneys' fees. A Hearing was set for considering this 
Lawsuit on Tuesday, 19/04/2022 at in the Remote Litigation Hall in Personal Status Building, 
Garhoud & DESC BUILDING. Therefore, you or whom that will legally represent you are 
required to attend before the Court and you must submit your notes or documents to the Court at 
least three days before the Hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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•• دبي –الفجر:

و�ثثشثثط اإقثثبثثال لفثثثت مثثن قثثبثثل الثثثثثزوار، اختتمت 
للثقافة”  “دبي  دبي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة 
للفنون  �شكة  “مهرجان  من  العا�شرة  الن�شخة 
ال�شيخة  �شمو  برعاية  اأقيم  الذي  والت�شميم” 
لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�شة 
حي  يف  دبثثثثي،  جمثثلثث�ثثض  عثث�ثثشثثو  للثقافة”  “دبي 
مار�ض   24 اإىل   15 مثثن  التاريخي  الفهيدي 
اجلاري حتت مظلة مو�شم دبي الفني  2022، 
مو�شم  دبثثثثثي-  “وجهات  حثثمثثلثثة  مثثثن  وكثثثجثثثزء 
الفنون” التي مت اإطاقها بتوجيهات من �شمو 
اآل مكتوم،  را�ثثشثثد  بثثن  بثثن حممد  اأحثثمثثد  ال�شيخ 

رئي�ض جمل�ض دبي الإعامي.
جناحات  املهرجان  من  العام  هثثذا  دورة  حققت 
ت�شجيل ح�شور  اأبثثرزهثثا  كثثان  الثثتثثوّقثثعثثات،  فاقت 
األثثف زائثثر على مدار   80،000 قيا�شي جتثثاوز 
ع�شرة اأيام؛ ليجمع حمّبي الفنون من خمتلف 
“نحتفي  �ثثشثثعثثار  الثثثثثقثثافثثات واجلثثنثث�ثثشثثيثثات حتثثت 
بالفن، نحتفي بالزدهار” احتفاًل بالنجاحات 
التي حتققت على مدار الن�شخ الت�شعة املتعاقبة 
لثثلثثمثثهثثرجثثان. و�ثثثشثثثوف الثثنثث�ثثشثثخثثة الثثثقثثثادمثثثة من 
املثثهثثرجثثان يف الثثفثثرتة مثثن 24 فثثربايثثر حتى 5 

مار�ض 2023.
ويف معر�ض حديثه عن رحلة املهرجان احلافلة، 
املدير  خربا�ض،  بن  مبارك  �شعيد  الدكتور  قال 
هيئة  يف  والآداب  الثثفثثنثثون  لثثقثثطثثاع  الثثتثثنثثفثثيثثذي 
جداً  فخورون  “اإننا  دبثثي:  يف  والفنون  الثقافة 
�شكة  مهرجان  من  العام  هثثذا  دورة  حققته  مبا 
حتقيق  فيها  وا�شلنا  التي  والت�شميم  للفنون 
للمواهب  مثثنثث�ثثشثثات  لثثتثثوفثثري  الثثهثثادفثثة  مهمتنا 
املثثثحثثثلثثثيثثثة والإقثثثلثثثيثثثمثثثيثثثة والثثثعثثثاملثثثيثثثة، مثثثثن اأجثثثثل 
اإىل  و�ثثشثثوًل  والنمو،  الزدهثثثار  على  م�شاعدتها 
وتر�شيخ  الإمثثارة  الثقافية يف  ال�شناعات  تعزيز 
الإبداعي  لاقت�شاد  عاملية  كعا�شمة  مكانتها 
متا�شياً مع اأهداف ا�شرتاتيجية دبي لاقت�شاد 
التجارب  اأيثثام من  الإبثثداعثثي. لقد ع�شنا ع�شرة 
الفنون  واحثثثتثثثفثثثالت  ال�ثثشثثتثثثثثنثثائثثيثثة  الإبثثثداعثثثيثثثة 
بجميع �شنوفها التي اأطلقت ملخياتنا العنان، 
الذين  الرائعني  الفنانني  باإبداعات  وا�شتمتعنا 
كان لنا �شرف الرتحيب بهم يف مهرجاننا هذا 

العام« 
الثثثثرومثثثثي، مثثثديثثثر م�شروع  نثثثثور خثثلثثفثثان  قثثثالثثثت 
 :2022 والت�شميم  للفنون  �شكة  مثثهثثرجثثان 
هذا  يف  �ثثشثثاركثثنثثا  مثثثن  جلثثمثثيثثع  ممثثتثثنثثون  “اإننا 
دعمهم،  دون  ممثثكثثنثثاً  يثثكثثن  مل  الثثثثثذي  الثثنثثجثثاح 
وخا�شة �شريك املهرجان، دو، وكذلك املوؤ�ش�شات 
اأحتفت  التي  الإمثثثارات  يف  والثقافية  التعليمية 
املهرجان مب�شاركات رائعة. كما نقدم كل ال�شكر 
والتقدير اإىل متطوعينا الذين نعّول عليهم يف 
كل عام لنكون قادرين على اإدارة مهرجان بهذه 

ال�شخامة، ف�شكراً لهم على عملهم ال�شاق«. 
اأي�شاً  ال�شكر  جزيل  “نقدم  الرومي:  واأ�شافت 
جلمهورنا العزيز الذي رافقنا يف هذه التظاهرة 
اأحد  الفنية الكربى؛ فجمهور املهرجان ي�شكل 
هذا  جناح  يف  وي�شهم  له  الأ�شا�شيني  الداعمني 
ال�شكر اجلزيل  اآخثثثثثراً،  ولثثيثث�ثثض  واأخثثثثثرياً  الثثيثثوم. 
مدار  على  عمل  الثثذي  للثقافة”  “دبي  لفريق 
اأبثثهثثى حثثّلثثة وتر�شيخ  املثثهثثرجثثان يف  الثثعثثام جلعل 
والت�شميم.  لثثلثثفثثنثثون  عثثاملثثيثثة  كثثوجثثهثثة  مثثكثثانثثتثثه 
ونتطلع اإىل ن�شخة جديدة اأكر اإبهاراً يف العام 
على  ال�شباب  مبدعينا  مع  العمل  واإىل  الثثقثثادم، 
مدار العام كي من�شي بهم نحو اآفاق اأرحب من 

النجاح والزدهار«.
والت�شميم  للفنون  �شكة  “مهرجان  وا�شت�شاف 
اأكر  مب�شاركة  فنياً  عمًا   1269  ”2022
وافرتا�شياً،  ح�شورياً  �شاركوا  فناناً   250 من 
كما  عر�شاً.   70 و  عمل  ور�شة   57 جانب  اإىل 
�شهد املهرجان ن�شبة م�شاركة لفتة مع ت�شجيل 
�ثثشثثخثث�ثثشثثاً يف خمثثتثثلثثف اجلثثلثث�ثثشثثات وور�ثثثض   734

