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ن�صائح ملحاربة ترهل اجللد
�أ�سباب  �ل�سام  �لن�سيج  ل�سعف  �إن  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�سحة  م�ؤ�س�سة  قالت 
�لطارئة، كما يف مرحلة �حلمل  �لهرم�نية  �لتغري�ت  تتمثل يف  عدة 
ومرحلة �نقطاع �لطمث عند �لن�ساء، وفرط �حلم�سية يف �جل�سم على 
�سبيل �ملثال ب�سبب تناول �للح�م �أو ب�سبب تعاطي �أدوية �لك�رتيزون، 

و�لتدخني، و�سرب �خلمر، وقلة �حلركة، و�ل�ِسمنة.
و�أو�سحت �مل�ؤ�س�سة �أن �أعر��سه تتمثل يف ترهل �جللد وخط�ط �لتمدد 

ودو�يل �لأوردة و�لأوردة �لعنكب�تية وهب�ط �لرحم.
خاة  �لريا�سة  ممار�سة  على  بامل��ظبة  �ل�سام  �لن�سيج  تق�ية  وميكن 
ريا�سات ق�ة �لتحمل مثل �مل�سي و�جلري و�ل�سباحة ورك�ب �لدر��ت 

�له��ئية مبعدل ل يقل عن ثالث مر�ت يف �لأ�سب�ع ملدة 30 دقيقة.
وي��ج��ب �ت��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي �سحي ي��ق���م ع��ل��ى �لإك���ث���ار م��ن �لف��كه 
ولإقالع  �حلي��نية،  و�ل��ده���ن  �ل�سكر  م��ن  و�لإق���الل  و�خل�����س��رو�ت، 
عن �لتدخني و�لكح�ل. كما ميكن تق�ية �لن�سيج �ل�سام باحلمامات 

�ملتناوبة د�فئ وبارد و�لتدليك �للطيف.
عبارة  وه�  �جل�سم،  كتلة  %60 من  ي�سكل  �ل�سام  �لن�سيج  �أن  يذكر 
عن ن�سيج د�عم يحيط ويثبت �لع�سالت و�ملفا�سل و�لعظام و�لأوعية 

و�لأع�ساء، ويحت�ي على خاليا دفاعية تت�سدى لالأج�سام �لغريبة.

امتالك حيوان األيف يقلل �صغط الدم
يلعب �لإجهاد و�لنظام �لغذ�ئي �ل�سيئ وقلة �لتمارين �لريا�سية دوًر� 
�ل��دم، وم��ع ذل��ك، قد يك�ن �متالك حي��ن  يف ق��ر�ء�ت �رتفاع �سغط 

�أليف مفيًد� يف تخفي�ض �سغط �لدم.
�إىل   Circulation �لطبية  �ملجلة  ُن�سرت يف  علمية،  ورق��ة  �أ�سارت  و 
�لأبحاث �لتي �أثبتت مر�ًر� وتكر�ًر� �أن ملكية �حلي��نات �لأليفة ميكن 
�أن ت�ساعد يف خف�ض قر�ء�ت �سغط �لدم. ونقاًل عن در��سة �أ�سرت�لية، 
�سغط  �لأليفة  �حلي��نات  �أ�سحاب  لدى  كان  م�سارًكا،   5741 �سملت 
دم �إنقبا�سي �أقل من �أولئك �لذين لي�ض لديهم حي��نات �أليفة، حتى 
خطر  عامل  هي  و�ل�سمنة  مت�سابًها.  �جل�سم  كتلة  م�ؤ�سر  كان  عندما 
 240 �أجريت على  ذل��ك، يف در��سة  �ل��دم. ع��الوة على  لرتفاع �سغط 
�لدم  �سغط  ك��ان  �أليفة،  حي��نات  وب��دون  مع  �ملتزوجني  �لأزو�ج  من 
�لنقبا�سي و�لنب�ساطي �أقل ب�سكل ملح�ظ لدى �مل�ساركني مع قطة 
لديهم  �لأليفة  �حلي��نات  �أ�سحاب  �أن  �لدر��سة  وج��دت  كما  كلب.  �أو 
زي����اد�ت �أق���ل يف م��ع��دل ���س��رب��ات �ل��ق��ل��ب و���س��غ��ط �ل���دم ع��ن��د م��جهة 
للتعايف  عر�سة  �أك��ر  �لأليفة  �حل��ي����ن��ات  �أ�سحاب  وك��ان  �ل�سغ�ط، 

ب�سكل �أ�سرع عندما كان حي��نهم �لأليف م�ج�د�.

امللح اأداة جديدة 
لت�صخي�ص اأورام الثدي

�أور�م �سرطان �لثدي  �أن حتليل م�ست�يات �مللح يف  �أظهر بحث جديد 
ميكن �أن يعطي م�ؤ�سر� دقيقا على مدى عدو�نية �ل�سرطان، وما �إذ� 

كانت �لعالجات �لكيميائية �سارية �ملفع�ل.
ن�سر  مت  بربيطانيا،  وكامربيدج  ي���رك  جامعات  �أجرتها  در��سة  ويف 
�أوف  ج���رن��ال  "بريت�ض  ب��دوري��ة  �لث��ن��ني  �أم�����ض  �أول  �أول  تفا�سيلها 
بالرنني  �لت�س�ير  با�ستخد�م  �لباحث�ن تط�ير تقنية  �أعلن  كان�سر"، 

�ملغناطي�سي، للك�سف عن م�ست�يات �مللح يف �أور�م �سرطان �لثدي.
�لثدي  �سرطان  �أور�م  يف  �لباحث�ن  نظر  �لتقنية،  ه��ذه  وبا�ستخد�م 
د�خل  ي��رت�ك��م  )�ل�����س���دي���م(  �مل��ل��ح  �أن  و�كت�سف��  �ل��ت��ج��ارب،  ب��ف��ئ��ر�ن 

�خلاليا �ل�سرطانية و�أن �لأور�م �لأكر ن�ساًطا يرت�كم بها �ملزيد.
ث��م �أخ����ذ �ل��ب��اح��ث���ن جم��م���ع��ة م��ن 18 ورم����ا و����س��ت��ه��دف���� بع�سها 
�أ�سب�ع  ب��ع��د  �لأور�م  بفح�ض  ق��ام����  وع��ن��دم��ا  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي،  ب��ال��ع��الج 
وجدو� �أن م�ست�يات �ل�س�دي�م �نخف�ست يف �لأور�م �ملعاجلة بالعالج 

�لكيميائي.
�أل��ف��ا و920 ح��ال��ة ج��دي��دة م��ن �سرطان   55 وي���ج��د حاليا ح�����يل 
�لثدي يتم ت�سخي�سها يف �ململكة �ملتحدة كل عام، وه� �ل�سبب �لرئي�سي 

لل�فيات �ملرتبطة بال�سرطان بني �لن�ساء يف جميع �أنحاء �لعامل.
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اأوميكرون الأكرث 
اإ�صابة للحوامل

ت�سخي�ض ك�فيد19- لدى �حل��مل  �أن معّدل  �أمريكية  در��سة  وجدت 
خ��الل م���ج��ة �أوم��ي��ك��رون �لأخ����رية ك��ان �أع��ل��ى بكثري مم��ا ك��ان عليه يف 

�ملر�حل �ل�سابقة لل�باء، لكنهن كن �أقل �إ�سابة باأعر��ض حادة.
د�يلي"  "�ساين�ض  م�قع  وبح�سب  تك�سا�ض،  جامعة  يف  �لدر��سة  و�أجريت 
�سحة  على  �أوميكرون  طفرة  تاأثري  كيفية  عن  م�ّثق  دليل  �أول  قّدمت 

�لن�ساء �حل��مل. 
وكانت �أبحاث �سابقة ر�سدت زيادة معّدل دخ�ل �حل��مل �إىل �مل�ست�سفيات 

خالل م�جة متغري "دلتا" مقارنة بامل�جة �لأوىل لل�باء.
وقالت �لربوفي�س�ر �إميلي �أديكاري �لتي �أ�سرفت على �لدر��سة: "ميكن 
للحامل،  بالن�سبة  ح��دة  �أك��ر  �لتنف�سي  �جلهاز  �لتهابات  �آث��ار  تك�ن  �أن 
تقل  فبينما  �حلمل،  �أثناء  حتدث  �لتي  �لف�سي�ل�جية  �لتغري�ت  ب�سبب 
يزد�د  �ملتاأخرة،  20-٪30 خالل فرتة �حلمل  �مل��ر�أة بح��يل  رئة  �سعة 

��ستهالك �لأك�سجني ب�سكل كبري مع من� �جلنني".
�أن  �لرغم من  للغاية لأن��ه على  "نحن حمظ�ظ�ن  �أدي��ك��اري:  و�أ�سافت 
�أوميكرون ت�سبب يف حالت �أكر من دلتا للح��مل، �إل �أنه كان متغري�ً 

�أقل خط�رة. 
�إىل  �لتي حتتاج  �أو  �مل�ست�سفيات  ن�سبة �حل��الت يف  زي��ادة يف  ومل حت��دث 

تنف�ض ��سطناعي".

الطريقة ال�صحيحة 
لتخزين املقرم�صات

ك��ي��ف��ي��ة تخزين  م��ل��ًي��ا يف  ت��ف��ك��ر  رمب���ا ل 
ميكن  �لرقائق  لكن  �لبطاط�ض،  رقائق 
�أن ت�سبح غري �ساحلة لالأكل �إذ� مل يتم 

تخزينها بال�سكل �ل�سحيح.
 Life Hacker و ك�سف �ملحرتف�ن يف
عن �لطريقة �لب�سيطة �لتي ميكنك من 
�لبطاط�ض  برقائق  �لح��ت��ف��اظ  خاللها 

جيدة وذ�ت ملم�ض مقرم�ض.
وعلى ما يبدو، ميكن �أن ي�ساعد تخزين 
�إطالة  يف  �ملجمدة  يف  �لبطاط�ض  رقائق 
عمرها لب�سعة �أ�سهر �أخرى، وهذ� ب�سبب 
حتت�يه  �ل��ذي  �ملنخف�ض  �ملائي  �ملحت�ى 
درجات  �أن  يعني  مما  �لبطاط�ض،  رقائق 
�حلر�رة يف �ملجمدة لن يك�ن لها �لتاأثري 
�لبطاط�ض،  رقائق  تتجمد  ول��ن  �ملعتاد. 
ل��ك��ن��ه��ا ���س��ت�����س��ب��ح ب������اردة - و�لأه�������م من 
ميكنك  وبالطبع،  ط��ازج��ة.  تظل  ذل���ك، 
حر�رة  درج���ة  �إىل  ب��ال��ع���دة  لها  �ل�سماح 
�لغرفة قبل تناولها. وتاأكد من تخزين 
�ملنتجات  بقية  ف���ق  �لبطاط�ض  رق��ائ��ق 
�ملجمدة، وتاأكد من �إغالق �لعب�ة ب�سكل 
ا، و�إل فقد ل تك�ن �حليلة  �أي�سً �سحيح 
�سن  ذ�  �سحيفة  بح�سب  فعالة،  �لذكية 

�لربيطانية.

ما الذي نعرفه عن احلالة النادرة 
والغام�سة امل�سببة للح�سا�سية جتاه املاء؟ �ص 23

�صبب واحد �صادم 
وراء دهون البطن

يعاين �لكثريون من �لده�ن غري �ملرغ�بة يف منطقة �لبطن، وتزد�د 
منها  �لتخل�ض  �سبيل  كبري� يف  يبذل�ن جهد�  عندما  �أك��ر  �ملعاناة 
دون �أن يلحظ�� تغيري� يذكر. وقال م�قع )eatthis( �إن �لأمر 

يع�د �إىل جتاهل �سبب من �ملحتمل �أن يفاجئك، وه� قلة �لن�م.
يت�سبب  �لكايف  �لن�م غري  �أن  در��سة جديدة،  نقال عن  �مل�قع،  و�أ�ساف 
�سل�كا و��سع �لنت�سار يف ظل  �أن��ه �سار  �أك��ر مما يعتقد، رغم  باأ�سر�ر 

�حلياة �لع�سرية.
وقالت در��سة جديدة �أعدتها عيادة "ماي� كلينك" ون�سرت يف دورية 
�إن �لن�م غري �لكايف ي�ساهم يف  �لكلية �لأمريكية لأمر��ض �لقلب 
زيادة �مت�سا�ض �ل�سعر�ت �حلر�رية، مبا ي�ؤدي �إىل تر�كم �لده�ن 

يف �لبطن، خا�سة �لده�ن غري �ل�سحية.
و�أو�سح �لباحث �لرئي�سي يف �لدر��سة، فرييند �س�مرز، "يبدو �أن �لن�م غري 
�لكايف يعيد ت�جيه �لده�ن �إىل �لأح�ساء �لأكر خط�رة )�لبطن(، و�لأهم 
�ل�سعر�ت  �مت�سا�ض  يف  �نخفا�ض  ح���دوث  م��ن  �ل��رغ��م  على  �أن���ه  ذل���ك،  م��ن 
�حلر�رية و�ل�زن �أثناء فرتة �لنقاهة "�لتي تتل� فرتة قلة �لن�م �أو �حلرمان 

منه" ت�ستمر ده�ن يف �لرت�كم يف منطقة �لبطن".

كافية  ل�����س��اع��ات  �ل���ن����م  ج��ن��ب  �إىل  ج��ن��ب��اً 
وت��رط��ي��ب �جل�����س��م ع��ن ط��ري��ق ���س��رب �ملاء 
بانتظام،  �لريا�سة،  ومم��ار���س��ة  و�ل�س��ئل 
ت��ق���م �لأط��ع��م��ة �مل��ت��ن��اول��ة ب���دور �أ���س��ا���ض يف 
�حلفاظ على م�ست�يات �لطاقة، مرتفعًة. 
رز�ن  �لخت�سا�سية  تق�ل  �لإط���ار،  ه��ذ�  يف 
لقّر�ء "�سيدتي" �أن "�لأطعمة متّد �جل�سم 
تعّد  ح��ر�رّي��ة،  �سعر�ت  هيئة  على  بالطاقة 
�لأغذية  ت���ؤّث��ر  ل  لكن،  للطاقة.  مقيا�ساً 
�لطريقة".  بنف�ض  �لطاقة  م�ست�يات  على 
وجبات  �أهّمية  �إىل  �لخت�سا�سّية  وتلفت 
�لطعام �ملتناولة بانتظام، و�ملختارة بعناية، 
و�لربوتني  �مل��ع��ّق��دة  �ل��ك��رب���ه��ي��در�ت  م��ن 
ب���الإ����س���اف���ة �إىل  و�ل�����ده������ن �ل�������س���ّح���ي���ة، 
�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�مل���ع���ادن، يف جت��ّن��ب تعّطل 
�لفكرة،  وت�سرح  �لي�م.  م��د�ر  على  �لطاقة 
قائلًة �إن "�لهدف ه� �حلفاظ على ��ستقر�ر 
ن�سبة �ل�سكر يف �لدم، مع جتّنب �رتفاعه �أو 
ُي�سعر  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�سديدين،  �نخفا�سه 
�ل�سائم باجل�ع و�لرك�د". وت�سّلط �ل�س�ء 
�لتعب،  م��جهة  "يف  �لآت��ي��ة:  �حلالة  على 
�ملتمّثل  �خلاطئ  �خليار  �إىل  �لبع�ض  يلجاأ 
بال�سكر  م��ل��ي��ئ��ة  خ��ف��ي��ف��ة  وج��ب��ة  ت���ن���اول  يف 
�لب�سيطة  �ل���ك���رب����ه���ي���در�ت  �إىل  ت��ن��ت��م��ي 
وع�سري  و�حل���ل����ي���ات  �لأب���ي�������ض  )�خل���ب���ز 
وم�سروبات  �مل�����س��ّن��ع��ة  و�حل���ب����ب  �ل��ف����ك��ه 
و�لكعك  �ل���غ���ازي���ة  و�مل�������س���روب���ات  �ل���ط���اق���ة 
ميّد  �ل�س�ك�لتة...(.  و�أل����ح  و�لب�سك�يت 
�لتدبري �ملذك�ر �جل�سم بدفعٍة من �لطاقة 
على �ملدى �لق�سري، �إّل �أّن �لطاقة �سرعان 
�ملرء  ليتعب  ك��ب��رية،  ب�سرعة  تتال�سى  م��ا 
�أكر من ذي قبل". وت�سيف �أن "�ل�جبات 
يف  �ل�سّكر  م�ست�يات  ترفع  بال�سّكر  �لغنّية 
بانخفا�ض  متب�عة  ح����اّدة،  ب�����س���رة  �ل���دم 
�مل���رء يطلب  �ل���ذي يجعل  �لأم����ر  �ل�����س��ك��ر، 

�لغذ�ء و�لطاقة مّرة �أخرى!".

الكربوهيدرات املعّقدة
فاإن  �لب�سيطة،  �ل��ك��رب���ه��ي��در�ت  ب��خ��الف 
�ملعّقدة منها ت�ستغرق وقتاً �أط�ل يف �له�سم، 
لحت��ئها على �لألياف، �لأمر �لذي ي�ّفر 
زي����ادة ت��دري��ج��ّي��ة يف م�����س��ت���ي��ات �ل�����س��ك��ر يف 
�لدم �أي تيار بطيء وثابت من �لطاقة، ما 
ي�سكت �جل�ع لأط�ل فرتة ممكنة. ت�ستمل 
�لتي  �ملعقدة،  �لكرب�هيدر�ت  على  �لأمثلة 
ميكن �إ�سافتها �إىل �لنظام �لغذ�ئي، على: 
و�لبق�ليات  و�ل�����س���ف��ان  �لكاملة  �حل��ب���ب 

و�خل�سر�و�ت و�ملك�ّسر�ت...

الطاقة" "اأغذية 
ت���ع���ّدد �لخ��ت�����س��ا���س��ّي��ة جم���م����ع���ًة من 
�لأطعمة، �لتي متّد �جل�سم بالطاقة، يف 

�لآتي:
�لطاقة،  �إىل  �أ�سف  �لكامل:  �لبي�ض   •

�لبي�ض �لكامل غنّي بالده�ن �ل�سّحية 
�لأميني  باحلم�ض  كما  وبالربوتني، 

ي�ساعد  "�للي��سني" �ل��ذي  �مل�سّمى 
�لع�سالت  ب����ن����اء  يف 

ل��������ل��������ح�����������������س���������ل 
ع����ل����ى �ل����ط����اق����ة، 
وب�"�ل�سيليني�م" 

�مل���رت���ب���ط ب�����اأد�ء 
ة  لغد �

قية  ر لد �
وم�ست�يات  �لأي�ض  عمليات  عن  �مل�س�ؤولة 
هذ�  يف  در����س��ات.  ح�سب  و�لطاقة  �لن�ساط 
�إ�سافة  �إىل  �لخت�سا�سّية  تدع�  �لإط���ار، 
علًما  �ل�سح�ر،  وجبة  �إىل  �لكامل  �لبي�ض 
�سعرة   70 ن��ح���  ع��ل��ى  �حل��ب��ة حت��ت���ي  �أن 

حر�رّية.
�أحما�ض  على  �جل���ز  يحت�ي  �جل����ز:   •
�جل�سم  ي�ستخدم  �لتي   ،"3 "�لأوميغا_ 
لأجل  منها  لين�لينك"  "�لألف  حم�ض 
�ملك�ّسر�ت  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر  �ل��ط��اق��ة. 
بال�سعر�ت  غ��ن��ّي��ة  �مل��م��ّل��ح��ة  وغ���ري  �ل��ن��ي��ئ��ة 
�حلر�رّية، �إل �أن تناول كمية م��زية حلفنة 
لإمد�د  كافية  ح��ب��ات(   6 )�أي  منها  �ل��ي��د 
يف  �ملت��فرة  �لألياف  �أّما  بالطاقة،  �جل�سم 

�ملك�ّسر�ت فت�سعر �ل�سائم بال�سبع.
م�سدر  هي  و�لكّتان(:  )�ل�سيا  �لبذور   •
 "3 و"�لأوميغا_  ل����الأل����ي����اف  مم����ت����از 
و�ل��ربوت��ني و�ل��زن��ك، م��ع �لإ����س���ارة �إىل �أن 
لإن��ت��اج �لهرم�نات  ي��ع��ّد ���س��رورّي��اً  �ل��زن��ك 
ت����ؤث���ر يف �ل��ط��اق��ة و�مل�������ز�ج. يف هذ�  �ل���ت���ي 
�إ�سافة  �إىل  �لخت�سا�سّية  تدع�  �لإط���ار، 
�ل�سلطات  �إىل  �ل��ب��ذور  من  �سغرية  معلقة 

و�ل�س�ربات وحب�ب �لإفطار.
)�ل�سلم�ن  �ل����ده����ن����ّي����ة  �لأ������س�����م�����اك   •
و�ل���������س����ردي����ن(: حت����ت�����ي ع���ل���ى �ل����ده�����ن 
ومكبات   EPA & DHAو �ل�سّحية 
�جل�سم  خاليا  �سّحة  على  حتافظ  �أخ��رى 
ت���ر�ك���م �لده�ن  �ل��رتك��ي��ز ومت��ن��ع  وت���زي���د 

