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االجتماعات بتقنية الفيديو 
ت�ضعف القدرة على االبتكار! 

والتي  الإنرتنت  الفيديو عرب  بتقنية  ُتعقد  التي  الجتماعات  ت��وؤدي 
اأ���س��ب��ح��ت اأ���س��ا���س��ي��ة م��ن��ذ ازده�����ار ال��ع��م��ل ِم���ن ُب��ع��د، اإىل اإع���اق���ة اإنتاج 
اأج��ري��ت على عّينة ت�سّم  درا���س��ة  اأظ��ه��رت  التعاونية، على ما  الأف��ك��ار 
مثل  تقنيات  ومّكنت   . العامل  اأنحاء  خمتلف  من  �سخ�ص   1500
اجتماعات  عقد  من  املوظفني  "زوم" و"تيمز" و"�سكايب" ماليني 
ولحظت  كوفيد19-.  جائحة  خ��الل  وال�����س��ورة  بال�سوت  ُبعد  ِم��ن 
الفرتا�سي  النمط  "نيت�سر" اأن هذا  ُن�سرت يف جملة  التي  الدرا�سة 
اإذ اأظهرت ا�ستطالعات راأي اأجريت اأخرياً  من التعاون قد يتوا�سل، 
اأن 20 يف املئة من اأيام العمل يف الوليات املتحدة مثاًل �ستكون من 
وهم  ال�ستطالعات،  هذه  معّدو  و�سعى  اجلائحة.  انتهاء  بعد  املنزل 
اإىل  الأمريكيتني،  و�ستانفورد  كولومبيا  جامعتي  يف  ت�سويق  خ��رباء 
معرفة تاأثري هذا الإحجام عن التفاعالت احل�سورية على البتكار، 
وتالياً انعكا�سه على عملية توليد اأفكار جديدة يف الجتماعات، اأو ما 
الختبارات  اأوىل  الدرا�سة  معّدو  واأجرى  الذهني".  "الع�سف  ُي�سمى 
ُوزعوا   ،602 ع��دده��م  بلغ  متطوعني  ط��الب  مب�ساركة  املخترب،  يف 
ع�سوائياً كل اثنني معاً، اإما وجهاً لوجه يف الغرفة نف�سها اأو منف�سلني 
واأُعطَي كل فريق  الفيديو.  بتقنية  يتحادثان  يف مكانني متباعدين، 
خم�ص دقائق ملناق�سة ا�ستخدامات مبتكرة لعدد من املنتجات، ك�سحن 
فري�سبي طائر وتغليف فقاعات، على اأن يختار بعد ذلك اأف�سل فكرة 
يف  ب��ل  املخترب  يف  لي�ص  ول��ك��ن  التجربة  الباحثون  ك��رر  ث��م  مبتكرة. 
�سركات، و�سملت 1490 مهند�ساً يف فنلندا واملجر والربتغال والهند 
واإ�سرائيل. وُطلب من املجموعات خالل ور�ص العمل املخ�س�سة لهذا 
ل�سركاتهم  مبتكرة  منتجات  اق��رتاح  �سركاتها،  مقار  داخ��ل  الغر�ص 
املتخ�س�سة يف الت�سالت. واأظهرت نتيجة الختبارات اأن التفاعالت 
التي  تلك  املئة  يف   15 نحو  بن�سبة  تفوق  اأف��ك��اراً  اأث��م��رت  احل�سورية 
توّلدت من التفاعالت الفرتا�سية، واأفكاراً مبتكرة اأكرث بن�سبة 13 
مثمرة  اأنها  الفرتا�سية  الجتماعات  اأثبتت  املقابل  يف  لكن  املئة.  يف 
متاماً بقدر ما هي اللقاءات املبا�سرة، واأحياناً اأكرث بقليل، عندما كان 

على الفرق اختيار اأف�سل اأفكارها.
من  حت��ّد  الفيديو  مكاملات  اأن  النتائج  ه��ذه  م��ن  الباحثون  وا�ستنتج 

القدرة على البتكار فح�سب، بينما بدا اأن املهارات الأخرى ل تتاأثر.

علماء يحذرون من خطورة 
مواد كيميائية على الكبد

وجدت درا�سة حديثة اأن هناك �سلة بني التعر�ص للمواد الكيميائية 
الدهني غري  الكبد  اإ�سابة حمتملة مبر�ص  الكبد، ف�سال عن  وتلف 
الكحويل. وح�سب ما ذكرت �سحيفة "ذا هل" الأمريكية، فاإن علماء 
املعروفة  الكيميائية،  للمركبات  ملدة طويلة  التعر�ص  اأن  اإىل  خل�سوا 
"، يرتبط مب�ستويات مرتفعة   PFAS" "PER-" اأو  با�سم  اأي�سا 
من اإنزمي الكبد امل�سمى "ALT"، والذي يعمل كموؤ�سر حيوي لتلف 
اأجريت  درا�سة   100 اأك��رث من  نتائج  بتجميع  املوؤلفون  وق��ام  الكبد. 
املركبات  اأن��واع  اأك��رث  اأن ثالثة من  ووج��دوا  والقوار�ص،  الب�سر  على 
 ،) PFNAو PFOSو PFOA( الكيميائية �سيوعا لدى الب�سر

كلها مرتبطة مب�ستويات مرتفعة من اإنزمي الكبد.
كلية  يف  العامة  وال�سحة  ال�سكان  علوم  اأ�ستاذة  �ساتزي،  ليدا  وقالت 
اهتمام  "هناك  بيان:  يف  كاليفورنيا،  جنوب  بجامعة  "كيك" للطب 
متزايد بالآثار ال�سحية طويلة املدى للتعر�ص ل�"ال�سلفونات امل�سبعة 
بالفلور )PFAS(". وتوجد "PFAS" يف رغوة مكافحة احلرائق، 
ويف جمموعة متنوعة من املنتجات املنزلية، مثل املقايل غري الال�سقة 

واملالب�ص املقاومة للماء وم�ستح�سرات التجميل.
املركبات  ه��ذه  حمتملة" ب��ني  "�سلة  العلماء  ح��دد  ���س��اب��ق،  وق��ت  ويف 
الغدة  واأمرا�ص  القولون  والتهاب  الكولي�سرتول  وارتفاع  الكيميائية 

الدرقية و�سرطان الكلى.
لهذا  توؤ�س�ص  التي  نوعها  من  الأوىل  هي  "درا�ستنا  �ساتزي:  وذك��رت 
اأي�سا  هناك  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة  الكبد..  وتلف   PFAS بني  ال��راب��ط 

ارتباط حمتمل لهذه املواد مبر�ص الكبد الدهني غري الكحويل".
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زيت الزيتون بت�ضبب باإتالف 
االأواين غري القابلة لاللت�ضاق

مت اإلقاء اللوم على زيت الزيتون يف اإتالف الأواين غري الال�سقة لأنه 
يحرتق ب�سرعة كبرية.

اإىل  الفاخرة  املطبخ  لأدوات  الفرن�سية   Le Creuset �سركة  وكتبت 
احرتاق  بنقطة  ال��زي��ت��ون  لزيت  بديل  ا�ستخدام  على  حتثهم  العمالء 
اأعلى. وقيل لأحد العمالء الذين ا�ستكوا من تلف املقالة غري الال�سقة 
حتتوي  التي  بالزيوت  ونو�سي  الزيتون  زيت  ا�ستخدام  بتجنب  "نن�سح 
على نقطة احرتاق اأعلى مثل زيت بذور اللفت وزيت جوز الهند وزيت 

عباد ال�سم�ص".
اأن ي�سكل  ويتميز زيت الزيتون بدرجة احرتاق منخف�سة جًدا، وميكن 
ذلك طبقًة بنية اللون على املقالة )الزيت املحرتق(، مما يخلق حاجًزا 

بني الطعام والوعاء.
كرذاذ  الزيتون  زيت  ا�ستخدام  يجب  اإنه  غريناواي  مارك  ال�سيف  وقال 
وللتزيني. وقال "ل تطبخ بزيت الزيتون اإنه يزيل التفلون من الأواين 

التقليدية غري الال�سقة اأو احلروق".
اأق��ل لأنها حتتوي على  املكررة على نقطة دخ��ان  الزيوت غري  وحتتوي 
املزيد من املعادن والإنزميات واملركبات الأخ��رى. وت�سمل الزيوت التي 
حتتوي على نقطة احرتاق اأعلى زيت الأفوكادو واللوز والكانول والذرة 

والفول ال�سوداين، بح�سب �سحيفة اإك�سربي�ص الربيطانية.

وات�ضاب يحذر 2 مليار 
م�ضتخدم من اأمر خطري

ح�������ذر ت���ط���ب���ي���ق ال����ت����وا�����س����ل ال�����ف�����وري 
عددهم  البالغ  م�ستخدميه  "وات�ساب" 
احتيالية،  ر�سالة  من  م�ستخدم  ملياري 
ف�����ورا. وق����ال موقع  اإىل ح��ذف��ه��ا  داع���ي���ا 
يتابع  ال������ذي   ،)wabetainfo(
املحتالني يوهمون  اإن  "وات�ساب"،  اأخبار 
ال�����س��ح��اي��ا ب��اأن��ه��م م��ن ال��دع��م ال��ف��ن��ي يف 
ل�سرقة  حم���اول���ة  يف  وذل����ك  ال��ت��ط��ب��ي��ق، 
وي�ستخدم  اخل����ا�����س����ة.  م���ع���ل���وم���ات���ه���م 
الفوري  التوا�سل  تطبيقات  املحتالون 
معلومات  �سرق  عمليات  يف  وا�سع  ب�سكل 
امل�ستخدمني اأو اأموالهم نظرا لنت�سارها 
املوقع  ن�سرها  ���س��ورة  وتظهر  ال��وا���س��ع. 
م��ق��ارن��ة ب��ني م��ع��ل��وم��ات ح�����س��اب الدعم 
وح�ساب  "وات�ساب"،  يف  احلقيقي  الفني 
ال����دع����م ال���ف���ن���ي امل�����زي�����ف. واإم����ع����ان����ا يف 
�سورة  امل��ح��ت��ال��ون  ي�ستخدم  الت�سليل، 
"وات�ساب"  �سعار  تت�سمن  التي  احل�ساب 

الذي يبدو ر�سميا وموثقا.
من  ل��ل��ت��اأك��د  �سهلة  و�سيلة  ه��ن��اك  ول��ك��ن 
عالمة  وه��ي  ل،  اأم  حقيقي  احل�ساب  اأن 
اأ���س��ف��ل �سورة  ت���وج���د  ت��وث��ي��ق خ�����س��راء 
احل�ساب ولي�ص يف داخله، وهذه العالمة 
عليها.  احل�سول  املحتالون  ي�ستطيع  ل 

الر�ضاعة الطبيعية تقلل من خطر االإ�ضابة 
باأمرا�ض مهددة للحياة لدى االأمهات �ص 23

هل اأكل البي�ض 
النيء �ضيء فعال؟

عندما كنت �سغريا، من املرجح اأن والديك اأبلغاك األ تاأكل عجني الب�سكويت 
على  يحتوي  كالهما  ال�سبب؟  م��ا  ال��وع��اء.  م��ن  مبا�سرة  الكعك  خليط  اأو 

البي�ص النيء.
كانا  والديك  اإن  الإنرتنت،  "كليفالند" ال�سحية على  عيادة  ويقول موقع 

على حق ب�ساأن البي�ص النيء.
وي�سيف: "اأكل البي�ص النيء لي�ص اآمنا لالأكل، اإذا كان غري مب�سرت )عملية 

الب�سرتة تعمل نزع البكترييا ال�سارة من الأغذية(".
وعلى الرغم من اأن البي�ص ميكن اأن يباع "مب�سرتا"، فاإنه ل يجب عليك 

اأكل البي�ص يف حالته الأوىل.
البي�ص  باأكل  اأح��د  اأي  اأن�سح  "اأنا ل  زي��روين:  التغذية، بيث  وتقول خبرية 

النيء".
ويطرح البع�ص ال�سوؤال التايل: هل ميكن اأن ن�ساب بجرثومة ال�ساملونيال 

من اأكل البي�ص بهذه الطريقة؟
نتيجة  ال��غ��ذائ��ي  بالت�سمم  ال�سخ�ص  اإ���س��اب��ة  ذل��ك، لكن  ال��ن��ادر ح��دوث  م��ن 
ال�ساملونيال اإثر تناول البي�ص النيء ممكن، وحل�سن احلظ، ميكنك تفادي 
كابو�ص ال�ساملونيال عرب طهي الطعام جيدا وعدم اأكل البي�ص النيء نهائيا.

يعاين %52 من �سكان العامل من ال�سداع كل عام
من  يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�ص  املئوية  الن�سبة  ه��ي  ه��ذه 
ال�سداع يف جميع اأنحاء العامل ح�سب ال�سنة. للو�سول اإىل 
هذا ال�ستنتاج، قام العلماء الرنويجيون بتحليل ما يقرب 
1961 و2020.  ب��ني ع��ام��ي  ُن�����س��رت  357 درا���س��ة  م��ن 
النتائج؟ من بني امل�سابني، اأفاد %14 باأنهم يعانون من 
من  و4.6%  ال�����س��داع،  م��ن  و26%  الن�سفي،  ال�����س��داع 

ال�سداع ملدة 15 يوماً اأو اأكرث يف ال�سهر.
بالإ�سافة اإىل ذلك، يقدر املوؤلفون اأن %15.8 من �سكان 

العامل يعانون من ال�سداع يومياً.
الن�ساء  اأن  الباحثون  ذل��ك، خ��الل حتليالتهم، وج��د  وم��ع 
ال�سداع  �سيما  الرجال، ول  اأكرث من  ال�سداع  يعانني من 
 8.6% الن�ساء يعانني منه مقابل  %17 من  الن�سفي: 

لدى الرجال.

عالج ال�سداع
ويخل�ص الباحث اإىل: "وجدنا اأن انت�سار ال�سداع ل يزال 
اأن  اأنحاء العامل، واأن هذا العبء ميكن  مرتفعاً يف جميع 
يوؤثر على كثري من الأفراد. يجب اأن ن�سعى للحّد منه من 

خالل الوقاية والعالج الأف�سل".
اإذا كان ال�سداع املتوا�سل ي�سرُّ بحياتك اليومية، فال داعي 

للذعر، فهناك بع�ص الأ�سياء التي يجب عليك فعلها:
- ا�ستلقي يف غرفة هادئة ومظلمة.

- حاويل اأن تنامي.
- �سعي كمادات باردة على موؤخرة العنق.

- خذي حماما �ساخناً.
طبيب  ا�ست�سارة  ميكنك  الأمل،  يتوقف  مل  اإذا  ذل��ك،  وم��ع 
خالل النهار اأو يف الأيام التالية. من املمكن اأي�ساً العالج 
اأقل  م��ن  ب���دءاً  البارا�سيتامول،  وخا�سة  مب�سكن،  ال��ذات��ي 
جرعة ممكنة، اأي 500 جمم. بالن�سبة للبالغني، اجلرعة 

م��ا مل  ي���وم،  3 ج��رام��ات-  ت��ت��ج��اوز  اأن  الق�سوى ل يجب 
ين�سح الطبيب بخالف ذلك.

ت�سمل ُم�سبِّبات ال�سداع يف �سهر رم�سان:
بني  م��ن  وه��و  باجل�سم،  الكافيني  م���ادة  يف  النق�ص   .1

اأ�سباب ال�سداع الأكرث �سيوعاً.
�ساعات  اأث��ن��اء  ال���دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  ان��ت��ظ��ام  ع���دم   .2
�سه اإىل نوبات  ال�سيام، من قبل مري�ص ال�سكري، ما ُيعرِّ

من ال�سداع واآلم الراأ�ص بطريقة مل يعتدها من قبل.
�سون  3. اإقالع ال�سائمني عن التدخني قد يجعلهم يتعرَّ
يف  النيكوتني  م���ادة  يف  امل��ف��اج��ئ  النق�ص  اء  ج����رَّ ل��ل�����س��داع، 
من  عليها  اع��ت��ادوا  ال��ت��ي  الكميَّة  تدخينهم  وع���دم  ال���دم، 

ال�سجائر.
وال�سوائل،  املاء  من  كافية  كميَّة  �سرب  وعدم  اجلفاف   .4

هو عامل اآخر قد ي�ساهم يف حدوث ال�سداع.
اإىل  ي���وؤدي  ق��د  ال�سحور  وج��ب��ة  ت��ن��اول  ع��ن  الم��ت��ن��اع   .5
ومن  التايل،  اليوم  يف  ال�سديد  باجلوع  ال�سائمني  �سعور 

ثمَّ تعّر�سهم لنوبات ال�سداع.
النوم  من  كافية  �ساعات  على  احل�سول  وعدم  ال�سهر   .6
ال�سلبي  لدورهما  ال�سداع،  حدوث  عن  رئي�سان  م�سوؤولن 

يف جعل ال�ساعة البيولوجيَّة لالإن�سان ت�سطرب.