العمل. 
الثثعثثام مب�شاركة  املثثهثثرجثثان يف دورة هثثذا  ومتثثّيثثز 
%50 من  اإماراتياً ح�شورًيا �شّكلوا  79 فناناً 

اإجمايل عدد امل�شاركني،
عثثربثثيثثاً مقيمني يف  فثثنثثانثثاً   34 اإىل  بثثالإ�ثثشثثافثثة   
دولة الإمارات واخلليج العربي و45 فناًنا من 
الإمارات  دولثثة  يف  املقيمني  الأجثثانثثب  الفنانني 

ودول اخلليج العربي.
املتطوعني  مثثن  فريق  بدعم  املثثهثثرجثثان  وحظي 
متازجوا مع فعالياته ونفذوا مهمات تنظيمية 
امل�شيء  الثثوجثثه  خالها  مثثن  عاك�شني  عثثديثثدة، 
ا�شتقبال  يف  بثثرعثثوا  اإذ  والفعاليات،  لاأن�شطة 

ا�شتف�شاراتهم  عثثن  والإجثثثابثثثة  بثثحثثفثثاوة،  الثثثثزوار 
حول مواقع الفعاليات والأن�شطة.

العرو�ض  من  حافًا  برناجماً  املهرجان  وقثثدم 
الأدائية الذي متّيزت يف اليوم اخلتامي مب�شاركة 
بعدد  العربي  اأرقثثم  ال�شاعد  الإمثثاراتثثي  الفنان 
ليت”  ذي  “تووردز  اأغنية  اأبرزها  اأغانيه،  من 
هند  الأردنثثيثثة  والفنانة  الثثنثثور(،  اإىل  )الطريق 
واأبرزها  املميزة،  باأغانيها  �شدحت  التي  حامد 
امل�شاركات  تلك  للع�شق”.لقيت  “دعاء  اأغنيتها 

ا�شتح�شاناً وتفاعًا كبرياً من احل�شور..
العربي  اأرقثثثم  الإمثثثاراتثثثي  الفنان  اأن  اإىل  ُي�شار 
الثثثثثثثروح )�شول  ملثثو�ثثشثثيثثقثثى  بثثثاخثثثتثثثيثثثاره  يثث�ثثشثثتثثهثثر 
مثثثيثثثوزيثثثك(، وانثثطثثلثثقثثت جتثثربثثتثثه احلثثقثثيثثقثثيثثة يف 
وتوالت   ،2019 عثثثام  مثثنثثتثث�ثثشثثف  مثثنثثذ  الثثغثثنثثاء 
اإىل  لت�شل  لحقاً،  الفردية  املو�شيقية  اإنتاجاته 
التي   »growth« اأغنية  اأولهثثا  اأغثثاٍن،  خم�ض 

طرحها يف اأكتوبر 2019.
فثثتثثتثثمثثيثثز ب�شوتها  حثثثامثثثد،  هثثنثثد  الثثفثثنثثانثثة  اأمثثثثثا 
الفنية من  م�شريتها  مّكنها عرب  الذي  الدافئ 
تقدمي العديد من الأعمال الغنائية الإبداعية 

واملتنوعة، 
لاأطفال،  خم�ش�شة  لأغنيات  باألبومني  بثثدءاً 
التوزيع  لأغنيات معادة  لها  األبوم  بثثاأول  مثثروراً 
ما  “واهلل  ق�شيدة  �شملت   ،“ “جوى  بثثعثثنثثوان 
اأول  اإ�شدار  وحديثاً  طلعت �شم�ض ول غربت”، 
اأغنية خا�شة بها بعنوان “ بحر “ والتي مل�شت 

فيها حال الاجئني حول العامل.  
املوؤ�ش�شات  العديد من  الفهيدي  ويحت�شن حي 
ُتقّدم  التي  الهامة  الفنية  واملعار�ض  الثقافية 
الثثفثثعثثالثثيثثات واملثثعثثار�ثثض اخلثثا�ثثشثثة بثثالثثتثثزامثثن مع 
تنظيم مهرجان �شكة للفنون والت�شميم يف كل 

عام. 
بن  حممد  ال�شيخ  مركز  املوؤ�ش�شات  تلك  ت�شمل 
احل�شاري،  الثقايف  للتوا�شل  مكتوم  اآل  را�شد 
مركز الفهيدي للفنون والثقافة، مركز عكا�ض 
معر�ض  “ت�شكيل”،  مركز  الب�شرية،  للفنون 
لوتاه”،  “فاطمة  مثثعثثر�ثثض  اخلنري”،  “بيت 

.»XVA« معر�ض
�شهدت  املثثثهثثثرجثثثان،  تثثثاريثثثخ  يف  الأوىل  ولثثلثثمثثرة 
نثث�ثثشثثخثثة هثثثثثذا الثثثثعثثثثام مثثنثثزلثثهثثا اخلثثثثا�ثثثثض “بيت 
فريداً  افثثرتا�ثثشثثيثثاً  فثث�ثثشثثاء  �ثثشثثّكثثل  الثثثثذي  �شكة” 

وكثثثان مبثثثثثابثثة مثث�ثثشثثروع املثثيثثتثثافثثري�ثثض للهيئة مت 
�شركة   ،Arhead مثثع  بثثالثث�ثثشثثراكثثة  تثثطثثويثثره 
وُتَعدُّ  الأمثثريثثكثثيثثة  املثثتثثحثثدة  الثثوليثثات  يف  نا�شئة 
الفرتا�شي. وت�شمنت  العامل  رائثثدة يف  من�شة 
امل�شاحة الرقمية ذات الهند�شة املتطّورة اأعماًل 
ذلك  يف  مبثثا  وعثثاملثثيثثني  حمليني  لفنانني  فنية 
ونيفني جميد و  Distressed Design

ورونني تان�شوم وغريهم.  Fats patrol
كما مت تخ�شي�ض ثاثة من منازل حي الفهيدي 
انعكا�شاً  ت�شكل  فنية  اأعثثمثثال  لعر�ض  التاريخي 
اإماراتيني  لفنانني  املهرجان  ملو�شوع  حقيقياً 
نثثا�ثثشثثئثثني وفثثنثثانثثني مقيمني يف دولثثثة الإمثثثثثارات 
اأي�شاً  الن�شخة  هثثذه  يف  وبثثرز  املتحدة.  العربية 
بعنوان  الذي قدم معر�شاً  “البيت اخلليجي” 
خليجي  متحف  ت�شميم  مثثن  الإقاع”  “قبل 
للفن  خم�ش�ض  رقثثمثثي  مثثتثثحثثف  اأول  لثثلثثفثثنثثون، 
الفنانة  بثثرعثثايثثة  الثثعثثربثثي،  اخلليج  منطقة  مثثن 
الإماراتية �شمية ال�شويدي. وعر�ض هذا البيت 
التعاون  اأعمال خم�شة فنانني من دول جمل�ض 

اخلليجي.

