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ن�صائح للتخفيف من الدهون الثالثية
اإن الدهون الثالثية هي نوع  قال املركز االحتادي للتوعية ال�صحية 
بالطاقة،  بتزويد اجل�صم  والتي تقوم  الدم،  املوجودة يف  الدهون  من 
الدهون  الثالثية من  الدهون  اأن اجل�صم ميت�ص معظم  اإىل  م�صرياً 
الغذائية، كما اأن اجل�صم ميكنه اأي�صاً اإنتاج الدهون الثالثية من تلقاء 
الدهون  الكثري من  تناول  اإذا مت  اأن��ه  االأمل��اين  املركز  واأ���ص��اف  نف�صه. 
الثالثية، فاإن اجل�صم يخزنها يف االأن�صجة الدهنية، مما ي�صكل خطراً 
على ال�صحة نظراً الأن ارتفاع م�صتوى هذه الدهون يف اجل�صم يزيد 

من خطر االإ�صابة باالأزمة القلبية وال�صكتة الدماغية.
وهناك العديد من العوامل، التي تزيد من م�صتويات الدهون الثالثية 
يف الدم، اأال وهي: ال�ِصمنة وعدم ممار�صة الريا�صة والنظام الغذائي 
عايل ال�صعرات احلرارية و�صوء ال�صيطرة على مر�ص ال�صكري ونق�ص 
ن�صاط الغدة الدرقية واأمرا�ص الكلى والتدخني و�صرب اخلمر. كما 
ميكنها  احلمل،  منع  وحبوب  ال�صتريويدات  مثل  االأدوي���ة،  بع�ص  اأن 

اأي�صاً رفع م�صتويات الدهون الثالثية.
وميكن خف�ص م�صتويات الدهون الثالثية املرتفعة من خالل التغذية 
اجلاهزة  االأطعمة  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  ال�صكر  م��ن  االإق���الل  اأي  ال�صحية، 
واالأطعمة املجمدة الحتوائها على الدهون املتحولة ال�صارة واالإقالل 
من الدهون امل�صبعة املوجودة يف اللحوم احلمراء والدواجن واجلنب 
زيت  يف  امل��وج��ودة  امل�صبعة  غ��ري  ال�صحية  ال��ده��ون  وت��ن��اول  واحلليب 
الزيتون وزيوت املك�صرات املختلفة، اإىل جانب املواظبة على ممار�صة 

الريا�صة واالأن�صطة احلركية واالإقالع عن التدخني واخلمر.

تنظري القولون يحميك من املر�ض اخلبيث
اأو�صح الطبيب االأملاين اأك�صيل دورمان اأن �صرطان القولون يعترب من 
اأكرث اأمرا�ص ال�صرطان �صيوعاً، واأكد على اأنه ميكن اكت�صاف االأورام 

ال�صرطانية ب�صكل مبكر عن طريق تنظري القولون.
كليمنز  �صانت  م�صت�صفى  يف  ال��ق��ول��ون  �صرطان  م��رك��ز  رئي�ص  ون�صح 
للك�صف  ال�صرورية  االحتياطات  باتخاذ  االأملانية  اأوبرهاوزن  مبدينة 
املبكر عن املر�ص. واأ�صاف اأك�صيل دورمان قائاًل: "ميكن اإجراء تنظري 
اأمل تقريباً، ويتعرف الطبيب من خالل على طبيعة  القولون بدون 
فلن  الفح�ص،  خ��الل  من  اأورام  اأي��ة  تظهر  مل  واإذا  بو�صوح"،  املر�ص 

يكون هناك قلق من اأي مفاجاآت �صيئة خالل ال�صنوات التالية.
واأكد الطبيب االأملاين على اأن �صرطان القولون يتطور ببطء �صديد، 
كما ميكن اإزالة االأورام احلميدة، التي قد تتحول اإىل �صرطان خبيث، يف 
�صياق عملية تنظري القولون. ويعترب تنظري القولون من االإجراءات 
املهمة للغاية عندما تكون هناك م�صكلة يف االأمعاء، وخا�صة مع وجود 
دم يف الرباز اأو ال�صعور باأمل �صديد يف منطقة اأ�صفل البطن اأو فقدان 
الوزن بدرجة كبرية. ون�صح ب�صرورة اأخذ اأي �صكوى يف االأمعاء على 
حممل اجلد، الأنه كلما مت التعرف على �صرطان القولون ب�صكل مبكر، 

كانت فر�ص ال�صفاء اأف�صل.