�ل�ساّرة.
للحديد،  هاّماً  م�سدر�ً  متّثل  • �ل�سبانخ: 
للج�سم،  �لأُك�سيجني  نقل  ي�ساعد يف  �لذي 

�أن���ه م��ع غ��ي��اب ت��ن��اول �حل��دي��د، فاإن  علماً 
ي�سبح  �جل�����س��م  �إىل  �لأُك�����س��ي��ج��ني  �إي�����س��ال 
�ل�سديد.  �لتعب  �إىل  ي����ؤدي  م��ا  حم����دود�ً، 
�أور�ق  �إ�سافة  هي  �لخت�سا�سّية  ن�سيحة 

�ل�سبانخ �إىل �ل�سلطات �أو �لع�سائر.
• �حلب�ب )�لعد�ض و�لف�ل و�لفا�س�لياء(: 
�لذي  باملغني�سي�م  كما  ب��ال��ربوت��ني،  غنّية 
�لطاقة،  �إن��ت��اج  يف  �جل�سم  خ��الي��ا  ي�ساعد 
ه�سمها  يتم  �لتي  �لأل��ي��اف  �إىل  بالإ�سافة 
ببطء، ما ي�ساعد يف �حلفاظ على م�ست�يات 

�ل�سكر يف �لدم ثابتة.
بالتمر،  �ل�سيام  بك�سر  ين�سح  �لتمر:   •
�لتي  �مل��ع��ق��دة  بال�سكريات  ح��ّب��ات��ه  ل��زخ���ر 

متنح �جل�سم �لطاقة �لتي يحتاج �إليها.
ل��ت��ك��ب��ري �لثدي  �مل���زي���د: مت���اري���ن  ت��اب��ع���� 

و�سده

الكافيني
�مل�ساف  �لطاقة  �سرب م�سروب  عن  ع��ساً 
�أو  �ل��غ��ازي��ة  �مل�����س��روب��ات  �أو  �إل��ي��ه��ا  �ل�����س��ّك��ر 
بال�سكريات،  �لغنّية  �لرم�سانية  �لع�سائر 
ميكن �لكتفاء بك�ب من �لقه�ة �أو �ل�ساي 
و�ل�سعر�ت  �ل�سكر  من  �خلاليني  �لأخ�سر 
ب�سكل  ينتقل  �لكافيني  فمرّكب  �حلر�رّية، 
�سريع من �لدم �إىل �لدماغ، ومينع ن�ساط 
"�لأدين�زين" �لذي ُيهّدئ �جلهاز �لع�سبي 
�ملركزي. نتيجة لذلك، يزيد �إفر�ز هرم�ين 
�للذين  و"�لن�ر�درينالني"،  "�لدوبامني" 
�ل�سع�ر  ي��ح��ّف��ز�ن �جل�����س��م و�ل���دم���اغ ع��ل��ى 
�لف�ري باليقظة و�لرتكيز. يف هذ� �لإطار، 
�لكّم  جت���اوز  ب��ع��دم  �لخت�سا�سّية  ت��سي 
فناجني،  �لأرب��ع��ة  �لكافيني  من  �مل�ستهلك 

مع �لتقليل منها يف رم�سان، كما �لمتناع 
ع��ن ���س��رب م�����س��روب��ات �ل��ك��اف��ي��ني يف وجبة 
�ل�سح�ر، لأن �لكافيني يدّر �لب�ل، ويخ�سر 

�ل�س��ئل �لتي يحتاج ج�سم �ل�سائم �إليها.

عنا�صر ومرّكبات الطاقة
وحدة  تن�سيط  على  يعمل  �ملغني�سي�م:   •
�ل��ط��اق��ة �ل��ت��ي ُت���دع���ى ATP وي��ف��ي��د يف 
طاقة.  �إىل   ) )�جل��ل���ك���ز  �ل�سكر  حت���ي��ل 
ب�س�رة  �ملغني�سي�م،  على  �حل�س�ل  ميكن 
�ملك�ّسر�ت  ت����ن����اول  ط���ري���ق  ع����ن  ط��ب��ي��ع��ّي��ة 
�إىل  ب����الإ�����س����اف����ة  �ل����ك����ام����ل����ة،  و�حل�����ب������ب 

�لأ�سماك.
�لطعام  حت�يل  يف  ُي�ساعد   :"12 "ب   •
�إىل طاقة قابلة لال�ستخد�م من �خلاليا، 
�أن����ع فقر �لدم  كما مينع �لإ�سابة ببع�ض 
يت��فر  ومتعباً.  �سعيفاً  �مل��رء  جتعل  �لتي 
�لفيتامني "ب12"، يف �ملنتجات �حلي��نّية 

ومنتجات �لألبان.
�حلديد  �إىل  �جل�سم  يحتاج  �حل��دي��د:   •
لنقل �لأُك�سيجني من �لرئتني �إىل �جل�سم، 
م�����س��ت���ي��ات �حلديد  غ���ي���اب  �أّن�����ه يف  ع��ل��م��اً 
�لأُك�سيجني،  ينتقل  ل  �جل�سم،  �ل��فرة يف 
يت��فر  بالتعب.  �مل��رء  ي�سعر  مّم��ا  بكفاءة، 

�حلديد يف �للح�م و�ملاأك�لت �لبحرية.
مبثابة  هما  و�ل�س�دي�م:  �لب�تا�سي�م   •
خاليا  يف  �ل��ط��اق��ة  ل��ت���ل��ي��د  "م�سّخات" 
�جل�������س���م وت����ع����زي����ز وظ���ي���ف���ة �لأع���������س����اب 
�لقرع  يف  �لب�تا�سي�م  يت��فر  و�لع�سالت. 
و�مل����ز و�ل��ربوك���يل و�ل��ط��م��اط��م. �جلدير 
�أّن��ه يجب �أن يتناول �مل��رء �أق��ّل من  بالذكر 
يف  �ل�����س���دي���م  م��ن  ميلليغر�ماً   2300

درا�صة: اأكرث من ن�صف 
الأمريكيني اأ�صيبوا بكورونا

بناء  �أمريكية  �إح�����س��اء�ت  �أظ��ه��رت 
 58% �أن ح��يل  على م�سح للدم 
�ملتحدة  �ل�������لي������ات  ����س���ك���ان  م�����ن 
%75 من  ب�سكل ع��ام و�أك��ر من 
�أ�سيب��  ���س��ن��اً  �لأ���س��غ��ر  �لأط���ف���ال 
�ل�باء،  بد�ية  منذ  ك�رونا  مبر�ض 
�لقيا�سية يف  �لزيادة  بف�سل  وذلك 
�إ�سابات م�جة �ملتح�ر �أوميكرون.

و�أظ�����ه�����رت در������س����ة ع���ي���ن���ات �ل����دم 
�ل��ت��ي �أُر���س��ل��ت �إىل �مل��خ��ت��رب�ت بني 
وفرب�ير  �لأول"  "كان�ن  دي�سمرب 
ح���الت  ت��ف�����س��ي  �أث���ن���اء  "�سباط" 
�لإ�سابة  م��ع��دلت  �أن  �أوم��ي��ك��رون 
ب��ني �لأط���ف���ال، �ل��ذي��ن مل يح�سل 
�لتطعيم،  ع��ل��ى  م��ن��ه��م  ك���ث���ريون 
ك����ان����ت ه����ي �لأع�����ل�����ى خ�����الل تلك 
�لأ�سخا�ض  �أن  ح��ني  يف  �ل���زي���ادة، 
�لذين يبلغ�ن من �لعمر 65 عاماً 
�ل�سكانية  �ل�سريحة  وه��م  ف��اأك��ر، 
�لتطعيم  على  باحل�س�ل  �لأوىل 
بينهم هي  �لإ�سابة  كانت معدلت 

�لأقل.
م�سادة  �أج�سام  عن  �لعلماء  بحث 
حمددة يتم �إنتاجها كرد فعل على 
بعد  �إل  تظهر  ل  و�لتي  �لفريو�ض 
�إنتاجها ب���سطة  �لإ�سابة ول يتم 

لقاحات ك�رونا.
�أعمارهم  �لذين تقل  �لأطفال  ويف 
عن 11 عاماً، تبني وج�د �لأج�سام 
لدى  ب��ال��ع��دوى  �ملرتبطة  �مل�����س��ادة 
ح��يل 75.2 منهم خالل �لفرتة 
�إىل  �لأول"  "كان�ن  دي�سمرب  م��ن 
من  �رت���ف���اع���ا  "�سباط"،  ف���رب�ي���ر 
%44.2 يف فرتة �لأ�سهر �لثالثة 

�ل�سابقة عليها.

ا�صتخدام قنابل يدوية 
يف احلروب ال�صليبية

وجد حتليل جديد لرو��سب د�خل 
�لقرنني  �أو�ين خزفية قدمية من 
�أنه من �ملحتمل �نه  �ل�11 و�ل�12 

مت ��ستخد�مها كقنابل يدوية.
وحددت �لأبحاث �ل�سابقة �حلاويات 
�ملتن�عة  �ل����ك����روي����ة  �مل���خ���روط���ي���ة 
�ملتاحف يف جميع  د�خ��ل  �مل���ج���دة 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل، وق��ال��ت �إن��ه��ا كانت 
ت�����س��ت��خ��دم مل��ج��م���ع��ة م��ت��ن���ع��ة من 
�لأغر��ض، مبا يف ذلك �أوعية �سرب 
وحاويات  �لزئبق  وحاويات  �لبرية 

�لزيت وحاويات �لأدوية.
�لأخري بقيادة كارين  �لبحث  و�أكد 
ماثي�س�ن �لأ�ستاذ �مل�ساعد بجامعة 
بع�ض  �أن  �لأ���س��رت�ل��ي��ة،  ج��ري��ف��ي��ث 
�لأوعية حتت�ي بالفعل على زي�ت 
و�أدوية، وبع�سها يحت�ي على زي�ت 
�لأبحاث  مع  يت��فق  مبا  معطرة، 

�لأخرى ح�ل ��ستخد�م �لأوعية.

اأطعمة تعزز طاقة 
اجل�صم يف اأواخر رم�صان

الطويلة،  ال�صيام  �صاعات  خالل  الطاقة،  وانخفا�ض  والركود  بالتعب  املالزم  ال�صعور  مع 
على  التغيريات  من  جمموعة  اإجراء  الواجب  من  رم�صان،  من  الأخرية  الأّي��ام  يف  ة  بخا�صّ
وال�صحور،  الفطور  وجبتي  اإىل  الأطعمة  بع�ض  اإ�صافة  يف  واملتمّثلة  اليومي،  الروتني 

للُم�صاعدة يف تعزيز م�صتوى الطاقة، ح�صب اخت�صا�صّية التغذية رزان العلي، التي 
تعّدد يف الآتي الأغذية الطبيعّية املعززة للطاقة.
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�ش�ؤون حملية

املعهد الوطني للتخ�ص�صات ال�صحية يعقد ور�صة عمل حول  البورد الإماراتي

�صرطة اأبوظبي و»اأب�صر يا وطن« يكرمان ال�صركاء واملتطوعني مببادرة »اأطعم توؤجر «

جماليات الرتاث الثقايف لدولة الإمارات

معر�ص اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية ُيعّزز جهود ا�صتدامة احلرف اليدوية

•• العني - الفجر

من �أجل تعزيز �ل�عي للم�ؤ�س�سات �ل�سحية �لتعليمية يف �لدولة مبتطلبات 
"نظم �ملعهد �ل�طني للتخ�س�سات  "�لب�رد �لإمار�تي  �حل�س�ل على �سهادة 
م�ؤ�س�سة  يف  و�لأط��ب��اء  �لتدريبية  �لرب�مج  م��در�ء  مع  عمل  ور�سة  �ل�سحية، 

�لإمار�ت للخدمات �ل�سحية.
�ل�طني  للمعهد  �ل��ع��ام  �لأم���ني   - �حل���ق��اين  حممد  �ل��دك��ت���ر  و��ستعر�ض 
و�لتي  �ل�سرت�تيجية  و�أهد�فه  �ملعهد  ور�سالة  روؤية  �ل�سحية-  للتخ�س�سات 
تهدف �إىل تنمية وتط�ير �لقطاع �ل�سحي يف �لدولة من خالل رفع �مل�ست�ى 

وذلك  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  �ل�سحية  و�ملهن  لالأطباء،  و�ملهني  �لعلمي 
و�ل�سحية  �لطبية  و�ملنظمات  �لتعليمية   و�لهيئات  �مل�ؤ�س�سات  مع  بالتعاون 
�لطبي  �لتعليم  ون���ع��ي��ة  م�����س��ت���ى  رف���ع  �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا،وك��ذل��ك  د�خ���ل 
�لعايل وبر�مج �لتدريب �لتخ�س�سي وتنظيم �لتدريب �لتخ�س�سي وت�فري 

�خلط��ت و�لعمليات ل�سمان �ملحافظة على ج�دة �لتعليم �ل�سريري.
وتطرق �لأمني �لعام للمعهد �ل�طني ل�سرح �ملحاور �لرئي�سية يف �حل�كمة، 
و�لتي  �لعتماد  مبعايري  �لل��ت��ز�م  �سرورة  على  ورك��ز  و�لعتماد،  و�لتقييم 
�إىل رفع كفاءة بر�مج �لإقامة و�لزمالة يف �لدولة، حيث مت ت�سكيل  تهدف 
من  لأك���ر  �لتخ�س�سية  �لع��ت��م��اد  معايري  ل�سياغة  علمية  جلنة  ث��الث��ني 

ثالثني تخ�س�ض، مب�ساركة 289 ��ست�سارياً، من خمتلف �جلهات �ل�سحية 
يف �لدولة، كما ذكر عن خط��ت �لعتماد، و�لتي تبد�أ  بزيارة �مل�قع ، وتقدمي 
�لطلبات عرب �ملن�سة �لإلكرتونية لالعتماد، تتبعها مر�جعة �لطلب و�إر�سال 
جلنة  �إىل  ت��ق��ري��ره��م  ل��رف��ع  �مل��ع��ه��د  ل���دى  �ملعتمديني  �ملقيميني  م��ن  ف��ري��ق 
�لعتماد �ملركزية، و�لتي تدر�ض وتر�جع ت��سيات �ملقييمني وترفع ت��سياتها 

�إىل �أمني عام �ملعهد. 
ويف نهاية ور�سة �لعمل، مت تكرمي مقيمي �لعتماد �لذين ��ست�ف� �ل�سروط 
�مل�ؤ�س�سات  لتقييم  ت�ؤهلهم  �لتي  و�مل��ق��اب��الت  �لتخ�س�سية  �ل���دورة  حل�س�ر 

�ل�سحية يف �لدولة.   

يجدر بالذكر �أن م�ؤ�س�سة �لإمار�ت للخدمات �ل�سحية ومتا�سيا مع ت�جهات 
وروؤي��ة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف تعزيز �لنظام �ل�سحي يف �لدولة، 
ت�سعى �إىل تقدمي بر�مج �لتعليم �لطبي مبعايريو ج�دة عالية متا�سياً مع 
روؤية �مل�ؤ�س�سة و�أهد�فها �لإ�سرت�تيجية و�لتي تهدف �إىل �إثر�ء �لق�ى �لعاملة 
يف �لرعاية �ل�سحية يف �لدولة باأطباء ذوي مهار�ت وكفاء�ت عالية م�ؤهلني 
لتقدمي رعاية �سحية �آمنة مبعايري عاملية.ومن هذ� �ملنطلق، ت�سعى �مل�ؤ�س�سة 
�إىل �حل�س�ل على �لعتماد �مل�ؤ�س�سي ملن�ساآتها �ل�سحية كمن�ساآت تعليمية من 
�ملعهد �ل�طني �لتخ�س�سات �ل�سحية و�سمان تقدمي تدريب و تعليم طبي 

باأف�سل �ملعايري �ملحلية و �لعاملية.

•• اأبوظبي-الفجر

كرمت �سرطة �أب�ظبي �ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني و�سركاء �لنجاح و�ملتط�عني 
فريق  مع  بالتعاون   ،"2022 �لرم�سانية  ت�ؤجر  "�أطعم  ملبادرة  �ملتميزين 

باأب�ظبي روتانا  بارك  فندق  يف  وذلك  وطن" �لتط�عي  يا  "�أب�سر 
�ملر��سم و�لعالقات �لعامة  �إد�رة  و�أكد �لعميد �سيف �سعيد �ل�سام�سي، مدير 
�هتمام �سرطة �أب�ظبي بتعزيز �لتعاون مع خمتلف �جلهات و�أفر�د �ملجتمع 

�ل�سكر  ووج���ه  �لإي��ج��اب��ي��ة،  و�ل��ق��ي��م  �ملجتمعية  �ل�����س��ر�ك��ة  م��ف��ه���م  وت��ر���س��ي��خ 
للم�ساركني يف �إجناح �ملبادرة �لرم�سانية.

و�أو�سح �أن �ملبادرة ت�سمنت ت�زيع 90 �ألف وجبة �إفطار خالل �سهر رم�سان 
1000 وجبة يف مدينة  و  ي�مًيا،  �أب�ظبي  2000 وجبة يف  �ملبارك، منها 
�لعني يف 6 م��قع عند �لإ�سار�ت �ل�س�ئية و�لتقاطعات �ملرورية، كما ت�سمنت 
ت�زيع من�س�ر�ت ت�ع�ية باأهمية �حلد من �ل�سرعات و�للتز�م بق��عد �ل�سري 

و�ملرور و�لتعريف باأهد�ف �حلملة.

و �أعرب فريق �أب�سر يا وطن �لتط�عي عن �سكره و�متنانه ملا قدمته �سرطة 
�أب�ظبي من تعاون ودعم ي�مي خالل �حلملة، و�أ�ساد �لفريق بجه�د �جلهات 
تنفيذ مبادرة  وتفاعل ودعم ط��ل فرتة  �حلك�مية و�خلا�سة من م�ساركة 

ت�ؤجر". "�طعم 
�لتط�عي  وط��ن  ي��ا  �أب�سر  فريق  رئي�ض  �لكثريي،  م��ب��ارك  �سمية  و�أو���س��ح��ت 
�إليها �لقيادة  �أن هذ� �لعمل �لإن�ساين  يج�سد �لأه��د�ف �لنبيلة �لتي ت�سعى 
�ل���ط��ن �ملعطاء،  �ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي و�ل��ت��ط���ع��ي خل��دم��ة  �ل��ر���س��ي��دة لتفعيل 

�ملرورية،  �ل�سالمة  على  و�حل��ف��اظ  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ني  �لتالحم  وحتقيق 
�إىل منازلهم قبل  �ل��س�ل  �لذين يحاول�ن  �ل�سائقني  و�لتقليل من �سرعة 

حل�ل م�عد �لإفطار.
وذكرت �ن متط�عي ومتط�عات �لفريق، ي�ؤمن�ن متاماً باأن �لعمل �لتط�عي 
�لتكافل  يف  �إن�سانياً  وحقاً  وجمتمعياً،  �أخالقياً  و�لتز�ماً  وطنياً  و�جباً  يعد 
�سعادة  �سبيل  يف  و�أوق��ات��ه��م  جهدهم  يبذل�ن  �أن��ه��م  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ت�������س��ل، 

�لآخرين وخدمة �ل�طن .

•• اأبوظبي- الفجر

لل�سيد  �ل���دويل  �أب���ظ��ب��ي  �ليدوية" مبعر�ض  و�حل���رف  "�لفن�ن  ق��ط��اع  يف 
�لإم��ار�ت، وتتعّزز جه�د  �لثقايف لدولة  و�لفرو�سية، تربز جماليات �لرت�ث 
�ل��ت���ع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة ���س���ن �مل��ه��ن و�حل����رف �ل��رت�ث��ي��ة و����س��ت��د�م��ة �ل�سناعات 

�لتقليدية.
ويحر�ض معر�ض �أب�ظبي لل�سيد، �لذي ُيقام حتت �سعار "��ستد�مة وتر�ث.. 
�لتاريخ  �لتي جُت�ّسد  �ليدوية  رو�ئ��ع �حل��رف  تك�ن  �أن  ُمتجّددة" على  ب��روح 
بق�ة  �لإم���ار�ت، حا�سرة  بدولة  �لقدمية  و�لبيئة  �لأ�سيل  و�ل��رت�ث  �لعريق 
يف فعالياته �لتي حتتفي بالرت�ث �لثقايف و�حل�سارة �لإن�سانية من خمتلف 

�لقار�ت.
و�لفرو�سية  لل�سيد  �ل��دويل  �ملعر�ض  من   )19 )�ل���  �لقادمة  �ل���دورة  وُت��ق��ام 
�أكت�بر   2 ولغاية  �سبتمرب   26 من  �لفرتة  خ��الل   ،"2022 "�أب�ظبي 
�لقاِدَمني، بتنظيم من نادي �سقاري �لإم��ار�ت، وبرعاية من هيئة �لبيئة - 
�أب�ظبي، �ل�سندوق �لدويل للحفاظ على �حلبارى، ومركز �أب�ظبي �ل�طني 

للمعار�ض حيث ُيقام �حلدث.