لل�شينما  �شاحًة  العام  هثثذا  �شكة  �شمن  وتاألقت 
بثثرنثثاجمثثهثثا عرو�شاً  املثثتثثحثثركثثة �ثثشثثم  والثثر�ثثشثثوم 
لأفام  “لوكومو�شن”  �شركة  قدمتها  ممتعة 
جمل�ض  ودول  املثثتثثحثثدة  العربية  الإمثثثثثارات  مثثن 
اأيثثثثثام خم�ش�شة  الثثتثثعثثاون اخلثثلثثيثثجثثي، وثثثثاثثثثة 
للمواهب املحلية من طاب اجلامعات و�شانعي 
الأفثثثثثام املثث�ثثشثثتثثقثثلثثني، اإ�ثثشثثافثثة اإىل يثثومثثني من 
– الن�شخة اخلام�شة من  اأفام عربية ق�شرية 
“بريوت متحركة”، وور�ض عمل واأن�شطة �شّيقة 

من تقدمي غرفة الأنيمي�شن.
مّتيز املهرجان هذا العام اأي�شاً باإطاق “بينايل.
وهو  امليتافري�ض”،  “بينايل  اأو   ،”2022 اآيثثو 
مثثعثثر�ثثض فثثنثثي افثثثرتا�ثثثشثثثي جثثمثثع فثثنثثانثثني من 
ودول  الإمثثثارات  دولثثة  واملقيمني يف  الإماراتيني 
اأحدث  وبا�شتخدام  اخلليجي.  التعاون  جمل�ض 
عر�ض  والفثثرتا�ثثشثثي،  املثثدمثثج  الثثواقثثع  تقنيات 
املثث�ثثشثثروع اأعثثمثثال الثثفثثنثثانثثني املثث�ثثشثثاركثثني جلمهور 

الفن والثقافة يف جميع اأنحاء العامل. 
الثثور�ثثض حول  مثثن  عثثثدداً  املثثهثثرجثثان  وا�شت�شاف 
الإعثثثثثام اجلثثثديثثثد، تثثنثثاولثثت مثثو�ثثشثثوعثثات مثل: 

الواقع املعزز يف الفن، ت�شاميم افرتا�شية داخل 
الواقع الفرتا�شي، الأعمال الفنية غري القابلة 

،NFT لا�شتبدال
الو�شائط  بثثرامثثج  الب�شرية،  املو�شيقى  اإنثث�ثثشثثاء   
اأيامه  مدار  على  قّدم  كما  وغريها.  التفاعلية، 
الع�شرة برنامج ور�ض عمل يف الفنون الب�شرية 
اآرت  برعاية  اجلثثديثثدة  والثثو�ثثشثثائثثط  والت�شميم 

دبي.
املبادرة  ويعد مهرجان �شكة للفنون والت�شميم 
“دبي  تنظمها  الثثتثثي  الأبثثثرز  والثقافية  الفنية 
دبي  “مو�شم  فثثعثثالثثيثثات  اإطثثثثثثار  يف  للثقافة” 

الفني”، 
ال�شيخة  �شمو  رعثثايثثة  اأيثث�ثثشثثاً حتثثت  ينظم  الثثثذي 
لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�شة 
بدعم   ”2022 “�شكة  الهيئة. وقد مت تنظيم 
من �شركة الإمارات لات�شالت املتكاملة “دو” 
كثث�ثثشثثريثثك اجلثثيثثل اخلثثامثث�ثثض لثثاتثث�ثثشثثال؛ حيث 
وّظفت “دو” هذه التقنية لتوفري اإنرتنت فائق 
ال�شرعة، دعماً مل�شاريع الو�شائط اجلديدة التي 

�شمها برنامج هذه الدورة من املهرجان.

»دبي للثقافة« تختتم فعاليات �صكة 2022 بنجاحات فاقت الت�ّقعات

••  ال�شارقة-الفجر

اخلليج  لثثدول  العربية  للغة  الرتبوي  املركز  �شارك 
بال�شارقة يف الجتماع الذي عقده مكتب الرتبية 
اجثثثتثثثمثثثاع املجل�ض  بثثث�ثثثشثثثاأن  لثثثثثدول اخلثثلثثيثثج  الثثثعثثثربثثثي 
بح�شور  الثثتثث�ثثشثثعثثني  دورتثثثثثه  يف  للمكتب  الثثتثثنثثفثثيثثذي 
اململكة  يف  جثثدة  حمافظة  يف  وذلثثك  املجل�ض  اأع�شاء 

العربية ال�شعودية-
مدير  احلمادي  عي�شى  الدكتور  �شعادة  املركز  مثل 
املثثركثثز الثثثرتبثثثوي لثثلثثغثثة الثثعثثربثثيثثة وا�ثثشثثتثثعثثر�ثثض كافة 
برامج واأعمال املركز وما نفذه من خطط وجمال�ض 
واإ�شدارات قيمة اأفادت امليادن الرتبوي والتي نالت 
الإ�شادة من قبل كافة اأع�شاء مكتب الرتبية العربي 
فيه  �شارك  الثثذي  املو�شع  .الجتماع  اخلليج   لثثدول 
اهلل  عبد  الدكتور  املجل�ض  لرئي�ض  بكلمة  بداأ  املركز 
بن خمي�ض بن علي اأمبو�شعيدي وكيل وزارة الرتبية 
املجل�ض  رئي�ض  عثثمثثان   ب�شلطنة  للتعليم  والتعليم 
التنفيذي  عرب فيها  عن �شعادته بانعقاد  اجتماعات 
يف  متقدمًة  اأ�ثثشثثواًطثثا  يقطُع  واملجل�ض  الثثثدورة  هثثذه 
مثث�ثثشثثرية الثثعثثمثثِل الثثرتبثثوي املثث�ثثشثثرتِك لثثثدول اخلليِج 
العربي  موجهاً ال�شكر اململكة العربية ال�شعودية على 