الوقاية...
هنالك بع�ص الو�سايا الطبيَّة التي مُيكن اتباعها لتجنُّب 
ها،  اأهمِّ وم���ن  رم�����س��ان،  �سهر  خ���الل  ب��ال�����س��داع  الإ���س��اب��ة 

الآتي:
ر من  ُمتاأخِّ ال�ساي، يف وقت  اأو  القهوة  �سرب كوب من   _

ال�سحور.
ال��دم، من  يف  ال�سكر  معقولة من  ن�سبة  على  احلفاظ   _
ال�سكريات  ع��ل��ى  ال��ت��ي حت��ت��وي  الأط���ع���م���ة  ت���ن���اول  خ����الل 

ُم��ع��ت��دل��ة، خ���الل وج��ب��ت��ي الإفطار  ��ات  وال��ن�����س��وي��ات ب��ك��م��يَّ
ال�سكر،  ن�سبة  انخفا�ص  جتنُّب  لغر�ص  وذل��ك  وال�سحور، 
التي  الفرتة  يف  ا  خ�سو�سً ال�سداع،  نوبة  حدوث  وبالتايل 
ا مر�سى ال�سكري،  ت�سبق موعد الإفطار بوقت ق�سري. اأمَّ
فاإنَّ عليهم عمل فحو�سات منتظمة لقيا�ص ن�سبة ال�سكر يف 
الدم و�سبط جرعات الأدوي��ة واأوق��ات وجبات الطعام، مع 
ال�سحور للحفاظ  الأدوي��ة خالل  تناول بع�ص  د من  التاأكُّ
منع  وبالتايل  طويلة،  ولفرتة  لل�سكر  ثابت  م�ستوى  على 

ال�سداع اأثناء �ساعات ال�سيام.
_ اللتزام بوجبة ال�سحور واحلر�ص على احتوائها على 
العنا�سر الغذائيَّة التي يحتاج اإليها اجل�سم وتاأخريها قدر 

امل�ستطاع لتجنُّب اجلوع ال�سديد.
_ اإراح��ة اجل�سم من خالل احل�سول على �ساعات كافية 
عن  والبتعاد  يوميًّا،  �ساعات  �سبع  عن  تقّل  ل  النوم  من 
ر  �ص العني وُيثري القلق والتوتُّ كلِّ ما ُيرهق اجل�سم وُي�سوِّ

ر املزاج. الع�سبي وُيعكِّ
يف  ا  خ�سو�سً وال�سوائل،  امل��اء  من  كبرية  كميات  تناول   _
الإفطار. وبذا، يتجنَّب  ال�سحور وعند  ر من  املُتاأخِّ الوقت 
نوبات  من  فالوقاية  واجلفاف،  ال�سديد  العط�ص  ال�سائم 

ال�سداع.
_ ع���دم الإف�����راط يف ت��ن��اول ال��ط��ع��ام دف��ع��ة واح����دة اأثناء 
ال�سحور.  ت�سبق  التي  ال�ساعات  على  توزيعه  بل  الإف��ط��ار، 
اأن  اأنَّ تناول كميَّات كبرية من الطعام مُيكن  ومن املعلوم 
يزيد من �سخِّ الدم اإىل منطقة املعدة على ح�ساب الكميَّة 

ا قد يت�سبَّب يف حدوث ال�سداع. الوا�سلة للدماغ، ممَّ
ة ال�سم�ص املبا�سرة طوياًل، مع  �ص اإىل اأ�سعَّ _ جتنُّب التعرُّ
ارة ال�سم�سيَّة واعتمار قبَّعة ال�سيف للتخفيف  ارتداء النظَّ
باأنَّ  علًما  الراأ�ص.  ومنطقة  العني  على  ة  الأ�سعَّ تاأثري  من 
�سربة ال�سم�ص ميكن اأن تقف وراء اأ�سعب نوبات ال�سداع 

ة. واأكرثها �سدَّ

اأحدث طاقم ي�ضل 
حمطة الف�ضاء الدولية 
و�سل اأربعة رواد ف�ساء، هم ثالثة 
والف�ساء  ال����ط����ريان  اإدارة  م����ن 
الأم��ري��ك��ي��ة )ن��ا���س��ا( وواح�����دة من 
وك���ال���ة ال��ف�����س��اء الأوروب�����ي�����ة، اإىل 
اأن  بعد  ال��دول��ي��ة  الف�ساء  حمطة 
�سبي�ص  ���س��رك��ة  كب�سولة  التحمت 
اإك�������ص ال��ت��ي ت��ق��ل��ه��م ب��امل��ح��ط��ة بعد 
ي���وم���ني ف��ق��ط م���ن ع�����ودة اأح����دث 

طاقم غادرها اإىل الأر�ص.
البث اخلا�ص بوكالة  وقال معلقو 
و�سول  اإن  الإن���رتن���ت  ع���رب  ن��ا���س��ا 
كب�سولة كرو دراجون يوم الأربعاء 
اإىل املحطة بعد اأقل من 16 �ساعة 
م��ن اإط��الق��ه��ا م��ن م��رك��ز كينيدي 
للف�ساء يف كيب كانافريال بولية 
واحدة  ميثل  الأمريكية،  فلوريدا 
اأطلقتها  التي  الرحالت  اأ�سرع  من 
اململوكة  اإك���������ص  ���س��ب��ي�����ص  ����س���رك���ة 
لإيلون ما�سك اإىل حمطة الف�ساء 
الدولية من الإقالع اإىل اللتحام. 
الل��ت��ح��ام الآيل  اأن  ن��ا���س��ا  واأف�����ادت 
ال�ساعة  ح��وايل  يف  ح��دث  بالكامل 
�سرق  ب���ت���وق���ي���ت  م�������س���اء   7:37
الوليات املتحدة )2337 بتوقيت 
كب�سولة  ك��ان��ت  بينما  ج��ري��ن��ت�����ص( 
عليها  ال��ت��ي يطلق  دراج�����ون،  ك���رو 
ا�سم )فريدم(، واملحطة الف�سائية 
 420 ارت�������ف�������اع  ع����ل����ى  حت����ل����ق����ان 
منت�سف  ف���وق  تقريبا  ك��ي��ل��وم��رتا 
الطاقم  ويتاألف  ال��ه��ادي.  املحيط 
اأمريكيني  ف�ساء  رواد  ثالثة  م��ن 
من نا�سا، من بينهم طبيب حتول 
جيولوجيا  وعاملة  ف�ساء  رائ��د  اإىل 
متخ�س�سة يف النهيارات الأر�سية 
اإىل  بالإ�سافة  املريخ،  كوكب  على 
وكالة  م��ن  اإيطالية  ف�ساء  رائ���دة 

الف�ساء الأوروبية.

ُخم�ض اأنواع الزواحف 
مهددة باالنقرا�ض

اأنواع  ُخم�ص  نحو  اإن  باحثون  ق��ال 
�سالحف  من  العامل،  يف  الزواحف 
كومودو يف  تنني  اإىل  جالباجو�ص 
اأفاعي  وم��ن  الإندوني�سية،  اجل��زر 
اأفريقيا اإىل  وحيد القرن يف غرب 
مهددة  الهندية،  غ��ري��ال  متا�سيح 
تقييم  اأول  يف  وذل��ك  بالنقرا�ص، 

عاملي �سامل يتعلق بالزواحف.
نوعا   10196 ال��درا���س��ة  �سملت 
ال�سالحف  م��ن��ه��ا  ال����زواح����ف  م���ن 
والثعابني  وال�سحايل  والتما�سيح 
و�سحايل ال��ت��وات��ارا، وه��ي ن��وع من 
الباقية  ال��وح��ي��دة  ت��ع��د  ال���زواح���ف 
من �ساللة كانت تعي�ص على ظهر 
الأر�ص قبل اأكرث من 200 مليون 
�سنة. وجد الباحثون اأن 21 باملئة 
من الأنواع معر�سة خلطر �سديد 
تعريف  ب��ح�����س��ب  ل��الن��ق��را���ص  اأو 
الحت������اد ال������دويل ل��ل��ح��ف��اظ على 

الطبيعة،.

ال�ضداع: يعاين منه ن�ضف �ضكان العامل، فما هي احللول العالجية؟ 

بعد جمع بيانات علمية على مدار 60 عامًا، تو�صل 
باحثون نرويجيون اإىل اال�صتنتاج التايل: يعاين 
ال�صداع مرة واحدة  العامل من  �صكان  % من   52
يف  احللول  اأف�صل  هي  فما  ال�صنة.  يف  االأقل  على 

عالج ال�صداع؟ اجلواب يف االآتي:
بال�صداع  �صيتاأثرون  العامل  �صكان  من   %  15
والبحوث  لل�صحة  الوطني  للمعهد  وفقًا  الن�صفي، 
بـ"الهجمات  مييزه  الذي   ،)Inserm( الطبية 
ال�صداع  يف  رئي�صي  ب�صكل  تظهر  التي  املتكررة 

املوؤمل".
اأف�صل  ب�صكل  ــرة  ــاه ــظ ال هـــذه  فــهــم  اأجــــل  ــن  م
باحثون  ــرى  اأج الــعــامل،  �صكان  على  وانت�صارها 
ُن�صر عملها يف  النطاق،  نرويجيون درا�صة وا�صعة 
 Journal of 12 اأبريل يف جملة ال�صداع واالأمل
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�ش�ؤون حملية

جامعة اأبوظبي وجامعة تورنتو الكندية تتعاونان لالرتقاء بربامج ال�ضحة العامة

بالتعاون مع جمعية اأهايل ذوي االإعاقة

�ضكرًا لعطائك ينظم جل�ضة حوارية حول االأ�ضرة يف نظر زايد 
�صامل بن ركا�ض: التالحم االأ�صري يف االإمارات منوذج عاملي

•• اأبوظبي - الفجر 

"كلية دال لنا  ت��ع��اون��ه��ا م��ع  اأب��وظ��ب��ي ع��ن  اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة 
اأكرب  الكندية،  تورنتو  جلامعة  التابعة  العامة"،  لل�سحة 
اإط��ار اجلهود التي  كليات ال�سحة العامة يف كندا، وذلك يف 
تبذلها جامعة اأبوظبي للتعاون مع كربى املوؤ�س�سات الدولية 
املرموقة لإثراء طلبتها بتجارب تعليمية ا�ستثنائية، والرتقاء 

بتخ�س�سات ال�سحة العامة اإىل م�ستويات متقدمة.
والعمل  ال�سراكة  فر�سة  املوؤ�س�ستني  لكلتا  التعاون  ويتيح 
جنباً اإىل جنب �سمن جمموعة من التخ�س�سات الأكادميية 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل��ع��رف��ة وت���ب���ادل اخل�����ربات، وت�����س��ع��ى جامعة 
اأبوظبي وكلية دال لنا لل�سحة العامة لبدء التعاون بني كل 
وطالب  البكالوريو�ص  وط��الب  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا م��ن خ���الل ب��رام��ج ال��ت��ب��ادل، وال�����دورات 
واملن�سورات  امل���واد  وت��ب��ادل  ال��داخ��ل��ي،  وال��ت��دري��ب  امل�سرتكة، 

الأكادميية.
وخ�������الل ح���ف���ل اف����رتا�����س����ي، وق�����ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م كل 

اأبوظبي،  اأح���م���د، م��دي��ر ج��ام��ع��ة  ال��ربوف��ي�����س��ور وق����ار  م���ن 
والربوفي�سور اأدل�ستني براون، عميد "كلية دال لنا لل�سحة 
كلية  عميد  ع��ل��وان،  ن�سرين  الدكتورة  جانب  اإىل  العامة"، 
العلوم ال�سحية بالإنابة يف جامعة اأبوظبي، وفريق برنامج 

ال�سحة العامة يف اجلامعة.
وانطالقاً من التزام جامعة اأبوظبي مبنح الطالب واأع�ساء 
�ستعمل  و�ساملة،  متميزة  اأكادميية  جتربة  التدري�ص  هيئة 
البكالوريو�ص  امل�سي يف تطوير برامج  املوؤ�س�ستني على  كلتا 
اأكادميية  دورات  اإط����الق  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ل��ي��ا،  وال���درا����س���ات 
اخل���ارج،  يف  ل��ل��درا���س��ة  للطلبة  ال��ف��ر���س��ة  لإت��اح��ة  م�سرتكة 

وامل�ساركة يف البحوث العلمية، واللتحاق بدورات تدريبية.
وق���ال ال��ربوف��ي�����س��ور وق���ار اأح��م��د، م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأبوظبي: 
"�سعداء بالتعاون مع �سريك يحظى ب�سمعة عاملية مرموقة 
ال�����س��راك��ة �سمن  ت��اأت��ي ه��ذه  ال��ك��ن��دي��ة.  ت��ورن��ت��و  مثل جامعة 
م�ساعينا احلثيثة لتقدمي جتربة اأكادميية متميزة لطلبتنا 
التعاون  ه��ذا  �سيدعم  حيث  التدري�سية،  الهيئة  واأع�����س��اء 
ط��ل��ب��ت��ن��ا وي�����س��ج��ع��ه��م ع��ل��ى خ���و����ص غ���م���ار جت�����ارب جديدة، 

واك��ت�����س��اب م��ع��رف��ة اأك���رب �سمن اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��م. ون��ح��ن يف 
جامعة اأبوظبي، ن�سعى دوماً لتقدمي برامج عاملية امل�ستوى، 
ونحث طلبتنا على امل�سي قدماً يف جتربة حتديات وفر�ص 
جديدة لإعدادهم لدخول �سوق العمل."  وتطرح كلية العلوم 
العامة،  ال�سحة  اأبوظبي برامج بكالوريو�ص يف  ال�سحية يف 
الطبية،  امل��خ��ت��ربات  حتاليل  البيئية،  وال�����س��الم��ة  ال�سحة 
وتتمثل  واحلميات.  والتغذية  والطبية،  اجلزيئية  ال��وراث��ة 
تقدمي  يف  ال�سحية  ال��ع��ل��وم  ل��ربام��ج  التعليمية  ال��ر���س��ال��ة 
للطلبة،  التخ�س�سات  ومتعدد  وم��رن  �سامل  درا���س��ي  منهج 
والو�سول اإىل خريجني ميتلكون املعرفة النظرية والعملية 
املتعلقة باخت�سا�سهم، والتمكن من املعرفة العلمية والفنية 
اجلامعات  اأف�سل  من  تورنتو  جامعة  وتعد  عامة.   ب�سورة 
البحثية يف العامل، وت�ستقطب كوكبة من العقول واخلربات 
يف  بينها  فيما  للتعاون  خمتلفة  واخت�سا�سات  خلفيات  من 
مواجهة اأبرز التحديات امللحة يف العامل، ويتميز جمتمعها 
بتحفيز الكت�ساف والبتكار والتقدم، وحتقيق املعرفة واإيجاد 

احللول التي حتدث فرقاً ملمو�ساً على م�ستوى العامل.

•• العني-الفجر:

نظم فريق �سكراً لعطائك التطوعي جل�سة حوارية مبنا�سبة 
يوم زايد للعمل الإن�ساين، بالتعاون مع جمعية اأهايل ذوي 
الأ�ستاذة  برعاية  زايد"،  نظر  يف  "الأ�سرة  بعنوان  الإع��اق��ة 
الدولة،  يف  التطوعي  العمل  رائ���دة  امل��ح��رزي،  خمي�ص  راي��ة 
حيث مت تكرمي 60 متطوعاً ومتطوعة من خمتلف الفرق 
التطوعية على م�ستوى الدولة تقديرا جلهودهم يف املجال 

التطوعي.   
الباهية  منطقة  يف  اأقيمت  التي  احل��واري��ة  اجلل�سة  ح�سر 
للم�ساركة باحلديث حول جوانب  املجتمع  اأف��راد  نخبة من 

امل�ست�سار  �سهدها  حيث  املوؤ�س�ص،  القائد  حياة  من  خمتلفة 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال�����س��الم��ي، وال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حممد 
النقا�ص  اأدار  بينما  ع��ل��ي،  ���س��امل  اأم���اين  وامل��درب��ة  ال�سيباين 

الإعالمي اأن�ص احلمريي.  
وقال ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�ص العامري اإن الدولة منذ 
اليوم الأول لتاأ�سي�سها على يد الوالد املوؤ�س�ص ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، اهتمت ببناء املجتمع من 
الأ�سرة املتالحمة واملتما�سكة، حتى اأ�سبح التالحم الأ�سري 
الر�سيدة  عاملياً، حيث حر�ست قيادتنا  الإم��ارات منوذجاً  يف 
على تعزيز القيم واملبادئ الأ�سيلة يف نفو�ص اأفراد املجتمع، 

وتنمية الأ�سرة التي متثل النواة الرئي�سية يف املجتمع.  

والتقدير  بال�سكر  ركا�ص  بن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  وتوجه 
للجهود الكبرية التي بذلتها الأ�ستاذة راية خمي�ص املحرزي 
يف الإعداد والرتتيب لهذا املجل�ص، الذي ميثل قيمة كبرية 
على  امل�ساركني  جميع  �سكر  كما  اجلميع،  نفو�ص  يف  وغالية 

جتاوبهم واإثراء النقا�ص حول الوالد املوؤ�س�ص.  
الرئي�ص  ال�سيباين  حم��م��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 
التنفيذي لوثيقة الولء والنتماء، اأن دولة الإمارات ر�سخت 
روؤية الوالد املوؤ�س�ص ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب 
اهلل ث���راه، يف اله��ت��م��ام ب��الأ���س��رة، وت��وف��ري ك��ل �سبل الراحة 
متما�سكة  واأ���س��رة  متالحم  جمتمع  اإىل  و���س��وًل  لأف��راده��ا، 
قادرة على مواكبة حركة التطور يف جميع املجالت، لتحقيق 

واخلدمات  امل�ساريع  تبني  بجانب  الجتماعية،  ال�ستدامة 
وال���ربام���ج الج��ت��م��اع��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وحت��ق��ي��ق رف����اه الأ�سرة 
ال�سالمي،  خالد  الدكتور  امل�ست�سار  كمااأو�سح  الإماراتية.   
الإمارات  دولة  اأن  الإعاقة،  ذوي  اأه��ايل  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 
تقدمه من مناذج  العامل مبا  دول  بني  رائ��دة  مكانة  تبواأت 
حتتذى يف جمال رعاية الأ�سرة ترجمة لروؤية الوالد املوؤ�س�ص، 
بجانب تعزيز التنمية الجتماعية امل�ستدامة لأ�سرية واعية 
وجمتمع متما�سك، والعمل على توفري كل ما من �ساأنه دعم 
الأ�سرة الإماراتية والرتقاء بها، من خالل جهود متوا�سلة 
يف هذا اجلانب.   وعربت الأ�ستاذة راية خمي�ص املحرزي عن 
تقديرها للم�ساركني يف اجلل�سة الرم�سانية، وقال اإن الأ�سرة 

لها الدور املحوري يف متكني املجتمع، ون�سر مبادئ الت�سامح 
والإ�سالمية،  العربية  وامل��ب��ادئ  بالقيم  والتم�سك  واملحبة، 
واحلفاظ على تراث الوطن، م�سرية اإىل اأن الأ�سرة الإماراتية 
حظيت باهتمام كبري من القائد املوؤ�س�ص والقيادة الر�سيدة 
ن�سبة لأهمية دورها يف التطور والزده��ار وخلق اأجيال من 
املبدعني يف �ستى املجالت.  واأ�سار الإعالمي اأن�ص احلمريي 
اأهمية ق�سوى تقديراً  الأ�سرة  اأول��ت  الإم��ارات  اأن دول��ة  اإىل 
لدورها املحوري، باأن تقدم الوطن يتطلب امل�ساهمة الكاملة 
من اجلميع لتعزيز ازده��اره ورفعته وتطوره، انطالقاً من 
هي  الأ�سرة  واأن  الأ�سرية،  الروابط  باأهمية  امللهمة  الأفكار 

نواة املجتمع.