وُيتيح �ملعر�ض للزو�ر فر�سة �لتعّرف على ثقافة دولة �لإم��ار�ت وم�روثها 
و�لتي  لهم،  ُيقّدمها  �لتي  و�ملبتكرة  �ملتن�عة  �لأن�سطة  خ��الل  من  �لأ�سيل 
و�حلياة  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  �أهمية  ح���ل  لديهم  �ل���ع��ي  رف��ع  على  تعمل 
�لربية �إ�سافة �إىل ت�سجيعهم على ممار�سة �لريا�سات �ل�سديقة للبيئة بنحٍ� 
ة فّنية بالغة �لأهمية  ُم�ستد�م. وُي�سّكل قطاع "�لفن�ن و�حلرف �ليدوية" من�سّ
ُيعترب  وم�ؤ�س�سات، مبا  �أف��ر�د�ً  �ملُبدعني �لإمار�تيني،  لعر�ض نتاج نخبة من 
فر�سة حقيقية للت���سل بينهم وبني �جلمه�ر �لذي يع�سق �لفن�ن �ملرتبطة 
بالرت�ث �لثقايف. و�أكد رئي�ض �للجنة �لعليا �ملنظمة للمعر�ض معايل ماجد 
�أب�ظبي  �أّن معر�ض  �لإم���ار�ت،  لنادي �سقاري  �لعام  �لأم��ني  �ملن�س�ري  علي 
و�أ�سلحتها  �ل�سيد  �أدو�ت  ملُنتجي  دولياً  ملتقى  ك�نه  على  يقت�سر  لل�سيد ل 
و�لفرو�سية،  بال�سقارة  و�مل�لعني  و�لبحرية  �لربية  بالرحالت  و�ملهتمني 
م��ع ج�هر  �ملُن�سجمة  �حل��رف��ي��ني  ُم�����س��ارك��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي�ست�سيف  و�إمن���ا 
�حلدث وم�سم�نه، و�لتي جُت�ّسد �لتاريخ و�لرت�ث وحُتاكي �لبيئة �لقدمية، 
وُم�ستمدة من �لعاد�ت و�لتقاليد �لأ�سيلة يف دولة �لإم��ار�ت، مبا ُي�ساهم يف 

�سمان ��ستد�مة �ل�سناعات �ليدوية و�لرتويج لها.
و�سهدت �لدورة �ملا�سية ح�س�ر�ً لفتاً لل�سناعات �ليدوية و�لرت�ثية �ملختلفة 

من خالل م�ساركة �لعديد من �جلهات، ومن �أبرزها جناح �لغدير للحرف 
�لإمار�تية، وه� �أحد �مل�ساريع �لبارزة لهيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي برعاية 
�لهيئة  رئي�ض  �سم�  م�ساعدة  نهيان،  �آل  حمد�ن  بنت  �سم�سة  �ل�سيخة  �سم� 
�ملحدود  �لدخل  ذو�ت  �لن�ساء  متكني  �إىل  يهدف  و�ل��ذي  �لن�سائية،  لل�س�ؤون 
و�مل��ه��ار�ت يف ت�سميم وت�سنيع  �لقدر�ت  ورف��ع  �ملُ�ستد�مة،  يف جمال �حل��رف 
عدد  ويتجاوز  �لرت�ثية.  �حلرف  على  و�حلفاظ  �ملحلية،  �ملنتجات  وت�س�يق 

�حلرفيات يف �مل�ؤ�س�سة نح� 200 حرفية من خمتلف �أنحاء �لإمار�ت.
�ل�سيخة  م�ؤ�س�سة  تق�ل  �ملعر�ض،  من  �ملا�سية  �ل��دورة  يف  ُم�ساركتها  وح���ل 
�ل��دويل لل�سيد  �أب�ظبي  �إّن معر�ض  �آل نهيان،  �أحمد بن مبارك  ميثاء بنت 
ل�ستح�سار  �لفر�سة  ُيتيح  �إذ  �ل�طنية،  �لفعاليات  �أه��م  م��ن  و�لفرو�سية، 
�لتي  و�حل��رف  �له��يات  و�إب���ر�ز  �ملجيد،  �إرث��ن��ا  و��ستذكار  �ل��ز�خ��ر،  م�روثنا 
�أّن �ل�سيد و�لفرو�سية ُيج�ّسد�ن مفاهيم  �رتبطت بالآباء و�لأج��د�د. و�أكدت 
�ملروءة و�ل�سهامة و�لكر�مة، وُتعّد من بني �له��يات �لتي لطاملا �أحبها �ل��لد 
�مل�ؤ�س�ض، �ملغف�ر له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، وحر�ض 

عليها، نظر�ً ملا لها من �آثار �إيجابية على �أبناء �ملجتمع، وبالأخ�ض �ل�سباب.
لل�سيد  �ل��دويل  �أب�ظبي  معر�ض  فعاليات  يف  خليفة  �سندوق  و���س��ارك  كما 

و�لفرو�سية، حيث �ن�س�ى حتت مظلته 21 م�سروعاً من �ل�سركات �ل�سغرية 
يف  ب��الإن��اب��ة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لنا�سري  عبيد  م���زة  وق��ال��ت  و�ملت��سطة. 
�سندوق خليفة �إن م�ساركة �ل�سندوق تاأتي �سمن ��سرت�تيجيته �لقائمة على 
ن�سر ثقافة ريادة �لأعمال و�لرتويج للم�ساريع �ل�سغرية و�ملت��سطة وتعزيز 
رو�د  وت�سجيع  �لإم��ار�ت��ي  �ل��رت�ث  دع��م  يف  �مل�ساهمة  عن  ف�سال  �إمكانياتها 
�لإ�سهام يف  �ساأنها  �لتي من  �ملبتكرة  �مل�ساريع  �إن�ساء  �مل��طنني على  �لأعمال 
تلبية �حتياجات �لدولة وغر�ض ثقافة �لتغيري �لإيجابي لل�سركات �ل�سغرية 

و�ملت��سطة و�لنا�سئة، مع دعم �لتنمية �مل�ستد�مة لالأجيال �لقادمة.
ود�أب نادي تر�ث �لإمار�ت على �ملُ�ساركة �ل�سن�ية يف فعاليات �ملعر�ض، حيث 
ته �أكر من معر�ض تر�ثي جُت�ّسد تنّ�ع �لرت�ث �لإمار�تي �لأ�سيل،  ت�سم من�سّ
وُتقّدمه لزو�ر �ملعر�ض وُتعّرف به يف هذ� �ملحفل �لدويل �لكبري، وفقاً ملا قاله 
�سعيد بن علي �ملناعي مدير �إد�رة �لأن�سطة يف �لنادي، منها معر�ض للحرف 
�لرت�ثية �لقدمية ُيرّكز على �مل�سغ�لت �لن�سائية مثل �سف �خل��ض و�ل�سدو 
�ل�سيد  ورح���الت  �ل��ط�������ض  مبهنة  �لبحري  �ملعر�ض  ُي��ع��ّرف  فيما  و�ل��ت��ل��ي. 
ويعر�ض مناذج لل�ؤل�ؤ و�لأدو�ت �لتي كان ي�ستخدمها �لغ���ض، بالإ�سافة �إىل 

عرو�ض حية لل�سناعات �لبحرية.

�صرطة اأبوظبي : الألعاب النارية خطر يهدد �صالمة الأبناء  
حذرت �سرطة �أب�ظبي من خماطر �لألعاب �لنارية خالل 
�لحتفال ببهجة عيد �لفطر �ل�سعيد م��سحة �أن بد�يتها 
بالعي�ن  �لإ�سر�ر  �إىل  ت�سل  قد  ماأ�ساوية  ونهايتها  ت�سلية 
وفقد�ن �لب�سر ووق�ع حر�ئق باملنازل ودعت �لأهايل من 
�لنارية من  بع�ض م��قع  �أبنائهم لالألعاب  خط�رة �سر�ء 
�لأطفال  ��ستغالل  حت���اول  و�ل��ت��ي   �لجتماعي  �لت���سل 

و�ملر�هقني عرب ت�فري �لألعاب �لنارية باأ�سعار ب�سيطة .
مر�قبة  و�لأم����ه����ات يف  �لآب������اء  دور  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و�أك������دت 
مبخاطرها  ت�عيتهم  يف  م�س�ؤوليتهم  و��ست�سعار  �أطفالهم 
�سر�ء  م��ن  حم���ذر�ً   ، �أبنائهم  �سالمة  على  يحر�س��  و�أن 
لها  �أبنائهم  �قتناء  و�لتاأكد من عدم  �لنارية  �لألعاب  تلك 

خلط�رتها وحفاظاً على �سالمتهم . 
�لأبناء  على  �ل��رق��اب��ة  ت�سديد  على  �لأم����ر  �أول��ي��اء  وح��ث��ت 
�مل�ؤ�سفة  �حل����دث  لتجنيبهم  �سر�ئها  على  يقبل�ن  �لذين 
�ل�سغار وتطال  على م�ستخدميها من  ت�سّكل خطر�ً  لأنها 
وت�سّ�هات  ح���روق  م��ن  ��ستعمالها  حميط  يف  �مل���ج���دي��ن 
خمتلفة ت�ؤدي �إىل عاهات م�ستدمية �أو م�ؤقتة كما حتدث 
عند  ح��ر�ئ��ق  م��ن  ت�سببه  م��ا  ج����ّر�ء  �ملمتلكات  يف  �أ����س���ر�ر�ً 
��ستعالها .  ودعت �جلمه�ر عند معرفة �أحد �ملروجني ، �أو 
�أية معل�مة تخ�ض ذلك، بعدم �لرتدد بالت�سال على هاتف 
�أمان �لتي تتعامل معه ب�سرية  �أو بخدمة   999 �لط��رئ 

تامة على �لرقم �ملجاين 8002626.
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يعد �صرب املاء بكمية كافية اأمرا مهما ومفيدا 
لالإن�صان،  والفكري  البدين  الن�صاط  ل�صمان 
داخل  املختلفة  احليوية  العمليات  وت���وازن 

اجل�صم.
مع  العي�ض  امل�صتحيل  من  اأن��ه  يبدو  لهذا،  ونتيجة 
احل�صا�صية من املاء، وهي حالة نادرة حيث ميكن اأن 

توؤدي مالم�صة اجللد للماء اإىل رد فعل حت�ص�صي.

"�ل�سرية  �ل��ع��ل��م��ي  ب��ال���س��م  وت��ع��رف ه���ذه �حل��ال��ة 
مثري  �جل���ل���دي،  �ل��ط��ف��ح  م���ن  ن����ع  وه����  �ملائية"، 
للحكة، يتط�ر ب�سرعة بعد مالم�سة �جللد للماء، 

مبا يف ذلك �لعرق �أو �لدم�ع.
�حلالة فقط عن طريق مالم�سة �جللد  وحت��دث 
ولي�ض من �سرب �ملاء، لذلك فاإن �مل�سابني بال�سرية 

�ملائية ل يتعر�س�ن خلطر �جلفاف بطبيعتهم.
�لأطباء  ميتلك  ول  للغاية  ن���ادرة  �ملائية  �ل�سرية 
�ل��رغ��م من  وع��ل��ى  ل�سبب ح��دوث��ه��ا.  ك��ام��ال  فهما 
��سرت�تيجيات  �أن هناك  �إل  لها،  عدم وج���د عالج 

للتحكم يف �لأعر��ض.

هل ميكن اأن يكون لديك ح�صا�صية من املاء؟
مبجرد �أن يتالم�ض �لأ�سخا�ض �مل�ساب�ن بال�سرية 
�ملائية مع �ملاء باجللد، فاإنهم ي�ساب�ن بحكة ت�سمى 
على  ب��ارزة  ن��ت���ء�ت  من  �خلاليا  وتتك�ن  �ل�سرى. 
�جللد ت�سمى �ل�سروية.، ومبجرد �أن يجف �جللد، 
 60 �إىل   30 فاإنها تتال�سى ب�سكل عام يف غ�س�ن 

دقيقة.
ويق�ل مارك��ض م�رير، �أ�ستاذ �لأمر��ض �جللدية 
يف  ���س��اري��ت��ي��ه  ج��ام��ع��ة  م�ست�سفى  يف  و�حل�����س��ا���س��ي��ة 
برلني: "�ل�ستحمام، على �سبيل �ملثال، �أو �لتعرق، 

عادة ما يتبعه �سروخ يف �جللد بالكامل يف غ�س�ن 
�لتي  و�لأع��ر����ض  �لعالمات  �أن  حني  يف  دقيقتني، 
تلم�ض  �لتي  �ملناطق  على  تقت�سر  �لبكاء  ي�سببها 

فيها �لدم�ع �جللد".
�أن ت�سبب �حلالة  ويف �حلالت �لأكر �سدة، ميكن 
�لأن�سجة حتت  ت���رم يف  وه���  وذم��ة وعائية،  �أي�سا 

�أن  وميكن  �خلاليا  من  �أعمق  ت���رم  وه��ذ�  �جللد. 
يك�ن �أكر �إيالما. ومتيل كل من �ل�سرى و�ل�ذمة 
�ل�عائية �إىل �لتط�ر عند مالم�ستها للماء يف �أي 

درجة حر�رة.
وعلى �لرغم من �أن �ل�سرية �ملائية ت�سبه �حل�سا�سية، 
حيث  ك��ذل��ك،  لي�ست  �لفنية  �لناحية  م��ن  �أن��ه��ا  �إل 
ت�سنف على نطاق �أو�سع على �أنها مر�ض. وي��سح 
م�رير: "�لآليات �لتي ت�ؤدي �إىل هذ� �ملر�ض لي�ست 

�آليات �حل�سا�سية".
ول��ه��ذ� �ل�����س��ب��ب، ف����اإن �ل��ع��الج��ات �ل��ت��ي ت��ع��م��ل مع 
تعتمد  �ل��ت��ي  �حل�سا�سية،  حقن  مثل  �حل�سا�سية، 
�ملري�ض مب�سببات �حل�سا�سية لتحفيز جهاز  حقن 
�ل��ق��درة على  ب��ن��اء  �مل��ن��اع��ة ل��دي��ه حتى يتمكن م��ن 
�لتحمل، لي�ست فعالة متاما. يف حني �أن م�ساد�ت 
�إىل  �لتخفيف  يف  ت�ساعد  �أن  ميكن  �لهي�ستامني 
�أف�سل ما ميكن  فاإن  �ل�سرى،  �أعر��ض  حد ما من 

للمر�سى فعله ه� حماولة جتنب مالم�سة �ملاء.
ويق�ل م�رير: "نظر� لأنه ل ميكن جتنب مالم�سة 
�ملاء، فاإن �ملر�سى يعرف�ن �أنهم �سي�ساب�ن بال�سرى 
وهذ� ي�ؤدي �إىل �لقلق و�لكتئاب وم�ست�يات عالية 
من �لت�تر".وحتى �لأكل و�ل�سرب ميكن �أن يك�ن 
�أو ت�سبب  �ملاء على �جللد  �ن�سكب  �إذ�  مرهقا، لأنه 
�لطعام �حلار يف تعرق �ملري�ض، ف�سيك�ن لديهم رد 

فعل حت�س�سي.

اأ�صباب ال�صرية املائية
كيفية  ع��ن  �لقليل  �إل  �لعلمي  �لبحث  يك�سف  مل 
للغاية من  �ملر�ض، ك�نه ي�سيب عدد� قليال  عمل 
�ملر�سى. ويعرف �لباحث�ن �أنه عندما يالم�ض �ملاء 
�لتي  وه��ي  �حل�سا�سية،  خاليا  ين�سط  فاإنه  �جللد 
م��ا ل يعرفه  ذل��ك،  و�ل��ب��ث���ر. وم��ع  �ل�سرى  ت�سبب 
�ملاء خاليا �حل�سا�سية.  �لباحث�ن ه� كيف ين�سط 
وهذه �لآلية مفه�مة مل�سببات �حل�سا�سية �لبيئية، 

مثل حمى �لق�ض، ولكن لي�ض لل�سرية �ملائية.
�أن  ه��ي  �لفر�سيات  �إح���دى  ف���اإن  م���ري��ر،  وبح�سب 
مالم�سة �ملاء تت�سبب يف �أن ت�سبح بروتينات �جللد 
م�سببة للح�سا�سية تلقائيا، و�لتي ترتبط بعد ذلك 
ومع  �جل��ل��د.  ح�سا�سية  خ��الي��ا  على  مب�ستقبالت 
ذلك، فاإن �لبحث حمدود ب�سبب �لأعد�د �ملنخف�سة 
ول  �ملائية،  بال�سرية  �مل�سابني  �ملر�سى  من  للغاية 

يز�ل هناك �لقليل من �لأدلة لدعم �أي فر�سية.
وعلى �لرغم من �أن م�سار �ل�سرية �ملائية ل ميكن 
�لتنب�ؤ به، �إل �أن �لأطباء لحظ�� �أن �حلالة متيل 
�أن  �لتال�سي يف وق��ت لح��ق من �حلياة، حيث  �إىل 
معظم �ملر�سى ي�سف�ن تلقائيا بعد �سن��ت �أو عق�د 

من �لإ�سابة.

ما الذي نعرفه عن احلالة النادرة 
والغام�صة امل�صببة للح�صا�صية جتاه املاء؟

وي��رت��ب��ط ن��ق�����ض �مل��غ��ن��ي�����س��ي���م مب��ج��م���ع��ة م��ت��ن���ع��ة من 
�لأمر��ض، مثل �للتهابات و�ل�سرطان. و�أظهرت �لدر��سات 
�ل�سابقة �أن �لنم� �ل�سرطاين ينت�سر ب�سكل �أ�سرع يف �أج�سام 
�لفئر�ن عندما تلقت �حلي��نات نظاما غذ�ئيا منخف�ض 
قد  �لإن��ف��ل���ن��ز�  ف��ريو���س��ات  �سد  دف��اع��ه��ا  و�أن  �ملغني�سي�م، 
�لقليل من �لأبحاث حتى  �أي�سا. ومع ذلك، هناك  �سعف 
جهاز  على  بال�سبط  �ملعدن  ه��ذ�  تاأثري  كيفية  ح���ل  �لآن 

�ملناعة.
كري�ست�ف  �لربوفي�س�ر  بقيادة  �لباحث�ن  �كت�سف  و�لآن، 

هي�ض، من ق�سم �لطب �حلي�ي يف جامعة بازل وم�ست�سفى 
بازل �جلامعي وق�سم �لطب بجامعة كامربيدج، �أن �خلاليا 
�أو  �لطبيعية  غري  �خلاليا  على  �لق�ساء  ميكنها  �لتائية 
�مل�سابة بكفاءة فقط يف بيئة غنية باملغني�سي�م. وعلى وجه 
�لتحديد، �ملغني�سي�م مهم ل�ظيفة بروتني �سطح �خللية 

.LFA-1 لتائية �مل�سمى�
ويلعب بروتني LFA-1 دور� رئي�سيا يف تن�سيط �خلاليا 
غري  �حل��ال��ة  "يف  هي�ض:  �لربوفي�س�ر  وي������س��ح  �لتائية. 
�ل��ن�����س��ط��ة، ي��ك���ن م���ق��ع �لل��ت��ح��ام ه���ذ� يف ���س��ك��ل منحن، 

�أو  �مل�سابة  باخلاليا  بكفاءة  �لرتباط  ميكنه  ل  وبالتايل 
غري �لطبيعية. 

وهذ� ه� �ملكان �لذي يلعب فيه �ملغني�سي�م دور�. و�إذ� كان 
�خلاليا  من  بالقرب  كافية  بكميات  م���ج���د�  �ملغني�سي�م 
�لتائية، فاإنه يرتبط ب� LFA-1 وي�سمن بقاءه يف و�سع 

ممتد، وبالتايل يك�ن ن�سطا".
�ملغني�سي�م، ل  بيئة خالية من  �أن��ه يف  �لبحث  وجد فريق 

تتمكن �خلاليا من �لعمل بطريقتها �لطبيعية.
�خلاليا  لعمل  �سروري  �ملغني�سي�م  �أن  حقيقة  تك�ن  وقد 
�ملناعية  للعالجات  بالن�سبة  للغاية  �كت�سافا مهما  �لتائية 

لل�سرطان �حلديثة.
وتهدف هذه �لعالجات �إىل حتريك جهاز �ملناعة، وخا�سة 

�خلاليا �لتائية �ل�سامة، ملحاربة �خلاليا �ل�سرطانية.
�ل��ب��اح��ث���ن م��ن �إظهار  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة، مت��ك��ن  �ل��ن��م��اذج  ويف 
�خلاليا  ���س��د  �ل��ت��ائ��ي��ة  للخاليا  �مل��ن��اع��ي��ة  �ل���س��ت��ج��اب��ة  �أن 
�ملغني�سي�م  تركيز  زي���ادة  خ��الل  م��ن  ت��ع��ززت  �ل�سرطانية 

�ملحلي يف �لأور�م.
�أج���ل �ل��ت��ح��ق��ق م��ن ه���ذه �ملالحظة  "من  وي��ق���ل ه��ي�����ض: 
ل���زي���ادة تركيز  ع���ن ط����رق  �لآن  ن��ب��ح��ث  ف��اإن��ن��ا  ���س��ري��ري��ا، 

�ملغني�سي�م يف �لأور�م بطريقة م�ستهدفة".
من  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ل��ه��ذه  �ل�����ع���دة  �لطبيعة  وتتجلى 
�لبحث  فريق  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �لإ�سافية  �لتحليالت  خ��الل 
�لذي يعمل مع كري�ست�ف هي�ض وباحث ما بعد �لدكت�ر�ة، 

�لدكت�ر ج�نا�ض ل�ت�سر، �مل�ؤلف �لرئي�سي للدر��سة.