ا�شت�شافتها لأعمال هذه الدورة الت�شعني للمجل�ض 
التنفيذي وملعايل املديِر العام للمكتب الدكتور عبد 
الرحمن بن حممد العا�شمي على ح�شن ال�شتقبال 
نكمل  بثثثاأن  �شغف  :كلنا  كلمته  يف  وقثثثال  وال�شيافة 
ونثثتثثابثثَع املثث�ثثشثثرية يف الثثفثثرتة احلثثالثثيثثة لأعثثثمثثثال هذا 
املكتب، فيما و�شل اإليه و�شي�شل من تنفيذ للربامج 
املعتمدة بجهودكم جميعاً.ومن جانبه عرب الدكتور 
عبد الرحمن بن حممد العا�شمي املدير العام ملكتب 
يتم  باأن  �شعادته  لدول اخلليج عن  العربي  الرتبية 
هذا اللقاء ح�شورًيا بعد انقطاع دام قرابة العامني 
ال�شكر  مثثعثثالثثيثثه  مثثقثثدمثثاً  اجلثثائثثحثثة،  ظثثثروف  ب�شبب 
خادم  بثثقثثيثثادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  حلكومة 
احلرمني ال�شريفني ، و�شمو ويل عهده الأمني، على 
ا�شت�شافة املجل�ض التنفيذي ، كما رفع يف كلمته اإىل 
الدوِل  قثثثادِة  والفخامة  وال�شمو  اجلثثالثثة  اأ�شحاب 
على  والمثثتثثنثثاِن  والتقديِر  ال�شكِر  عظيَم  الأعثث�ثثشثثاِء 
دعٍم  مثثن  لثثه  التابعُة  واملثثراكثثُز  املكتُب  بثثه  مثثا يحظى 
وم�شروعاِتِه  بثثراجِمثثِه  جنثثاح  يف  اأ�شهمت  ومثثثثثوؤازرٍة، 
املكتب وغثثايثثتثثه.. ووجثثه معاليه  اأهثثثداَف  مبثثا يحقق 
�ثثشثثكثثره لأ�ثثشثثحثثاب املثثعثثايل الثثثثثوزراء اأعثث�ثثشثثاِء املوؤمتِر 
العاِم للمكتِب على اهتمامهم ورعايتهم، ومتابعتهم 

لأعمال املكتب ون�شاطاته؛ مما �شاهم يف تر�شيخ ا�شم 
املكتب منظمًة تربويًة ر�شينًة على امل�شتوى الإقليمي 
اململكة  يف  التعليم  وزارة  معاليه  �شكر  و  والثثثدويل، 
العربية ال�شعودية و معايل الدكتور حمد بن حممد 
اآل ال�شيخ، وزير التعليم ، على ا�شت�شافتها الكرمية 
لجتماع املجل�ض التنفيذي يف دورته الت�شعني. و�شكر 
الدكتور: حممد املقبل ع�شو املجل�ض التنفيذي على 

جهوده املبذولة يف ترتيب ال�شت�شافة.
كما اأ�شاد معاليه  بحر�ِض املجل�ض التنفيذي  ومتابعتِه 
امل�شتمرة لربامج املكتِب وم�شروعاته و�شعيه الدائم 
امليداِن  لحتياجاِت  مرتجمة  الربامج  هثثذه  لتكون 
الرتبوي وم�شتجداته يف الدوِل الأع�شاء، ومتناغمة 
والتعليِم يف  الرتبيِة  وزاراِت  برامج وم�شروعاِت  مع 
اإ�شرار  كلمته على  الأع�شاِء.موؤكداً يف ختام  الثثّدوِل 
املر�شومة،  الأهثثثثداف  حتقيق  على  املكتب  وعثثزميثثِة 

والو�شول اإىل الغايات املن�شودة.
بعد ذلك ا�شتعر�ض املجل�ض املو�شوعات املدرجة على 
القرارات  ب�شاأنها عدداً من  اأعماله واتخذها  جدول 
الثثرتبثثوي للغة  املركز  واإجنثثثازات  واأ�ثثشثثاد بجهود  كما 
متوا�شلة  اأعمال  من  قدمه  وما  بال�شارقة  العربية 

خلدمة التعليم .

ا�صتعر�س برامج املركز واأدواره يف خدمة امليدان الرتبوي 

املركز الرتب�ي للغة العربية لد�ل اخلليج بال�صارقة ي�صارك يف اجتماع مكتب الرتبية العربي لد�ل اخلليج بجدة

• املهرجان حقق هذا العام رقمًا قيا�صيًا من احل�صور بلغ 80،000 
األف زائر و�صمل 1269  عماًل فنيًا و75 ور�صة

من   5 وحتى  فرباير   24 يف  املهرجان  من   11 الن�صخة  �صتقام   •
مار�س 2023

واحتفاالت  اال�صتثنائية  االإبداعية  التجارب  من  اأيام   10  •
الفنون بجميع اأ�صنافها

اليوم  يف  العربي  اأرقم  االإماراتي  الفنان  من  مميزة  م�صاركة   •
اخلتامي للمهرجان
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مهما كان حجم الدور فاإنني اأقّدمه من كل قلبي

كار�ل عب�د: م�صل�صل )للم�ت 2( 
�صيحقق جناحًا كبريًا 

)للموت(؟ م�شل�شل  من  الثاين  اجلزء  يف  التغيريات  اأبرز  • ما 
- اجلثثثزء الثثثثثاين �شخم جثثثثداً، مثثن نثثاحثثيثثة مثثواقثثع الثثتثث�ثثشثثويثثر ونوعها 

واحلبكات.
وميكن القول اإنه اأ�شخم من اجلزء الأول بع�شر مرات.

اأمل يكن من الأف�شل لو  التغيري طاول كل تفا�شيل العمل،  اأن  • مبا 
اأنه مت ت�شوير م�شل�شل جديد؟

�شبع  اأو  هثثنثثاك �شت  الأحثثثثثداث، لكن  َتثثتثثاُبثثع يف  يثثوجثثد  اأنثثثه  - ل �شك يف 
�شخ�شيات جديدة دخلت اإىل امل�شل�شل،

 وكل واحدة منها لها ق�شتها،
 بالإ�شافة اإىل ال�شخ�شيات التي كانت موجودة يف اجلزء الأول ما بني 
وماغي  رحمة  دانييا  فيه  تتواجد  الثثذي  املثثكثثان  وبثثني  ال�شعبي  احلثثي 

بوغ�شن وبا�شم مغنية وبديع اأبو�شقرا.
اأجزاء؟ من  املوؤلفة  الأعمال  مع  اأنت  هل  • عادًة، 

ل املمثل تقدمي دور جديد يجعله ي�شعر باحلما�شة جتاهه  - عادة يف�شّ
عندما يقراأ �شيناريو العمل.

ولكن لأن م�شل�شل�ض )للموت( حقق جناحاً كبرياً العام املا�شي، فلي�ض 
خطاأ ت�شوير جزء ثاٍن منه.

عدة  اأجثثزاء  من  موؤلَّفة  )نتفلك�ض(  على  ُتعر�ض  التي  امل�شل�شات  وكل 
وحتظى بن�شبة م�شاهدة عالية.

الدراما �شناعة، 
والعمل املُتاَبع الذي يحبه النا�ض ل �شيء مينع اإنتاج اأجزاء عدة منه.