حديقة احليوانات بالعني تقدم باقة من الفعاليات والتجارب امل�ضوقة يف عيد الفطر املبارك

�ضرطة اأبوظبي ت�ضارك يف تاأمني راحة و�ضالمة امل�ضلني

•• العني- الفجر

ت�ستقبل حديقة احليوانات بالعني زوارها يف عيد الفطر املبارك بباقة من 
الأوىل  العائلية  الوجهة  منها  جتعل  التي  الرتفيهية  والربامج  الفعاليات 
من  متنوعة  خ��ي��ارات  م�����س��اه��دة  بفر�سة  ال��زائ��ر  يحظى  ح��ي��ث  امل��دي��ن��ة،  يف 
فعالياتها  يف  لزائريها  احلديقة  وتتيح  وم�سوقة.  مثرية  وجت��ارب  عرو�ص 
التي تقام يف اأول اأيام عيد الفطر املبارك اإىل 06 مايو، من 9 �سباحاً حتى 
ال�سوق  ماأكولت  من  متنوعة  خيارات  بتناول  ال�ستمتاع  بفر�سة  م�ساًء   8
ال�سعبي، وم�ساهدة عر�ص الطيور اجلارحة وهي حتلق يف ال�سماء، وجتربة 
جتربة  خو�ص  جانب  اإىل  وال��ب��ط��اري��ق،  والع�سافريامللونة  ال���زراف  اإط��ع��ام 
م�سوقة يف �سفاري العني من خالل مركبات و�سيارات �سممت بكل حرفية 
خ�سي�ساً لرحالت ال�سفاري حيث ي�ساهد فيها الزائرعجائب احلياة الربية 

الإفريقية. 
الببغاوات،  ح���ول  احل��ي��وان��ات  م��رب��ي  ق�س�ص  اإىل  ال���زائ���ر  �سي�ستمع  ك��م��ا 

والعربية  الآ���س��ي��وي��ة  واحل��ي��وان��ات  وال�سمبانزيات،  والليمور  وال��غ��وري��الت 
والإفريقية اإىل جانب لقاء الزواحف. وميكن للزائر زيارة اأ�سهر معار�سنا 
الكبرية  القطط  واح���ة  والتم�ساح،  النهر  ف��ر���ص  معر�ص  مثل  للحيوانات 
وغريها الكثري. ويف قلب احلديقة الناب�ص بالثقافة والعلم  يف مركز ال�سيخ 
زايد لعلوم ال�سحراء �سيتعرف زوارنا على طبيعة اإمارة اأبوظبي وتفا�سيلها 
الغنية بالتفا�سيل بطريقة تفاعلية وممتعة ، وكما يحتوي املركز على  كنوز 
معرفية وت��راث وطني عريق،  فعند التجول  بني معار�ص املركز اخلم�سة 
ابتداء من قاعة تكرمي ال�سيخ زايد و معر�ص �سحراء اأبوظبي عرب الزمن 
اأهل ال�سحراء ومعر�ص  اأبوظبي احلي و�سوًل اإىل معر�ص  ومعر�ص عامل 
ت��اأخ��ذه من  ال��زم��ن،  ع��رب  رحلة  ال��زائ��ر يف  �سي�سافر   امل�ستقبل   نحو  نظرة 
ما�سي وحا�سر اإىل م�ستقبل اإمارة اأبوظبي يف رحلة ممتعة من  ال�ستك�ساف 
واملعرفة ، واأي�سا �سيعيد الزائر النظر اإىل عالقته بالبيئة وبالطبع �ستكون 
كفاح  يحكي  ال��ذي  العربية  ال�سحراء  روؤي��ة  فيلم  م�ساهدة  فر�سة  للزائر 

الن�سان الماراتي مع البيئة ومراحل نه�سة اإمارة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

ت��اأم��ني راحة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ���س��ارك��ت �سرطة 
و���س��الم��ة امل�����س��ل��ني يف ج��ام��ع ال�����س��ي��خ زايد 
ب��ال��ت��ع��اون  م��ع اجلهات   ال��ك��ب��ري  وامل�ساجد 
امل���ع���ن���ي���ة وذل�������ك ع����رب ت����وف����ري ال�����دوري�����ات 
اإدارة  وم�ساركة   ال�سري  ورق��ب��اء  ال�سرطية 

املهام اخلا�سة  .
ال�سالمة،  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  احل���ر����ص  واأك�����دت 
وت�سهيل حركة ال�سري من الزدحام املروري 

الكثيف  
باجلامع  املحيطة  املنطقة  يف  وخ�سو�ساُ   
وعلى املداخل املختلفة و ثمنت التعاون مع 
ال�سركاء  يف اعداد خطط الطوارىء  والتي   
تاأمني راح��ة و�سالمة  اأهدافها  يف   حققت 

امل�سلني .
ال�سائقني  واأ�سادت بحر�ص  اجلمهور من  
ومرافقيهم  على اللتزام بقوانني واأنظمة 
بتعليمات  ال��ت��ق��ي��د   وال��ت��ع��اون يف    ، امل����رور 
عنا�سر  ال���دوري���ات  مم��ا اأ���س��ه��م  يف  احلد  
من الختناق  وان�سيابية احلركة املرورية و  
جناح خطة  تاأمني  راحة و�سالمة امل�سلني 
موؤكدة ا�ستمرار جهودها يف  تكثيف ون�سر 
ان�سيابية  ل��ت��ع��زي��ز  امل����روري����ة    ال����دوري����ات  
الداخلية   ب���ال���ط���رق  امل�����روري�����ة   احل����رك����ة 

واخلارجية .
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وجدت درا�صة حديثة اأن الن�صاء اللواتي ير�صعن اأطفالهن ر�صاعة طبيعية 
كن اأقل عر�صة لالإ�صابة باأمرا�ض القلب اأو ال�صكتة الدماغية.

 journal of the American جملة  يف  ُن�صر  تلوي  لتحليل  ووفقا 
القلب  اأمرا�ض  من  الوفاة  فاإن   ،Heart Association
واالأوعية الدموية لدى الن�صاء الالئي ير�صعن 
من  اأي�صا  اأقــل  كانت  الثدي  من 
ير�صعن  مل  الــالئــي  الن�صاء 

اأطفالهن.

ومن املعروف اأن للر�ساعة الطبيعية لالأطفال فوائد 
�سحية عديدة على الأم والطفل.

 ووف������ق������ا مل���ن���ظ���م���ة ال�������س���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة 
ال���ر����س���اع���ة  ف���������اإن   ،)WHO(

الطبيعية ترتبط بعدد اأقل من 
التنف�سي  اجلهاز  التهابات 

من  الوفاة  خطر  وتقليل 
الأم���را����ص امل��ع��دي��ة بني 
الأط��ف��ال. كما مت ربط 

الطبيعية  الر�ساعة 
�سحة  بفوائد 

الأم، مبا يف ذلك تقليل خماطر الإ�سابة بالنوع الثاين 
من داء ال�سكري و�سرطان املبي�ص و�سرطان الثدي.

ويليت،  بيرت  للدرا�سة  الرئي�سي  املوؤلف  وق��ال 
دكتوراه يف الطب،

 واأ�ستاذ علم الأوبئة ال�سريرية يف جامعة 
اإن�����س��ربوك ال��ط��ب��ي��ة يف اإن�����س��ربوك يف 
ال�سابقة  الدرا�سات  "بحثت  النم�سا: 
الر�ساعة الطبيعية  العالقة بني  يف 
القلب  ب���اأم���را����ص  الإ����س���اب���ة  وخ���ط���ر 
ومع  الأم،  ل���دى  ال��دم��وي��ة  والأوع����ي����ة 
ذلك، كانت النتائج غري مت�سقة ب�ساأن 

قوة الرتباط، 
وحتديدا العالقة بني فرتات الر�ساعة 
الإ�سابة  وخ��ط��ر  املختلفة  الطبيعية 

باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية".
ال�سحية  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��اح��ث��ون  وراج����ع 
م��ن ثماين درا���س��ات اأج��ري��ت ب��ني عامي 
1986 و2009 يف اأ�سرتاليا وال�سني 
املتحدة  والوليات  واليابان  والرنويج 

ودرا�سة واحدة متعددة اجلن�سيات.
وت�سمنت املراجعة ال�سجالت ال�سحية 
)متو�سط  ام���راأة  مليون   1.2 يقارب  ملا 
الأوىل(،  ال�������ولدة  ع��ن��د   25 ال��ع��م��ر 
الر�ساعة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  وح��ل��ل��ت 
القلب  واأخ�������ط�������ار  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 

والأوعية الدموية لدى الأم.
وق��ال��ت امل��وؤل��ف��ة امل�����س��ارك��ة يف 
ت�سيديرر،  لينا  ال��درا���س��ة، 
الدكتوراه  ب��ع��د  م��ا  ب��اح��ث��ة 
ال���ط���ب���ي���ة  اجل�����ام�����ع�����ة  يف 
جمعنا  "لقد  ب��اإن�����س��ربوك: 
�سبيل  على  م��ع��ل��وم��ات، 
عن  امل��������ث��������ال، 

املدة التي ر�سعت فيها الن�ساء ر�ساعة طبيعية خالل 
حياتهن، 

اإذا  الأوىل، وم��ا  ال���ولدة  والعمر عند  امل��وال��ي��د،  وع��دد 
اأو �سكتة دماغية يف وقت  الن�ساء بنوبة قلبية  اأ�سيبت 

لحق يف احلياة اأم ل".
اأر���س��ع��ن ر�ساعة  اأن��ه��ن  ال��ن�����س��اء  %82 م��ن  وذك����رت 

طبيعية يف وقت ما من حياتهن.
فاإن  قبل،  من  ير�سعن  مل  اللواتي  بالن�ساء  ومقارنة 
الطبيعية خالل  الر�ساعة  اأبلغن عن  اللواتي  الن�ساء 
باأمرا�ص  الإ���س��اب��ة  خطر  لديهن  انخف�ص  حياتهن 

القلب والأوعية الدموية بن�سبة 11%.
وعلى مدى فرتة متابعة متو�سطها 10 �سنوات، كانت 
م��ا من  ال��ث��دي يف وق��ت  ال��الئ��ي ير�سعن م��ن  الن�ساء 
حياتهن اأقل عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ص القلب التاجية 

بن�سبة 14%،
الدماغية،  بال�سكتات  لالإ�سابة  عر�سة  اأقل  و12%   
القلب  اأم����را�����ص  م���ن  ل��ل��وف��اة  ع��ر���س��ة  اأق����ل  و17% 

والأوعية الدموية.
ويبدو اأن الن�ساء اللواتي ير�سعن من الثدي ملدة 12 
لالإ�سابة  عر�سة  اأق��ل  حياتهن  خ��الل  اأك��رث  اأو  �سهرا 
باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية من الن�ساء اللواتي 

مل ير�سعن.
الإ�سابة  خماطر  يف  ملحوظة  ف��روق  هناك  تكن  ومل 
من  الن�ساء  بني  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ص 

خمتلف الأعمار اأو ح�سب عدد حالت احلمل.
ال��ن�����س��اء فوائد  ت���درك  اأن  امل��ه��م  "من  واأ����س���ار وي��ل��ي��ت: 
وكذلك  اأط��ف��ال��ه��ن  �سحة  على  الطبيعية  ال��ر���س��اع��ة 
على �سحتهن ال�سخ�سية. وعالوة على ذلك، فاإن هذه 
اأجريت يف  التي  اجل��ودة  عالية  الدرا�سات  النتائج من 
اإىل  احلاجة  على  ال�سوء  ت�سلط  العامل  اأنحاء  جميع 
ت�سجيع ودعم الر�ساعة الطبيعية، مثل بيئات العمل 
ال�سديقة للر�ساعة الطبيعية، وبرامج التثقيف حول 

الر�ساعة الطبيعية للعائالت قبل الولدة وبعدها".

الر�ضاعة الطبيعية تقلل من خطر االإ�ضابة 
باأمرا�ض مهددة للحياة لدى االأمهات

متى يجب اأن ننظف اأ�صناننا؟
على الرغم من وجود بع�ص املنطق وراء رغبتك يف تنظيف 
اأ�سنانك بالفر�ساة بعد الإفطار، اإذ ل تريد اأن تتذوق وجبتك 
الأوىل مع القليل من نكهة النعناع، على �سبيل املثال، الناجتة 
عن معجون الأ�سنان، يتحد خرباء الأ�سنان يف الن�سيحة باأن 
اأن يتم قبل تناول طعامك و�سرابك  تنظيف الأ�سنان يجب 

الأول من اليوم.
 ،Essex وحذرت اأخ�سائية طب الأ�سنان اآنا بيرت�سون، من
اأ�سناننا  اأن نغ�سل  اأننا يجب  "تيك توك" من  متابعيها على 

بالفر�ساة قبل الإفطار، ولي�ص بعده.
بعد  بالفر�ساة  الأ�سنان  تنظيف  اإن  الأ�سنان  طبيبة  وقالت 

الإفطار ميكن اأن ي�سر اأ�سنانك بالفعل.
فمك  ي�سبح  وجبتك  تاأكل  "عندما  الفيديو:  يف  واأو�سحت 
حام�سيا. لذا، ما تفعله عندما تغ�سل اأ�سنانك بعد الإفطار 

هو غ�سل الأ�سنان باحلام�ص وهذا يزيل املينا".
وتكون اأ�سنانك اأكرث عر�سة للتلف احلم�سي من البكترييا 
عندما ت�ستيقظ يف ال�سباح حيث تكون م�ستويات الكال�سيوم 

يف اللعاب عند اأدنى م�ستوياتها.
بتنظيف  ق��م��ت  اإذا   ،Sloan Dental ملوؤ�س�سة  ووف��ق��ا 
اأ�سنانك بالفر�ساة قبل تناول الطعام، فاإنه يبداأ تدفق اللعاب 
الذي مت تقليله يف الليل حتى �سباح اليوم التايل، بالإ�سافة 
اإىل اأن الفلورايد املوجود يف معجون الأ�سنان �سي�ساعد على 

حماية اأ�سنانك من الطعام احلم�سي.
الأ�سنان  تنظيف  قبل  وال�����س��راب  الطعام  ا�ستهالك  ويعني 
اأ�سعف  يف  تكون  عندما  للحم�ص  املينا  تعري�ص  بالفر�ساة 

حالتها، وقد يوؤدي ذلك اإىل التاآكل وزيادة احل�سا�سية.
اأ�سنان  م��ع��ج��ون  ب��ا���س��ت��خ��دام  "كولغيت"  موؤ�س�سة  وت��و���س��ي 
يحتوي على الفلورايد حيث اأن له فائدة مزدوجة تتمثل يف 
التخل�ص من البالك )الويحة ال�سنية، املعروفة اأي�سا باأ�سماء 
البالك امليكروبي اأو البيوفيلم الفموي اأو البيوفيلم ال�سني 
البكتريية(،  البالك  بيوفيلم  اأو  الأ�سنان  لوحة  بيوفيلم  اأو 

ومنع ت�سو�ص الأ�سنان.
اأ�سناين بالفر�ساة  اأرغب حقا يف تنظيف  ولكن ماذا لو كنت 

بعد الإفطار؟
اأ�سناننا  بتنظيف  نقوم جميعا  ب��اأن  وا�سع  نطاق  على  يو�سى 
م��رت��ني ع��ل��ى الأق����ل ي��وم��ي��ا، ل��ذل��ك اإذا ك��ان��ت اإح����دى املرات 
اأ�سنانك هي بعد تناول  التي ميكنك فيها تنظيف  الوحيدة 

وجبة خفيفة يف ال�سباح، فيمكنك فعل ذلك.
ت�سبب  اأن  ميكن   ،Healthline ملوقع  وفقا  ذل��ك،  وم��ع 
ب��ع�����ص ع��ن��ا���س��ر الإف���ط���ار الأك����رث ���س��ي��وع��ا ق��ل��ي��ال م��ن اأ�سواأ 

الأ�سرار التي تلحق بالأ�سنان، ومن الأمثلة على ذلك:
- القهوة

- ع�سري الربتقال
- فاكهة حم�سية

- فاكهة جمففة
- اخلبز

- املعجنات
بعد  بالفر�ساة  اأ���س��ن��ان��ك  بتنظيف  تلتزم  كنت  اإذا  ول��ذل��ك، 
60 دقيقة قبل القيام  اإىل   30 الإفطار، ففكر يف النتظار 

بذلك.
الإفطار  تناول وجبة  الأ�سنان فورا بعد  ي��وؤدي تنظيف  وقد 
اإىل تغطية اأ�سنانك ببقايا الطعام احلم�سي، ما ي�سعف مينا 
الأ�سنان، لذا فاإن ا�سرتاحة ملدة ن�سف �ساعة اإىل �ساعة قبل 
اأ�سنانك من  التنظيف بالفر�ساة هي اأف�سل طريقة حلماية 

التلف يف امل�ستقبل.