�ل�سرطان،  ملر�سى  �سابقة  در��سات  بيانات من  وبا�ستخد�م 
متكن �لباحث�ن من �إظهار �أن �لعالجات �ملناعية كانت �أقل 
فعالية يف �ملر�سى �لذين يعان�ن من م�ست�يات غري كافية 

من �ملغني�سي�م يف دمائهم.
و�أو�سح ل�ت�سر �إذ� كان تناول �ملغني�سي�م بانتظام ي�ؤثر على 

خطر �لإ�سابة بال�سرطان فه� �س�ؤ�ل ل ميكن �لإجابة عنه 
بناء على �لبيانات �مل�ج�دة.

م�ستقبلية  ل��در����س��ات  نخطط  ت��ال��ي��ة،  "كخط�ة  و���س��رح: 
جلهاز  كمحفز  للمغني�سي�م  �ل�سريري  �لتاأثري  لختبار 

�ملناعة".

درا�صة جديدة تك�صف دور املغني�صيوم جلهاز املناعة يف حماربة ال�صرطان
يعد م�صتوى املغني�صيوم يف الدم عامال مهما يف قدرة اجلهاز املناعي على معاجلة 

م�صببات الأمرا�ض واخلاليا ال�صرطانية.
وكتب باحثون من جامعة بازل يف �صوي�صرا وم�صت�صفى بازل اجلامعي، يف جملة 
Cell، اأن اخلاليا التائية حتتاج اإىل كمية كافية من املغني�صيوم لتعمل بكفاءة. 

وقد يكون لنتائجهم اآثار مهمة على مر�صى ال�صرطان.
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العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : راكتيل للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
 )B ��ستد�مة  1 )مركز  �لرب�ساء   - للتط�ير  ر�سي�ض  400 ملك  رقم  : مكتب  �لعن��ن 
�لقيد  رق��م   797141  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�س�ؤولية  ذ�ت   : �لقان�ين  �ل�سكل 
بال�سجل �لتجاري : 1320540 مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذك�رة �أعاله ، وذلك 
مب�جب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/26 و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/4/26 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات �لعن��ن : مكتب رقم 914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن 
ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - ب�ر�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب  �لعن��ن : مكتب رقم 
 04-2973071  : ف��اك�����ض   04-2973060  : ه��ات��ف   - ب�ر�سعيد   - دي���رة   -
�ملذك�ر  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هذ�  مب�جب 
قر�ر  مب���ج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - الفنية  للخدمات  راكتيل  لت�سفية  �أع����اله 
2022/4/26 و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2022/4/26 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعن��ن �ملذك�ر 

و�لأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ايجل ملقاوالت البناء - ذ م م   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001911/ 

�إىل �ملحك�م عليه :  �يجل ملقاولت �لبناء - ذ م م 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �لعنايا ملقاولت لل�سيانة �لعامة وخدمات تنظيف  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحك�م له �ملذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطل�ب   تنفيذه كالآتي :

�ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف 656362 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2022/450 تنفيذ جتاري    
بناء على طلب / �ملحك�م له / عبد�حلميد �ل�سيد حممد �لديد�م�نى ، �جلن�سية : م�سر 

�ىل �ملحك�م عليه / �ملروه للنقليات �لعامة - �ض ذ م م  �جلن�سية 
 2022/3/24 ليكن معل�ما لديك بان حمكمة ر��ض �خليمة قد ��سدرت بحقك حكما بتاريخ 
يف �لق�سية )187/2022( بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 155414.00 درهما �سامال �لر�س�م 
و�مل�ساريف ، ومبا �ن �ملحك�م له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم �مل�سار �عاله، 
�لتايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان  15 ي�م  �ع��اله خالل  فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�س�م �ملرتبة عليك. 
�ملالحظات : �لإمار�ت / ر�أ�ض �خليمة / �لغيل 

 ق�سم التنفيذ
مرمي جمعه ح�سن عبداهلل احلو�سني  

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70330 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2022/450 تنفيذ جتاري    
بناء على طلب / �ملحك�م له / عبد�حلميد �ل�سيد حممد �لديد�م�نى ، �جلن�سية : م�سر 

�ىل �ملحك�م عليه / �سعد عنرت �حمد عبد�للطيف �جلن�سية / م�سر
 2022/3/24 ليكن معل�ما لديك بان حمكمة ر��ض �خليمة قد ��سدرت بحقك حكما بتاريخ 
يف �لق�سية )187/2022( بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 155414.00 درهما �سامال �لر�س�م 
و�مل�ساريف ، ومبا �ن �ملحك�م له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم �مل�سار �عاله، 
�لتايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان  15 ي�م  �ع��اله خالل  فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�س�م �ملرتبة عليك. 
�ملالحظات : �لإمار�ت / ر�أ�ض �خليمة / �لغيل 

 ق�سم التنفيذ
مرمي جمعه ح�سن عبداهلل احلو�سني  

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70330

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى اأم القيوين االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   UAQCFICIPOR2022 /0000166 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : مرييني للمقاولت - ذ م م   
جمه�ل حمل �لإقامة :   

�أم  �لدع�ى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/5/18 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  �نت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية  �لقي�ين 
على  ج��بية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  ب���سطة  �و  �سخ�سيا  �لدع�ى( 
�لدع�ى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام 
ب��سفك   - �عاله  رقمها  �ملذك�ر  �لدع�ى  يف  للنظر  وذلك  �لن�سر  تاريخ  من 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/27 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000829 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد في�سل عبد�لغني علي  
جمه�ل حمل �لإقامة :   

)باللغتني �لعربية و�لجنليزية( 
حمكمة  �لدع�ى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/5/16 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  �نت 
د�ئرة   -  2 �لدع�ى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  عجمان 
�لي�م �ل��حد( �سخ�سيا �و ب���سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج��بية على �لدع�ى 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدع�ى �ملذك�ر رقمها �عاله - ب��سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/26 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001286/ 
�إىل �ملحك�م عليه : �ل��سيط لت�ريد �ليدي �لعاملة  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �ل�سرع �سعيد ر��سد مطر �لبادي ، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحك�م له �ملذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطل�ب 
تنفيذه كالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف : 19708.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0002687 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحك�م عليه / ك�ر ر�ج �سينغ ج�ر �سار�ن - �لعن��ن : 9506901  

يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  لي�جد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدع�ى بالرقم �أعاله ل�سالح / �ساجهان ح�سن ك�جن� ، بالتايل :

�أمر بالز�م �ملقدم �سده بان ي�ؤدي �ىل �لطالب مبلغ 25000 درهم )خم�سة 

وع�سرون �لف درهم( و�لر�س�م و�مل�ساريف ورف�ست ما عد� ذلك.    

حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقان�نية. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)كلي(   جتاري   SHCEXCICOM2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002248/ 

�ل�ساحل  �سركة  يف  �سريك  ب�سفته  �ملازمي  حمم�د  عبد�هلل  �حمد  حممد   : عليه  �ملحك�م  �إىل 
�لعربي خلدمات �ل�سحن 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �ب� �سهاب لل�سفن �خل�سبية و�لفيرب جال�ض  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحك�م له �ملذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطل�ب تنفيذه كالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف 895994 
متام  وحتى   )2014/6/1( تاريخ  من   5% ب��قع  �لقان�نية  �لفائدة  �ىل  بالإ�سافة  درهم، 
�ل�سد�د. لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( ي�ما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ا�سامه عبداحلافظ عبداحلكيم
)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001150/ 

�إىل �ملحك�م عليه : ��سامة عبد�حلافظ عبد�حلكيم 
رقم  مكاين  رقم   1003 رقم  �سقة   10 �لطابق  بالل  بناية  �حلكمة  مدر�سة  �سارع  �لنعيمية  عجمان   : �لعن��ن 

  0544259719   0526820248  : ت    4553908596
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �مل�ستقبل لتاأجري �ل�سيار�ت و�حلافالت م�ؤ�س�سة فردية  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحك�م له �ملذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطل�ب  
تنفيذه كالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف : 8775.0 

 / �إعالنك  تاريخ  ي�ما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �مل��فق   - ي�م  جل�سة  بح�س�ر  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذك�رة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة 

�جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)كلي(    مدين   AJCEXCICV2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000525/ 
�إىل �ملحك�م عليه : مبارك ��سماعيل جمعة 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ عبد�لرحيم �حمد �ملفلحي ، �جلن�سية ميني  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحك�م له �ملذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطل�ب 
تنفيذه كالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف : 520850.0 

�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ي�ما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001060 يف  الدعوى رقم

ر��سد  �ل�سيد/  ملالكها  �ملقط�ر�ت  ل�سناعة  ما�سرتز  تريلرز   : عليه  �ملدعي  �إىل 
�سعيد حممد �سعيد �لدوبي - جمه�ل حمل �لإقامة :   

�لدع�ى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/5/16 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  �نت 
حمكمة عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدع�ى 
2 - د�ئرة �لي�م �ل��حد( �سخ�سيا �و ب���سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
ج��بية على �لدع�ى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذك�ر رقمها �عاله -  �لن�سر وذلك للنظر يف �لدع�ى  �يام من تاريخ  ع�سرة 

ب��سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/23 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2021 /0004972 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحك�م عليه ي�نيف�رم �خلليج للخياطة و�لتطريز م�ؤ�س�سة فردية 
 ، �لعن��ن : 9432571 

عثمان على �سديقى �عجاز على �سديقي، �لعن��ن : 9432572
2021/12/22 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدع�ى  نحيطكم علما باأنه بتاريخ 
�ملذك�رة بالرقم �أعاله ل�سالح م�سغل �لق�سر للمالب�ض، بالتايل : ناأمر :- باإلز�م �ملعرو�ض 
در�هم  وثالثة  ومائة  �ألفا  وع�سرون  وت�سع  مائة  ق��درة  مبلغا  للطالب  ي�ؤديا  ب��اأن  �سدهما 
ف�سال عن �لفائدة �لقان�نية على هذ� �ملبلغ ب��قع 7% �سن�يا بدء من تاريخ ن�سر �لإنذ�ر 
لال�ستئناف  قابال  حكما  و�لر�س�م.  بامل�سروفات  �إلز�مهما  مع  �ل�فاء  متام  وحتى  �لعديل 

خالل �ملدة �لقان�نية 15  ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIREA2022 / 0000689 مدين )جزئي( 
�إىل �ملدعي عليه : خالد عبد�هلل ها�سم ح�سن �ملازمي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �جلن�سية.

نعلمكم باأن �ملدعي عبد�لرحمن �سعيد خمي�ض �سعيد �ل�سارجي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �جلن�سية 
قد �أقام �لدع�ى �ملذك�رة �أعاله للمطالبة

�حلكم : حكمت �ملحكمة ح�س�ريا باإلز�م �ملدعى عليها باأن ت�ؤدي للمدعي مبلغ )37500 درهم( 
�سبعة وثالث�ن �لف وخم�سمائة درهم ف��ئد �ملبلغ بن�سبة 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية على 

�أل تزيد عن �أ�سل �ملبلغ �ملحك�م به،
ورف�ض عد� ذلك من طلبات

يتحميل �ملدعى عليها م�ساريف �لدع�ى ومبلغ 500 درهم كمقابل لأتعاب �ملحاماة
حرر بتاريخ : 2022/04/26  - حرر ب���سطة �مل�ظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002558 يف  الدعوى رقم

�إل�ى �ملدعي عليه : �سانافاث ماناث بار�مبيل - جمه�ل حمل �لإقامة
�لإحتادية  �ل�سارقة  حمكمة  �ل��دع���ى  �إد�رة  مكتب  �أم��ام   2022/05/11 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  �أن��ت 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدع�ى رقم 6( �سخ�سيا �أو ب���سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة ج��بية على �لدع�ى مرفقا بها كافه �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من 

تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدع�ى �ملذك�ر رقمها �أعاله - ب��سفك مدعى عليه.
تك�ن  بندب خبري حما�سبي  �إ�سد�ر حكم متهيدي   - �لطلب  �لر�سم عن  و�سد�د  بقيد  �لت�سريح   - �ملطالبة 
��ستئناف   2021 ل�سنة  و1614   406 رق��م  �لدع��ض  يف  �ملنتدبني  �خل��رب�ء  تقريرين  مر�جعة  مهمته 
�إليه من  �لتقريرين وما يقدم  �د�ء وبحث حقيقة مدي�نية �ملدعى عليهما للمدعية من خالل هذين  �مر 
 م�ستند�ت و�لتاأكيد على �سحة �سبب حترير �ملدعى عليه �لأول لل�سيك �لذي يحمل رقم 578 من تاريخ 4/1
�مل�سح�ب على م�سرف   ، درهم(  وت�سعة ع�سر  �لف  و�سبع�ن  �ستة  درهم )مائة   176019 بقيمة   /2020

�ل�سارقة �لإ�سالمي- �لز�م �ملدعى عليهما بالر�س�م و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/1/91053(
�ملنذر : �أن�ض ماد�تي�ل �س�بي حاج�ي

�ملنذر �إليه : �أب�بكر ثريوثيك�ات بيال ك���ال - )جمه�ل حمل �لإقامة(
�مل��س�ع : مطالبة مببلغ وقدره 25،000،00 درهم 

حيث قام �ملنذر �إليه بتحرير �ل�سيك رقم )000014( تاريخ �ل�سيك )2021/03/31( �لبنك �مل�سح�ب 
عليه �ل�سيك )بنك �مل�س�������رق( مببلغ وقدره )25،000،00 درهم( ل�سالح �ملنذر، وعند تقدمي هذ� �ل�سيك 
�ل�سيك،  عليه  �مل�سح�ب  �لبنك  �إف��ادة  ح�س�ب  )مغلق(  �حل�ساب  ك�ن  �سرفه  يتم  مل  �ملنذر  ب���سطة  لل�سحب 
لذ� فاإنه بهذ� �لإنذ�ر ينذر �ملنذر )�أن�ض ماد�تيل �س�بي حاجي( للمنذر �إليه )�أب�بكر ثريوثيكات بيالكال( 
�لإلتز�م ب�سد�د �إجمايل �ملبلغ �ملرت�سدة يف ذمتكم مب�جب �ل�سيك �ملذك�ر �لبالغ )25،000،00 درهم( مع 
�لفائدة �لقان�نية ب��قع 12% �سن�ياً من تاريخ �لإ�ستحقاق �حلا�سل يف 2021/3/31 يف م�عد �أق�ساه 
و�لكفيلة  �لالزمة  �لق�س�ائية  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  �ملنذرة  �ست�سطر  و�إل  �لن�س�ر  تاريخ  من  �أي��ام(  )خم�سة 
بحفظ حق�قها مع حتميلكم بكافة �لتكاليف �لناجمة عن �إجر�ء�ت �لتقا�سي من ر�س��م وم�ساريف �لتقا�سي 

و�أتعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/1/91041(
�ملنذر : جا�سم حممد جا�سم حممد �جلا�س�م

�ملنذر �إليه �أب�بكر ثريوثيكات بيالك�ال - )جمه�ل حمل �لإقامة(
�مل��س�ع : مطالبة مببلغ وقدره 25،000،00 درهم 

حيث قام �ملنذر �إليه بتحرير �ل�سيك رقم )000013( تاريخ �ل�سيك )2020/11/30( �لبنك �مل�سح�ب 
عليه �ل�سيك )بنك �مل�س����رق( مببلغ وقدره )25،000،00 درهم( ل�سالح �ملنذر، وعند تقدمي هذ� �ل�سيك 
�ل�سيك،  عليه  �مل�سح�ب  �لبنك  �إف��ادة  ح�سب  )مغلق(  �حل�ساب  ك���ن  �سرفه  يتم  مل  �ملنذر  ب���سطة  لل�سحب 
لذ� فاإنه بهذ� �لإنذ�ر ينذر �ملنذر )جا�س��م حممد جا�س�م حممد �جلا�س�م( للمنذر �إليه )�أب�بكر ثريوثيكات 
بيالكال( �لإلتز�م ب�سد�د �إجمايل �ملبلغ �ملرت�س�دة يف ذمتكم مب�جب �ل�سيك �ملذك�ر �لبالغ )25،000،00 
درهم( مع �لف�ائ�دة �لقان�نية ب��قع 12% �سن�ياً من تاريخ �لإ�ستحقاق �حلا�سل يف 2020/11/30يف 
م�عد �أق�ساه )خم�سة �أيام من تاريخ �لن�س�ر و�إل �س�ت�س�طر �ملنذرة �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمة 
و�لكفيلة بحفظ حق�قها مع حتميلكم بكافة �لتكاليف �لناجمة عن �إجر�ء�ت �لتقا�سي من ر�س��م وم�س�اريف 

�لتقا�سي و�أتعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/92316(
�ملنذره : فخر �لدين للعقار�ت )�مل�ؤجره(

�ملنذر �إليها : �س��د لاللكرتونيات �ض.ذ.م.م - )م�ستاأجره(
�مل��س�ع

تخطر �ملنذره/ �ملنذر �إليها ب�سرورة �أن تق�م يف م�عد �أق�ساه خم�سة �يام من تاريخ 
�أعاله  �ملرت�سد  �ليجار  �لدين �ملرت�سد بذمتها وه� قيمة  ب�سد�د  بال�فاء  �لن�سر 
�أيام من تاريخ �عالن �ملنذر  ، وذلك خالل خم�سة  16،294 درهم  و�لبالغ قدره 
�إليها بالإنذ�ر. ويف حالة عدم �ل�سد�د خالل �لأجل �ملحدد فاإنه يحق للمنذره �تخاذ 
�ملنذر  �ملنذره لقت�ساء حقها قبل  �لكفيلة بحفظ حق  �لقان�نية  �لإج��ر�ء�ت  كافة 

�إليها ، مع حفظ كافة حق�ق �ملنذرة �لأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0058919 رقم املعاملة
�خطار عديل لل�فاء مببلغ 201،000 درهم

، هندي �جلن�سية ويحمل بطاقة ه�ية رقم  �ل�سيد/ج�رجك�تي ك��ستاكيتال ت�ما�ض  م ح(، وميثلها مديرها  �نك�رب�ريتد )م  �إيالن   : �ملخطر 
�لعن��ن : �إمارة �ل�سارقة �ملنطقة �حلرة - قطعة �ر�ض �م 3-7 و 9و 11 رقم �لهاتف :0565336232  784197635187202

�ملخطر �ليه : ر�جي�ض ه�ت�ساند لتجارة �مل��د �لغذ�ئية �ض ذ م م ومديرها ر�جي�ض ه�ت�سند �سرما
�لعن��ن : ديرة دبي �لر��ض بناية �لزرع�ين 3 �سارع 34 �لطابق 4 مكتب رقم 407 رقم �لهاتف : 0585875972

�ل�سرح
�ملخطر �إليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 201،000 درهم م��س�ع �ل�سيك �ملحرر من قبل �ملخ�ل بالت�قيع عن �ملخطر �ليه حيث �نه بتاريخ 

��ستحقاق �ل�سيك ت�جه �ملخطر ل�سرف �ل�سيك �ل �نه �رتد دون �سرف لعدم وج�د ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :
�ل�سيك �لول رقم 000235 مبلبغ 65000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 05-01-2022 و�مل�سح�ب على بنك حبيب بنك �ي جي زي�ريخ 

جي زي�ريخ �ي  بنك  حبيب  بنك  على  و�مل�سح�ب   2022-01-12 ��ستحقاق  بتاريخ  درهم  �ل�سيك �لثاين رقم 000256 مبلبغ 68500 
زي�ريخ  جي  �ي  بنك  حبيب  بنك  على  و�مل�سح�ب  �ل�سيك �لثالث رقم 000269 مبلبغ 67500 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2022-01-20 

وحيث �ن �ملدعي عليه قد تق�م بال�فاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �ل�دية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،
لذلك، 

فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملدي�ينة �ملذك�ر خالل خم�سة �أيام من تاريخ �خطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقان�نية، 
و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لت�ثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به، 

وهذ� �خطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
MOJAU_2022- 0063177 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