2022 فقرياً درامياً يف لبنان، و�شركة )ال�شباح(  اأن رم�شان  • يبدو 
 )2 )للموت  م�شل�شل  اأن  يعني  وهثثذا  خاله،  م�شرتكاً  عمًا  تقدم  لن 

لن يناف�ض اإل نف�شه؟
الأعمال  باملناف�شة بني  �شهر رم�شان هي  ثثثِزن. حثثاوة  حُمْ اأمثثر  هثثذا   -

الدرامية التي ُتعر�ض خاله.
مثًا، يف رم�شان املا�شي كانت هناك مناف�شة بني م�شل�شلْي )للموت 1( 
و)2020(، وكاهما كان ناجحاً وجيداً والنا�ض تفاعلوا مع العملني 

بقوة.
اأن يكون هناك املزيد من الأعمال اخلا�شة باملو�شم  كان من املفرت�ض 

الرم�شاين، ولكن ل اأعرف ما الذي ح�شل.
رمبا مل ي�شاعد الوقت اأو رمبا ب�شبب ظروف )كورونا(.

اأن النتاجات تكون �شخمة  املناف�شة جميلة جداً يف رم�شان، خ�شو�شاً 
جداً، كما يح�شل يف الإنتاجات امل�شرية واخلليجية ورمبا يف �شورية.

والافت اأن املمثلني اللبنانيني ي�شاركون فيها جميعاً.
من  تثثرحثثيثثب  و�ثثشثثط  بثثثوجثثثودك،  اأ�ثثثشثثثاءت  الثثتثثي  الثثثدرامثثثا  اإىل  • اأتثثيثثِت 
عندما  نف�شك  َظثثلَثثْمثثِت  بثثاأنثثك  �شعرِت  فهل  والثثنثثا�ثثض،  والثثنثثقثثاد  املُْنِتجني 
اأن ظروف  اأم  املا�شية  الأعثثوام  التلفزيونية طوال  الدراما  ابتعدِت عن 

الدراما تغرّيْت و�شّجعْتِك على العودة اإليها؟
- مل اأكن جال�شة يف البيت، بل كنُت اأعمل طوال الوقت حتى لو مل اأكن 

موجودة يف الدراما التلفزيونية.

كنت اأعمل يف امل�شرح وال�شينما والإنتاج، واأ�شافر واأ�شارك يف املهرجانات، 
وكنُت اأعي�ض حياتي فنياً، ولكن لي�ض من خال الدراما.

لكن ظروف الدراما امل�شرَتكة فر�شْت نف�شها، والقّيمون عليها ا�شتعانوا 
بي يف الوقت املُنا�ِشب يل ولهم.

َق النجاح. قَّ ولأن كل �شيء جاء يف وقته ال�شحيح، حَتَ
جداً  عالية  بطريقة  تنفيذها  ومت  علّي،  ُعر�شت  التي  الأدوار  اأحببُت 

اإنتاجياً واإخراجياً.
اأدواراً  لك  قثثّدمثثوا  واملُْنِتجني  واملُثثْخثثِرجثثني  الكّتاب  اأن  يف  �شك  ول   •

تتنا�شب مع اإمكاناتك التمثيلية العالية؟
- هم يعرفون اأنني اأعمل يف الفن منذ فرتة بعيدة، واأنني اأقّدم اأدواري 

و�ثثشثثاركثثُت يف  25 عثثامثثاً  املثثجثثال قبل  اأن دخثثلثثت  بطريقة جثثيثثدة منذ 
م�شل�شل )العا�شفة تهّب مرتني(.

اأنا بحاجة لهذه املحبة،
اأن  اأريثثد  مهنة  اأنثثه  على  للتمثيل  اأو  للفن  نظرتي  تكن  مل  و�شخ�شياً   
اأعي�ض من ورائها وح�شب، بل انه جمال فيه حب واحرتاٌم متباَدل بيني 
جانب  اإىل  للقدرات  وتقدير  واملمثلني،  واملُْخِرج  املُْنِتجة  ال�شركة  وبني 

كونه مورد رزق.
اإىل ذلك كله، حمبة اجلمهور العربي الذي مل يكن يعرفني  وي�شاف 

التوا�شل  مثثواقثثع  خمثثتثثلثثف  عثثلثثى  ر�ثثشثثائثثل  مثثنثثه  ت�شلني  والثثثثذي 
الجتماعي.

فهم يقّدمون يل التهنئة ويقولون يل اإنهم ل يعرفونني 
اأكن  ومل يتابعوا اأعمايل �شابقاً، فاأرّد عليهم باأنني مل 

اأ�شارك يف الدراما التلفزيونية.
كل هذه الأمثثور اجتمعت يف حلظة واحثثدة، لأن النا�ض 

يتابعون  وكانوا  اأزمة )كورونا(  بيوتهم خال  كانوا يف 
الدراما ب�شكل متوا�شل.

اأي انه ح�شلت ظروف مو�شوعية اإىل جانب ظريف الذاتي عندما 
قررُت اأن اأدخل املجال.

اأن  يهّمني  اأنثثه  اإل  اأعثثثرف،  ل  امل�شتقبل  يف  يح�شل  اأن  ميكن  مثثاذا  لكن 
اأ�شارك يف اأدوار م�شاحتها اأكرب، واأن يقوم َمن ير�شمون الأدوار مبنحي 

م�شاحة اأكرب على ال�شفحات البي�شاء.
كممثلة؟ قدراتك  مع  تتنا�شب  ل  اأدوارك  م�شاحة  اأن  ترين  • هل 

اأقّدمه  فاإنني  اإيّل، ومهما كان حجمه  بالن�شبة  الأهثثّم  الثثدور هو   -
مثثثن كثثثل قثثلثثبثثي، ولثثثكثثثن عثثنثثدمثثا تثثثكثثثون مثث�ثثشثثاحثثة الثثثثثثدور كبرية 

يف  اأ�شا�شياً  وجثثودهثثا  ويكون  اأكثثر،  اأبثثعثثاد  لل�شخ�شية  ت�شبح 
ال�شيناريو.

واأنا اأنتظر ما الذي �شياأتي بعد )للموت(.
من  لأدوار  للُمْنِتجني  منك  دعثثوة  هي  وهثثل   •

اللواتي  املثثثمثثثثثثثات  حثثثثال  هثثثي  كثثمثثا  بثثطثثولثثتثثك 
مياثلنك �شناً ويقّدمنها خارج لبنان؟

- طبعاً، ولكنها لي�شت دعوة يل لوحدي، بل 

لكل املمثات اللواتي اأُ�شندت اإليهّن اأدوار 
الأم يف حلظة ما.