متى يجب تنظيف اأ�ضنانك بالفر�ضاة قبل االإفطار اأم بعده؟
يعلم الكثريون بوجوب تنظيف االأ�صنان مرتني يف اليوم، وملدة دقيقتني على االأقل يف كل مرة، للحفاظ على �صحة االأ�صنان والفم.
ويعد تنظيف االأ�صنان جزءا من الروتني ال�صباحي لدى غالبية النا�ض، ولكن هناك دائما بع�ض اخلالفات حول الوقت املنا�صب 

للقيام بذلك.
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ويحمل  الهند  اجلن�سية   - مابكار  ادم  ندمي   : ال�سيد  اىل  ذلك  و   %100 كامل ح�سته البالغه 
رجال  خلدمات  )الفلك   : امل�سماه  الرخ�سة  يف   )784197257260329( رقم  هوية  بطاقة 

العمال( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )731973(
تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات، تغيري ن�ساط،  تنازل 
)الفلك  اىل  العمال(  رجال  خلدمات  )الفلك  من  التجاري  ال�سم  تغيري  لخر،  لرخ�سة  �ساحب 
لال�ست�سارات الدارية(،  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70535

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
MOJAU_2022- 0063569 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
البيع  الهند يرغب يف  احمد خان، اجلن�سية  ان�سار   : ال�سيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% و ذلك اىل ال�سيد : افتاب عامل خان اجلن�سية 
الهند يف الرخ�سة )حمل ال�سالح للخياطه و التطريز( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة 
تعديالت  القت�سادية.   التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )27402  ( رقم  رخ�سة  مبوجب 
املادة )14( فقرة )5( من احكام   اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه لخر.  وعمالبن�ص 
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70535 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
MOJAU_2022- 0063575 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد علي ح�سن �سامل عبيد ال علي، اجلن�سية المارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد : مطر 
حممد �سامل را�سد الزعابي اجلن�سية المارات يف الرخ�سة )�سقر ال�سرق لل�سياحة( 
من  ال�سادرة   )727183( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 
دائرة التنمية القت�سادية. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70535 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
MOJAU_2022- 0063589 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
 : اجلن�سية   - على  اآل  اجلويعد  على  حممد  �سلطان  ال�سيد:  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد 
الحتاد  امل�سماة )مركز  الرخ�سة  : م�سر يف  اجلن�سية   - على  ابراهيم  : حممد حممود 
رقم )540146(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  ل�سيانة  العربي 
املادة )14( فقرة )5(  بال�سارقة،  وعمالبن�ص  القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70626

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إنذ�ر عديل

رقم �لت�شديق )2022/6073(
املنذر : فايز حممود الواوي �سوري اجلن�سية ، ب�سفتي وكيال عن / حممود فايز الواوي مبوجب وكالة رقم )56276/1/2022( 
 0557974206 1507 - هاتف رقم :  15 - مكتب رقم  1 - بناية هورايزون - الطابق  اإم��ارة عجمان - الرا�سدية  العنوان : 

alghafly1lawer@gmail.com  : اللكرتوين  الربيد   0556908122
�سد / املنذر اليه : احمد حممد ابواليزيد عبدالواحد - م�سري اجلن�سية - هاتف رقم : 0527219077

املو�سوع : انذار عديل ب�سداد مبلغ وقدره 4460 درهم )اربعة اآلف واربعمائة و�ستون درهم(
نود الحاطة اىل انه مبوجب ا�ستئجاركم ل�سيارة من نوع كيا بيكانتو حتمل رقم R 67286 - دبي - من تاريخ 19/07/2021 
حتى تاريخ 21/01/2022 مببلغ 18210 درهم )ايجار �سيارة وخمالفات وم�سالك( ، مت �سداد مبلغ 13750 درهم والباقي 
4460 درهم.  وحيث انكم قد امتنعتم عن �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم دون وجه حق او م�سوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها 
كاملة ورغم املطالبات الودية املتكررة مما �سبب للمنذرة ا�سراراً مادية. وحيث اأن املنذرة قد ا�ستنفزت كافة الطرق الودية مع املنذر 
اأن قيمة املبلغ املرت�سد يف ذمته مبلغ  4460 درهم. لذلك ، وحيث  اليه من اجل �سداد قيمة املبلغ املرت�سد يف ذمته مبلغ وقدره 
معني املقدار وحال الأداء فاإن املنذرة تنبه على املنذر اليه بان يوؤدي اليها قيمة مبلغ وقدره 4460 درهم والفائدة القانونية %12 
من تاريخ النذار وحتى متام ال�سداد خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم لهذا الإنذار واإل �ست�سطر املنذرة اىل اإتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة جتاه املنذر اليه ومطالبته ف�سائيا )جنائيا ومدنيا( باأداء املبلغ املطالب به مع الفوائد القانونية ، 
مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة والتعوي�ص اجلابر عن الأ�سرار املادية واملعنوية وما فاتها من 

ك�سب جراء عدم �سداد املنذر اليه للمبلغ املطالب به.
فايز حممود الواوي 

�لكاتب �لعدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إنذ�ر عديل

رقم �لت�شديق )2022/6074(
املنذر : فايز حممود الواوي - �سوري اجلن�سية - العنوان : اإمارة عجمان - الرا�سدية 1 - بناية هورايزون - الطابق 15 - مكتب رقم 
alghafly1lawer@gmail.com : الربيد اللكرتوين  0556908122  0557974206  : رقم  هاتف   -  1507

املنذر اإليه : احمد حممد ار�سيد - �سوري اجلن�سية
العنوان : عجمان - �سارع �سيخ خليفة - قرب �سرطة احلميدية هاتف رقم : 0562563715

املو�سوع : انذار عديل ب�سداد مبلغ وقدره 8900 درهم
حيث ان املنذر واملنذر اليه مبوجب اتفاقية يبع )با�ص( موؤرخه يف 10/10/2021 قام املنذر اليه ب�سراء البا�ص مو�سوع التفاقية 
بالتق�سيط بواقع 5000 درهم �سهريا عن قيمة اجمالية 30،000 درهم ون�ست التفاقية يف البند الرابع منها على انه اذا تاأخر 
امل�سرتي )املنذر اليه( عند دفع ق�سط واحد من ثمن البا�ص املبيع ملدة �سهريعد ال�سهر املتاأخر ايجارا بقيمة 3000 درهم اىل اآخر 
ما جاء بالبند. وحيث اأن املنذر اليه قد تخلف عن دفع اكرث من ق�سط فا�سرتد املنذر من املنذراليه البا�ص وتر�سد يف ذمة املنذر اليه 
مبلغ وقدره 4965 درهم ايجار متاخر وكذلك خمالفات تقدرب 3365 درهم وهذه املخالفات قد اأ�سرت باملنذر حيث ان مت و�سع 

ا�سارة احلظر على النظام وهذا اأ�سر �سررا بالغا باملنذر وا�سبح مرت�سداً يف ذمة املنذر اليه مبلغ وقدره 8330 درهم.
لذلك ، نبه املنذر على املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 8900 درهم يف موعد اأق�ساه ا�سبوع من تاريخ ا�ستالمه لهذا النذار 
وال �سي�سطر املنذرا�سفا لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذراليه مع التعوي�ص عن ال�سرار التي حلقت باملنذر مع حتميل 
املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة والتعوي�ص اجلابر عن الأ�سرار املادية واملعنوية وما فاتها من ك�سب جراء 

عدم �سداد املنذراليه للمبلغ املطالب به.
فايز حممود الواوي 

�لكاتب �لعدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 70392
�نذ�ر عديل بالن�شر
 بالتكليف بالوفاء 

رقم )2022/93694(
املنذرة : تعاونية الحتاد - بوكالة املحاميني /علي را�سد الظاهري وجا�سم �سامل م�سبح

املنذر اإليه : مطعم دليكور �ص.ذ.م.م   )جمهول حمل الإقامة(
اإليهم باأن يدفعا قيمة الدين  اإن ال�سركة املنذرة تنبه مبوجب هذا الإع��الن على املنذر 
امل�ستحق يف ذمته وق��دره )21،000( دره��م )واح��د وع�سرون الف دره��م( وذل��ك طبقا 
بف�سخ  واإن��ذار   2019/2/1 بتاريخ  واملوؤرخة  الطرفني  بني  املربمة  الإيجار  لإتفاقية 
اإتفاقية عقد الإيجار والإخالء يف حال عدم ال�سداد وذلك ملخالفة املنذر اإليها ل�سروط 
وبنود العقد لعدم �سداد القيمة الإيجارية املتفق عليها عمال ب�سريح ن�ص املادة 25 من 
ب�ساأن تنظيم   2008 33ل�سنة  بالقانون رقم  2007 واملعدل  26 ل�سنة  القانون رقم 

العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات باإمارة دبي
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�ملو�شوع : �إعالن بالن�شر

�لدعوی رقم 1648/ ل�شنة 2022 ) جتاری جزئی(
لدی حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية - �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية �الحتادية

املرفوعة من : ال�سماء بال�ستك اند�سرتيز )م م ع(
�سد املدعى عليهم : 1- وايت كراون للمقاولت الفنية - موؤ�س�سة فردية

اجلن�سية هندي   - فا�سانتا  كارورا  مانوج   -2
كونات كونات - هندي اجلن�سية ح�سن  �سديق   -3

خان - باك�ستاين اجلن�سية على  يو�سف  خان  على  تو�سيف   -4
املدعى عليهم املذكورين اعاله انتم مدعوين للح�سور �سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة 
 2022/5/12 املوافق  12:30 ظهرا يوم اخلمي�ص  ال�ساعة  بالدعوى اعاله   املقرر عقده  احل�سابية 
وذلك مبقر اخلبريه مكتب رقم 705 الكائن )دبى- ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بناية القرن 21( 
اخرى  اية م�ستندات  و  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  الدعوى مع  ردا على  م�سطحبني معكم مذكرة جوابية 

ترغبون يف تقدميها مع الرتجمة القانونية للعربية.
اخلبريه احل�صابية / منى حميد ال�صباح

للتوا�صل مكتب اخلبريه / 0506005283 

�إعالن �إجتماع خربة 

70197

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

�سارع   -1 امل��ج��از   : ال��ع��ن��وان  ذ.م.م  ال�سفن  لإدارة  الهندي  اخلليج  �سركة  تعلن 
كورني�ص البحرية - بنايه جولدن تاور - مكتب رقم 1301 - 1302 ال�سارقة 
- الإمارات العربية املتحدة ، هاتف رقم عن �سراء القارب دملا  14 امل�سجل برقم 
0008168 واملعطي له رقم لدي 00971581831296 قارب نقل بحارة 
املنظمة   IMO  9818204  2016/07/26 بتاريخ  اأبوظبي  ميناء  لدي 
العربية  الإم��ارات  اأبو ظبي،   - التعاونية  دملا  اململوك جلمعية  الدولية  البحرية 
املتحدة، لذلك يرجي التكرم باإعالمنا علي عنواننا اأنف الذكر يف حالة وجود اأي 
اأو اأحكام ق�سائية اأو مديونية من اأي نوع م�ستحقة علي القارب اأنف  مطالبات 
الذكر خالل موعد اأق�ساة 7 اأيام، ويف حالة عدم ورد اأي مطالبات لنا ل يحق لأي 

�سخ�ص يف امل�ستقبل الأحتجاج بها يف مواجهتنا.

�إعـــــــــــــــــالن 

70197 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إعالن حل�شور �جتماع �خلربة �مل�شرفية

يف �لدعوی رقم 2022/1490 جتاري جزئي - �ل�شارقة
املدعي / دار التمويل ذ.م.م. 

املدعى عليه / حممد عرفان طاهر �ساندهو
امل�سرفية يف  بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة  اأو  املدعى عليه احل�سور �سخ�سيا  على 
الدعوى املذكورة اأعاله املزمع عقده عن بعد يوم اجلمعة املوافق 2022/05/06 ال�ساعة 

.)ZOOM( سباحا من خالل نظام الت�سال املرئي زووم�  10:30
التايل  الرابط  وال�سغط على  الدخول  املحدد من خالل  املوعد  راجني ح�سور الجتماع يف 

م�سطحبني كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري: -
https://us04web.zoom.us/j/79219388314?pwd=vfjaZLeOyeGlb0kNyk01C45KQW60KT.1

�خلبري �مل�شريف - �شعيد زيتون
موبايل/ و�ت�س �ب : 050-5514458 

saidzaitoun@hotmail.com لربيد �اللكرتوين�

�إعالن �إجتماع خربة 

70197 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إعالن بالن�شر 

يف �لدعوی رقم 343/2022/38 جتاري م�شارف جزئي - دبي
املدعى عليهم 1( رد دارت للتجارة �ص.ذ.م.م

لبيل اكافا  فاليكات  في�سل   )2
)دبي - راأ�ص اخلور ال�سناعية الثالثة - دبي - مبنى ملك جمعية الحتاد التعاونية - �سقة اف 2 - هاتف متحرك 0506758112( 

بريفكت براي�ص للتجارة �ص ذم م  )3
)دبي بر دبي دي �سارع ال�سوق الكبري - مبنى ملك عةيل م�سطفي - �سقة حمل 4-5 - هاتف متحرك 0554484101( 

�ص ذ م م العامة  للتجارة  لند  تك�سا�ص   )4
)دبي - ديرة دبي - �سارع �سكة اخليل - مبنى ملك عبد العزيز عبد اهلل جعفر - �سقة حمل - هاتف متحرك - )0506450260( 

نرجو اإعالمكم اأن عدالة حمكمة دبي البتدائية قد انتدبتنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى اأعاله واملقامة �سدكم
من / بنك ملي اإيران

ونظرا لالإجراءات الحرتازية ال�سحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �سيتم التقا�سي عن بعد ندعوكم حل�سور اجتماع خربه عرب نظام 
الت�سال املرئي )ZOOM APPLICATION( يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة من �سباح يوم الثالثاء املوافق 10/05/2022 

بال�سغط على الرابط التايل:-

https://zoom.us/i/97203860647?pwd=Y01sTStVRHZDMDA1N2IHcExnUW9Vdz09
Meeting ID: 972 0386 0647
Passcode : pZQA1M

على اأن يتم تزويدنا بامل�ستندات الت�ي ت�ع�زز دف�وعكم يف ه�ذه ال�دعوى عل�ى الربيد الإلكت�روين:
 khouse@knowledgehouse.ae  اأو على الوات�ص اآب رقم: 0562539394.

خبري م�شريف / حممد كامل عري�ن 

�إعالن �إجتماع خربة 

70197
�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية

)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0000500 يف  �لدعوی رقم
اإىل : املحكوم عليه جيتيندير �سينغ  امار �سينغ راثوري راثوري ، العنوان : 9452846

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/04/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله ل�سالح دار التمويل الإ�سالمي �ص.م.خ )�سابقا( حاليا دار التمويل ذ.م.م، بالتايل 

: ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 

األفا  وت�سعون  )�ست  دره��م   96937.50 مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدي  ب��اأن  عليه  امل��دع��ى  ب��اإل��زام 
5%�سنويا ً من  وت�سعمائة و�سبعة وثالثون درهما وخم�سون فل�سا(، والفائدة القانونية بواقع 
تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد على األ تتجاوز الفائدة املبلغ املق�سي به، مع اإلزامه 
املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  املحاماة.  اأتعاب  مقابل  درهم  و500  وامل�ساريف  بالر�سوم 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدی حمكمة عجمان �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000552 يف  �لدعوی رقم

اإىل : جبل ال�سرق ملقاولت ال�سيانة العامة ومن ميثلها 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان الرا�سدية 1 �سارع م�سفوت رقم املبنى 644 �سوق مكتب 410 هاتف 055986891  

4587569786 مكانى  رقم   067424112
نعلمكم باأن املدعي )ة( / اليا�ص خالد حممد �سريف - العنوان / حمل الإقامة: عجمان رقم الهاتف : 565232519

اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة
ن�سو�ص  بعد تطبيق  بالقبول  واأح��رى  واأ�سمل  اأع��م  املوقرة  املحكمة  تراها عدالة  التي  الأخ��رى  والأ�سباب  الأ�سباب  فلتلك 

القانون على الدعوي الراهنة. 
يلتم�ص املدعى من مقام املحكمة املوقرة :-

اأول - قبول ت�سجيل الدعوى وحتديد موعد اأقرب جل�سة ممكنة واعالن املدعى عليها. 
ثانيا - اإلزام املدعى عليها باإن توؤدى للمدعى مبلغ وقدرة )9520 درهم اإماراتي( قيمة م�ستحقات عمالية مع فائدة بواقع 

وحتى ال�سداد التام. املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   12%
ثالثا - اإلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب  املحاماة.

لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة دعاوي اليوم الواحد العمالية الأوىل حمكمة عجمان الحتادية �سباح يوم 
املوافق 2022/05/18 ال�ساعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�شائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدی حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
م�شتعجل      SHCFICIINJ2022 /0002742 يف  �لدعوی رقم

اإىل : جمال ح�سني يو�سف ب�سفته مدير �سركة فواز اخلطيب التجارية ذ م م يو�سف 
جمهول حمل الإقامة : امارة دبي �سارع بور�سعيد مبنى ملك دبي الوطنية للتامني الطابق الول مكتب رقم 10061001 

با�سم فواز اخلطيب التجارية الهاتف
نعلمكم باأن املدعي )ة( / حامت حممد احمد حممد �سمعان �سمعان العنوان / حمل الإقامة : مكتب �سيف �سلطان املحرزي للمحاماة الكائن 
اللكرتوين  ال��ربي��د   0505992505 ه��ات��ف   1402 الطابق14مكتب  الذهبي  ال���ربج  الكورني�ص  ���س��ارع  امل��ج��از  منطقة  ال�سارقة  ام���ارة 

 971505992505  : الهاتف  رقم   abosultans@hotmail.com
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

اأول : قبول الدعوى وقيدها، وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها والت�سريح باإعالنها
امل�ستند  الدل��ة اجلنائية لالطالع على  املخترب اجلنائي ق�سم  املوافقة له بندب خبري متخ�س�ص من  املدعى ب�سفة م�ستعجلة  يلتم�ص   : ثانيا 
ال��وارد به بال�سافة وهي  التزوير  2013/3/24 و لبيان وقائع  4874 بتاريخ  التزوير عباره عن عبارة عن �سورة �سند �سرف رقم  حمل 
عبارة )FOR EGYPT LAND )لر�ص م�سر وتو�سيح الختالف الزمني بني املدون ب�سلب املحرر وبني عبارة لر�ص م�سر وا�ستكتاب 

املدعى عليهم لبيان املت�سبب يف ذلك.
ثالثاً : اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة الأمور امل�ستعجلة الثانية حمكمة ال�سارقه الإحتادية �سباح يوم املوافق 2022/05/12 ال�ساعة 
من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات  لديكم  ما  لتقدمي   08:00

القانونية يف غيابكم.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدی مكتب �إد�رة �لدعوی حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0009036 يف  �لدعوی رقم

املدعي عليه : الربكات ملقاولت ال�سباغ ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة
نعلمكم اأن املدعي �سقر عبداهلل فالح اخلمريي

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها بالتي :
اإلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ 15318 )خم�سة ع�سرة الف وثالثمائة وثمانية ع�سرة درهم وهي فواتري 
مواد ديكور )مرفق لعدالتكم ن�سخة منها واأي�سا  ن�سخة مرتجمة( اإلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ 2500 
اإل��زام املدعى عليه  اأم��ام اخلبري القانوين.  اأج��ور عمالة وذل��ك ح�سب طلب املدعى عليه واأع��رتف به  دره��م 