عنه  وي��ن���ب   - �جلن�سية  بنغالدي�سي   - حممد  ن���ر  حممد  حم��م���د  حممد   : �ل�سيد  �أن  حيث 
برقم  عامة  ب�كالة  �جلن�سية  �مار�تي   - �ل�سام�سي  جمرين  على  �سامل  ر��سد  �ل�سيد/  بالت�قيع 
SH20191013D30383 بتاريخ 2019/10/13، ميلك �لرخ�سة �لتجارية )�لركن 
 )535904( رقم  رخ�سة  مب�جب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  و�لتي  جتارية  رخ�سة  �لدو�جن(  للبيع 
�لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية  بنغالدي�سي   - حممد  ن���ر  حممد  حمم�د  حممد   : �ل�سيد  �ن  حيث 
و�لتنازل عن كامل ح�سته يف �لرخ�سة �لتجارية ))�لركن للبيع �لدو�جن(( �لبالغة )%100( 
�لرخ�سة  �ساحب  تنازل  �جلن�سية  �مار�تي   - �ل�سام�سي  جمرين  على  �سامل  ر��سد   : �ل�سيد  �إىل 
�ل�سابق ل�كيل �خلدمات. وعمال بن�ض �ملادة )14( فقره 5 من �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة 
�لإعالن للعلم و �نه �س�ف يتم �لت�سديق  ن�سر هذ�  �قت�سى  �لعدل فقد  �لكاتب  �ساأن  2013 يف 
على �لأجر�ء �مل�سار �إليه بعد �أ�سب�عني من تاريخ هذ� �لإعالن فمن لديه �أي �عرت��ض على ذلك 

عليه �تباع �ل�سبل �لقان�نية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
MOJAU_2022- 0060834 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ترغب  �جلن�سية،  مغربي�ة   - ب�س�ر�وى  دنيا  �ل�سيده/  باأن  للجميع  معل�ما  ليكن 
بلحله  ح�سنية  لل�سيده/  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة )%50( 
للخياطة  �لب�ستان  وردة   / �مل�سماة  �لتجارية  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية،  مغربية   -
و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية - حك�مة �ل�سارقة برقم )609484( 
تعديالت �خرى :- �إن�سحاب �سريك لآخر. و عليه �سيق�م �لكاتب �لعدل بالت�سديق 
على �لعقد بعد ��سب�عني من تاريخ �لن�سر ، فمن لديه �ي �عرت� على ذلك عليه 

�إتخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية �لالزمة. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
MOJAU_2022- 0063164 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�مار�تي �جلن�سية و�حمل  �ل�سيد/ حممد �حمد عبد�هلل جمعه  بانني  ليكن معل�ما للجميع 
كامل ح�ستي  و�لتنازل عن  �لبيع  �رغب يف   ،784196843572148 رقم  بطاقة ه�ية 
�لبالغة 100%، يف �لرخ�سة �مل�سماه )�جلمعة للمقاولت �للكرتوميكانيكيه( و�لتي تاأ�س�ست 
 ، ب�كاتيل  ر�جافان  ب�كاتيل  رميا�سان  �ل�سيد/  �يل   217908 رقم  حتت  �ل�سارقة  بامارة 
�ساحب  تنازل   -  784197565921372 رقم  ه�ية  بطاقة  وحتمل  �جلن�سية  هندي 
�لرخ�سة لآخر ، تغيري �ل�سكل �لقان�ين من م�ؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات. وعمالبن�ض 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه 
بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
MOJAU_2022- 0063280 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
لليكن معل�ما للجميع باأن �ل�سيد/ نعمان �ساه عبد�هلل �ساه ، �جلن�سية باك�ستان يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه)100% ( و ذلك �ىل �ل�سيد : حممد �ساه عبد�هلل �ساه - 
تاأ�س�ست  و�لتي  لل�سيانة(  �ل�سيار�ت  منطقة  )ور�سة  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف   ، باك�ستان  �جلن�سية 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )793884( رقم  �مل�سماء  رخ�سة  مب�جب  �ل�سارقة  بلمارة 

�لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لآخر،
 2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقان�ن  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535
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العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/92230(
�ملنذر / خليفة عبد�هلل �أحمد ل�تاه - �إمار�تي �جلن�سية

�ملنذر �إليه / حممد �سامل �سعيد �لف�ستي �لعليلي - �مار�تي �جلن�سية
�مل��س�ع / �لنذ�ر �لعديل رقم حمرر 2022/1/83344 

يخطر �ملخطر �إليه بتجديد �لعقد وت�سديد �مل�ستحقات �ملالية للتجديد وذلك يف مدة �أق�ساها 
�لعقد لعدم رغبته يف  �نتهاء  �لعقار بعد  و�إخالء  �لإخطار  هذ�  ��ستالمه  تاريخ  من  ي�م   30
�إ�سالح ما  ت�سلمها عليه مع  �لتي  �ل�س��غل وباحلالة  �لتجديد وت�سليمها للمخطر خالية من 
قد يك�ن حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم �ملفاتيح و�سد�د م�ساريف ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه 
حتى تاريخ �لإخالء �لفعلي و�أي �أ�سر�ر �أخرى ترتبت على عدم �لتز�م �ملخطر �إليه و�إل �سي�سطر 
�ملخطر �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمه للمطالبة مبا ذكر مع �لتع�ي�ض �جلابر للعطل 

و�ل�سرر وحتمل �ملخطر �إليه كافة ر�س�م وم�ساريف �لتقا�سي و�أتعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اير  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2019 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003076/ 

�إىل �ملحك�م عليه : 1 - �سركة بك�سلي �سين�ض �ير - ذ م م  
�ير  �سين�ض  بك�سلي  م�ؤ�س�سة   -  3  ، خان  حممد  منري  عامر   -  2

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ بنك �م �لقي�ين �ل�طني - �ض ذ م م   

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحك�م له �ملذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطل�ب   تنفيذه كالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف 84442 درهم ، بالإ�سافة �ىل �لفائدة 

�لقان�نية ب��قع %7 من تاريخ )2015/7/30( وحتى متام �ل�سد�د. 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة اأريا هولدينجز  2 - �سركة اأريا 
اأ�ست ماجنمينت اأ�ض �سي �سي   

)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000992/ 
�إىل �ملحك�م عليه : 1 - �سركة �أريا ه�لدينجز  2 - �سركة �أريا ماجنمنت �أ�ض �سي �سي 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ بهاء خالد �حمد �لفار  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

�أن �ملحك�م له �ملذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطل�ب تنفيذه كالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف 5115238 
درهم. لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( ي�ما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
MOJAU_2022- 0063366 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�لبيع  �لهند ترغب يف  �س�نيل ك�مار، �جلن�سية  �ل�سيدة/ ليجى  باأن  ليكن معل�ما للجميع 
�مان �هلل عبدول مالك   : �ل�سيد  100% و ذلك �ىل  �لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�ستها 
عبدول مالك - �جلن�سية �لهند يف �لرخ�سة �مل�سماة )�ملز�يا لتجاره �لف�سة و �ل�ساعات( و�لتي 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )748337( رقم  �مل�سماة  رخ�سة  مب�جب  �ل�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 

�لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة ، تعديالت �أخرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لآخر.
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معل�ماً للجميع باأن �ل�سادة/ ف�كا�ض لالأ�ستثمار)ذ،م،م( يرغب�ن يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
�لرخ�سة  يف  )ذ،م،م(،  جر�فيك�ض  جفن  �ل�سادة/�سركة  �إىل  وذلك   )100%( �لبالغة  ح�ستهم 
�مل�سماه )جفن جر�فيك�ض( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )14963( �ل�سادرة من 

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى:
�ل��حد )ذ،م،م((، �ل�سخ�ض  )�سركة  �إىل  فردية(  )م�ؤ�س�سة  من  �لقان�ين  �ل�سكل  تغيري   .1

2. تغيري �لإ�سم �لتجاري من )جفن جر�فيك�ض( �إىل )جفن جر�فيك�ض)ذ،م،م( - �سركة �ل�سخ�ض 
�ل��حد،

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
 : �جلن�سية   ، �لظاهري  علي  �حم�د  عبد�هلل  �ل�سيد/عبد�هلل  باأن  للجميع  معل�م�ا  ليكن 
�لمار�ت يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة %100 وذلك �ىل �ل�سيدة/ 
)�سال�ن  �مل�سماه  بالرخ�سة  �لمار�ت   : �جلن�سية  �لزرع�ين،  علي  عبا�ض  حممد  فاطمة 
و��سنطن للحالقة( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )543542( �ل�سادرة 

من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقه، تعديالت �خرى : ل ي�جد
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة لتباع �لجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : اخلط الف�صي للتجارة - �ض ذ م م  
�لعن��ن : مكتب رقم 601 ملك فيكا�ض بهاردو�ج - ديرة - ب�ر �سعيد - �ل�سكل �لقان�ين 
: ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 556419 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
67368 مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذك�رة �أعاله ، وذلك مب�جب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2022/3/25 و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/25 
وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�ض ايه ام لتدقيق 
914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع  �لعن��ن : مكتب رقم  احل�صابات 
�ل�سباب - ديرة - ب�ر �سعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 04-2973071  
تاريخ  من  ي�ماً  وذلك خالل )45(  �لثب�تية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب  �لعن��ن : مكتب رقم 
 04-2973071  : فاك�ض    04-2973060  : هاتف   - �سعيد  ب���ر   - دي��رة   -
�ملذك�ر  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  هذ�  مب�جب 
�أعاله لت�سفية  اخلط الف�صي للتجارة - �ض ذ م م وذلك مب�جب قر�ر حماكم 
بتاريخ  دب���ي  �ل���ع���دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل���دى  و�مل����ث���ق   2022/3/25 ب��ت��اري��خ  دب���ي 
2022/3/25 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعن��ن �ملذك�ر 

و�لأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اعالن بالن�سر 

 1022/2022/209 تنفيذ عمايل 
�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سن جيت لتجارة �لطار�ت �ض.ذ.م.م -  جمه�ل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/حممد ن�ر و�ئل حافظ 
قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)60842( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اعالن بالن�سر 

 207/2020/3331 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  حممد �ي�ب بكر -  جمه�ل حمل �لقامة

)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����ض.م.ب  �لو���س��ط(  )�ل�سرق  �لتنفيذ/�ميك�ض  �لطالب  �ن  مبا 
�سركة �مريكان �ك�سرب�ض )�ل�سرق �لو�سط( �ض.م.ب )�سابقا( 

قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)70840( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اعالن بالن�سر 
 207/2020/3335 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  كري�سنا بركا�ض كارو�نكافيل -  جمه�ل حمل �لقامة
)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����ض.م.ب  �لو���س��ط(  )�ل�سرق  �لتنفيذ/�ميك�ض  �لطالب  �ن  مبا 

�سركة �مريكان �ك�سرب�ض )�ل�سرق �لو�سط( �ض.م.ب )�سابقا( 
قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)28662( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:3023/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظ�رة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثالثة رقم 13

م��س�ع �لدع�ى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )120.037.00( دولر �مريكي )مائة وع�سرون �لف 
و�سبعة وثالث�ن دولر �مريكي( مبا يقابله بالدرهم )441.135.98( درهم �ربعمائة و�حد و�ربع�ن �لف ومائة وخم�سة 
وثالث�ن درهم �مار�تي وثمانية وت�سع�ن فل�سا ، و�لفائدة قان�نية ب��قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام �لز�م 

�ملدعي عليها بالر�س�م و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملدعي:�دمياك�ض تكن�ل�جي ك��ل تي دي

عن��نه:وعن��نها �ملختار �لمار�ت - �مارة دبي - ديرة رقة �لبطني �سارع �ملكت�م بناية �م �م تاورز مكتب 1203
�ملطل�ب �إعالنه :  1- جنمة �وربا لالت�سالت �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

م��س�ع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/8/29 مبثابة �حل�س�ري بالز�م �ملدعي 
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ مائة وع�سرين �لف و�سبعة وثالثني دولر �مريكي �و مايعادله بالدرهم �لمار�تي ب�سعر 
�ل�سرف وقت �لتنفيذ و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 5٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2021/8/10 وحتى متام 
قابال لال�ستئناف  ، حكما مبثابة �حل�س�ري  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  �لف  بامل�سروفات ومببلغ  و�لزمتها  �ل�سد�د 
خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:67/2021/39 جتاري م�سارف كلي 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �مل�سارف �لكلية رقم 250

م��س�ع �لدع�ى : �حلكم بالز�م �ملدعي عليهم من �لوىل وحتى �لثامنة بالت�سامن و�لت�سامم وعلى �سبيل �لتكافل فيما 
بينهم بان ت�ؤدو� �ىل �ملدعية مبلغ �جمايل قدره )21.102.761.30( درهم م�سافا �ليها �لفائدة �لتفاقية و�لتاأخريية مبا 
ليقل عن 10٪ �سن�يا م�سافا �ليها هام�ض ب��قع 3.5٪ �سن�يا �و بن�سبة 6.5٪ �يهما �كر من تاريخ غلق �حل�ساب و�قامة 

�لدع�ى باملطالبة وحتى �لف�سل يف �لدع�ى بحكم نهائي وبات ومتام �ل�سد�د  . 
�ملدعي:د�ر �لتم�يل �ض.م.ع

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ز�يد - مبنى �ل�سقر لالعمال - �سقة �لعا�سر 1001A بج��ر حمطة 
مرتو �بر�ج �لمار�ت

�ملطل�ب �إعالنهم :  1- بابك غال مر�سى بهمني 2- �سركة بهمني للت�سنيع و�لتكن�ل�جيا �ل�سناعية ذ.م.م وميثلها كال من/
غال مر�سا مرت�سى بهمني بهنام غالم ر�سا بهمني 3- بهنام غالمر�سا بهمني 4- بهمني جروب �ض.ذ.م.م وميثلها كال من/
بهنام غالم ر�سا بهمني ، غالم ر�سا مرت�سى بهمني 5- ويلفري لتجارة �للت �ض.ذ.م.م وميثلها كال من/بهنام غالم ر�سا 

مرت�سى بهمني 6- غالمر�سا مرت�سى بهمني 7- بهروز عالمر�سا بهمني  -  �سفتهم : مدعي عليهم
م��س�ع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2022/3/30 يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�سالح/د�ر 
�لتم�يل �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن بان ي�ؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )19.789.373.81( درهم و�لفائدة �لقان�نية 
ب��قع 5٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتهم من �لر�س�م و�مل�ساريف ومبلغ 1000 درهم �تعاب �ملحاماة ، حكما 
مبثابة �حل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1154/2022/209 تنفيذ عمايل 

�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227
م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى �لعمالية رقم 13393/2019 ، ب�سد�د �ملبالغ �ملنفذ بها 

وقدرها )66474( درهم �سامال للر�س�م و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : �سيف �لدين مامباتا

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ب�ر�سعيد - ديره - دبي - �سارع �لحتاد - مبنى بيزن�ض �أفيني� - �سقة 
�لطابق514/5 بج��ر معر�ض ني�سان - وميثله:ي��سف حممد �حمد ي��سف �حلمادي

�ملطل�ب �إعالنه : 1- لندن في�ض و�سيب�ض - فرع من جمم�عة لندن لالعمال �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ 
�سده

م��س�ع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)66474( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7055/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227

ب�سد�د   ، �لعمالية رقم 1264/2020 عمايل جزئي  �لدع�ى  �ل�سادر يف  : تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  م��س�ع 
�ملبالغ �ملنفذ بها وقدرها )204874( درهم ل�سالح �لعامل ومبلغ )17589( درهم ر�س�م ل�سالح �ملحكمة.

طالب �لتنفيذ : �سمري بر�سي�ض
عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع مر��سي در�يف - مبنى 11 باي �سك�ير - �سقة 206 

�لطابق �لثاين - بج��ر دبي م�ل - وميثله:�سامل عبد�هلل �سلطان علي �حلمادي
�ملطل�ب �إعالنه : 1- �و�ستن�سي� منطقة حرة ذ.م.م Ostensio FZ-LLC - �سفته : منفذ �سده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ع��اله  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��الن  م��س�ع 
وقدره )236730.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اعالن بالن�سر        

 810/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليهما : 1- ج�ن ج�زيف ميجر 2- ريا�ض �سليمان جر�دة  
 جمه�يل حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�سيلفر و�تر ميتلز �ند مينري�لز 
قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما على �سبيل �لت�سامن و�لت�سامم 
�ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  ب��قع 12٪ من  �لقان�نية  �لفائدة  درهم مع  ب�سد�د مبلغ )4776200( 
�ل�سد�د �لتام مع �لز�مهما باعادة �سيكات �ل�سمان �رقام )58.29.37.31.30( �مل�سلمة من �ملدعيان 
للمدعي عليه �لول .  وحددت لها جل�سة ي�م �لثنني �مل��فق 2022/5/9 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف 
قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70488 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:263/2022/460 نزاع مدين 

�ملنظ�رة يف:�لت�س�ية �ل�دية للمنازعات �لثانية رقم  751
مائة وخم�س�ن  وق��دره )150.000(  ب��اد�ء مبلغ  بينهم  فيما  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهم  �ملددعي  �ل��ز�م   : �لدع�ى  م��س�ع 
�لف درهما ل�سالح �ملدعيتان تع�ي�سا جابر� و�سامال عما حلقهما من �أ�سر�ر مادية ومعن�ية جر�ء وفاة م�رثهما و�لفائدة 

�لقان�نية عنه ب��قع 5٪ �سن�يا من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا و�لر�س�م و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملتنازع:باجري�ثي ديفي ب�سفتها و�لدة من ورثة �ملت�يف/جيتيندر� ك�مار �سيام بهادور �سينغ ، و�خرون 

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ض - مبنى ت�ين تاورز - �سقة طابق 21 - مكتب 2104 - بعد فندق 
ريدي�س�ن بل� - وميثله:مع�س�مة ح�سن نا�سر �ل�سايغ

�ملطل�ب �إعالنهم :  1- ثريوناجالينجام بري�يا�سامي بري�يا�سامي 2- نيتي�ض �س�جانغان �س�جانغان فيفاد��سان 3- بيفر جلف 
للمقاولت �لعامة �ض.ذ.م.م 4- �سيفار�مان بي�سان بي�سان 5- في�سن� �ساجي فيديادهار�ن �ساجي  -  �سفتهم : مدعي عليهم

�أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �لز�م �ملددعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم باد�ء مبلغ  م��س�ع �لإعالن :  قد 
مادية  �أ�سر�ر  من  حلقهما  عما  و�سامال  جابر�  تع�ي�سا  �ملدعيتان  ل�سالح  درهما  �لف  وخم�س�ن  مائة   )150.000( وق��دره 
ومعن�ية جر�ء وفاة م�رثهما و�لفائدة �لقان�نية عنه ب��قع 5٪ �سن�يا من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا و�لر�س�م و�مل�ساريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة ، قررنا مبثابة �حل�س�ري بالز�م �ملتنازع �سدهم بان ي�ؤدو� بالت�سامن للمتنازعني مبلغ )مائة �لف 
نهائيا  �لق�ساء  تاريخ �سريورة هذ�  ب��قع 5٪ من  �لقان�ين  و�لفائدة  ��سابتهم  �لتي  �لدبية  دره��م( تع�ي�سا عن �ل�سر�ر 

وحتى متام �ل�سد�د �ل�سد�د وبالز�مهم بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  1086/2019/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظ�رة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 75/2018 �أمر على عري�سة - حتكيم ، و�لقا�سي منط�قه بالت�سديق على حكم �لتحكيم رقم 
و�مل�ساريف. �لر�س�م  �سامال   )538.935( وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  بتاريخ:2018/4/15  �لدويل  للتحكيم  دبي  مركز   156/2017

طالب �لتنفيذ:مايكل بري�ض - بريطاين �جلن�سية - و�خرون 
عن��نه :عن��نه �ملختار/�مارة دبي - �ملركز �ملايل �لعاملي - برج �سمان - �ملبنى �لغربي - طابق رقم 13 مكتب رقم 1302 - رقم �لهاتف:044073900 

- رقم �لفاك�ض:043276714 - �ض.ب:482017 - رقم مكاين:2692289414 
�ملطل�ب �إعالنه : �إم ئي للتط�ير �ض.ذ.م.م 

عن��نه :�مارة دبي - مدينة دبي �لريا�سية - مبنى ريد ريزيدن�ض - �لطابق �ل�سابع - مكتب رقم 715 - رقم مكاين:2072970604 - 0504992630 
rej@med.ae - 044230927 -

�لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/5/11 �مل��فق  �لربعاء  ي�م  �أن��ه يف   : �لإع��الن  م��س�ع 
http://www.emiratesauction. مل��سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى م�قعها �لإلكرتوين�
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخ�ل �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز�  ae( وعلى 
مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �مل��عيد �ملبينة باملادة 301 من قان�ن �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممن�ع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�س�م �ملز�د ب�سرط 
�ملمتلكات :وحدة  �أو�ساف  بيان  يلي  �ملحكمة وفيما  و�مل�سروفات خزينة  �ملعرو�ض  �لثمن  باإيد�ع كامل  �أن يق�م  �لثمن على  �لزيادة عن ع�سر  �أن ل تقل هذه 
عقارية - �ملنطقة �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�ض 5 - رقم �ملبنى 1 - ��سم �ملبنى RED RESIDENCE - رقم �لعقار 2212 - �مل�ساحة 693.17 

مرت مربع - �ملقدرة ب����:3.274.605/94
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ ف�ر�.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 99518 /2022   
�ملن�����ذر :بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع (

�ملنذر �ليه : �نابيلينتا ب�رت�كيز كروز�ت  - ) جمه�ل حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي :
�ول – �سد�د مبلغ �ملدي�نية و�لبالغ قيمته 25400  درهم  يف خالل �مل��عيد �لقان�نية

ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �س�ف يق�م �ملنذر باللج�ء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ببيع �ل�سيارة �ملره�نة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى رقم  67960  خ�س��سى   دبي 

�مل�ستحق  للدين  وفاء�  له  �بي�ض     �لل�ن         2009 �سيفيك    م�ديل     ماركة  ه�ند�   Q
ع��ل��ي �مل��ن��ذر �ل��ي��ه و�ل��ب��ال��غ قيمته 25400 دره���م ( م��ع �خ���الء ط���رف �ل��ب��ن��ك �مل��خ��ط��ر م��ن �ي 

م�س�ؤولية جتاه �ية ممتلكات �سخ�سية قد تك�ن م�ج�دة د�خل �ل�سيارة �ملره�نة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 99516 /2022   
�ملن�����ذر :بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع (

�ملنذر �ليه : حممد رفيق تيكى ماد�تيلى فالفيل - ) جمه�ل حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي :
�ول – �سد�د مبلغ �ملدي�نية و�لبالغ قيمته 10829  درهم  يف خالل �مل��عيد �لقان�نية

ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �س�ف يق�م �ملنذر باللج�ء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ببيع �ل�سيارة �ملره�نة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى رقم  10496  خ�س��سى   دبي 

   P ماركة  ني�سان تيد�    م�ديل    2012     �لل�ن   �بي�ض    له وفاء� للدين �مل�ستحق علي �ملنذر 
�ليه و�لبالغ قيمته 10829 درهم ( مع �خالء طرف �لبنك �ملخطر من �ي م�س�ؤولية جتاه �ية 

ممتلكات �سخ�سية قد تك�ن م�ج�دة د�خل �ل�سيارة �ملره�نة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 70392
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 99520 /2022   
�ملن�����ذر :بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع (

�ملنذر �ليه : �سائرة لتنجيد �لثاث �ض ذ م م  - ) جمه�ل حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي :
�ول – �سد�د مبلغ �ملدي�نية و�لبالغ قيمته 27820.75  درهم  يف خالل �مل��عيد �لقان�نية

ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �س�ف يق�م �ملنذر باللج�ء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ببيع �ل�سيارة �ملره�نة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى رقم  96084  خ�س��سى   دبي 

   V ماركة  ني�سان �رماد�   م�ديل    2014     �لل�ن   ر�سا�سي    له وفاء� للدين �مل�ستحق علي 
�ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 27820.75  درهم ( مع �خالء طرف �لبنك �ملخطر من �ي م�س�ؤولية 

جتاه �ية ممتلكات �سخ�سية قد تك�ن م�ج�دة د�خل �ل�سيارة �ملره�نة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 99525 /2022   
�ملن�����ذر :بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع (

�ملنذر �ليه :هاين نادر ح�سن عزمي �سعيد  - ) جمه�ل حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي :
�ول – �سد�د مبلغ �ملدي�نية و�لبالغ قيمته 8353 درهم  يف خالل �مل��عيد �لقان�نية

ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �س�ف يق�م �ملنذر باللج�ء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ببيع �ل�سيارة �ملره�نة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى رقم  94056  خ�س��سى   دبي 

  C ماركة  دودج �سارجر    م�ديل    2013     �لل�ن   �خ�سر ��س�د    له وفاء� للدين �مل�ستحق علي 
�ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 8353 درهم ( مع �خالء طرف �لبنك �ملخطر من �ي م�س�ؤولية جتاه 

�ية ممتلكات �سخ�سية قد تك�ن م�ج�دة د�خل �ل�سيارة �ملره�نة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 99502 /2022   
�ملن�����ذر :بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع (

�ملنذر �ليه : �نالني �سالبا كال�مبا - ) جمه�ل حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي :
�ول – �سد�د مبلغ �ملدي�نية و�لبالغ قيمته 24439  درهم  يف خالل �مل��عيد �لقان�نية

ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �س�ف يق�م �ملنذر باللج�ء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ببيع �ل�سيارة �ملره�نة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى رقم  57972  خ�س��سى   دبي 

   M ماركة  ه�ند� �سيفيك   م�ديل    2015     �لل�ن   ��س�د    له وفاء� للدين �مل�ستحق علي 
�ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 24439 درهم ( مع �خالء طرف �لبنك �ملخطر من �ي م�س�ؤولية جتاه 

�ية ممتلكات �سخ�سية قد تك�ن م�ج�دة د�خل �ل�سيارة �ملره�نة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13531 بتاريخ 2022/4/28 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 99505 /2022   
�ملن�����ذر :بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع (

�ملنذر �ليه : �ندريا نخال - ) جمه�ل حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي :
�ول – �سد�د مبلغ �ملدي�نية و�لبالغ قيمته 34550  درهم  يف خالل �مل��عيد �لقان�نية

ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �س�ف يق�م �ملنذر باللج�ء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ببيع �ل�سيارة �ملره�نة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى رقم  45113  خ�س��سى   دبي 

   N ماركة  �ودي كي� 5    م�ديل    2010     �لل�ن   عنابي    له وفاء� للدين �مل�ستحق علي �ملنذر 
�ليه و�لبالغ قيمته 34550 درهم ( مع �خالء طرف �لبنك �ملخطر من �ي م�س�ؤولية جتاه �ية 

ممتلكات �سخ�سية قد تك�ن م�ج�دة د�خل �ل�سيارة �ملره�نة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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•• ال�شارقة-الفجر:

�لدكت�ر  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  بت�جيهات 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي، ع�س� �ملجل�ض 
�ل�������س���ارق���ة، وحت����ت رعاية  �لأع����ل����ى ح���اك���م 
قرينته، �سم� �ل�سيخة ج��هر بنت حممد 
ل�س�ؤون  �لأعلى  �ملجل�ض  رئي�سة  �لقا�سمي، 
 13 �ل���  �ل����دورة  فعاليات  تنطلق  �لأ����س���رة، 
من “مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل”، 
�لتي تنظمها “هيئة �ل�سارقة للكتاب” لأول 
مرة يف تاريخها على مد�ر 12 ي�ماً خالل 
�لفرتة ما بني 11 و22 ماي� �ملقبل، حيث 
يف  ك�نك”  ن  “ك�ِّ �سعار  حت��ت  ي�ست�سيف 
مركز �إك�سب� �ل�سارقة،  139 د�ر ن�سر من 
وي�سهد تنظيم  و�أجنبية،  عربية  دولة   15
�مل�سرح  جت��م��ع  فعالية   1900 م��ن  �أك���ر 
م��ع �ل���ر���ض �لإب��د�ع��ي��ة و�ل��ع��رو���ض �لفنية 

و�جلل�سات �حل��رّية.
�ملهرجان  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع���ن  �لإع�������الن  ج����اء 
خالل م�ؤمتر �سحفي عقد يف مقّر �لهيئة 
ب��ال�����س��ارق��ة، وحت����ّدث ف��ي��ه ك���ّل م��ن �سعادة 
�أح��م��د ب��ن رك��ا���ض �ل��ع��ام��ري، رئي�ض هيئة 
ل��ل��ك��ت��اب؛ و���س��ع��ادة ع��ب��د �لعزيز  �ل�����س��ارق��ة 
مدير  �لتنفيذي،  �لرئي�ض  م�ست�سار  ترمي، 
�ل�سمالية؛  �ملناطق  عام �سركة �ت�سالت يف 
و�سعادة ر��سد عبد�هلل �لع�بد، مدير هيئة 
�ل�����س��ارق��ة ل���الإذ�ع���ة و�ل��ت��ل��ف��زي���ن؛ وخ�لة 
�ل�سارقة  مل��ه��رج��ان  �ل��ع��ام  �ملن�سق  �ملجيني، 
�حل�ساين،  وم��ن�����س���ر  ل��ل��ط��ف��ل؛  �ل���ق���ر�ئ���ي 
للكتاب؛  �ل�سارقة  هيئة  يف  �ملبيعات  مدير 
�لثقافّية  �ل�سخ�سيات  م��ن  ع��دد  بح�س�ر 
و�لإعالميني من خمتلف و�سائل �لإعالم.

�أول م�ؤمتر مل�زعي �لكتب يف �لعامل 
�ملهرجان،  م��ن  �ل��ع��ام  ه���ذ�  دورة  وت�����س��ج��ل 
�أول م���ؤمت��ر مل���زع��ي �لكتب  �ن��ع��ق��اد  ت��اري��خ 
15 و16  �سيلتقي ي�مي  �لعامل، حيث  يف 
ماي� يف مقر “هيئة �ل�سارقة للكتاب” �أكر 
�أنحاء  كتاب من خمتلف  م���زع   200 من 

مهنية،  وور���ض  جل�سات  �سل�سلة  يف  �لعامل، 
ت�زيع  ق��ط��اع  م�ستقبل  خاللها  يناق�س�ن 
�لكتب، و�سبل تعزيز حركة �نتقال �لكتاب، 
و�آليات تط�ير قن��ت �لت�زيع، و�س�ًل �إىل 

ت�سهيل �إتاحة �ملعرفة �أمام �جلميع. 
تعليمياً  تفاعلياً  معر�ساً  �ملهرجان  وينظم 
�لآلية”،  �حل���ي�����ن���ات  “حديقة  ب��ع��ن����ن 
�لذي يقدم جمم�عة من 8 حي��نات �آلية 
و15 ن�ساطاً تفاعلياً، يتعرف �لأطفال من 
خاللها على مميز�ت �حلي��نات وتفا�سيل 
حياتها و�آلية عمل �أج�سامها، وه� معر�ض 
�حلي��نات  “حديقة  كتاب  م��ن  م�ست�حى 
د�ر  و���س��م��م��ت��ه  ح����ررت����ه  �ل������ذي  �لآلية” 

لندن.  �إيدي�سنز” يف  “مار�سال 
املبدعني  وكبار  الفن  جنوم  مع  لقاء 

العرب والأجانب
�مل�سري  �ل��ن��ج��م  �مل��ه��رج��ان  زّو�ر  وي��ل��ت��ق��ي 
حم��م��د ه��ن��ي��دي، �ل����ذي ق���دم �ل��ع��دي��د من 
�لأعمال �لأدبية لالأطفال، وخمرج �لأفالم 
بالد�،  ك��اي��ل  �ل�سهري  و�ل��ر���س��ام  �لأم��ري��ك��ي 
خم���رج ور����س���ام �ل��ر���س���م �مل��ت��ح��رك��ة لفيلم 
�سارك  و�ل�����ذي  �ل�����س��ه��ري،   Minions
يف �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ع���دة �أف����الم ع��امل��ي��ة، منها 
كما   .Toy Story 2 و     Jumanj
م��سيقية  حفلة  تنظيم  �مل��ه��رج��ان  ي�سهد 
ي��ق��دم��ه��ا �مل��ل��ح��ن و�مل��غ��ن��ي وم����ؤل���ف �أغ���اين 
�لأط����ف����ال ط�����ارق �ل��ع��رب��ي ط���رق���ان رفقة 

�أولده.
م�صروع  ح��ك��اي��ة  م��ن  ج��دي��د  ف�����ص��ل 

ال�صارقة احل�صاري
قال  �ل�سحفي،  �مل���ؤمت��ر  خ��الل  كلمته  ويف 
�سعادة �أحمد �لعامري: “نفتح �لي�م ف�ساًل 
�ل�سارقة  م��ه��رج��ان  ح��ك��اي��ة  م���ن  ج���دي���د�ً 
�أطفال  �أبطالها  حكاية  للطفل،  �ل��ق��ر�ئ��ي 
يحلم�ن بغد مليء بالطم�حات و�لأحالم، 
حكاية َكَتَب ف�س�لها �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ 
�لقا�سمي،  حم��م��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  �ل��دك��ت���ر 
�ل�سارقة،  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ض  ع�����س��� 

وقرينته �سم� �ل�سيخة ج��هر بنت حممد 
ل�س�ؤون  �لأعلى  �ملجل�ض  رئي�سة  �لقا�سمي، 
�لأ�سرة، منذ �أكر من ثالثة عق�د، حكاية 
�إل  ر�سائلها،  و�أهمية  �أح��د�ث��ه��ا  تعدد  رغ��م 
ب��ارزًة من حكاية م�سروع  �أنها تعد حمطًة 
�مل�سروع  ه��ذ�  �لكبري،  �حل�ساري  �ل�سارقة 
�لكتب،  ت�سنعه  �أن  ميكن  مب��ا  �آم���ن  �ل���ذي 
وما ميكن �أن تق�ده من �إجناز�ت وحت�لت 

ل��قعنا وم�ستقبلنا«.
و�أ����س���اف �ل��ع��ام��ري: “كل ع���ام، ون��ح��ن يف 
�ملهرجان، �أمل�ض ج�هر روؤية �ملهرجان جتاه 
و�ليافعني،  �لأط���ف���ال  ب��ع��ق���ل  �ل���س��ت��ث��م��ار 
�مل��ج��ال لكت�ساف  م��ع��ارف��ه��م وف��ت��ح  وب��ن��اء 
�ل�سم�  ف�����س��اح��ب  وم����ه��ب��ه��م،  ط��اق��ات��ه��م 
ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة، وق��ري��ن��ة ���س��م���ه، علم�نا 
وعق�ل  ب��اأي��دي  وتبنى  تتط�ر  �لبلد�ن  �أن 
�ل�سارقة  مهرجان  يف  نحن  لهذ�  �أبنائها، 
م�ستقبل  بناء  يف  ن�ساهم  للطفل  �لقر�ئي 
�جلديدة  �لأج��ي��ال  �أم���ام  ونك�سف  ب��الدن��ا، 
�لطرق و�مل�سار�ت لي�سل�� �إىل ما يطمح�ن 
لثقافتنا  خمل�سني  �أب��ن��اًء  وي��ك���ن����  �إل��ي��ه، 
�لعربية، وحاملني لر�سالة �لإمارة وروؤيتها 

�حل�سارية �إىل �لعامل«. 
����س���ع���ادة ع��ب��د �لعزيز  ق����ال  وم����ن ج���ان���ب���ه، 
�لتنفيذي،  �ل���رئ���ي�������ض  م�����س��ت�����س��ار  ت������رمي، 
�ملناطق  �ت�������س���الت يف  ���س��رك��ة  ع����ام  م��دي��ر 
�لإمار�ت(  )�ت�سالت  “ت�ؤمن  �ل�سمالية: 
لتي�سري  �ملمكنة  كافة �جله�د  بذل  باأهميِة 
�أطفالنا  لدى  و�لإب���د�ع  �لبتكار  متطلبات 
�ل�سابة، حيث حتر�ض على دعم  وم��هبنا 
ه���ذه �لح��ت��ف��ال��ي��ة �ل�����س��ام��ل��ة �ل��ت��ي �ستقدم 
�لثقافية  و�لأن�����س��ط��ة  �ل���ر���ض  م��ن  �لعديد 
“ب�سفتها  ل��ل��زو�ر«.و�أ���س��اف:  و�لإب��د�ع��ي��ة 
تعتز  ل���ل���م���ه���رج���ان،  �ل���ر����س���م���ي  �ل�����ر�ع�����ي 
)�ت�سالت �لإم���ار�ت( ب��اأن تك�َن ج��زء�ً من 
حر�سها  مع  ين�سجُم  �ل��ذي  �ملهرجان  ه��ذ� 
�إىل  �لر�ميِة  �ملجتمعية  �ملبادر�ِت  على دعم 
و�ليافعني،  �لأطفاِل  وعل�م  معارف  تعزيز 

و�ملطالعة  �ل��ق��ر�ءة  ح��ِب  على  وحتفيزهم 
�ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً 
�لدكت�ر �سلطان بن حممد �لقا�سمي، ع�س� 
�ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�سارقة«.من جهته، 
رعايتنا  “تاأتي  �لع�بد:  ر��سد   �سعادة  قال 
�لقر�ئي  �ل�����س��ارق��ة  مل��ه��رج��ان  �لإع���الم���ي���ة 
للطفل، يف �إطار روؤية ثابتة ومركزية جتاه 
م��كبة وتقدمي �مل�سروع �حل�ساري لإمارة 
�لتجربة  مبنجز�ت  و�لح��ت��ف��اء  �ل�����س��ارق��ة، 
وت��ق��دمي��ه��ا من�ذجاً  ل���الإم���ارة،  �ل��ت��ن��م���ي��ة 

�سباقاً �إىل �ملنطقة و�لعامل«. 
و�أ�ساف: “هذ� �لعام، نخ�س�ض فريقاً كاماًل 
من �لزمالء �لإعالميني و�لفنيني، ليتابع 
ن��ق��ل م��ب��ا���س��ر، وغ���ري م��ب��ا���س��ر، فعاليات  يف 
و�أن�سطة �ملهرجان، وذلك بح��ر�ت خا�سة 
من �ملبدعني و�لفنانني و�لكتاب �مل�ساركني، 
وعرب متابعة وت�سجيل للجل�سات �حل��رية 
و�لنقا�سية، بالإ�سافة �إىل �لفقر�ت �خلا�سة 

على ن�سر�ت �أخبار �لد�ر«.
ال�صتثمار يف اأجيال امل�صتقبل

تفا�سل  �مل��ج��ي��ن��ي،  خ���ل��ة  ك�سفت  ب���دوره���ا 
تقدميي،  ع���ر����ض  يف  �مل���ع���ر����ض  ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�  �ل������دورة  حت��م��ل  �أن  “�خرتنا  وق���ال���ت: 
ك�نك(،  )ك���ّ�ن  �سعار  �مل��ه��رج��ان  م��ن   13
�لب�سري  �ل�����س��ع��ار  ت�����س��م��ي��م  يف  و�خ���رتن���ا 
خيال  ق��درة  ع��ن  للتعبري  �ل�سل�سال  م��ادة 
�خلا�سة،  ع����مل��ه��م  �سناعة  على  �لأط��ف��ال 
وت�����س��ك��ي��ل م����ه��ب��ه��م مب����رح ول���ع���ب وعرب 

�لتعلم و�لبتكار«.
�أن  �ل�����س��ع��ار  م��ن خ���الل  “�أردنا  و�أ���س��اف��ت: 
ن��ف��ت��ح �مل���ج���ال ل���الأط���ف���ال ل��ي��ك��ت�����س��ف���� ما 
�لكتب  �إن  �ل��ق���ل:  و�أردن���ا  �إل��ي��ه،  يطمح�ن 
ي�سنع  �لتي  �لأدو�ت  هي  و�لعل�م  و�ملعارف 
�لأطفال من خاللها م�ستقبلهم، وهذ� ما 
عدد  ��ستثنائية يف  �ل���دورة  ه��ذه  م��ن  جعل 
مهار�ت  تنمية  ت�ستهدف  �لتي  �لفعاليات 
ومعارف �لأطفال، حيث ت�ستمل على �أكر 
مبدع�ن  ي��ق��دم��ه��ا  ف��ع��ال��ي��ة،   1900 م��ن 
وتت�زع  �لعامل،  �أنحاء  جميع  من  وفنان�ن 
و120  للطفل،  فعالية   1140 ب��ني  م��ا 
فنياً  ع���ر����س���اً  و130  ث��ق��اف��ي��ة،  ف��ع��ال��ي��ة 

وم�سرحياً«.
�أف�سل �ملمار�سات يف قطاع ت�زيع �لكتب

�أكد  �ل�سحفي،  �مل���ؤمت��ر  خ��الل  كلمته  ويف 
�ملبيعات  ق�سم  رئي�ض  �حل�����س��اين،  من�س�ر 
“م�ؤمتر  �أن  ل��ل��ك��ت��اب،  �ل�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  يف 
�مل�زعني” ياأتي بهدف ت�سليط �ل�س�ء على 
�لكتب  ت���زي��ع  ق��ط��اع  �مل��م��ار���س��ات يف  �أف�سل 
�لرقمية،  �ل�سرت�تيجيات  ت�سمل:  و�لتي 
و�لكّتاب،  و�ملد�ر�ض،  �لنا�سرين  و�لعمل مع 
وتنظيم  و�لثقافية،  �لأدب��ي��ة  و�ملهرجانات 
�ملتعاملني،  خ��دم��ة  �إىل  �إ���س��اف��ة  �مل���خ���زون، 

و�إيجاد ومناذج �لأعمال �جلديدة.
و�أو�سح �أن �مل�ؤمتر ي�فر للنا�سرين فر�سة 
و�لتعريف  �مل�ساركة،  �مل���زع��ني  وف���د  لقاء 
�س�ق  يف  ج��دي��دة  ف��ر���ض  وب��ن��اء  باأعمالهم، 
مكانة  تعزيز  �إىل  وي�سعى  �لكتاب،  �سناعة 

�لعاملي،  �ل��ن�����س��ر  ل��ق��ط��اع  �ل�����س��ارق��ة م���رك���ز�ً 
ويتيح  �لكتاب،  �سناعة  �لعاملني يف  يجمع 
جتارية  م�ساريع  يف  �ل��ت��ع��اون  فر�سة  لهم 