ال�صمنة يف عمر الـ50 ت�صبب اأمرا�صًا بعد الـ70 
يف  البدانة  ب��اأن  وفلندا،  بريطانيا  يف  اأجريت  جديدة  درا�صة  خل�صت 
التي  االأمرا�ص  املرء يعاين من نف�ص  العمر جتعل  اخلم�صينيات من 

يعاين منها االأ�صخا�ص الذين يتجاوزن �صن اخلام�صة وال�صبعني.
مدى  وفنلندا  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  ب��اح��ث��ون  اأج��راه��ا  درا���ص��ة  فح�صت 
واح��دة يف  اأكرث من م�صكلة �صحية  االأ�صخا�ص من  احتمالية معاناة 

وقت واحد، اعتماًدا على العمر والوزن.
اأقرانهم  اأك��رث عر�صة من  البدناء هم  اأن  به  امل�صلم  اأن��ه من  يف حني 
من  وال�صكري  القلب  اأم��را���ص  مثل  م�صاكل  من  للمعاناة  النحيفني 
توؤدي  ي��ح��دد كيف  اأول بحث  ه��و  البحث  ف���اإن  وال�����ص��رط��ان،   2 ال��ن��وع 

ال�صمنة اإىل االإ�صابة باالأمرا�ص املتعددة قبل االأوان.
وقد اأجريت الدرا�صة على جمموعة موؤلفة من 115000 فلندي، 
حيث قام الباحثون بدرا�صة االأمرا�ص التي ي�صاب بها االأ�صخا�ص يف 
يعانون  الذين  اأولئك  ب��اأن  وتبني  عمرهم.  من  واخلم�صني  اخلام�صة 
من ال�صمنة كانوا اأكرث عر�صة بن�صبة 20 ٪ لالإ�صابة باأمرا�ص عادة 

ما ت�صيب االإن�صان بعد �صن اخلام�صة وال�صبعني.
االأ�صخا�ص  ب���اأن  وت��ب��ني  ب��ري��ط��اين،  األ���ف   500 ال��درا���ص��ة  �صملت  كما 
امل�صابني بال�صمنة يف �صن اخلم�صني كانوا اأكرث عر�صة بن�صبة 55% 

لالإ�صابة باأمرا�ص ال�صيخوخة.
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تقنية جديدة لتفتيت ح�صى 
الكلى باملوجات فوق ال�صوتية

طورت درا�صة جديدة عالجا اأقل اإيالما يف تفتيت ح�صوات الكلى وب�صرعة 
منخف�صة  �صوتية  ف��وق  موجات  طريق  عن  احلالية،  العالجات  من  اأك��رب 

ال�صعة وعالية الرتدد.
يف  وا�صنطن  جامعة  من  هاربر  جوناثان  طورها  التي  الدرا�صة  وبح�صب 
�صياتل وزمالوؤه ميكن اأن توؤدي املوجات فوق ال�صوتية اإىل تفتيت ح�صوات 
اإيالما  واأق���ل  اأ���ص��رع  ي��وف��ر طريقة  ق��د  دق��ائ��ق، مم��ا   10 الكلى يف غ�صون 
لتمرير احل�صوات يف البول دون جراحة، و اأطلق على هذه الطريقة تفتيت 

.)BWL( احل�صوات مبوجة انفجارية
وح�صوات الكلى عبارة عن بلورات تتكون عندما تتجمع الف�صالت يف الدم 
يف الكلى، ومير بع�ص النا�ص بهذه االأعرا�ص دون اأي اإزعاج، ولكن ميكن اأن 
ت�صبب احل�صوات اأملا �صديدا يف البطن اإذا علقت يف الكلى اأو احلالب، وهو 

االأنبوب ال�صغري الذي يربط الكلى باملثانة.
 BWL وخ�صع 19 �صخ�صا للدرا�صة منهم من مت جتربة التقنية اجلديدة
عليهم حيث مت تفتيت 25 ح�صوة مبدة ت�صل اإىل 10 دقائق، وحوايل 90 
يف املائة من حجم احل�صى جزاأت، من ما ي�صل اإىل 12 ملم اإىل اأقل من 2 
ملم، اأما يف التقنية التقليدية SWL، يتم جتزئة حوايل 60 يف املائة من 
احل�صى ب�صكل عام اإىل اأقل من 4 ملم، وميكن عادة اإخراج جزء يبلغ قطره 

ال�صغرية. احل�صوات  من  اأكرث  موؤمل  ب�صكل  ولكن   ، مم   4
انفجارية  مبوجة  احل�صى  تفتيت  "اإن  "هاربر":  الدرا�صة  مطور  ويقول 

ميكن القيام به دون احلاجة اإىل تخدير املر�صى".