بالر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�سداد التام.
لذلك اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/05/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )93521/2022(
املنذره :- �سركة املكرم ل�سناعة املواد العازلة ) ذ م م (

�سد - املنذر اليه : موؤ�س�سة ح�سام عبداحلكيم لتجارة الدوات احلديدية.
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر امليا لإنذارها بالآتي: 

فاأن املنذرة تنذرها بهذا النذار للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وتطالب املنذر البها ب�سرعة 
�سداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره 98،731 درهم “ثمانية وت�سعون الف و�سبعمائة وواحد 
وثالثون درهما" يف موعد خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإنذار. وال ف�سوف تتخذ املنذرة جتاه املنذر 
اليها كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة ل�سداد املبلغ املذكور اأعاله وذلك باإتخاذ طريق الق�س�اء 
�سبيل لكي ت�ستاأدى حقها مبا يف ذلك اإقامة الدعاوى املو�سوعية وامل�ستعجلة مبا فيها احلجوزات 
على احل�سابات البنكية والرخ�ص التجارية واملنع من ال�سفر وترقب ال�و�س�ول حتى ت�ستاأدي كامل 
بها جراء  التي حلقت  الأ�سرار  والتعوي�سات عن جميع  القانونية  بالفوائد  املطالبة  حقوقها مع 

المتناع عن �سداد املبلغ املذكور اأعاله. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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Date 29/ 4/ 2022  Issue No : 13532
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Umm Al Quwain Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance

In Lawsuit No. UAQCFICIPOR2022/0000166 commercial (Partial)
To Defendant : MEREINE CONTRACTING LLC
Residence unknown :
You are required to attend the hearing on 18/05/2022 before the Case 
Management Office of Umm Al Quwain Federal Court, Federal Civil Court 
of First instance 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 and this is for consideration of the above-mentioned case as a 
defendant.
Judicial Services Office 
Amna Salem Hassan Al Ali

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 
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Date 29/ 4/ 2022  Issue No : 13532
Defendant's Notification by Publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2022/0001559, civil (partial)

To the defendant : Muhammad Ameer Hamza Khalid 
Address: Sharjah, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi, 
Driver's Budling, Phone no: 0506053034
As it is on the date that a copy of the attached judgement has been issued against you in 
favor of the executing Plaintiff. Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above
Since the aforementioned plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and to pay the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed as the follows:
The total amount including fees and expenses: 10816.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this notification 
In case of failure to do so, you have to attend the session before the court and in case 
of the violation, the court will take the compulsory enforcement measures prescribed 
by law against you
Judge / Wael Ahmed Abdullah
Federal Court of Sharjah - Civil Court for First Instance

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 
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Date 29/ 4/ 2022  Issue No : 13532
Notification via Publishing to the Respondent

Before the Case Management Office, Federal Court in Ajman, 
Federal Civil Court of First Instance 

In Case No. AJCFICIPOR2022/0000622, Commercial (Partial)
To the Respondent : UNITED COLOR FILM LLC
Place of residence is unknown
(In both Arabic and English)
You are obliged to attend, in person or by an authorized attorney, the Hearing on 
17/05/2022 before the Case Management Office, Federal Court in Ajman, Civil 
Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office 2 - One day Court), as 
well as submitting a rejoinder to the case and all exhibits attached thereto within a 
period not exceeding ten days from the date of publication, for the consideration of 
the case with the number mentioned above in your capacity as the Respondent.
Judicial Services Office
ABDUL MALIK KHALFAN AL NAQBI

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

70392 Date 29/ 4/ 2022  Issue No : 13532
Dubai First Instance Courts

Notice by publication and payment order
In execution no 2049/2022/253 - Cheques Execution
Considered at Ninth Executive Circuit no 230
Execution Subject matter Claim for the amount of returned cheques, issued 
by RAK bank with the amount of AED 43580 cheques no (000864, 000865, 
000868)
Claimant AL INTISHAR INSULATION MAT. WORKS EST
Address UAE- Sharjah- AL MAJAZ- Behind King Faisal Street
Party to be notified : HIGH CASTLE CONTRACTING LLC Capacity : ENFORCEE 
Notice Subject : The above-mentioned execution was filed against you to obligate 
you with the payment of the execution amount to the claimant or to court treasury 
in addition to the amount of _____  as fees to the court treasury. Accordingly, court 
will proceed with the executive procedures against you in the event of your failure 
to commit to the mentioned decision within (o) days of this notice publishing.
Prepared by/ SARA ABDELRAHEEM ABDULLA

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Date 29/ 4/ 2022  Issue No : 13532
Dubai First Instance Courts

Notice by publication and payment order
In execution no 1916/2022/253- Cheques Execution
Considered at Ninth Executive Circuit no 230
Execution Subject matter : Claim for the amount of returned cheques no 
(203582,203603,203672,203537), issued by Dubai Islamic Bank with the amount of 
AED 47366 of which AED 10000 was received and accordingly the claim amount shall 
be AED 38839 including fees and expenses 
Claimant : AL INTISHAR INSULATION MAT. WORKS EST
Address : UAE- Sharjah- AL MAGAZ- Behind King Faisal Street - Building owned by 
Abdel Aziz Mohamed Apartment no 1
Party to be notified :  The Local Creative Contracting LLC - Capacity: ENFORCEE
Notice Subject : The above-mentioned execution was filed against you to obligate you 
with the payment of the execution amount of AED 40312 to the claimant or to court 
treasury. Accordingly, court will proceed with the executive procedures against you in 
the event of your failure to commit to the mentioned decision within (15) days of this 
notice publishing.
Prepared by/ Mona Hassan Mohamed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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�إخطار عديل - رقم �لت�شديق )2022/7336( 
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي - وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/ �سلمى الكتبي ، اماراتية حممد 
مبوجب الوكالة امل�سدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة 
عن بنك دبي ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / حمي الدين عبدالقادر احمد مريا تهامبي احمد مريا تهامبي - هندي اجلن�سية : وعنوانه اإمارة عجمان - �سكن عمال 

باملنطقة ال�سناعية اجلديدة بعجمان - غرفة رقم  53 - متحرك رقم 0508539326
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )28059( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف 
عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )28059( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا 
اليه واتخاذ  املرهونة  املركبة  ان للمنذر احلق يف بيع  ، وحيث  �ساكنا  اليه مل يحرك  املنذر  ان  املبلغ املرت�سد بذمته ال  ب�سرعة �سداد 

الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2015ف�صي ميت�صوبي�صي الن�صر Bعجمان35290
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني 
اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون ، مع اخالء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية 
جتاه ايه ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية 

ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. 
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إخطار عديل - رقم �لت�شديق )2022/7334( 

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/ �سلمى الكتبي ، اماراتية حممد مبوجب الوكالة 
امل�سدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن بنك 
دبي ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
امل��زه��ر - متحرك  ب��ال��ق��رب م�سجد   - 61 ف��ي��ال  دب���ي - دي���رة -  ال��ن��ق��ب��ي -  ي��و���س��ف  ي��و���س��ف خمي�ص ع��ب��داهلل  ال��ي��ه /  امل��ن��ذر 

 0502424240
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )743305.90( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )743305.90( درهم ، وحيث ان املنذر قد 
طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق 

يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2016ابي�ض رولزروي�ض ريث Eدبي 450
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني 
اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون وكذلك �سرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 1132-2019 اأمر على عري�سة حمكمة راأ�ص اخليمة مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

Date 29/ 4/ 2022  Issue No : 13532
NO 7336/ 2022 

Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: muhi aldiyn eabdalqadir ahmad mira
(OF UNKNOWN DOMICILE)

Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 28059 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 28059  AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn’t provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2015 Silver Mitsubishi Lanser B Ajman 35290

Therefore, we first warn you to pay 28059 AED within a maximum of one week from 
the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against 
you to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses 
and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE BY 
PUBLICATION

70392
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�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �حمد مطر عبيد �حمد �لكعبي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0005091/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد مطر عبيد احمد الكعبي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد ا�سماعيل م�سطفى ابو  غزالة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 19380 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد �أمري حمزة خالد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001559/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد اأمري حمزة خالد 
العنوان : اإمارة ال�سارقة - منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة 

- هاتف 0506053034 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اجرة ال�سارقة - ذ م م    يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 10816.0  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة  ذلك  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة.  ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء    �أمر   SHCFICICPL2022 /0002249 يف  �لدعوی رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد عبدالعزيز �سم�ص العامل
العنوان : 9493413  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�سالح / حاجي رم�سان علي حممد ابراهيم   التايل :

ن�ص احلكم 
انه بتاريخ 2022/3/22 

بعد الإطالع على الوراق 
والزمته  درهم   )29500( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

بامل�سروفات.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إعالن بالن�شر 

يف �لدعوی رقم 1928/2022 جتاري جزئي
حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية

املرفوعة من املدعية : �سركة دار التمويل )�ص.م.ع( 
�سد املدعى عليه : حممد �سرافراز �سيخ

املقرر  امل�سرفية  اخلربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا  للح�سور  مدعو  عليه  املدعى 
الكائن  اخلبري  مبقر  وذلك   04/05/2022 املوافق  اخلمي�ص  يوم  ظهرا   )12( ال�ساعة  عقده 
بدبي، منطقة اخلليج التجاري، برج برامي تاور، تقاطع �سارع برج خليفة مع �سارع العلم ، مكتب رقم 
، م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون بتقدميها للخبري   28 الطابق   2804  -  2803
كما ميكننا عقد الجتماع بنف�ص الوقت والتاريخ من خالل تقنية الت�سال املرئي عن بعد با�ستخدام 
هاتف:  هي  اخلبري  مع  التوا�سل  بيانات  باأن  علما  الهاتفي.  الت�سال  “ اأو   ZOOM “ برنامج 

expertmaher516@gmail.com  : الكرتوين  بريد  او   042696788
�خلبري �مل�شريف  / ماهر عادل �مل�شاعيد
0505523229 

�إعالن �إجتماع خربة 

70533
�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )93518/2022(

املنذره :- عبد اهلل حممد �سلطان العوي�ص ال�سويدي
)703985( رقم  جتارية  رخ�سة  للعقارات  وهوم  دوم  �سد - املنذر اليه :1- 

حممد يا�سر عبد اخلالق خان )ب�سفته حمرر �سيكات(  -2
درهم   404.080 وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  بالآتي:  لإنذارها  املها  املنذر  اىل  الإنذار  بهذا  املنذرة  نتوجه 
اأربعمائة واربعة الف وثمانون درهم مف�سله علي النحو التايل )ب�سرورة �سداد مبلغ وقدرة 50.000 درهم 
000316 امل�سحوبة علي بنك حبيب بنك اي جي زيورخ والذي ميثل الفرتة  كقيمة �سيك بدل ايجار رقم 
وقدره  مبلغ  �سداد  اإيل  بالإ�سافة   30/11/2021 بتاريخ  الإيجار  عقد  نهاية  وحتي   1/11/2021 من 
املاأجور يف  1/12/2021 حتي تاريخ ت�سليم  قيمة بدل الإيجار التي متثل الفرتة من  درهم   155.000
169.080 درهم قيمة فواتري الكهرباء واملياه وبالإ�سافة  �سداد مبلغ وقدره  اإيل  3/3/2022 وبالإ�سافة 
تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خالل  وذلك  امل�سافة  القيمة  �سريبة  قيمة  درهم   30.000 وقدره  مبلغ  �سداد  اإىل 
ا�ستالمكم هذا الإخطار واإل �سوف نلجاأ اإيل اإتخاذ الإجراءات القانونية �سدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة 

ببدل الإيجار عن فرتة �سغل املاأجور و�سداد املرت�سد يف ذمتكم والر�سوم وامل�ساريف
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�شارقة �البتد�ئية �الحتادية

 ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�شية �لتنفيذية رقم 3144 ل�شنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�شر�(
املنفذ �سده / حممد بن حيدر للعقارات �ص.ذ.م.م

ل�سالح طالب التنفيذ / بنك اخلليج الدويل �ص.م.ب 
http://www. للمزادات  المارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 

متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم اجلمعة املوافق 13/05/2022 وذلك لبيع العقارات العائد ملكيتها للمنفذ  يف   emiratesauction.ae
�سده )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقارات على النحو التايل: 

- العقار قطعة رقم 53 ملك مبنطقة النه�سة باإمارة ال�سارقة، �سعر التقييم : 12،150،000 درهم )اثنا ع�سر مليوناً ومائة وخم�سون األف درهم( 
 �سعر بداية العر�ص : 6،075،000 درهم وهو عبارة عن اأر�ص مبنية )ال�ستعمال : �سقق �سكنية - امل�سرح : اأر�سي مواقف + خم�سة بن�سبة طابقية 3(|
- العقار قطعة رقم 52 ملك مبنطقة اله�سة باإمارة ال�سارقة، �سعر التقييم : 7،370،000 درهم )�سبعة ماليني وثالثمائة و�سبعون األف درهم( �سعر 
.)3 بن�سبة طابقية  ار�سي مواقف + خم�سة   : امل�سرح   - �سكنية  �سقق   : ار�ص مبنية )ال�ستعمال  بداية العر�ص 3،685،000 درهم وهو عبارة عن 
- العقار قطعة رقم 26 ملك مبنطقة النه�سة باإمارة ال�سارقة، �سعر التقييم 12،543،000 درهم )اإثنا ع�سر مليوناً وخم�سمائة وثالثة واربعون األف 

درهم( �سعريداية العر�ص 6،271،500 وهو عبارة عن اأر�ص ف�ساء )ا�ستعمال : جتاري/ مكاتب/ �سقق �سكنية(. 
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

www. للمزادات  لالإمارات  اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى 
اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع  emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�سه معززا 

املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70498 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : اإبراهيم يو�سف خليفه غامن احلمريي - اجلن�سية : 
الإمارات العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كمل ح�سته البالغة )%100( 
وذلك اإىل ال�سيد : �سلطان �سامل را�سد بن خليف الطنيجي - اجلن�سية : الإمارات العربية 
ال�سارقة مبوجب  باأمارة  تاأ�س�ست  للعقارات(  النجوم  امل�سماه )واح�ة  الرخ�سة  املتحدة، يف 

رخ�سة رقم )626016( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، 
تعديالت اخرى:

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : حممد كالم ازهار ا�سالم - اجلن�سية : بنغالدي�ص، يرغب 
�سهاب  ال�سيد : حممد  اإىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
ال�ساطع  )الركن  امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�ص،   : اجلن�سية   - من�سي  عبداملناف  الدين 
رقم )788094(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  الهوائية(  الدراجات  ل�سالح 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / �سلطان في�سل م�سعل العدوان، اجلن�سية : المارات 
100% وذلك اىل ال�سيد / حممد  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
احمد حممد �سامل احلمادي، اجلن�سية : المارات بالرخ�سة امل�سماه )مطعم ك�سرة خبز( 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )774268( ال�سادرة من دائرة التنمية 

القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

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

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
البيع والتنازل عن كامل  ال�سادة/ ورثة نور جان بجوم يار حممد، يرغبون يف  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
يف  بنغالدي�ص،   : اجلن�سية   - حممد  يار  يون�ص  حممد   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�س�سهم 
 )513750( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  للخراطة(  الرحيل  )ور�سة  امل�سماه  الرخ�سة 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،
تعديالت اخرى: 1. تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )�سركة ال�سخ�ص الواحد )ذ.م.م((، 

اإىل ور�سة الرحيل للخراطة)ذ.م.م( - �سركة  للخراطة(  الرحيل  )ور�سة  من  التجاري  الإ�سم  تغيري   .2
خراطة(، )ور�سة  اإىل  )خمرطة(  من  التجاري  الن�ساط  تعديل  ال�سخ�ص الواحد(،  3. 

2013 يف �سان الكاتب  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 70555
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
 : اجلن�سية  ا�سالم،  نزرول  م�د  رحمن  خلويلور  م�د  ال�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد /  10% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  بنغالدي�ص يرغب يف 
في�ص الح�م�د حممد عبداحلق، اجلن�سية : بنغالدي�ص بالرخ�سة امل�سماه )عامل الطارات 
لتبديل ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )768191( ال�سادرة من 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / عبدالرزاق ح�سن احمد حممد املرزوقي - اجلن�سية المارات 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )�سماء ال�ساخمة 
رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  ل�سيانة 
)781830(، اإىل ال�سيد / �ساه ريا�ص مري احمد - اجلن�سية باك�ستان. تعديالت اأخرى : تغري 
ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات ، تغري ال�سم التجاري من �سماء ال�ساخمة ل�سيانة 

ال�سيارات اىل ور�سة باب خيرب ل�سيانة ال�سيارات - فرع 1 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / عبدالرحيم حممد امان، اجلن�سية : باك�ستان يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / خ�ان ار�سد، اجلن�سية 
غيارها(  وقطع  امل�ستعملة  ال�سيارات  لتجارة  اخلري  )ابواب  امل�سماه  بالرخ�سة  ال�سني   :
التنمية  دائرة  م�ن  ال�س�ادرة  رقم )537018(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�ست 

القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

 �عالن ن�شر�
اإع�الن ال�م�دع�ى ع�ل�ي�ه/ وف�ق�ا ال�ى ال�م�دع�ى ع�لي�ه / حمم�د بخ��ص ح�اجي احم�د 
ورث�ة   / املدع�ي  ان  ح�ي�ث  وذل�ك  ال�سناعية  الزب�ارة   - خورفك�ان  م�دي�ن�ة  وم�ق�ره 
اأق�ام �سدك�م دع�وى اي�ج�اري�ة  حممد را�س�د �س�يف - الوكي�ل : را�س�د �س�يف - ق�د 
م�دي�ن�ة  ببلدي�ة  اليجاري�ة  املنازع�ات  ف��ص  جلن�ة  لدى   45/2022 بالرق�م 
خورفك�ان. فيقت�س�ي ح��س�ورك�م �س�خ��سيا اأو ووك�ي�ال ع�ن�كم لتق�دمي طلباتكم اأو 
تنفيذ احلكم ال�سادر ي م�دة 15 ي�وم من تاريخ العالن للمثول اأمامها يف مقر 
ع�ن�ك�م يف  ار�سال وكيل  اأو عدم  بلدية خورفكان. ويف حال تخلفكم عن احل�سور 

الوقت املحدد فان اللجنة �سوف ت�ق�وم بنظر الدعوى ف�ي غ�ي�اب�ك�م
جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية 
قلم �لتنفيذ 

      �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
حكومة �ل�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر

TIGER PROPERTIES :ا�سم املطور
TREFOR MURPHY : ا�سم امل�سرتي

حيث اأن املطور املذكور اأفاد باأنكم قد تخلفتم عن �سداد ق�سط/اق�ساط م�ستحقة من ثمن 
الوحدة العقاريه رقم(3105 / 02( للم�سروع )O 2( دبي.