جديدة.
دور الن�صر امل�صاركة 

ن�سر  د�ر   139 م�ساركة  �ملهرجان  وي�سهد 
15 دول�����ة ع��رب��ي��ة و�أج���ن���ب���ي���ة، حيث  م���ن 
�لإم���ار�ت، و15  ن�سر من  د�ر   76 ت�سارك 
ك����ل من  م����ن  ن�����س��ر  دور  و7  ل���ب���ن���ان،  م����ن 
�س�ريا، و�لأردن، وم�سر، و5 دور ن�سر من  
ن�سر  دور  �إىل  �إ���س��اف��ة  �مل��ت��ح��دة،  �ل����لي���ات 
و�ملغرب،  و�ل�����س���د�ن،  وقطر،  �لك�يت،  من 
و�لهند، وكند�، و�ململكة �لعربية �ل�سع�دية، 

و�لعر�ق وغريها.
ومبدعون  متنوعة  ثقافية  فعاليات 

عرب واأجانب 
ثقافية،  فعالية   120 �مل��ه��رج��ان  وينظم 
ح�ل  دول���ة   21 م��ن  �سيفاً   43 يقدمها 
�أب��رزه��م: ماريا تري��ض من  �ل��ع��امل، وم��ن 
ور�دي���ة  ���س���ز�،  دي  و�سيب�ستيان  �إ���س��ب��ان��ي��ا، 
�ململكة  م��ن  ج�بلينغ  وك�رتي�ض  حفيظة، 
�ملتحدة، ومن �ل�ليات �ملتحدة، ي�ست�سيف 
ل�غروند،  وكلري  ياماند�،  ك�بي  �ملهرجان 
و�ساند� مكل��سكي، ومن �أ�سرت�ليا، ت�سارك 
�لزو�ر  يلتقي  �لهند،  وم��ن  �سبيلمان،  كني 

بفيبها باتر�، وبريا ك�ريان، وغريهم.
�خلاليل،  ق�س��ء  �لإعالمية  ت�سارك  كما 
م���ن م�����س��ر، و�ل���ك���ات���ب و�ل����رو�ئ����ي ع�سام 
ع��ب��د�ل��ت����ب ي��سف، وع��م��ر ط��اه��ر، وعفت 
بركات، ومن لبنان، يلتقي �لزو�ر بالدكت�ر 
ط��ارق �أح��م��د �ل��ب��ك��ري، وم��ن �ل��ع��ر�ق فالح 
ه��ا���س��م، و�ل��ر���س��ام��ة �ن��ط��الق حم��م��د علي، 
ب���الإ����س���اف���ة ل��ل��ع��دي��د م����ن �مل���ب���دع���ني من 
رو�سيا وباك�ستان، وجن�ب �إفريقيا، وكينيا، 
و�لبحرين،  و���س���ري��ا،  و�لأردن،  و�ل��ك���ي��ت، 

و�سلطنة عمان، وت�ن�ض.
فعاليات الطفل
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من  �سيفاً   11 فعالية لالأطفال، يقدمها 
تقام  عمل  ور�سة   750 منها  دول��ة،   14
�ملهرجان،  �أي���ام  م��ن  ي���م��اً   12 على م��دى 
تت�سمن  وم�����س��رح��ي��اً  ف��ن��ي��اً  ع��ر���س��اً  و130 
“�لتزلج على  “�ملخترب �ل�سري”،  كاًل من 
�جلليد يف �حلديقة �ل�سّرية”، “�سخ�سيات 
�لعجيب”،  �مل��در���س��ة  و”با�ض  حجرية”، 
“�أكرب  �مل�سرحيني  �لعر�سني  �إىل  �إ�سافة 
حيث  و”زيت�ر�”،  �لعظيم”،  ر�ه��ي  ناهي 
�سيك�ن �لأطفال على م�عد فيها مع �ملرح 

و�لرتفيه و�حلما�ض. 
�مل�س�رة” �أكر  �لق�س�ض  “حمطة  وتقدم 
100 فعالية، ي�سارك فيها نخبة من  من 
�لفنانني و�ملبدعني، كما يخ�س�ض �ملهرجان 
لالأطفال  �ل�سغار”  �مل�ستك�سفني  “ركن 
 264 5 �سن��ت، و�ل��ذي يقدم  �إىل   3 من 
ن�ساطاً �إبد�عياً وتفاعلياً، يخاطب �حل���ض 
وي�ستثري  �ل�����س��غ��ار،  ل���الأط���ف���ال  �خل��م�����س��ة 

خيالهم باأج��ء من �ملرح و�ملتعة و�للعب.
حمطة �لت���سل �لجتماعي

ت�ست�سيف “حمطة �لت���سل �لجتماعي” 
م��قع  م�ؤثري  من  مبدعاً   12 �لعام  هذ� 
يف  و�ملتخ�س�سني  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت�������س��ل 
�سناعة �ملحت�ى �لإبد�عي و�ملعريف، �لذين 
متن�عة،  وور���س��ة  فعالية   25 �سيقدم�ن 
�جلديدة  �لأجيال  ومهار�ت  معارف  تري 
�ملن�سات  ع��ل��ى  �مل��ح��ت���ى  ت��ق��دمي  ب��ت��ق��ن��ي��ات 

�لرقمية �ملعا�سرة.
ركن الطهي

�ملهرجان  خ����الل  �ل��ط��ه��ي  رك����ن  وي�����س��ه��د 
طهاة   8 مب�����س��ارك��ة  ف��ع��ال��ي��ة،   30 تنظيم 
باإعد�د و�سفات من  7 دول، ي�سارك�ن  من 
�ملطابخ �لعربية و�لعاملية، حيث ي�ست�سيف 
�آت�يل،  �مل��ه��رج��ان ك���اًل م��ن �ل�����س��ي��ف ك���ري� 
و�ل�����س��ي��ف ���س��ايل ب��ي م��ن �مل��م��ل��ك��ة �ملتحدة، 
و�ل�����س��ي��ف د�ري������� ���س��ت��ي��ف��ن م���ن �ل����لي���ات 
�ملتحدة، و�ني�ض نبيلة من ماليزيا، وجنالء 
�ل�سيف  �إىل  �إ�سافًة  م�سر،  من  �ل�سر�سابى 

ن�سال  و�ل�سيف  لبنان،  م��ن  �ساهر  فاتنة 
�سام  ثابت  و�ل�سيف  �لأردن،  من  �لربيحي 

�لأ�سيل من �س�ريا. 
�ل�����س��ارق��ة ل��ر���س���م ك��ت��ب �لطفل،  م��ع��ر���ض 

ومن�سة �سناع كتاب �لطفل )�أفق(  
“معر�ض  �ملهرجان  فعاليات  �سمن  ويقام 
�لطفل” �ل���ذي  ك��ت��ب  ل���ر����س����م  �ل�����س��ارق��ة 
ي�سارك  ف��ن��ي��ة  ع��م��ل  ور����س���ة   23 يت�سمن 
دول���ة عربية   48 م��ن  ر���س��ام��اً   296 ف��ي��ه 
�ملنطقة  من  م�ساركاً   77 منهم  و�أجنبية، 

�لعربية، و219 من دول �أجنبية. 
�لر�س�م  م��ع��ر���ض  ج��ن��اح  ي�����س��ت�����س��ي��ف  ك��م��ا 
�لتي  “�أفق”  �لطفل  ك��ت��اب  �سناع  من�سة 
ي�سارك فيها �أكر من 50 من دور �لن�سر 
و�لعرب  �لإمار�تيني  و�لر�سامني  �لعربية 
12 دول�����ة، ح��ي��ث تهدف  و�لأج����ان����ب م���ن 
لكتاب  �لب�سري  �ملحت�ى  دعم  �إىل  �ملن�سة 
كتاب  ب�سناعة  و�لرت��ق��اء  �لعربي  �لطفل 
وتط�ر  نه��ض  دع��م  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لطفل، 
هذه �ل�سناعة يف �ملنطقة �لعربية و�لإ�سهام 
�لطرح  ي����ك��ب  متميز  حمت�ى  تقدمي  يف 

�لعاملي يف هذ� �ملجال.
م�صابقة فار�ض ال�صعر

�ل�سعر”  “فار�ض  م�سابقة  �ملهرجان  ينظم 
�مل��ك��ت��ب �لثقايف  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  �ل�����س��ن���ي��ة، 
ل�س�ؤون  �لأع����ل����ى  ب��امل��ج��ل�����ض  و�لإع�����الم�����ي 
�لأ����س���رة، و�ل��ت��ي ت��ه��دف ل��الرت��ق��اء بذ�ئقة 
�لعمرية  مر�حلهم  يف  و�ليافعني  �لأطفال 
�لفائز  ومتنح  �أل�سنتهم.  وتق�مي  �ملختلفة 
 2000 و�ل���ث���اين  دره�����م،   3000 �لأول 
درهم، و�لثالث 1000 درهم، بينما يعطى 
كل و�حد من م�ساركي �لفئة �لأوىل جائزة 

ت�سجيعية تقدر ب� 500 درهم. 
وت�سم قائمة رعاة �ملهرجان كاًل من �سركة 
وهيئة  �ل��ر���س��م��ي،  �ل���ر�ع���ي  “�ت�سالت”، 
�ل�سريك  و�لتلفزي�ن،  ل��الإذ�ع��ة  �ل�سارقة 
�إك�سب�  وم����رك����ز  �ل���ر����س���م���ي،  �لإع�����الم�����ي 

�ل�سارقة، �ل�سريك �ل�سرت�تيجي.

ترفع �صعار »كّون كونك« 

»ال�صارقة القرائي للطفل 13« يدعو ال�صغار لبناء عواملهم
 اخلا�صة بـ 1900 فعالّية ومب�صاركة 139 دار ن�صر 

ال�صارقة احل�صاري الكبري م�صروع  حكاية  من  بارزة  حمطة  املهرجان  العامري:  •اأحمد 
من املهرجان ون�صاهم يف حتفيز الأطفال على حِب القراءة نكوَن جزءًا  اأن  نعتز  العزيز ترمي:  •عبد 

منوذجًا  وتقدميها  الإمارة  مبنجزات  الحتفاء  يف  روؤيتنا  جت�صد  للمهرجان  رعايتنا  العوبد:  •را�صد 
�صباقًا اإىل املنطقة والعامل

قدرة خيال الأطفال على �صناعة عواملهم وت�صكيل مواهبهم  يج�صد  املهرجان  �صعار  املجيني:  •خولة 
“موؤمتر املوزعني” ي�صعى لتعزيز مكانة ال�صارقة مركزًا لقطاع الن�صر العاملي احل�صاين:  •من�صور 

يف العامل الكتب  ملوزعي  موؤمتر  اأول  تنظيم  • ي�صهد 
الآلية« احليوانات  »حديقة  بعنوان  تعليميا  تفاعليا  معر�صا  • ينظم 

• ي�صت�صيف النجم امل�صري حممد هنيدي، وخمرج الأفالم الأمريكي والر�صام 
ال�صهري كايل بالدا
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بدل خ�صارة اأموايل يف البنوك وّظفُتها بال�صتثمار يف الفن

جاد �صويري: يهّمني جناح الفنان.. 
ل اإبراز مهاراتي الإخراجية

�أعمال  و�إخ��ر�ج  باإنتاج  �أخ��ري�ً  قمَت   •
ل����ك ول����غ����ريك م����ن �ل���ف���ن���ان���ني، فهل 
ق�����ّررَت ����س��ت��ع��ادة ن�����س��اط��ك �ل��ف��ن��ي بعد 

فرتة من �لغياب؟
- )وعيت على حايل(. مل �أكن �أ�ستفيد 
م��ن ك��ل ط��اق��ات��ي، ول���ذ� ق����ّررُت �لع�دَة 
�إ�ساعة  وع��دم  �ل�قت  من  و�ل�ستفادَة 
ثانية و�حدة، وذلك من خالل تكثيف 

ن�ساطي �لفني.
�لذين  �مل����ظ���ف���ني  ع����دد  زدُت  ك��م��ا 
�أم��يل  يعمل�ن معي، وبدل خ�سارة 
يف  بال�ستثمار  وّظفُتها  �لبن�ك  يف 

�لفن.
�لفناننينْ  ع��ل��ى  ح���ال���ي���اً  �أرك������ز  و�أن������ا 
�أنتجُت  �ل��ذي  بندق  ح���دة  �مل�ه�بنينْ 
و�سّ�رُت معه �أغنية )عي�سها باملز�ج(، 
ويزن كامل �لذي �أنتجُت و�سّ�رُت له 
�أغنية )ما تفل(، كما �أنني طرحُت 
من  ت�فيق  وليد  مع  ثانية  �أغنية 
�ساأطرحه  �لذي  �جلديد  �ألب�مي 

كاماًل يف عيد �لفطر.
جتربًة  ق����ّدم����ت  �أن  ���س��ب��ق   •
ت�فيق  ول��ي��د  لتجربة  مماثلة 
وذل������ك م����ع �ل���ك���ب���ري �ل���ر�ح���ل 
�ل�����س��ايف، فهل تخطط  ودي���ع 
فنان من  ثالثة مع  لتجربة 

�جليل �ل�سابق؟
�أكر  وه���ن���اك  ن��ع��م،   -
م���ن ع��م��ل مم��اث��ل يف 
�لألب�م، و�أخطط لها 

حالياً وميكن �أن �أعلن عنها عندما ترى �لن�ر، 
ل �أن �أتركها مفاجاأة للنا�ض. �إذ �أف�سّ

وه��ذ� �لأم��ر فيه ن�ع من �لتكرمي للفنان، عد� 
يجب  �أغنيات  على  ن�ساأ  �جلديد  �جليل  �أن  عن 
ثقافتنا  من  ُت�سّكل ج��زء�ً  لأنها  تبقى خالدة  �أن 
�أقّدمها  �أن  �أ���س��ت��ط��ي��ع  ك��ف��ن��ان  و�أن�����ا  �ل�����س��ع��ب��ي��ة، 
مل  �لذين  �لنا�ض  �إىل  ت�سل  معا�سرة  بطريقة 

ت�سل �إليهم �سابقاً.
• كيف تعّلق على �إجماع من �لفنانني و�آخرهم 
ب��ري��ج��ي��ت ي��اغ��ي ع��ل��ى �أن����ك ت��ق��ّدم��ه��م بطريقة 
خاللها  من  �لظه�ر  �عتادو�  �لتي  عن  خمتلفة 

رة؟ يف �أعمالهم �مل�س�َّ
- يهّمني �أن ينجح �لفنان من خالل �لعمل �لذي 
�إب��ر�ز مهار�تي  �أت��ع��اون فيه معه، ولي�ض جم��ّرد 
�لإخ��ر�ج��ي��ة، وه���ذ� م���رّده رمب��ا �إىل �أن��ن��ي فنان 
�أ�سعر بالر�سا �ذ� مل يقّدمني �لكليب  �أي�ساً ول 

باأف�سل حال.
�آلف  مئات  لها  ُتر�سد  رة  م�س�َّ �أغنيات  هناك 
ِرٍج  وكُمخنْ �لفنان،  تخدم  ل  ولكنها  �ل����دولر�ت 
�أقّدمه  �أجمل ما يف �لفنان و�أن  ���ِرَز  �أُبنْ �أن  �أح��اول 

بطريقة �سحيحة.
حاولُت  ف��ق��د  ي��اغ��ي،  بريجيت  �إىل  وبالن�سبة   
����َع ب���ني ���س���ت��ه��ا �جل��م��ي��ل وم���ه��ب��ت��ه��ا يف  �جَل����منْ

�لتمثيل.
و�أن  �لت�سنيفات  يحب�ن  ل  عادًة  ِرج�ن  �ملُخنْ  •
�أغنيات  �أو  كليبات  خم��رج���  �إن��ه��م  عنهم  ُي��ق��ال 
كل  �أنهم  يعتربون  بل  م�سل�سالت،  �أو  بر�مج  �أو 

ه�ؤلء معاً، فهل �أنت مع هذ� �لر�أي؟
�أن  ِرج  للُمخنْ ب��ل ميكن  �ل���ر�أي،  ه��ذ�  م��ع  ل�سُت   -
يعمل يف �مل��ج��ال �ل���ذي ي��ح��ب��ه. و�مل������س��ي��ق��ى هي 

�لإخ��ر�ج لأنني وجدُت  در�سُت  �لأول، وقد  حبي 
�أننا يف ع�سٍر تتج�ّسد فيه �مل��سيقى ب�سرياً، و�أنا 
�سعيد بذلك و�خرتُته عن قناعة، ولكن ميكنني 

�أي�ساً �أن �أق�م باإخر�ج فيلم �سينمائي.
ول بد �أن �أق�م بخط�ة مماثلة ولكن يف مرحلة 
رت مل�سروع فيلم ق�سري �ساأنّفذه  لحقة، و�أنا ح�سّ

نهاية �ل�سنة.
ويف �ل��قع �أنا �أرجئ م�سروعينْ �لتمثيل و�لإخر�ج 
�ل�سينمائي منذ فرتة بعيدة، لأنني )�أحمل �أكر 
من بطيخة(، خ�س��ساً �أنني �أجمع بني �لإخر�ج 
و�لإنتاج و�لغناء، ومل يتمّكن �أحد من ت�سنيفي 
يف جم��ال م��ع��نّي. وب��ع��د ط��رح �أل��ب���م��ي �جلديد 
�ل����ذي ���س��ت��ك���ن ع����دت���ي م���ن خ��الل��ه ل��ه��ا وزن، 
وهما  �سابقاً  �أخ�سهما  مل  جمالنينْ  �إىل  �ساأجته 

�لتمثيل و�لإخر�ج �ل�سينمائي.
ولي�ض  �لتلفزي�نية  �لدر�ما  زمن  يف  ولكننا   •

�ل�سينما؟
ت��ك���ن يف  �أن  ي��ج��ب  �ل�����س��ي��ن��م��ا  �إن  ق����ال  وَم����ن   -
وهي  �ملن�سات  �إىل  �نتقلت  �لي�م  هي  �ل�سالت! 
م�ستمرة وباإنتاجات �سخمة يف كل دول �لعامل، 
وهناك �هتمام بالعامل �لعربي لأنه ُي�سّكل رقماً 
ل ُي�ستهان به من حيث ِن�سب �ملُ�ساَهدة ول ميكن 

جتاهله.
�ملن�سات؟ در�ما  تهّمك  • �أل 

- كال حتى �لآن.
�لدر�ما؟ حتب  • ل 

�لتعبري  �أرغب يف  �أنا و��سح جد�ً، وعندما  كال. 
ل �أن �أفعل ذلك من خالل  عن ق�سة فاإنني �أف�سّ
در�مي  عمل  خ��الل  م��ن  ولي�ض  �سينمائي  فيلم 

تلفزي�ين.

�أعرب �لفنان �سالح عبد �هلل عن �سعادته بردود 
لطفى  �سخ�سية  ع��ل��ى  ت��ل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي  �لأف���ع���ال 
وكيل �ملدر�سة، �ل�سخ�سية �لذى يقدمها �سمن 
يعر�ض  عامر" �ل��ذى  "د�ميا  م�سل�سل  �أح���د�ث 
قناة  �حل��ايل على  �لرم�سانى  �مل��ار�ث���ن  خ��الل 
�حلياة، وقال �سالح عبد �هلل ل� "�لي�م �ل�سابع" 
�إنه �تخ�ض بد�ية من قر�ءته ل�سيناري� م�سل�سل 
"د�مًيا عامر" ولكن ر�أى �أنه عمل مهم يناق�ض 

م�ساكل �لتعليم يف م�سر بطريقة ك�ميدية.
�لفنانة  مع  يتعاون  �لأوىل  للمرة  �أن��ه  و�أ���س��اف 

له  بالن�سبة  مفاجاأة  كانت  �لتي  لبلبة  �لكبرية 
�لعمل  ك��لي�ض  �إىل  بالإ�سافة  ق�له،  حد  على 
�ل��ت��ي ك��ان��ت ج��م��ي��ع��ه��ا ���س��ح��ك وه�����ز�ر بح�سب 

تعبريه.
ويج�سد م�سطفى �سعبان فى �مل�سل�سل �سخ�سية 
�لجتماعى  �لأخ�������س���ائ���ى  عامر"  "م�سرت 

للمدر�سة، 
�ملخرج  مع  للتعاون  �مل�سل�سل  فى  �سعبان  ويع�د 
جمدى �له��رى بعدما حققا جناًحا �س�ًيا فى 
�لدر�ما �لتليفزي�نية خالل م�سل�سلى "�لزوجة 

عام  �خلري"  و"مز�ج   ،2012 ع���ام  �لر�بعة" 
.2013

م�سل�سل "د�مًيا عامر" بط�لة م�سطفى �سعبان، 
�جلليل،  ع��ب��د  ع��م��رو  �هلل،  ع��ب��د  ���س��الح  لبلبة، 

مرينا ن�ر �لدين ،
ث��روت، كرمي عفيفى،  �ل�سافعى، حممد  ن�سال 
�إبر�هيم،  �سما  �ل�سامى،  �أحمد  حمم�د،  حممد 
�أمل رزق، ملى كتكت، �أحمد عنان وعدد �آخر من 
�لفنانني �ل�سباب، �إ�سر�ف عام على �لكتابة �أحمد 

عبد �لفتاح، و�إخر�ج جمدى �له��رى.