ينتمني  اللواتي  املمثات  • تق�شدين 
اىل جيلك؟

واأيثثث�ثثثشثثثاً ممثثثثثات اجلثثيثثل الذي   -
بينهن رول حمادة  �شبقني، ومن 

تكون  اأن  لب�ض.يجب  وكثثارمثثن 
حتى  اأكرب  الأدوار  م�شاحة 

اأدوار  تثثكثثن  مل  لثثثو 
بطولة.

عربية  ممثلة  اأف�شل  جائزة  على  ح�شولها  اأن  �شابا  نيكول  اللبنانية  النجمة  اأكثثدت 
مب�شر له اأهمية كبرية لديها خا�شة اأن ب�شمتها الفنية والنجاح الذي حققته ببلدها 

الثاين اأم الدنيا يعد اأهم حمطات م�شوارها الفني �شواء يف عامل الأغنية اأو 
الدراما ال�شينمائية والتلفزيونية.

وتثثاألثثقثثت نثثكثثول �ثثشثثابثثا خثثثال تثثكثثرميثثهثثا عثثلثثى خثث�ثثشثثبثثة امل�شرح 
بف�شتان اأ�شود مثري من ت�شميم اللبناين جان فار�ض 

واأ�شارت يف ت�شريحات �شحفية عقب تكرميها 
اأحد  خال  مب�شر  عربية  ممثلة  كاأف�شل 

املهرجانات الفنية التي اأقميت موؤخرا 
ال�شتمرارية  اأن  اجلمهور  وبا�شتفتاء 
دائما  الأ�شعب  املرحلة  هي  النجاح  يف 

لكل فنان. كما اأعربت عن �شعادتها بردود 
" البارون"  دور  حثثثول  الإيثثجثثابثثيثثة  الأفثثثعثثثال 

الذي قدمته مع الفنان الكبري حممود حميدة 
�شواء  جناحه  مل�شت  والثثثذي  عام"  "نقل  مب�شل�شل 

اأو  ميديا  ال�شو�شيال  عرب  وجمهورها  متابعيها  من 
الدراما  و�شناع  نقاد  من  الفني  بالو�شط  اأ�شدقائها  من 

الدراما  عن  فيها  ابتعدت  الني  الطويلة  الفرتة  رغثثم  وذلثثك 
اأف�شل فيديو  التلفزيونية. وكانت نيكول �شابا قد ح�شدت جائزة 

كليب عن اأغنية "اجلو حلو"، من مهرجان الف�شائيات العربية واأهدت 
اجلائزة اإىل لبنان قائلة: "بهدى اجلائزة اإىل بريوت بلد اجلمال والثقافة 

واإىل �شعب لبنان اللى م�ض بينك�شر، وهذه ال�شورة احللوة اللى �شنظل ن�شدرها، 
و�شكرا مل�شر اللى وقفت جنب لبنان وقدمت م�شاعدات كثرية.

راأت الفنانة هيدي كرم اأن الرجل ميثل 
عثثبثثًئثثا كثثبثثرًيا عثثلثثى املثثثثثراأة، بثثل واأكثثثثرب من 

عبء الأطفال.
�شردت هيدي كثثرم مثثوؤخثثرا خثثال حلقة 
الذي  �شتات"  و2  "راجل  بثثرنثثامثثج  مثثن 
تثثقثثدمثثه مثثثع الإعثثثامثثثيثثثة �ثثشثثريهثثان اأبو 
احل�شن والفنان �شامح ح�شني على قناة 
�شديقاتها  لإحثثثثدى  مثثوقثثًفثثا   ،"ON"
وعلى  عليها  عثثبء  زوجثثهثثا  اإن  فيه  قالت 
حالة  هثثثذه  اأن  اإىل  مثث�ثثشثثريًة  الأطثثثثفثثثثال، 
ا�ثثشثثتثثثثثنثثائثثيثثة ولثثكثثن اأحثثثيثثثاًنثثثا املثثثثثراأة ت�شع 
خطوًطا عري�شة يف املنزل وحني يتدخل 

الرجل يف هذا ت�شبح م�شكلة.
تابعت الفنانة اأن ثاثة اأرباع الرجال ل 
ي�شبحون  بل  املطبخ  من  كوًبا  يرفعون 
عثثبثثًئثثا عثثلثثى مثثا تثثقثثوم بثثه املثثثثثراأة يف املنزل 
اإىل  لفتًة  العديدة،  م�شوؤوليتها  بجانب 

اأن هناك درا�شات اأكدت هذا الأمر.
يثثكثثون عبًئا  اأحثثيثثاًنثثا  الثثرجثثل  اأن  اأ�ثثشثثافثثت 
رد  مثثا  وهثثو  املثثثثراأة،  على  ونف�شًيا  �شحًيا 
عليه الفنان �شامح ح�شني مازًحا بالقول: 

الراجل".  على  عبء  اللي  "اإنتوا 

فر�صت املمثلة اللبنانية كارول عبود نف�صها بعد 
عودتها اإىل الدراما التلفزيونية، فهي ت�صارك 
)للموت(  م�صل�صل  من  الثاين  اجلزء  يف  حاليا 

الذي يعر�س حاليا خالل ال�صهر الف�صيل.
امل�صل�صل،  هذا  يف  اجلديد  عن  حتدثت  عبود 
االآتي  احل��وار  يف  الفني  و�صعها  اإىل  ونظرتها 

معها:

نيك�ل �صابا: م�صر اأهم 
حمطات م�ص�اري الفني

هيدي كرم: الرجل 
عبء كبري على املراأة 
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�جبات خفيفة �ن�صائح اأخرى حت�صن 
�صعف الب�صر املرتبط بتقدم العمر

يوؤدي تدهور الب�شر اإىل �شبابية يف الروؤية، والتي عادة ما يجب ت�شحيحها 
بوا�شطة  حت�شينها  ميكن  اأحيانا  ورمبا  الا�شقة،  العد�شات  اأو  بالنظارات 

النظام الغذائي.
وبح�شب درا�شة اأمرا�ض العيون املرتبطة بالعمر )AREDS(، فاإن بع�ض 
العنا�شر الغذائية املوجودة يف بع�ض الوجبات اخلفيفة قد تقلل من خطر 
التدهور املرتبط بالعمر يف �شحة العني. واأحد هذه العنا�شر الغذائية التي 
ُتعزا اإىل حت�شني �شحة العني هي اأحما�ض اأوميغا 3 الدهنية، والتي ميكن 

العثور عليها يف املك�شرات.
يف  اأيثث�ثثشثثا  املثثوجثثود   E فيتامني  الأخثثثثرى  املثثفثثيثثدة  الغذائية  العنا�شر  ومثثن 

املك�شرات مثل اجلوز، والكاجو، والفول ال�شوداين، واجلوز الربازيلي.
 ،E وتعد البذور اأي�شا م�شدرا غنيا لأحما�ض اأوميغا 3 الدهنية وفيتامني
بع�ض  وت�شمل  اخلفيفة،  الوجبات  بتناول  الأمثثر  يتعلق  عندما  رائعة  وهي 

الأمثلة بذور ال�شيا وبذور الكتان.
وتو�شي جمعية الب�شريات الأمريكية )AOA( باحلم�شيات ملحاربة تلف 
العني املرتبط بالعمر. والفواكه احلم�شية غنية بالفيتامني E وفيتامني 

الربتقال. اجليدة  اخليارات  وت�شمل  لاأك�شدة،  امل�شاد   C
كما ك�شف موقع "ميديكال نيوز توداي" اأن فيتامني A يلعب دورا اأ�شا�شيا 
يف الروؤية، وهو "مكون من بروتني ي�شمى رودوب�شني ي�شاعد ال�شبكية على 

امت�شا�ض ال�شوء".
ويعد اجلزر م�شدرا رائعا لفيتامني A، وميكن تناوله كوجبة خفيفة.