التنفيذية، نخطركم  13/2008 وتعديالته ولئحته  القانون رقم  وتنفيذا ملتطلبات 
ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإخطار. ويف حالة عدم 
الإلتزام مبا ذكر اأعاله خالل املدة امل�سار اليها، ف�سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

املن�سو�ص عليها يف املادة 11 من القانون املذكور.

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

MOJAU_2022- 0063465 رقم �ملعاملة
 تنازل/ بيع 

�إعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة. 

من الطرف الأول : طارق يو�سف عبداهلل املريزا احلمادي - اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة 
اإىل الطرف الثاين : نا�سر الدين فيرته كولوين �سم�ص الدين �سم�ص الدين - اجلن�سية : الهند 

بال�سم التجاري )�سوبر ماركت طارق املريزا(  ن�ساط الرخ�سة )�سوبر ماركت( واملرخ�ص من دائرة 
التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية  رقم 519090 

ال�سادرة بتاريخ  2003/4/5  
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70349

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�عالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف �لتنفيذ رقم  567/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 399/2020 اإ�ستئناف عقاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1،471،565.89 
درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

329 - فيال رقم   2 - �سارع احلرمل رقم  اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة الرب�ساء   : التنفيذ:�سهيلة يو�سف مو�سى املرزوقي   عنوانه  طالب 
وميثله : خمتار حممد باقر غريب   مول  الرب�ساء  بجانب   -  105

املطلوب اإعالنه : اأمنيات للعقارات �ستة املحدودة  - عنوانه : اإمارة دبي - املركز الرئي�سي لمنيات ، �سارع ال�سيخ زايد - اخلليج التجاري - برج 
m.obid@saadpartners.com - 0000000000 - 0509595154 ، 26 وان باي امنيات - الطابق

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2022/5/11 ال�ساعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�سوع الإعالن : 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم 
الر�ص 228  - امل�ساحة : 84.86 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ذا اوب�ص من اأمنيات - رقم الوحدة : RB302 - التقييم : 

درهم.   2360916.78
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
يف �لتنفيذ رقم  567/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 399/2020 اإ�ستئناف عقاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1،471،565.89 

درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
329 - فيال رقم   2 - �سارع احلرمل رقم  اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة الرب�ساء   : التنفيذ:�سهيلة يو�سف مو�سى املرزوقي   عنوانه  طالب 

وميثله : خمتار حممد باقر غريب   مول  الرب�ساء  بجانب   -  105
املطلوب اإعالنه : اأمنيات للعقارات �ستة املحدودة  - عنوانه : اإمارة دبي - املركز الرئي�سي لمنيات ، �سارع ال�سيخ زايد - اخلليج التجاري - برج 

m.obid@saadpartners.com - 0000000000 - 0509595154 ، 26 وان باي امنيات - الطابق
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2022/5/11 ال�ساعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�سوع الإعالن : 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم 
الر�ص 228  - امل�ساحة : 84.86 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ذا اوب�ص من اأمنيات - رقم الوحدة : RB302 - التقييم : 

درهم.   2360916.78
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 70197

�إعالن يف �لق�شية �لتنفيذية بالن�شر 
)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000824/ 

الكيميائية  لل�سناعات  العاملية  ال�سكون  موؤ�س�سة   - حكيم  خالد  حممد   : عليه  املحكوم  اإىل 
و�ساحبها خلفان عبداهلل اإ�سماعيل احلمادي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عزام غالب رجب الراوي ، اجلن�سية عراقي  

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

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 258622.0  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدی مكتب �إد�رة �لدعوی حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000622 يف  �لدعوی رقم

اإىل املدعي عليه : الإحتاد لالفالم امللونة - ذ م م
جمهول حمل الإقامة :   

)باللغتني العربية والإجنليزية( 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
اليوم الواحد( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/4/28 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 

ب���� مدينة دبي  4652(  والكائنة  �سركة /اإث��راء كابيتال �ص م ح  منطقة حرة )رخ�سة رقم 
املنطقة احلرة ملطار دبي �ص ب       ،  دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى 
�سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى 
مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ص الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2022/4/6  ب�ساأن اغالق 
وحل ال�سركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى 
الع��الن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   15 املطالبات خالل  مواجهتها عليه تقدمي هذه 

الربيد امل�سجل او الت�سال ب :  ال�سادة / ال�سيد / اإثراء كابيتال منطقة حرة  
�ص ب : 46886  ال�سارقة ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 505395552 971+ 
 accounts@ere.ae :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 15 يوما.

��شعار ت�شفية
70021

�لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
MOJAU_2022- 0063079 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعالن

ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد / حممد �سميم حممد �سليمان - بنغالدي�سي اجلن�سية اأرغب يف التنازل 
عن كامل ح�ستي البالغة )100%( اإىل ال�سيد / خالد دملوج �سعيد �سلطان ال�سويدي ، اماراتي اجلن�سية 
لت�سبح  اجلن�سية  بنغالدي�سي   -  ، �سليمان  حممد  فرقان  حممد   / ال�سيد  واىل   )%51( ن�سبته  لت�سبح 
ن�سبته )%24( وت�سبح ن�سبتي انا ال�سيد / حممد �سميم حممد �سليمان - بنغالدي�سي اجلن�سية)%25( 
باإمارة  تاأ�س�ست  يف الرخ�سة با�سم ))الركن الذهبي لتجارة الدوات الكهربائية وال�سحية  ذ م م(( والتي 
 - م  م  ذ  اىل  وكيل خدمات  القانوين من  ال�سكل  تغيري   .)787332( : رقم  الرخ�سة  ال�سارقة مبوجب 
اإ�سافة �سريك / �سركاء. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70021 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
MOJAU_2022- 0063425 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

اماراتي   - املرزوقي  فرحاين  معتوق  ال�سيد/عبدالكرمي  انا  باأنني  للجميع  معلوما  ليكن 
مرجان  الدين  زين   / ال�سيد  اإىل   )100%( ح�ستي  كامل  عن  التنازل  يف  اأرغب  اجلن�سية 
خيل، افغان�ستاين اجلن�سية لت�سبح ن�سبته )100%( يف الرخ�سة امل�سماه ))خمبز املا�ص(( 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم : )500815(؛ دخول وكيل خدمات 

تنازل �ساحب الرخ�سة لأخر
 2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13532 بتاريخ 2022/4/29 
يف �لدعوی رقم 340/2022 جتاري م�شارف جزئي

�سد كل من املدعى عليهم : 1 - امل�سادر ال�سرقية �ص ذ م م
2 - بيام ا�سمعيلي

3 - بويا عبدالر�سول ا�سمعيلي
املقامة من املدعى/ بنك ملي ايران، مبا اأن هناك دعوى مقامه �سدكم اأمام حماكم دبي حتت 
رقم 340/2022 جتاري م�سارف جزئي ، وحيث اأنه مت ندبنا خبريا ، ا�سبيا يف الدعوى، فاإننا 
وعمال باأحكام قانون الإثبات رقم 10 ل�سنة 1992 ، ندعوكم حل�سور اجتماع خربة اأو من 
ميثلكم قانونا والذي �سوف يعقد مبكتبنا على العنوان املو�سح اأدناه وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 

12/05/2022 يف متام ال�ساعة 11 �سباحا.
بناية الفجر - بردبي - منطقة عود ميثاء - �سارع اأم هرير ، اأ�سفل البناية مفرو�سات هوم ار ا�ص / 

مول زعبيل ، مكتب رقم 207 الدور الثاين. هاتف 043350095
�خلبري �ملحا�شبي 
حممد �شعيد �لظنحاين  

�إعالن �إجتمــاع خبــرة

70197



ثقافة وفن�ن

26

اجلمعة   29  إبريل    2022  م   -    العـدد   13532  
 Friday     29   April   2022   -  Issue No   13532

•• ال�شارقة-الفجر: 

اأعلن مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب، الذي تنّظمه موؤ�س�سة 
فّن، املعنية بتعزيز ودعم الفن الإعالمي لالأطفال والنا�سئة يف دولة الإم��ارات، عن 
من 15 اأبريل اجلاري  فتح باب الت�سجيل يف برنامج “تاأهيل املحكمني الواعدين”، 
وتنمية  ال�سباب  و  الأط��ف��ال  م��ن  امل��وه��وب��ني  لإ���س��راك  دع��م��اً  املقبل،  م��اي��و   15 حتى 
ذائقتهم يف حتكيم الأفالم �سمن فئتي الأطفال وال�سباب يف دورة املهرجان التا�سعة 

التي تنطلق يف �سهر اأكتوبر املقبل.
وت�سرتط املوؤ�س�سة على املتقدمني من فئتي الأطفال وال�سباب اأن يكون عمر املتقدم ما 
بني 12 وحتى 20 عاماً، من اجلن�سني، واأن يكونوا ممن ميتلكون ال�سغف واملوهبة يف 
املجال ال�سينمائي، ويتمتعوا مبهارات التحدث والتوا�سل مع الآخرين وحّب التعاون 
https://siff.ae/ :وامل�ساركة، ويتاح الت�سجيل عرب الرابط الإلكرتوين التايل

./junior-jurors-2022-registration-form
ور�ص العمل

 50 اإىل   40 ب��ني  م��ا  باختيار  الت�سجيل  ب��اب  اإغ���الق  بعد  امل��ه��رج��ان  اإدارة  و�ستقوم 
من  ابتداًء  تنتظم  والتي  الواعدين«،  املحكمني  »تاأهيل  لور�سة  لالن�سمام  م�سرتكاً 

التعريف  الأوىل  الور�سة  وت�سمل   ،2022 اأكتوبر  �سهر  بداية  وحتى  يوليو  �سهر 
وتعقد  ال��واع��د،  املُحكم  ودور  ال�سابقني  الواعدين  باملحكمني  والتعريف  باملهرجان 
بني 25 – 28 يوليو، فيما تت�سمن الور�سة الثانية تدريب امل�ساركني على م�ساهدة 
جمموعة من اأفالم املحرتفني وتعلم كيفية حتليل الأفالم وتعقد خالل 15 – 18 

اأغ�سط�ص املقبل. 
والتدريب على  اختياره،  الثالثة وت�سمل حتليل كل حُمكم لفيلم من  الور�سة  تليها 
اختيار الفيلم الفائز، وتعقد خالل 12 – 15 �سبتمرب املقبل، ويف الور�سة الرابعة 
للمهرجان  ال�ستعداد  على  امل�ساركون  يتدرب  اأكتوبر  و4   3 يومي  تقام خالل  التي 
وتوزيع مهام املُحكمني، ويف الور�سة الأخرية يوم 9 اأكتوبر تقام ور�سة التح�سريات 

حلفل افتتاح املهرجان.
ومهرجان  )ف��ن(  موؤ�س�سة  مديرة  القا�سمي،  اهلل  عبد  بنت  جواهر  ال�سيخة  وقالت 
�سناعة  مب�ستقبل  النهو�ص  »اإن  وال�سباب:  لالأطفال  ال��دويل  ال�سينمائي  ال�سارقة 
املبدعني  م��ن  ج��دي��دة  ب��اأج��ي��ال  ال�ستثمار  يتطلب  واملنطقة  الإم����ارات  يف  ال�سينما 
والأطفال وال�سباب �سواء على م�ستوى �سناعة الأفالم اأو نقدها وتقييمها، وتطوير 
معايري لديهم لتقدير النوعي واملميز منها، لهذا ي�ستكمل املهرجان روؤيته يف تطوير 
ودعم املبدعني ال�سينمائيني الأطفال وال�سباب، من خالل فتح املجال اأمامهم لتعلم 

اأمامهم  ووا�سعة  �ساملة  من�سة  املهرجان  ليكون  الأف���الم،  حتكيم  خ��ربات  واكت�ساب 
لحرتاف �سناعة الأفالم«.

اأمام كل الأطفال وال�سباب الراغبني يف امل�ساركة، ممن  واأ�سافت: »الدعوة مفتوحة 
عند  ال��وق��وف  الأف���الم  تقييم  ومعايري  م��ه��ارات  واح���رتاف  لتعلم  ال�سغف  ميلكون 
كبري  جمتمع  ل�سناعة  نتطلع  )ف��ن(  موؤ�س�سة  يف  فنحن  قوتها،  ون��ق��اط  جماليتها 
التجارب واخلربات،  املبدعني، ويتبادلون  ال�سينمائيني اجلدد، يتوا�سل خالله  من 

ويطلعون على ثقافات وفنون وتقنيات جديدة«.
وتعنى الور�ص بتاأهيل جمموعة خمتارة من النا�سئة وال�سباب املوهوبني لي�سبحوا 
حمكمني ونقاد اأفالم واعدين خالل مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل لالأطفال 
»اأف�سل فيلم من �سنع  التا�سعة، و�سيكون دورهم اختيار وتقييم  وال�سباب يف دورته 
التي  ال�سينمائية  النقا�سية  احللقات  يف  امل�ساركة  جانب  اإىل  واليافعني«  الأط��ف��ال 

تنظمها اإدارة املهرجان. 
31 ع�سواً من  املا�سي جلنة حمكمني واع��دة �سّمت  العام  وك��ان قد �سارك يف دورة 
الأطفال وال�سباب، اأ�سحاب املوهبة والقدرة الكبرية يف التقييم والنقد، حيث قامت 
بني  ال�سينمائية  الثقافة  ن�سر  يف  ت�سهم  روؤي��ة  على  بناء  الأع�ساء  باختيار  اللجنة 

الأطفال وال�سباب وت�سجيع النا�سئة على �سناعة اأفالمهم ال�سينمائية اخلا�سة.

•• اأبوظبي-الفجر

 اأعلن رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي عن اإطالق 
»تكوين  اإط��ار معر�ص  يف  ويونيو  مايو  ل�سهري  برناجمه 
وح�سام  زاده  حائري  وركني  زاده  حائري  رام��ني  ع��ذري: 
رحمانيان« املقام حالياً. وت�سم قائمة الفعاليات املجانية 
تنظيم جولٍت عائلية اإىل املعر�ص، وعر�ص �سل�سلة اأفالم 
حول  الفنانني  مع  وح��وارات  اإت�ص«،  اآر  اآر  »�سينما  بعنوان 

اأعمال  اإن�ساء  يف  الفنانني  واإب���داع  الفني  التعاون  طبيعة 
فنية جديدة ت�سمل خمتلف التخ�س�سات. 

امل�ساركة  فر�سة  وال����زوار  للم�ساركني  ال��ربن��ام��ج  ويتيح 
الهجرة  مثل  متنوعة،  موا�سيع  ح��ول  مهمة  ح���وارات  يف 
الخت�سا�سات  ب��ني  وال��ت��ع��اون  الفني  والإب�����داع  وال��ل��ج��وء 
�سيغٍة  اعتماد  على  فعالية  كل  وت�سجع  املختلفة،  الفنية 
التفاعل ت�سمل الكالم وال�ستماع وامل�ساهدة  خمتلفة من 
املقام  املعر�ص  يف  بجولة  الفعاليات  �ستنطلق  واحل��رك��ة. 

التنفيذية  املديرة  األي�سون،  مايا  قبل  من  مقدّمة  حالياً 
اأب��وظ��ب��ي، بالإ�سافة  ن��ي��وي��ورك  ال��ف��ن يف ج��ام��ع��ة  ل����رواق 
نا�سئة  جمل�ص  م��ن  بتنظيم  وفعالية  عائلية،  جولة  اإىل 
اآر  اآر  اأف��الم بعنوان »�سينما  ال��رواق، وح��وار فني، و�سل�سلة 
اإت�ص« لعر�ص الأعمال التي لعبت دوًرا مهماً يف التطوير 

الإبداعي للفنانني.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ال��ربن��ام��ج، ق��ال��ت م��اي��ا األ��ي�����س��ون، املديرة 
اأبوظبي:  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  ال��ف��ن  ل���رواق  التنفيذية 
“تتمثل اأبرز عوامل النجاح امل�ستمر الذي حققه معر�ص 
ا�ستخدمه  ال����ذي  ال��ف��ن��ي  الأ����س���ل���وب  ع�����ذري« يف  »ت��ك��وي��ن 
زاده وح�سام  وركني حائري  زاده  رامني حائري  الفنانون 
رحمانيان، من خالل جت�سيدهم الإلهام الذي وجدوه يف 

املجتمع الفني الإماراتي.
 وق����ّدم ال��ف��ن��ان��ون امل��ب��دع��ون اأع���م���اًل ت��دع��و اجل��م��ه��ور اإىل 
التفاعل معها ب�سكل مبا�سر، باأ�سلوٍب يت�سم باملرح والقدرة 
ال��وق��ت. وان��ط��الق��اً من  على حت��ري��ك امل�ساعر م��ع م���رور 
ذلك، ي�سّرنا تقدمي جمموعة وا�سعة من الفعاليات التي 
على  والط��الع  والفنانني  الفن  التفاعل مع  للزوار  تتيح 

اإبداعاتهم املتنوعة«.
للجميع  وم��ت��اح��ة  جمانية  الفعاليات  يف  امل�ساركة  وُت��ع��د 
اإظهار حالة املرور الأخ�سر على  عند الت�سجيل، �سريطة 
تطبيق احل�سن. ويتعني على ال�سيوف الو�سول قبل 15 
دقيقة من بدء العر�ص. وي�ستمّر معر�ص »تكوين عذري: 
رامني حائري زاده وركني حائري زاده وح�سام رحمانيان« 

حتى يوم 12 يونيو.
امل��ق��ي��م يف الإم�����ارات،  ال��ف��ن��ي الإي�����راين  ال��ث��الث��ي  وي�ستهر 
امل�ساريع  م��ن  جمموعة  بتقدمي  وح�����س��ام،  ورك��ن��ي  رام���ني 
املتحركة  وال��ر���س��وم  وال��ل��وح��ات  وال��ع��رو���ص  ال�ستثنائية 

املتميزة وال�سريالية
، والتي مت عر�سها عاملياً يف العديد من فعاليات البينايل 
واملتاحف الكربى. وعمل الفنانون الثالثة يف اأول معر�ص 
تعك�ص  عامة  اأج���واء  ابتكار  على  الإم����ارات  يف  لهم  ف��ردي 
الفنان  الفنية من خالل عالقات  الأعمال  طريقة تطور 

مع الآخرين. وميّثل معر�ص »تكوين عذري« خال�سة 13 
عاماً من العي�ص والعمل امل�سرتك كفنانني يف دبي، حيث 
املتطورة  واحل���وارات  الأف��ك��ار  من  ون�سيجاً  م�سهداً  يوّلد 
ب��ا���س��ت��م��رار م��ع م�����س��اه��م��ني وف��ن��ان��ني وغ��ريه��م م��ن زوار 

منزلهم. 