حممد  �لكبري  �لنجم  ي��ب��د�أ 
���س��ب��ح��ي م��������س���ًم���ا ج����دي����ًد� 
مل�سرحيته  �ل��ف��ط��ر  ع��ي��د  يف 
من  ب��د�ي��ة  �لظهر"  "جن�م 
م����اي�����،   5 ي��������م �خل���م���ي�������ض 
وجت��������ري ح����ال����ي����ا ب����روف����ات 
م��ك��ث��ف��ة ع��ل��ي �ل��ع��م��ل خالل 
�لأ���س��ب���ع �لأخ����ري م��ن �سهر 

رم�سان �لكرمي.
�لظهر"  جن����م   " م�سرحية 
��ستعر��سية  ك�����م����ي����دي����ا 
حممد  ت�����األ�����ي�����ف  غ����ن����ائ����ي����ة 
�لكاتب  مب�����س��ارك��ة  ���س��ب��ح��ي 
�أمين فتيحة وديك�ر حممد 
�لغرباوى، وم��سيقي و�أحلان 
عبد  و�أ�سعار  حمد�ن  �سريف 
ماريام  ومالب�ض  ح�سن،  �هلل 
ع������ديل وب����ط�����ل����ة و�إخ���������ر�ج 

�لنجم حممد �سبحي .
نخبة  بط�لتها   يف  وي�سارك 
م�����ن �ل����ن����ج�����م م�����ن �أج����ي����ال 
عبد  �سمرية   : ه��م  خمتلفة 
�لعزيز وجيهان قمري وعبد 
ماهر  ون��دي  ح�سن  �لرحيم 
وكمال عطية  زكري  ومرينا 
ورح���������اب ح�������س���ني وح���م���دي 
�ل�سناط  ورح��������اب  �ل�������س���ي���د 
�سعيد  وحممد  ح�سن  ود�ليا 
ومايكل وليم وحممد �س�قي 
ي��سف  وحم���م���د  ط��ن��ط��اوي 
ومنة  ي��������س���ف  وم�����س��ط��ف��ي 
طارق و�جنيلكا وليلي ف�زي 
�أب����� ه��ي��ب��ة ووليد  وحم���م����د 

هاين .

اإىل  �صويري  جاد  اللبناين  والفنان  املخرج  عاد 
الأع��م��ال  م��ن  جمموعة  ع��ر  الفنية  ال�صاحة 
من  ولغريه  له  واأخرجها  اأنتجها  التي  الغنائية 
عيد  يف  ك��ام��اًل  األ��ب��وم��ًا  يطرح  اأن  على  الفنانني 
الفطر. �صويري حتدث عن جديده وم�صاريعه يف 

هذا احلوار:

�صالح عبد اهلل: اأول مرة اأتعاون مع لبلبة 
يف "داميا عامر" وكانت مفاجاأة بالن�صبة يل

حممد �صبحي يبداأ مو�صًما جديًدا 
مل�صرحية "جنوم الظهر " فى عيد الفطر 
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ملاذا يوؤثر الكتئاب ال�صديد على 
الن�صاء والرجال ب�صكل خمتلف؟

�إىل �سبب قد ي�سرح �ختالف تاأثري  ت��سل فريق من علماء جامعة لفال 
يف  ُن�سرت  حديثة  لدر��سة  وفقا  و�ل��رج��ال،  �لن�ساء  على  �ل�سديد  �لكتئاب 

.Nature Communications
وفح�ض �لعلماء �أدمغة �مل�سابني بالكتئاب وقت �ل�فاة، و�كت�سف�� تغري�ت 
يف �أجز�ء خمتلفة من �لدماغ لكل جن�ض، وحددو� �أي�سا عالمة بي�ل�جية 

حمتملة لالكتئاب لدى �لن�ساء.
ل��ل��در����س��ة، ك��ارول��ني م��ي��ن��ارد، �لأ���س��ت��اذة يف  و�أو���س��ح��ت �مل���ؤل��ف��ة �لرئي�سية 
�أب��ح��اث �لدماغ  ب��ك��ن��د�، و�ل��ب��اح��ث��ة يف م��رك��ز  �ل��ط��ب يف جامعة لف���ال  كلية 
CERVO: "�لكتئاب يختلف كثري� بني �لرجال و�لن�ساء. �ملر�ض �أكر 
�لكتئاب  مل�ساد�ت  و�ل�ستجابة  خمتلفة،  و�لأع��ر����ض  �لن�ساء،  لدى  �سي�عا 

لي�ست هي نف�سها لدى �لرجال. وكان هدفنا ه� معرفة �ل�سبب".
�لجتماعي  �لإج��ه��اد  �أن  �سابقة،  در��سة  يف  مينارد،  كارولني  فريق  و�أظهر 
�مل��ط���ل ل��دى �ل��ف��ئ��ر�ن �ل��ذك���ر �أ�سعف �حل��اج��ز �ل��دم���ي �ل��دم��اغ��ي �لذي 
يف�سل �لدماغ عن �لدورة �لدم�ية �لطرفية. وكانت هذه �لتغيري�ت ب�سبب 
يف  و��سحة  وكانت   ،)claudin-5( كل�دين5-  ي�سمى  بروتني  فقد�ن 
�لن��ة �ملتكئة، وهي جزء من �لدماغ مرتبط باملكافاأة و�لتحكم يف �لع��طف. 
ووجد �لعلماء �ل�سيء نف�سه يف �أدمغة �لرجال �لذين يعان�ن من �لكتئاب 

وقت وفاتهم.
�إناث �لفئر�ن،  وعندما كررت �لربوفي�س�رة مينارد وفريقها �لتجربة على 
وجدو� �أن تغيري�ت �حلاجز �لدماغي �لناجتة عن فقد�ن كل�دين5- تقع يف 

ق�سرة �لف�ض �جلبهي.
وكانت �لنتائج �لتي ت��سل�� �إليها هي نف�سها عندما فح�س�� �أدمغة �لن�ساء 
�لالئي يعانني من �لكتئاب وقت وفاتهن. ومع ذلك، يف �لرجال، مل يتاأثر 

�حلاجز �لدم�ي �لدماغي لق�سرة �لف�ض �جلبهي.
تنظيم  يف  �جلبهي  �لف�ض  ق�سرة  "ت�سارك  مينارد:  �لربوفي�س�رة  و�سرحت 
�حلالة �ملز�جية، ولكنها �أي�سا ت�سارك يف �لقلق و�إدر�ك �لذ�ت. ويف �لفئر�ن 
�لذك�ر �لتي تعاين من �لإجهاد �ملزمن ويف �لرجال �مل�سابني بالكتئاب، مل 
�أن �لإجهاد �ملزمن  يتغري هذ� �جلزء من �لدماغ. وت�سري هذه �لنتائج �إىل 

يغري �حلاجز �لدماغي ب�سكل خمتلف ح�سب �جلن�ض".
و�أثناء �إجر�ء مزيد من �لتحقيق، �كت�سف �لعلماء عالمة دم مرتبطة ب�سحة 
 )E-selectin( حلاجز �لدماغي، و�ملتمثلة يف �ل�سيليكتني �للت�ساقي�
�إناث  دم  يف  �أعلى  برتكيز�ت  ي�جد  �لتهابي  ج��زيء  وه���  للذوبان،  �لقابل 
�لفئر�ن �ملجهدة. كما �أنه م�ج�د يف عينات دم �لن�ساء �مل�سابات بالكتئاب، 

ولكن لي�ض عند �لرجال.
و�أو�سحت مينارد: "�لي�م، ل يز�ل �لكتئاب ُي�سخ�ض من خالل �ل�ستبيانات. 
�أهمية �سحة �لأوعية �لدم�ية يف �لكتئاب  �أظهر  �أول من  جمم�عتنا هي 
لالكتئاب.  ح��ي���ي  ك��م���ؤ���س��ر  ل��ل��ذوب��ان  �ل��ق��اب��ل   E-selectin ون��ق��رتح 
��ستخد�مه  وميكن  وت�سخي�سه.  �لكتئاب  عن  للك�سف  ��ستخد�مه  وميكن 
�أول،  ولكن  �لتط�ير.  قيد  �لعالجات  �أو  �لعالجات  فعالية  لقيا�ض  �أي�سا 
�لعالمة  م�ث�قية  لتاأكيد  كبرية  جماعية  �إكلينيكية  در��سات  �إج��ر�ء  يجب 

�حلي�ية".

ال�صم�صي؟ التقومي  ابتكر  الذي  ال�صعب  • من 
- �مل�سريني �لقدماء.

بذكائه؟ امل�صهور  البحري  احليوان  هو  • ما 
- �لدولفني

الأزرق؟ باللون  ال�صماء  ظهور  �صبب  • ما 
�لطيف  �أل�����ن  من  �ملتك�نة  �أل����ن��ه  جميع  يفقد  �ل�سم�ض  �س�ء  لأن   -

عندما تخرتق طبقة �لغالف �جل�ي ما عد� �لل�ن �لأزرق.
الأمريكية؟ املتحدة  للوليات  الأ�صليني  ال�صكان  هم  • من 

�لهن�د �حلمر.
األبانيا؟ دولة  عا�صمة  هي  • ما 

-  تري�نا.
كم يبلغ عدد الأ�صنان التي ميتلكها القط؟

- 40 �سنا.

بينهم. �مل�ج�دة  و�لتفاُعالت  و�لطاقة  �ملادة  بِدر��سة  يق�م  علم  ه�  �لفيزياء  علم  �أن  تعلم  • هل 
�أن علم �لكيمياء ه� علم يق�م بدر��سة �ملُركبات، وخ�سائ�ض ومميز�ت �مل��د، و�لُبنية �لرتكيبية  • هل تعلم 

للم��د.
�جل�ي. �لغالف  بعد  �مل�ج�د  �لك�ن  در��سة  على  يق�م  علم  ه�  �لفلك  علم  �أن  تعلم  • هل 

�لتغري�ت  وجميع  وتاريخها،  �لأر���ض  ن�ساأة  در��سة  على  يق�م  علم  ه�  �جلي�ل�جيا  علم  �أن  تعلم  هل   •
ت بها. �لفيزيائية و�لكيميائية و�لبي�ل�جية �لتي َمَرّ

�ملحيطات. ودر��سة  با�ستك�ساف  يق�م  علم  ه�  �ملحيطات  علم  �أن  تعلم  • هل 
قبل  ما  ع�س�ر  يف  م�ج�دة  كانت  �لتي  �حلياة  �أ�سكال  بدر��سة  يق�م  علم  ه�  �حلفريات  علم  �أن  تعلم  • هل 

�لتاريخ.
و�ملناخ. �لطق�ض  مثل  وظ��هره،  �جل�ي  �لغالف  مع  يتعامل  علم  ه�  �جل�ية  �لأر�ساد  علم  �أن  تعلم  • هل 

و�لرق�ض. �لرو�ئح  طريق  عن  �لبع�ض  ببع�سه  يت�سل  �لنحل  �أن  تعلم  • هل 

زوجة جحا
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فوائد التني 
فاكهة  �أنَّ  �حل��دي��ث  �ل��ط��ب  �ك��ت�����س��ف 
�ل��ت��ني حت��ت���ي ع��ل��ى ف�����ئ���د �سحية 
�لتغذية  ة. وين�سح بع�ض خرب�ء  جمَّ
ب�سرورة �أل يغيب �لتني عن �أّي وجبة 
غذ�ئية، نظر�ً لحت��ئه على �لألياف 
�لغذ�ئية، ولك�نه ي�ساعد على �له�سم، 

ة و�لفيتامينات، ل �سيما �لفيتامني "بي"  كما �أنَّه يحت�ي على �ملعادن �ملهمَّ
B، �لذي ي�سارك يف تفعيل �آلية ت�سنيع كر�ت �لدم �حلمر�ء، وي�ساعد على 
�أي�ساً  ��ستقالب �لربوتينات، وي�سّهل �مت�سا�ض معدن �ملغنيزي�م، وي�ساعد 
على تنظيم �ل�سغط �ل�سرياين وخف�ض ك�لي�سرتول �لدم وعالج �لإم�ساك، 
�لطازج  �لتني  ويت�فر  �لق�ل�ن.  �سرطان  من  �ل�قاية  يف  دوره  عن  ف�ساًل 
�لطازج  �لتني  طعم  �أنَّ  كما  �خل��ري��ف،  ف�سل  بد�ية  حتى  �ل�سيف  ف��رتة  يف 
�لعام  �لفرتة من  يك�ن يف هذه  �لد�كن،  �لبنف�سجي  �إىل  ل�نه  �ل��ذي مييل 
�لأف�سل على �لإطالق. ويحت�ي �لتني �لطازج على �ملاء بن�سبة %80، كما 
و�ملغنيزي�م  �لب�تا�سي�م  و�ملعادن، مثل  �لفيتامينات  كمّيات من  فيه  تت�فر 
و�لف��سف�ر و�حلديد. وبف�سل كمية �لألياف و�ل�سكر �لتي يحت�يها �لتني، 
فاإنَّه يعّد منا�سباً ملن يعان�ن من م�سكلة �لإم�ساك. وميكن تناول ثمار �لتني 
�أو ��ستخد�مها يف �ل�سلطات �أو �أكلها م�س�ية مع �جلنب. وميكن �لحتفاظ 
بالتني �لطازج فقط لب�سعة �أيام يف �لثالجة. لذلك يجب ��ستهالكه �سريعاً. 
وكبديل للتني �لطازج ميكن تناول �لتني جمففاً، كما ين�سح ب�سر�ء �لتني 

�ملجفف بطريقة طبيعية، لأنه ل يحت�ي على م��د كيميائية.

�آل  ت�ساجرت جمم�عة من �لن�ساء مع زوجة جحا وقالت لها �حد�هن �نت يا زوجة �لرجل �لتافه �ذهبي عنا 
ترين نف�سك ل ترتدين حتى قطعة و�حدة من �لذهب.. هيا �ذهبي من هنا ف�سرخت زوجة جحا وقالت بل 

عندي من �لذهب �لكثري لكني ل �حب �ن �لب�سه حتى ل حت�سدين �حد�كن، وتركتهن و�ن�سرفت باكيه. 
يف �لبيت عرف جحا ما حدث وغ�سب جلرح كر�مة زوجته و�م �ولده وقال لها نعم �نت �سليطة �لل�سان وجباره 
لكني �حبك فاأنت �م �ولدي ولن �جعلك تخجلني بينهن �بد�ً.. قام جحا من ف�ره �إىل غرفته وجل�ض وحيد�ً 

يفكر فيما �لعمل مع ه�ؤلء �لن�س�ة وكيف يحقق �منية زوجته حتى ل يقلن عليها كاذبة.. 
حاول جحا �لن�م لكنه ظل قلقاً حتى �تته فكرة، يف �ل�سباح خرج جحا مبكر�ً جد�ً من بيته وقد تنكر يف �س�رة 
رجل عج�ز و�رتدى ثياباً قدمية كان و�لده ميلكها، ولب�ض معها عمامة كبرية خ�سر�ء وعباءة بي�ساء ثم خرج 
على طريق �لقرية وجل�ض هناك حتت �حدى �ل�سجار، وعندما بد�أ �لنا�ض ي�ستيقظ�ن ويخرج�ن قام من مكانه 
و�سار بهدوء ليدخل �لقرية فر�آه بع�ض من �هلها و�ساأله �حدهم من �ين جئت �يها �ل�سيخ �لطيب وماذ� تريد؟ 
فقال جئت من بالد �حلجاز عابر�ً قريتكم و�ري��د �ن �رت��اح قلياًل.. فاأ�سرع �لرجل ليدع�ه عنده ليتربك به، 
وهناك يف بيت �لرجل �لذي كان يعرفه جحا متاماً نظر جحا �إىل زوجة �لرجل وقال �نت يا �م مربوكة كيف 
حالك، فقال �لرجل وكيف عرفت �ن �بنتي تدعى مربوكة. فقال جحا: �آه كان هذ� مكت�باً �مام وجهى لكنك ل 

تر�ه يا علي. ف�ساح �لرجل من فرحته وقال وعرفت ��سمي �ي�ساً �نت بالفعل رجل مبارك. 
يف خالل �ساعات قليلة عرفت �لقرية كلها بالرجل �ملبارك �لذي ح�سر من �حلجاز وينادي �لنا�ض باأ�سمائهم 
عندما ينظر ل�ج�ههم وعرف�� �نه يقر�أ �لطالع ويك�سف لهم �مل�ست�ر ويتنباأ مب�ستقبلهم فتدفق �لنا�ض عليه، 
كل منهم يعطيه بع�ض �ملال لي�ستطيع �ن يعرف منه طالعه �و م�ستقبله �و �خباره فكان جحا يتظاهر بالتفكري 
و�لتمعن يف وجه �ل�سخ�ض ثم يبد�أ يف �لكالم ول ي�سكت �بد�ً.  ��سب�عان مر� وجحا يجل�ض �سيفاً يف كل بيت ي�م 
و�حد فقط حتى جمع من �ملال �لكثري �لكثري ثم �علن نيته يف �لرحيل فحزن �لنا�ض ب�سدة وجاءو� لي�دع�ه 
حمملني بالهد�يا �لكثرية �لغاليه فحملها و�سكرهم وخرج من �لقرية ر�كباً بغاًل غاليه منحها له �حد �غنياء 
�لقرية.. فذهب �إىل �لقرية �ملجاورة وباع �لبغلة ب�سعر كبري و��سرتى حمارين وعاد كما كان �إىل ��سله جحا وقد 
حمل �حلمارين بالهد�يا وو�سل �إىل بيته و�سم زوجته �إىل �سدره وه� يق�ل: �نتقمت لك. ومنحها ما معه من 
نق�د كثرية جد�ً ��سرتت بها �لذهب و�ملالب�ض �جلديدة وح�سرت بهم �حدى �لأعر��ض فكانت �جمل من �لعرو�ض 
و�خر�ست �أل�سنة ن�ساء �لقرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى تق�ل ل �سمت �هلل فيك �لن�ساء �بد�ً يا 

جحا.. �وح�ستنا.. فقال لها: �آ�سف يا زوجتى �حلبيبة كنت يف �حلجاز!. 

اأ�صخا�ض يزورون حقل اأزاليا عند �صريح نيزو يف طوكيو كجزء من مهرجان الأزالية - ا ف ب

�أع��ل��ن��ت �ل��دك��ت���رة �أن��ا���س��ت��ا���س��ي��ا ت��ار����س��ك���، �أخ�����س��ائ��ي��ة �لغدد 
�ل�سماء، خبرية �لتغذية �لرو�سية، �أن تناول �للح�م و�ل�ساي 

و�لقه�ة و�حلل�يات على �لريق م�سر بال�سحة.
�لرو�سية  ن���ف������س��ت��ي  ل���ك��ال��ة  وت�����س��ري �خل��ب��رية يف ح��دي��ث 
معدة  على  �سباحا  و�لقه�ة  �ل�ساي  �سرب  �أن  �إىل  لالأنباء، 
فارغة من دون �أي �سيء معها يهيج �لغ�ساء �ملخاطي للمعدة 
و�لأمعاء ول يعطي �جل�سم �أي طاقة. كما ل ين�سح بتناول 
كمية  على  حتت�ي  لأنها  �لريق،  على  و�ملعجنات  �حلل�يات 
�جل�سم  ميت�سها  �له�سم،  �سهلة  �لكرب�هيدر�ت  من  كبرية 
�لدم،  يف  �لغل�ك�ز  م�ست�ى  �رت��ف��اع  �إىل  ي����ؤدي  م��ا  ب�سرعة، 
بعد م�سي فرتة ق�سرية  �ل�سخ�ض باجل�ع  ي�سعر  وبالتايل 

على تناول وجبة �لفط�ر، وقد ير�فقه �سد�ع.

�ملتبلة،  و�لأط��ع��م��ة  و�مل��دخ��ن��ة  �ل��ده��ن��ي��ة  "�للح�م  وت���ق����ل، 
جميعها �أطعمة �سعبة �له�سم، وبعد تناولها ي�سعر �ل�سخ�ض 
يف  �أن�سح  ل��ذل��ك  �لعمل.  على  ق��درت��ه  وتنخف�ض  بالنعا�ض 
�أي  �لطعام".  "طبق  ق��اع��دة  باتباع  �لطعام  وج��ب��ات  جميع 
كل وجبة طعام، ح��يل  يتناول يف  �أن  �ل�سخ�ض  على  يجب 
�لديك  وحل��م  �لبي�ض  مثل  �لي�مية،  �ل��ربوت��ني  كمية  رب��ع 
من  ون�سفها  �لدهني،  غري  �ل�سمك  �أو  �لدجاج  �أو  �لرومي 
�سعبة  كرب�هيدر�ت  �لأخ��ري  وربعها  و�لف��كه  �خل�سرو�ت 

�له�سم �أو حب�ب كاملة".
�ملفيدة  �ل��ده���ن  م��ن  قليلة  كمية  �إ���س��اف��ة  ميكن  وت�سيف، 
م���ك���ررة وكذلك  غ���ري  ن��ب��ات��ي��ة  زي�����ت  �أو  ���س��م��ن ح���ي�����ين  �أو 

�ملك�سر�ت.

مواد غذائية ل ين�صح بتناولها على الريق