واأ�شارت اأخ�شائية الب�شريات ويتني �شيلتمان اإىل اأن "�شحة العني اجليدة 
تبداأ مع الطعام املوجود يف طبقك".

C وE يف الوقاية  اأن ت�شاعد العنا�شر الغذائية مثل الفيتامينات  وميكن 
واإعتام عد�شة  البقعي  ال�شمور  بالعمر، مثل  املرتبطة  الروؤية  من م�شاكل 

العني.
وزن  على  احلفاظ  يف  اأي�شا  املثثتثثوازن  الغذائي  النظام  ي�شاعدك  اأن  وميكن 
مثل  ال�شلة،  ذات  والأمرا�ض  بال�شمنة  الإ�شابة  احتمالت  وتقليل  �شحي، 

مر�ض ال�شكري من النوع الثاين، الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل العمى.
الع�شب  يتلف  اأن  كونه ميكن  التدخني  بالإقاع عن  �شيلتمان  تن�شح  كما 

الب�شري.
ومن املفيد اأي�شا اأن تاأخذ فرتات راحة من النظر اإىل ال�شا�شات الإلكرتونية، 
يف  طويا  التحديق  اأن  حيث  الهاتف،  من  اأو  الكمبيوتر  من  كانت  �شواء 
الرتكيز  و�شعوبة  الروؤية  و�شوح  وعثثدم  العني  اإجهاد  اإىل  يثثوؤدي  ال�شا�شات 

وجفاف العني وال�شداع.
خال  مثثن  بذلك  القيام  وميكنك  دقيقة.   20 كثثل  العيون  اإراحثثثة  ويجب 

النظر مل�شافة 20 قدما، ملدة 20 ثانية، كل 20 دقيقة.
ومن الن�شائح املفيدة الأخرى لتعزيز الب�شر هي التوقف كل �شاعتني من 

العمل اأمام الكمبيوتر لأخذ ا�شرتاحة ملدة 15 دقيقة.
وُين�شح اجلميع باإجراء فح�ض عيون منتظم، حتى الأطفال ال�شغار.

ال�صعر؟  عبيد  هم  • من 
اأح�شن  يف  يبدو  حتى  �شعرهم  يف  ويغريون  يبدلون  الذين  ال�شعراء   -

�شورة. 
ي�صوع؟  كلمة  اأ�صل  • ما 

- اأ�شلها عربية 
باك�صتان؟  دولة  لقيام  مهد  الذي  ال�صاعر  • من 

- ال�شاعر حمّمد اإقبال. 
هو  النقاد  فيه  قال  الذي  البيت  �صاحب  هو  من   •

البيت الوحيد الذي لي�س فيه مطعن؟ 
- احلطيئة.

القروي؟  بال�صاعر  امللقب  ال�صاعر  • من 
- ر�شيد �شليم اخلوري

بالروتني؟  املق�صود  • ما 
- العادة املتكررة الرتيبة 

العامل  دول  جميع  يف  املوجودة  البحريات  عدد  عن  يزيد  وحدها  كندا  يف  املوجودة  البحريات  • جمموع 
جمتمعة. 

كونها  بتهمة  ر�شميا  حوكمت  اأن  بعد  دجاجة  اإعدام  ال�شوي�شرية  بازل  مدينة  �شهدت   1471 العام  • يف 
�شيطانا متنكراً يف �شورة دجاجة وذلك لأنها و�شعت بي�شة ذات األوان غريبة. 

الزهرة  كوكب  با�شتثناء  ال�شرق  اإىل  الغرب  من  حمورها  حول  تدور  ال�شم�شية  املجموعة  كواكب  • جميع 
الذي يدور من ال�شرق اإىل الغرب. 

�شخ�ض.  ملياري  نحو  يبلغ  العامل  م�شتوى  على  الأميني  • عدد 
الأ�شلي.  م�شدرها  من  مرتا  كيلو   25 اإىل  ت�شل  مل�شافة  اجلراثيم  تنقل  اأن  املنزلية  الذبابة  • ت�شتطيع 

• اإذا ذاب كل اجلليد املوجود يف القارة القطبية اجلنوبية فاإن م�شتوى املحيطات والبحار �شريتفع مبعدل 
املاء.  �شيغمره  الياب�شة  ربع  اأن  يعني  الذي  الأمر  وهو  مرتاً،   70

ومتييز  الثث�ثثشثثور  الثثتثثقثثاط  عثثن  م�شئولة  ح�شية  خلية  مليون   135 نحو  على  الثثعثثني  �شبكية  حتثثتثثوي   •
الألوان. 

برته.  على  �شاعة  ن�شف  مرور  بعد  حتى  يلدغ  اأن  الثعبان  راأ�ض  • ي�شتطيع 

بائع ال�سعادة
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اللوز
اأكثثثثثدت الثثثدكثثثتثثثورة الثثفثثرنثث�ثثشثثيثثة مارى 
الفرن�شية  التغذية  خثثبثثرية  بثثلثثومثثي، 
اأهمية الفوائد ال�شحية للوز والزيت 
اخلثثثثا�ثثثثض بثثثثثثه، والثثثثثثثثذي يثثثعثثثمثثثل على 
املعدة،  ع�شارة  حمو�شة  امت�شا�ض 
بعد  الثثلثثوز  زيثثت  تثثنثثاول  حيث يف�شل 

تناول الطعام حلماية جدار املعدة.
واأو�ثثشثثحثثت اخلثثبثثرية الثثفثثرنثث�ثثشثثيثثة، اأن 
كما  والربوتني  بالألياف  غنى  اللوز 
الثث�ثثشثثبثثع، ويف�شل  يثث�ثثشثثاعثثد عثثلثثى  اأنثثثثه 