تفا�صيل الفعاليات
جولة يف معر�ض »تكوين عذري« باإ�صراف قّيم فني

رواق  م�صاًء،   6:30 ال�صاعة  مايو،   10 الثالثاء، 
الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي

ميكن الت�سجيل من خالل الرابط الإلكرتوين
ب���زي���ارة امل��ع��ر���ص الن�����س��م��ام اإىل مايا  مُي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني 
نيويورك  جامعة  يف  الفنيني  القّيمني  رئي�سة  األي�سون، 
رامني  ع��ذري:  »تكوين  اأبوظبي، يف جولة �سمن معر�ص 
رحمانيان«،  وح�����س��ام  زاده  ح��ائ��ري  ورك��ن��ي  زاده  ح��ائ��ري 
التي  املختلفة  الإلهام  عوامل  على  ال�سوء  ي�سلط  وال��ذي 
اأمام  الفر�سة  وُتتاح  الفنانني.  اإبداعات  بلورة  يف  �ساهمت 
امل�ساركني يف اجلولة لالطالع على تطور فن الرق�ص يف 
ال�سابقة،  واحل��روب  الفنية  والأعمال  املختلفة،  الثقافات 
مع  وتفاعالتها  الراهنة،  الإخبارية  الق�س�ص  جانب  اإىل 
امل�ستقبل  عن  جديدة  �سورة  ال��زوار  ملنح  العامل  جمريات 
م���ن خ���الل الإح�����س��ا���ص ال�����س��ع��ري ل��ل��ك��ل��م��ات والإمي������اءات 
واخلطوط الفنية امللونة. ويلي اجلولة تقدمي امل�سروبات 

املنع�سة اإىل الزوار. 

جمل�ض نا�صئة الرواق - ميتامورفو�صي�ض: التعاون. 
التحاور. االنعتاق

الفن  رواق  ع�صرًا،   4 ال�صاعة  مايو،   14  ، ال�صبت 
بجامعة نيويورك اأبوظبي

ميكن الت�سجيل من خالل الرابط الإلكرتوين
يدعو جمل�ص نا�سئة الرواق اجلمهور للتفاعل مع معر�ص 
الفنية  املمار�سات  ا�ستك�ساف  خ��الل  من  ع��ذري«،  »تكوين 
وح�سام  زاده  وركني حائري  زاده  رامني حائري  للفنانني 

للعثور  بع�سهم  م��ع  امل�����س��ارك��ون  و���س��ي��ت��ع��اون  رح��م��ان��ي��ان. 
الر�سم وجتميع  للحوار من خالل  اأ�ساليب مالئمة  على 
امل�ساركني  على  ويتعني  جماعي.  ب�سكل  الفنية  املل�سقات 
اتباع ا�سرتاتيجية حمددة لالإبداع، حيث �سيتناوبون على 
الر�سم بكل حرية على لوحة واحدة م�سرتكة، ف�ساًل عن 
عندما  لحقاً  الفنية  اأعمالهم  اإىل  العودة  حرية  منحهم 

يرغبون بذلك. 

جولة ال�صبت العائلية
ميكن الت�صجيل من خالل الرابط االإلكرتوين

الفن  رواق  ظــهــرًا،   2 ال�صاعة  مايو،   21 ال�صبت، 
بجامعة نيويورك اأبوظبي

ميكن للعائالت مع الأطفال امل�ساركة يف جولة ممتعة يف 
اإبداعات  على  والط���الع  ع���ذري«،  »تكوين  رح��اب معر�ص 
لليافعني  خم�س�ص  اإر���س��ادي  كتّيب  با�ستخدام  الفنانني 
الرابط  م���ن خ���الل  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ال���ف���ن. مي��ك��ن  رواق  م���ن 

الإلكرتوين

ــالم  االأف عــن  االإعـــالن  �صيتم  اإتــ�ــض:  اآر  اآر  �صينما 
قريبًا

حوار فني: �صيتم االإعالن عن التفا�صيل قريبًا
ال�صبت، 11 يونيو، ال�صاعة 5:30 م�صاًء، رواق الفن 

بجامعة نيويورك اأبوظبي
زاده  ح��ائ��ري  رام���ني  م��ن  ل��ك��ل  الفنية  الإب���داع���ات  ت�سمل 
وركني حائري زاده وح�سام رحمانيان التعاون مع خمتلف 
التخ�س�سات واملجالت، وميكنها اأن تتخذ اأ�سكاًل متنوعة 
وفناين  املعماريني  واملهند�سني  وال�سعراء  الفنانني  م��ع 
املعادن،  الرق�ص وخرباء الطاقة الكهربائية وفنيي حلام 
وحتى الطبيعة. وميتاز الفنانون الثالثة بالنفتاح الدائم 
الآخرين  الفنانني  وي��دع��ون  اجل��دي��دة،  الحتمالت  على 
جديدة  اآف��اق  وفتح  اإبداعاتهم،  يف  حرية  بكل  للم�ساهمة 
اكت�ساف  اأم��ام  وا�سعاً  املجال  يف�سح  ما  الفنية،  لأعمالهم 

التوجهات الب�سرية املفاجئة وغري املتوقعة. 

رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي يطلق برناجمه اجلديد والغني بالفعاليات املتميزة

•• دبي- الفجر:

دبي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة  م��ن  وف��د  ح�سر   
الوطني  اجلناح  معر�ص  افتتاح  للثقافة”  “دبي 
 59 ال���دورة  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
اأقيم حتت عنوان  ال��ذي  البندقية”  “بينايل  من 
ال�سروق والغروب”  اإبراهيم: بني  اأحمد  “حممد 
الإماراتي  للفنان  ج��دي��داً  تركيبياً  ع��م��اًل  وق���دم 

حممد اأحمد اإبراهيم. 
من  ك���اًل  ���س��م  ال���ذي  للثقافة”  “دبي  وف���د  وزار 

ب����ن خ���رب���ا����ص، املدير  ���س��ع��ي��د م����ب����ارك  ال���دك���ت���ور 
“دبي  يف  والآداب  ال���ف���ن���ون  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للثقافة”، وجنالء بو�ست ورفيعة ال�سويدي و�سما 
البندقية  بينايل  يف  الرئي�سية  املنطقة  ال��زف��ني، 
اأقيم  ال��ذي  للمعر�ص  الرئي�سية  القاعة  مل�ساهدة 
على  واط���ل���ع  الأحالم”،  “حليب  ع���ن���وان  حت���ت 

معرو�سات اأجنحة عدد من الدول امل�ساركة.
ال���ذي ينّظمه  امل��ع��ر���ص  اف��ت��ت��اح  ال��وف��د  كما ح�سر 
الفنانون  “اآفاق:  ع��ن��وان  حت��ت  اأبوظبي”  “فن 
مبدينة  فران�سيتي  كافايل  ق�سر  يف  النا�سئون”، 

البندقية بالتزامن مع بينايل البندقية 2022، 
والذي افتتحته معايل نورة الكعبي، وزيرة الثقافة 
الإمارات:  من  فنانني  ثالثة  بح�سور  وال�سباب، 
وكري�ستوفر  ال��ل��م��ك��ي  وه��ا���س��ل  اهلل  ع��ب��د  م��ي��ث��اء 
الوفد  ذل���ك، ح�سر  ج��ان��ب  اإىل  ب��ن��ت��ون.  ج��و���س��وا 
العربية  اململكة  من  لكل  الوطني  اجلناح  افتتاح 
ال�سعودية، و�سلطنة ُعمان وجمهورية اأوزبك�ستان. 
“بيغي  اإىل م��ت��ح��ف  ب���زي���ارة  اأي�����س��اً  ال���وف���د  وق����ام 
جمموعة  على  واطلعوا  البندقية  يف  غوغنهام” 
املعرو�سات الدائمة هناك واملعر�ص املوؤقت املرتبط 
ال�سريالية؛  للفنون  البندقية  بينايل  مبو�سوع 
جميع  م��ن  �سريالية  فنية  اأع��م��اًل  ���س��اه��دوا  حيث 
اأعمال ليونارا  اأوروب��ا والغرب، مبا يف ذلك  اأنحاء 
كارينغتون.  كما زار فريق “دبي للثقافة” ق�سر 
املعا�سرة  الفنية  الرتكيبات  على  واط��ل��ع  دوج���ي، 

للر�سام والنّحات الأملاين اأن�سيلم كييفر.
“دبي  اإط����ار ج��ه��ود  وت��ن��درج ه��ذ امل�����س��ارك��ة �سمن 
مع  ثقافية  ج�سور  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة  للثقافة” 
التعاون  تعزيز  �سبل  وا�ستك�ساف  الدويل،  املجتمع 
متكني  اأج��ل  من  العاملية  الثقافية  املوؤ�س�سات  مع 
املبدعني يف الإمارة من امل�ساركة يف من�سات عاملية 
مرموقة، مثل بينايل البندقية، والتاأ�سي�ص مل�سهد 

ثقايف فني للدولة على امل�ستوى العاملي. 

وفد من »دبي للثقافة« يف افتتاح اجلناح الوطني يف بينايل البندقية 2022

ي�صاركون يف حتكيم اأفالم املهرجان �صمن فئات االأطفال وال�صباب

»ال�ضارقة ال�ضينمائي الدويل لالأطفال وال�ضباب« يفتح باب الت�ضجيل لربنامج» تاأهيل املحكمني الواعدين«
- جواهر بنت عبد اهلل القا�صمي: نتطلع ل�صناعة جمتمع كبري من ال�صينمائيني اجلدد

املعر�ض  يف  عائلية  جوالت  ي�صمل  الربنامج   ••
�صينمائية  اأفــالم  �صل�صلة  حل�صور  وفر�صة  الفني 

ولقاء فنانني وامل�صاركة يف حوارات فنية
ترتبط باملعر�ض املقام حاليًا حتت  •• الفعاليات 
وركني  زاده  حائري  رامني  عذري:  تكوين  عنوان 

حائري زاده وح�صام رحمانيان 
بعنوان  تقام  ال�صينمائية  االأفــالم  �صل�صلة   ••

�صينما اآر اآر اإت�ض حتت اإ�صراف الفنانني
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"�ستار  امل�سابقات  برنامج  مع  الفنية  بدايتها  كانت   -  1
اأكادميي 2" عام 2004

طيبة"  "واحدة  بعنوان  األبوماتها  اأول  اأ�سدرت   -  2
عام 2007 مع روتانا

عام  عليا"  "وعد  ال��ث��اين  األ��ب��وم��ه��ا  اأ����س���درت   -  3
2009

نالت  التى  امل�سورة  الكليبات  من  ع��ددا  قدمت   -  4
عليا"،  حم�سوب  م�ص  "حب  منها  الكثريين  اع��ج��اب 
جناحا  حققت  التي  تانية"  و"واحدة  عليا"،  "وعد 

كبريا وهي من اأحلان تامر عا�سور.
بنف�سها. اأغانيها  من  عدد  بتلحني  قامت   -  5

م�سوارها  يف  ال�سهرية  الغانى  من  عددا  قدمت   -  6
وقدمت   ،2019 "الرجالة" عام  اأغنية  منها  الغنائى 

عدة اغانى من تلحينها
اع��ت��زال مهنة  اأعلنت  قد  ع��ادل  زي��زى  الفنانة  وكانت 
ال��غ��ن��اء ب��ع��د ال��ت��ف��ك��ري يف الأم������ر ودع�����م م���ن بع�ص 
الأ�سخا�ص القريبني منها، حيث ن�سرت زيزى عادل 
"اإن�ستجرام"،  على  ال�سخ�سى  ح�سابها  عرب  فيديو 
قالت خالله: "اأنا النهاردة طالعة اأقول خرب مهم 

اأخدته يف حياتى وهو قرار اعتزاىل".
مهنة  اأ���س��ي��ب  "قررت  ع�����ادل:  زي����زى  واأ����س���اف���ت 
املطربة، والقرار اأنا خمدتهو�ص امبارح اأنا وخداه 
من فرتة كبرية جدا، ب�ص ميكن مطلعت�ص قلت 
وق��ت��ه��ا لأن���ى ك��ن��ت ح��اب��ة اأت��ك��ل��م م��ع نف�سى ومع 

النا�ص القريبة اأوى".
وتابعت: "النا�ص القريبة منى عارفني نف�سهم 
ودعمونى  �سجعونى  ال��ق��رار  على  قلتلهم  ومل��ا 
بيبعدنى  ده  الع���ت���زال  ق����رار  ومي��ك��ن  ك���م���ان، 
ال�سهرة  وه����ى  احل���ي���اة  م���غ���ري���ات  اأك�����رت  ع���ن 

والأ�سواء".
وا�ستطردت: "اأنا ببعد عن الفن ع�سان بقرب 
م��ن رب��ن��ا، وال��ف��رتة ال��ل��ى ف��ات��ت ق��رب��ت م��ن ربنا 
اأكون  اإن��ى لزم  ج��دا، ولقيت ان القراآن بيقوىل 
اأكون  ب��ق��در  م��ا  ق��د  على  وب��ح��اول  ملتزمة،  �ست 

ملتزمة وهت�ستغربوا �سوية انى طالعة ب�سعرى وم�ص حمجبة، وميكن 
يتممها عليا،  ربنا  ينعم عليا باحلجاب، وبدعى  ربنا مل  ل�سه  ده لأنى 

وكل حاجة بتيجى خطوة خطوة ومفي�ص حاجة بتيجى مرة واحدة".
كمان  اأق���ول  ع���اوزة  "اأنا  قائلة:  دخلها  م�سدر  ال��ف��ن  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الفن هو م�سدر دخلى ورزقى، واأنا ب�سيب حاجة بعي�ص منها و�سيبتها 
وعارفة اإن ربنا هريزقنى، واأنا را�سية جدا عن قرارى ومب�سوطة جدا 

بيه وحابة اللى جاى جدا وحا�سة اإن حياتى اختلفت متاما".
واأ�سافت: "ميكن ملا اأخدت القرار تعر�ست ملواقف واللى ت�سمى اختبار 
ج���اىل عر�ص  والإن�����س��ان �سعيف، لأن  اخ��ت��ب��ار �سعب  وك���ان  رب��ن��ا  م��ن 
جمالي�ص واأنا مبار�ص مهنة الغناء، ولكن احلمد هلل ربنا كرمنا وقدرت 

اأرف�ص من دعم من نا�ص حواليا".
والفن حرام،  الفن حالل  اإن  اأدخ��ل يف حتة  ع��اوزة  "اأنا م�ص  وتابعت: 
واإنى  نف�سى،  ع��ن  بتكلم  طالعة  اأن��ا  داع��ي��ة  اإن��ى  طالعة  مبقا�ص  ع�سان 

بطلت اأغنى ودينى بيقوىل كده وكل واحد حر يف حياته".
واختتمت حديثها: "اأنا حابة اأموت وربنا را�سى عنى وميكن دى حاجة 
كلنا بنتمناها، فاأنا م�ص عارفة هاموت امتى ولكن كل اللى عوزاه اأكون 
واأفعاىل،  واأنا را�سية عن نف�سى وحياتى  واأقابله  م�ستعدة ملقابلة ربنا 
واحلمد هلل ربنا كرمنى والتزمت، وربنا يكرم التزم اكرت وادعوىل ان 

ربنا يثبتنى على اللى انا فيه".

زيزي عادل توجه ر�صالة لوالدها الراحل  
�ساركت  الفنانة املعتزلة زيزي عادل، متابعيها ب�سورة جمعتها بوالدها 
باأخذ  حالًيا  و�سعادته  لفقدانه،  ال�سديد  حزنها  عن  معربة  ال��راح��ل،  

قرار العتزال الذي اأعلنته موؤخًرا.
وكتبت زيزي عادل عرب ح�سابها ال�سخ�سي على اإن�ستجرام: كان نف�سي 
تكون موجود يا حبيبي وتفرح يل، وتدعيلي، زي كل النا�ص ما دعت يل، 
واأ�سوفك واأنت مب�سوط، وبتتباهى بيا قدام النا�ص، واأنا �سالت وعرفت 
اأنا ربنا را�سي عني،  اإنك دلوقت بتتباهى بيا بني الأم��وات، وطول ما 

وببعد عن اأي فعل يغ�سبه؛ فاأنا بخري، طول ما اأنت بخري يا حبيبي.
و10  كبري،  ِحمل  عليك  من  �سيلت  اإين  عارفة  ع��ادل:  زي��زي  وتابعت 
واأتكلم  اأ�سمع �سوتك،  وح�سني  وح�ستني،  اأ�سوفك،  ما  �سنني من غري 
اأن  معاك، ربنا يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك يا حبيبي يا بابا، اإىل 
اأرج��و الدعاء لأب��ي يف هذه الأي��ام املباركة،  ب��اإذن اهلل،  نلتقي يف اجلنة 

ف�ساًل ولي�ص اأمًرا. 

ملك زاهر: �ضعيدة مب�ضاركتي 
�ضيفة �ضرف يف "يف بيتنا روبوت"
بامل�ساركة  ال�سديدة  �سعادتها  زاهر، عن  اأحمد  ال�سابة ملك  الفنانة  اأعربت 
ك�سيفة �سرف �سمن اأحداث احللقة 26 من م�سل�سل "يف بيتنا روبوت 2"، 

الذى يعر�ص حاليا �سمن �سباق دراما رم�سان 2022. 
ون�سرت ملك، �سورا لها من كوالي�ص امل�سل�سل، عرب ح�سابها على ان�ستجرام، 
اللي  امل�سل�سل  يف  �سيفة  كنت  اإين  جدا  مب�سوطة  "كنت  بتعليق:  �سحبتها 
مب�سوطة  وكنت  اأوي،  ال�ساطر  جيمي  ومع  روب��وت،  بيتنا  يف  الدنيا  مك�سر 
اكرت اإين ا�ستغلت مع اأبطال العمل اللي مافي�ص األذ منهم، يارب نكون كنا 

�سيوف خفاف واحللقة عجبتكم".
م�سل�سل يف بيتنا روبوت بطولة ه�سام جمال، �سيماء �سيف، عمرو وهبة، ليلى 
زاهر، دنيا ماهر، حممد اأوتاكا، طه د�سوقى، مى دياب، وعدد من �سيوف 
املحمدي  واأحمد  حميي  اأحمد  فكرة  والعمل  ع��ادل  �سريى  منهم  ال�سرف 

و�سيناريو وحوار عمرو وهبة واإخراج اأ�سامة عرابي.

وا�صتهرت باأداء االأغنيات ال�صريعة التي حققت جناحًا كبريًا لدى ال�صباب

زيزي عادل .. 7 معلومات عن املطربة 
بعد اإعالن اعتزالها الغناء

اأثارت املطربة ال�صابة زيزي عادل اجلدل عرب 
قرارها  بعد  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
بالرغم  اأنه  موؤكدة  متاما،  الغناء  اعتزال 
من كونه م�صدر رزقها الوحيد لكنها قررت 

االعتزال.
على  ح�صابها  عرب  فيديو  يف  زيزي،  واأكدت 
املا�صية  الفرتة  خــالل  اأنها  "اإن�صتغرام"، 
ــنــزل، وتــقــربــت مــن اهلل ومن  الــتــزمــت امل

غري  وهي  اجلمهور  على  وخرجت  لاللتزام،  ير�صدها  الدين  باأن  واقتنعت  القراآن، 
ال�صتكمال  اختبارات  عدة  يف  كانت  املا�صية  الفرتة  خالل  اأنها  حمجبة.واأو�صحت 
طريقها اأوال، ولكنها يف النهاية قررت االعتزال عن اقتناع تام، موؤكدة اأنها عادت 
عن  املعلومات  من  عدد  قراراتها.ونر�صد  يف  ب�صدة  ودعمتها  منها  املقربة  للدائرة 

املطربة زيزي عادل بعد قرار اعتزالها الغناء :

اأغانية  اأح���دث  ت�سجيل  م��ن  منري  حممد  الكينج  انتهى 
التي ي�ساركه فيها الغناء الفنان اأكرم ح�سنى وغري حمدد 
ان��ت��ه��اء �سهر  ب��ع��د  م��وع��ًدا لطرحها وامل��ف��رت���ص ط��رح��ه��ا 

رم�سان والأغنية من كلمات واأحلان اأكرم ح�سني
 وتقول كلماتها: "�ساألته هل داق الولع كان اجلواب �سده، 
���س��اق ال���دلل ���س��اق ال��دل��ع مفاتيح ه���واه ���س��دوا، وم�سيت 
اأو�سو�ص يف الودع، ول جاين يوم رده، اللي فتح باب الوجع، 

واجب عليه رده".
�سارك النجم اأكرم ح�سني، متابعيه وجمهوره، ب�سورة من 
كوالي�ص ت�سوير م�سل�سله "مكتوب عليا"، الذي يعر�ص يف 
ال�سباق الرم�ساين احلايل، وظهر ح�سني يف ال�سورة التي 
وهو  ان�ستجرام،  مبوقع  ال�سخ�سي  ح�سابه  ع��رب  ن�سرها 
الكوالي�ص،  يف  احلميد،  عبد  فردو�ص  النجمة  خلف  يقف 
الفنانة  ���س��ك��راً  " جلجل وال��ب��ات��ع��ة،  ال�����س��ورة  وك��ت��ب ع��ل��ى 

القديرة فردو�ص عبد احلميد، مكتوب عليا"
وخالل اأحداث امل�سل�سل يقوم جلجل بالقرتاب من بدوي 

والتعاون معه يف اأعماله الفا�سدة،  
الفنانة  ف��ج��اأة  لتظهر  غ��ري��ب،  م��ك��ان  اإىل  م��ع��ه  وي��ذه��ب 
بدوي  وال��دة  �سخ�سية  يف  عبداحلميد  ف��ردو���ص  القديرة 
متحكمة  قوية  �سخ�سية  وت��ق��دم  عبداجلليل"،  "عمرو 
يف ك��ل ���س��ىء، وت��ع��م��ل ت��اج��رة ���س��الح وخم����درات وتخطف 

الأط���ف���ال، ول��ك��ن��ه��ا تعطف ع��ل��ى اب��ن��ه��ا ب���دوي وت��غ��ن��ي له، 
وعندما ينام ت�سطحب جلجل لتك�سف له عن قائمة ت�سم 
اأبناءها بالكامل وتك�سف له اأن كل هوؤلء خطفتهم ولي�سوا 

اأبناءهم.
ويتعاطفا  و�سلمى،  روق��ة  بني  قوية  �سداقة  عالقة  تن�ساأ 

معا ب�سبب ظروف حياتهم ووحدتهم،
 ثم حتاول روقه جمددا اإف�ساد عالقة �سلمى بجلجل، يف 

)ماما  ميالدها  بعيد  عبداحلميد  ف��ردو���ص  حتتفل  حني 
باتعه( وخالل الحتفال تكت�سف �سرقة اأموال منها، فيبلغ 

جلجل عن احلرامي احلقيقي، 
ثم تقوم روقه جمددا باإبالغ �سلمى اأن جلجل يتالعب بها 
ويعرف عددا كبريا من البنات يف وقت واحد، فتك�سف لها 
�سلمى اأن جلجل اأبلغها اأن روقه مدمنة كحوليات وتع�سق 

ال�سرقة وجتري خلف �سيارة الر�ص.

تفا�ضيل اأغنية الكينج حممد منري مع اأكرم ح�ضني
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طريقة 8-7-4 
لتغفو يف نوم عميق 

خالل دقائق!
4-7-8 للنوم، التي تت�سمن تقنية  اأندرو ويل، طريقة  ابتكر الدكتور 

تنف�ص للم�ساعدة على ال�سرتخاء.
وتتمثل اخلطوة الأوىل يف و�سع طرف الل�سان على اجللد خلف الأ�سنان 
اأخرج  ال��و���س��ع،  ه��ذا  الل�سان يف  على  احل��ف��اظ  وم��ع  العلوية.  الأم��ام��ي��ة 
الزفري بالكامل، وا�سنع �سوت الزفري. ثم اأغلق فمك وا�ستن�سق بهدوء 

من خالل اأنفك وعّد حتى رقم اأربعة.
ثم احب�ص اأنفا�سك للعد حتى �سبعة، وتنف�ص ب�سكل كامل من خالل الفم 

وعّد حتى ثمانية.
ويعترب هذا "نف�سا واحدا" من 4-7-8، والذي ميكن اأن يكون مبثابة 

الع�سبي". للجهاز  طبيعي  "مهدئ 
ويقال اإن هذه التقنية ت�سبح اأكرث فاعلية مع املمار�سة، حيث ينام بع�ص 

الأ�سخا�ص يف غ�سون دقيقتني.
النوم  النوم، يو�سي اخل��رباء يف موؤ�س�سة  التي ت�سبق موعد  ويف الفرتة 
بتح�سني روتني ال�سرتخاء. وميكن لروتني وقت النوم املت�سق اأن يهيئ 

اجل�سم والعقل لنوم جيد.
ومن اأجل الو�سول اإىل اأف�سل اإطار ذهني للنوم، حان الوقت لالنف�سال 

عن الأجهزة الإلكرتونية قبل ن�سف �ساعة من التخطيط للنوم.
ومي��ك��ن ل��ل�����س��وء امل��ن��ب��ع��ث م��ن الأج���ه���زة ال��ل��وح��ي��ة وال��ه��وات��ف واأجهزة 
اأن يثبط الإنتاج الطبيعي للميالتونني - هرمون  الكمبيوتر املحمولة 

النوم.
ن��ف�����س��ك لالأجهزة  ت��ع��ري�����ص  ب����دل م���ن  ال���ث���الث���ني،  ال���دق���ائ���ق  ت��ل��ك  ويف 

الإلكرتونية، ميكن اأن ي�سمل ال�سرتخاء:
الهادئة. • القراءة 

التاأثري. منخف�ص  • متدد 
الهادئة. املو�سيقى  اإىل  • ال�ستماع 

اخلافتة،  الإ�ساءة  يف  املريحة  الت�سلية  هذه  مبثل  القيام  الأف�سل  ومن 
والتي ميكن اأن ت�ساعدك على النتقال اإىل وقت النوم.

على  مل�ساعدتك  ل��ل��ن��وم  حت�سينها  فيجب  ال��ن��وم،  ل��غ��رف��ة  بالن�سبة  اأم���ا 
"غرفة النوم الإيجابية"  اأن تكون  اإىل �سبات �سحي. ويجب  الجنراف 

مظلمة وباردة وهادئة.
ولتحقيق ذلك، يو�سى با�ستخدام �ستائر معتمة وا�ستخدام قناع للعني.

ويف حني اأن درجة احلرارة املثالية فريدة لكل �سخ�ص، اإل اأنك حتتاج اإىل 
التاأكد من اأنك ل�ست �سديد احلرارة اأو �سديد الربودة.

كيف كان اول �صكل من ا�صكال الكتابة ؟
- اول ا�سكال الكتابة كانت عبارة عن ر�سومات اي كتابة م�سورة، فقد 
كان القدماء ير�سمون كتابتهم على الواح من الطني وعلى اجلدران 
واول �سور حقيقية للورق كانت ورق الربدي، بعدها ا�ستخدم الرومان 
واليونانيون فر�ساة رفيعة من �سعر ذيول احليوانات يف الكتابة وكان 

العرب قدميا ي�ستخدمون ري�ص الطيور يف الكتابة .
ما هي وظائف الطحال ؟ واين يوجد ؟

الي�سر  اجلانب  يف  مبا�سرة  احلاجز  احلجاب  حتت  يوجد  الطحال   -
ومن ال�سعب ت�سنيفه وحتديد �سفاته لن وظائفه متعددة ومتنوعة 
ومتعلقة بالكبد والدم والدورة الدموية واهم وظائفه هي تلك التي 
يف  كبريا  دورا  ويلعب  الحمر  ال��دم  خلاليا  خ��زان  وان��ه  بالدم  تت�سل 
وي�ساعد  الم��را���ص،  و�ستي  واللتهابات  العدوي  عنا�سر  �سد  الدفاع 
اجل�سيمات  بتدمري  وي��ق��وم  الح��م��ر  ال���دم  خ��الي��ا  تكوين  يف  الطحال 

احلمراء املتك�سرة حمررا بذلك البيلريوبني واحلديد.

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�ص  هي  الأر�ص  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
فنهر  الأمزون  نهر  يليه  ميال   40157 طوله  و  النيل  نهر  هو  العامل  يف  الأنهار  اأطول  اأن  تعلم  • هل 

امل�سي�سبي 
فيه  عمق  اأكرب  و  مياًل  مليون   64 م�ساحته  و  الهادي  املحيط  هو  العامل  حميطات  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 

قدماً   36201
�سخمة جوفية  مياه  خزانات  حتتها  تخفي  ال�سحراء  رمال  اأن  تعلم  • هل 

 ، املتو�سط  البحر  حو�ص  بالد  يف  الزيتون  �سجر  ويكرث   ، ال�سالم  اإىل  يرمز  الزيتون  غ�سن  اأن  تعلم  • هل 
واأن �سجر الزيتون تعمر 200 �سنة

يف  املمثالت  اإحدى  اإرتدته  وقد   . مرتا   80 هو  العامل  يف  زفاف  ف�ستان  ذيل  اأطول  طول  اأن  تعلم  • هل 
اأحدالأفالم الأجنبية

الذين   ، العرب  البحارة  اإىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، البو�سلة  اإخرتعوا  الذين  هم  ال�سينيون  اأن  تعلم  • هل 
التجارية  اأ�سفارهم  بعد  البو�سلة  بجلب  البندوقية  اأه��ل  ق��ام  وق��د  الأطل�سي  املحيط  �سمال  يجوبون  كانوا 

اإىل بالد امل�سرق 
املقدوين  الإ�سكندر  هو  العملة  على  �سورة  و�سع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الألغاز حل  يف  فراغه  وقت  يق�سي  كان  بونابرت  نابليون  اأن  تعلم  • هل 

مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ص  ان  تعلم  • هل 

احلطاب 
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فوائد الكرنب 

الكرنب  م��ث��ل  ال��ن��ب��ات��ات،  بع�ص  ق���درة  اأ���س��ب��اب  اكت�سفوا  اإن��ه��م  ع��ل��م��اء  ق���ال 
والربوكلي، على تقليل خطر الإ�سابة مبر�ص �سرطان الأمعاء.

مفيدة  ال�سليبيات  ف�سيلة  من  اخل�سراوات  هذه  اأن  اإىل  العلماء  وتو�سل 
بالن�سبة لالأمعاء بدون �سك، لكن تف�سري ذلك مازال غري وا�سح.

وخل�ص فريق العلماء التابع ملعهد فران�سي�ص كريك اإىل اأن ثمة مواد م�سادة 
لل�سرطان ُتنتج اأثناء ه�سم اخل�سراوات.

وقال معهد بحوث مكافحة ال�سرطان يف بريطانيا اإنه توجد اأ�سباب كثرية 
تدعو اإىل تناول املزيد من اخل�سراوات.

الأمعاء، وذلك من  الدرا�سة على كيفية تغيري اخل�سراوات جدار  ورك��زت 
خالل ال�ستعانة بتجارب على الفئران واأمعاء م�سغرة تنمو يف املخترب.

حمل احلطاب فاأ�سه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �سحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، ال�سجار املختلفة منها ال�سغري والكبري وال�سخم لكنه مل يقطع �سيئا ف�ساأله ابنه 
اإنها �سجرة مثمرة يا بني وهذا مو�سمها وبعد حوايل  اأبي؟ فقال:  هناك �سجرة كبرية هنا ملاذا ل تقطعها يا 
�سهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها.. لقد كنت اأحمل اليك التوت منها.. وتركها وتقدم لالمام قليال 
، واأخذ يحتطب بع�ص الغ�سان اجلافة وجذع �سجرة مك�سور بفعل �سيخوخته، فجاء البن اليه وقال: تعال 

وانظر يا اأبي هذه �سجرة جميلة عري�سة وخ�سبها جيد اأقطعها.
يف  دورتها  تاأخذ  اأتركها  الكثري،  اخل��ري  امل�ستقبل  يف  �ستعطينا  �سابة  �سجرة  انها  وق��ال:  احلطاب  اليه  فنظر   

احلياة.
 ثم اأ�سار ابنه على �سجرة اخرى وقال: اذن اأقطع هذه. فدار احلطاب حولها وقال: اأحب هذه ال�سجرة واأحب 
ان اأجل�ص يف جذعها الذي ي�سبه الكوخ ال�سغري، فكنت احتمي فيها من املطر، واتناول من جذعها مادة �سمغية 

اأتاجر فيها، فاأتركها فت�سعيد ن�ساطها..
بل   : الكثري. فقال احلطاب  �سنك�سب من ورائها  املتينة  ال�سجرة  ه��ذه  اأح��رتت معك..  هيا  اأب��ي  يا  الب��ن:  رد 
�سنخ�سر الكثري فهذه تثمر النبق الذي حتبه. فقال الولد: اذن ل خ�سب اليوم. فقال الب: �سنجد حاجتنا، ل 
تقلق، ان عملنا هذا يتطلب الرحمة وال�سرب، ميكننا البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن ال�سجار ال�ساقطة 
واجلذوع املك�سورة وغريها، لكن دعنا ل نخ�سر ا�سجارا مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�سا ، فهناك من 
يعتمد على ثمار الغابة يف معي�سته واإن اأنت اتخذت هذا املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �سيء حي حقه يف ان يحيا، 

ف�سيبارك اهلل فيه ومينحك الرزق من عنده، ولتفعل ما عليك واأترك هلل يفعل ما ي�ساء.

دمية باربي للملكة اإليزابيث الثانية مبنا�صبة اليوبيل البالتيني لتوليها العر�ض.  رويرتز

خبرية  ف��و���ص،  �سفيتالنا  ال��دك��ت��ورة  اأع��ل��ن��ت 
الذين  الأ�سخا�ص  اأن  الأوك��ران��ي��ة،  التغذية 
اله�سمي  اجل��ه��از  يف  م�سكالت  م��ن  ي��ع��ان��ون 
اأن���واع  خمتلف  ت��ن��اول  ع��ن  الم��ت��ن��اع  عليهم 

الكمرثى.
وت�سري فو�ص، اإىل اأن الكمرثى فاكهة مفيدة 
الألياف  م���ن  ع��ال��ي��ة  ن�����س��ب��ة  ع��ل��ى  وحت���ت���وي 
وتهيج  ع��ل��ى مت��ع��ج  ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
ال��غ�����س��اء امل���خ���اط���ي ل���الأم���ع���اء. ك��م��ا حتتوي 
عند  ال��غ��ازات  لتكون  امل�سبب  الفركتوز  على 

الإفراط يف تناولها.
جدا  مفيدة  الكمرثى  ف��اإن  لذلك  وت�سيف، 

اجلهاز  م�سكالت يف  م��ن  ي��ع��اين  ل  م��ن  لكل 
جيد  م�������س���در  ال���ك���م���رثى  لأن  ال��ه�����س��م��ي. 
حتتوي  حيث  الطبيعية،  الغذائية  لالألياف 
باملئة   14 على  الكمرثى  من  غ��رام   100
اجل�سم  يحتاجها  ال��ت��ي  الأل���ي���اف  كمية  م��ن 
يف ال��ي��وم. ك��م��ا حت��ت��وي ع��ل��ى 17 ب��امل��ئ��ة من 
و12  النحا�ص،  من  باملئة  و10  ال�سيليكون، 
باملئة من احلديد و6 باملئة من البوتا�سيوم.

على  اأي�����س��ا  ال��ك��م��رثى  "وحتتوي  وت���ق���ول، 
الفينول  ومركبات   B جمموعة  فيتامينات 
ومواد دباغية )تانني(، وهذه موجودة ب�سكل 

رئي�سي يف ق�سرتها".

املحرومون من تناول الكمرثى