 160 لثثوز على  20 حبة  الثثغثثذائثثيثثة، حيث حتثثتثثوى  الثثوجثثبثثات  بثثني  تناوله 
�شعرا حراريا، كما اأنه غنى باأوميجا – 9 وفيتامني هث ، ولديه القدرة على 
امل�شتويات  بف�شل  لل�شغط  ومنظم  ال�شرايني  ت�شد  التي  اجللطات  اإيقاف 
املرتفعة للبوتا�شيوم الذي يعمل على ا�شتبعاد امللح كما يعمل على اخرتاق 

الكولي�شرتول ال�شيئ والتخل�ض منه يف الرباز.
واأ�شافت بلومي اأن اللوز عبارة عن كوكتيل من م�شادات الأك�شدة، ويحتوي 
على الزنك واحلديد وفيتامني هث و ب – 9 وهو، مفيد للع�شات ب�شبب 
املاغن�شيوم ومفيد للعظام بف�شل الكال�شيوم، ومفيد للجلد ومن الأف�شل 
خلطة مع الفاكهة الغنية بفيتامني �شي، مثل الربتقال والكيوي واملاجنو، 

وهو كذلك غنى بفيتامني بى – 3 وي�شهل عملية اله�شم.

هناك من اأعلن انه يبيع ال�شعادة ومن ي�شعر انه بحاجة اليها فلياأتي اليه .. وهكذا حدث يف مدينتنا لذلك فلم 
ينتظر عم م�شعود �شاحب البقالة الكبرية يف مدينتنا فذهب اإىل احلكيم بائع ال�شعادة وهوحزين مكتئب واخذ 
ي�شرخ ويقول ل ياأتي اإىل دكاين احد ،ل يحدثني احد ،لي�ض يل ا�شدقاء كثريون ،ب�شاعتي �شتف�شد ان مل ابعها 
،ل اك�شب ول ا�شتطيع العي�ض هكذا فلماذا يقاطعني النا�ض انا ا�شري على �شراط م�شتقيم وبكى بحرقة ،كاأنه 
طفل �شغري..ا�شتمع اليه احلكيم بائع ال�شعادة ثم قال له اذهب ثم تعال بعد ثاثة ايام �شتجد الدواء، ويف هذه 
الفرتة كان احلكيم مير كل يوم من ال�شارع الذي يقع به دكان عم م�شعود ويجل�ض طويا ينظر اليه ويراقبه 
بدون ان يراه وبعد 3 ايام ذهب عم م�شعود اإىل احلكيم وقال جئت طالبا الدواء فاأين هو فقال له هو داخل هذه 
الزجاجة عليك ان ت�شعها يف املحل وتخبئها ول متد يدك عليها ا�شبوعني بعدها عندما تفتحها وتتناول ما 
فيها �شت�شبح ا�شعد رجل ولكن ب�شرط ان تبت�شم ل ترتك البت�شامة خ�شرت او ك�شبت �شع على وجهك ابت�شامة 
جميلة ول ترتك كلمات احلمد وال�شكر وا�شتقبل النا�ض باأح�شن ما يكون الرتحاب والتهليل ولو مر يوم عليك 
بدون ذلك �شيف�شد الدواء، ولن عم م�شعود كان م�شتعدا لكل �شيء فقال ح�شنا هذا امر ب�شيط ويف ال�شباح وجد 
النا�ض عم م�شعود يقف يف دكانه يرحب بهم ويلقي حتيته هنا وهناك وعلى وجهه ابت�شامة جميلة فبداأ النا�ض 
يقرتبون منه للحديث معه او ل�شراء بع�ض احتياجاتهم وهكذا مر ال�شبوعان ويف نهايتهما كان عم م�شعود 
قد اعتاد البت�شام وال�شحك ومقابلة النا�ض بوجه ب�شو�ض �شعيد بعدها ذهب واتى بالزجاجة فلم يجد فيها 
�شيئا فعاد م�شرعا ايل احلكيم الذي قال له نعم مل يكن فيها �شيء، ال�شعادة �شاعت منك لعدم وجود البت�شامة 

والر�شا وعندما عادوا اليك عادت ال�شعادة .. الن هم ا�شدقاء ومازال احلكيم يبيع ال�شعادة. 

طفل يربد ج�صده عند بئر اأنبوبي بالقرب من حقل و�صط ارتفاع درجات احلرارة يف نيودلهي - ا ف ب

التغذية  خثثبثثرية  ت�شابكينا،  نثثاديثثجثثدا  الثثدكثثتثثورة  ك�شفت 
الرو�شية، كم عدد حبات اليو�شفي التي ميكن اأن يتناولها 

ال�شخ�ض يف اليوم.
الرو�شية  نوفو�شتي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وت�شري 
4-5 حبة  اأكثثر من  بتناول  ين�شح  اأنثثه ل  اإىل  لاأنباء، 

يو�شفي يف اليوم.
للكال�شيوم  مثثهثثم  مثث�ثثشثثدر  الثثيثثو�ثثشثثفثثي  فثثاكثثهثثة  وتثث�ثثشثثيثثف، 
و  Kو  Dو  С وفيتامينات  والبوتا�شيوم  واملغني�شيوم 

B. وت�شاعد الألياف الغذائية املوجودة يف اليو�شفي على 
حت�شني عمل اجلهاز اله�شمي، واأما فيتامني С فيعزز 

منظومة املناعة.
املبيدات  مثثع  بثثال�ثثشثثرتاك  احلم�شيات  "ت�شاعد  وتثثقثثول، 

الفريو�شات.  مكافحة  على  الطيارة  والثثزيثثوت  النباتية 
امل�شاد  كاروتني  وبيتا  البيوفافونويد  على  واحتوائها 

لاأك�شدة، مينع ن�شوء الأورام اخلبيثة".
اليو�شفي،  تثثنثثاول  مثثن  الإكثثثثثار  ولكن  اخلثثبثثرية،  وت�شيف 
ين�شح  ل  لثثذلثثك  الثثكثثبثثد.  يف  م�شكات  ي�شبب  ان  ميثثكثثن 
الثثيثثوم لأن جرعة  يثثو�ثثشثثفثثي يف   5-4 اأكثثثثر مثثن  بثثتثثنثثاول 
يف  غراما   40 تتجاوز  األ  يجب  بها  امل�شموح  الفركتوز 

اليوم.
التح�ش�شي  الثثفثثعثثل  رد  نثثنثث�ثثشثثى  األ  يثثجثثب  "كما  وتثثثقثثثول، 
من  يثثعثثانثثون  الثثذيثثن  الأ�ثثشثثخثثا�ثثض  على  اأن  كما  املحتمل. 
التهاب املعدة تناول اليو�شفي بحذر، لأنه ميكن اأن يهيج 

الغ�شاء املخاطي للمعدة والأمعاء".

ما كمية الي��صفي التي ميكن تنا�لها يف الي�م؟