متى ي�صبح خفقان 
القلب ال�صريع مقلقًا؟

خفقان  اإن  االأملانية  القلب  موؤ�ص�صة  قالت 
القلب يعني اإيقاع القلب ال�صريع جداً، اأي 
زيادة معدل �صربات القلب عن 100 دقة 
باأن  علماً  ال�صكون،  حالة  يف  الدقيقة  يف 
املعدل الطبيعي يقع بني 50 و100 دقة 
يف الدقيقة. واأو�صحت املوؤ�ص�صة اأن خفقان 
القلب له اأ�صباب عدة، منها ما هو ب�صيط 
االأ�صباب  وتتمثل  خ��ط��ري.  ه��و  م��ا  ومنها 
واملواقف  البدين  املجهود  ب��ذل  الب�صيطة 
وال�صعادة  واخل���وف  كالتوتر  االنفعالية 
والتغريات الهرمونية الطارئة على ج�صم 
اأو يف مرحلة  ال��دورة ال�صهرية  امل��راأة قبل 
احلمل اأو يف مرحلة انقطاع الطمث. اأما 
االأ�صباب اخلطرية خلفقان القلب، فتتمثل 
وانخفا�ص  ال��ق��ل��ب  ن��ظ��م  ا���ص��ط��راب��ات  يف 
�صغط الدم وفرط ن�صاط الغدة الدرقية 
ونق�ص ال�صوائل يف اجل�صم. وعادة ما يكون 
اأخرى  باأعرا�ص  م�صحوباً  القلب  خفقان 
مثل الدوار والغثيان واالرجتاف والتعرق 
واال�صطراب الداخلي و�صرعة التنف�ص اأو 
الطبيب  ا�صت�صارة  ويجب  التنف�ص.  �صيق 
ف���ور م��الح��ظ��ة ه���ذه االأع���را����ص لتحديد 
خفقان  وراء  ال��ك��ام��ن  احل��ق��ي��ق��ي  ال�����ص��ب��ب 

القلب وعالجه يف الوقت املنا�صب.
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تناول 100 جرام من التوت الربي 
يوميا يحافظ على �صحة القلب

الربيطانية،  كوليدج"  "كينغ  جامعة  يف  اأج��ري��ت  جديدة  درا���ص��ة  تو�صلت 
ال�صحري  املفتاح  يكون  اأن  ب�صكل يومي، ميكن  الربي  التوت  تناول  اأن  اإىل 

للحفاظ على �صحة القلب والوقاية من االأمرا�ص املرتبطة به.
ج��رام من   100 يعادل  ما  تناولوا  الذين  االأ�صخا�ص  اإن  الدرا�صة،  وتقول 
التوت الربي ب�صكل يومي، اأظهروا عالمات على حت�صن يف وظائف القلب 
اآثار التوت الربي الغني  خالل �صهر واحد فقط. وبح�صب الباحثني، فاإن 
مب�صادات االأك�صدة على تدفق الدم يف ال�صرايني تبداأ يف الظهور يف غ�صون 

�صاعتني من تناوله.
الباحثون  ق��ام  فنك�صن"،  اأن��د  "فود  جملة  يف  ن�صرت  التي  الدرا�صة  خ��الل 
�صهر  م��دار  على  45 عاماً  و   18 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  رج��اًل   45 بتتبع 
ملعرفة كيفية تاأثري التوت الربي على �صغط الدم ومعدل �صربات القلب 

وال�صرايني.
مت اإعطاء امل�صاركني ما يعادل 100 جرام من التوت الربي الطازج يومًيا. 
ات�صعت  ي��وم  كل  التوت  تناولوا  الذين  االأ�صخا�ص  ب��اأن  الباحثون  والح��ظ 
حت�صن  على  رئي�صية  عالمة  وهي  �صهر،  خالل   1.1% بن�صبة  �صرايينهم 

تدفق الدم. كما اأظهرت النتائج اأي�صاً باأن االأ�صخا�ص الذين تناولوا
التوت الربي �صهدوا تو�صعاً يف �صرايينهم بن�صبة 1.5 % يف غ�صون �صاعتني 

من تناوله.

- يزيد الإندورفني
اإىل  ب��ارد ملدة ت�صل  اأخ��ذ حمام  اأن  التجارب  اإح��دى  اأثبتت 
االأ�صبوع، ي�صاعد يف  اإىل ثالث مرات يف  5 دقائق، مرتني 
تخفيف اأعرا�ص االكتئاب. وبالن�صبة لالأ�صخا�ص امل�صابني 
باالكتئاب، ميكن اأن يعمل اال�صتحمام باملياه الباردة كنوع 
ير�صل  الكهربائية، حيث  بال�صدمات  اللطيف  العالج  من 
عقلك،  اإىل  الكهربائية  النب�صات  من  العديد  البارد  امل��اء 
ويهز نظامك لزيادة اليقظة والو�صوح وم�صتويات الطاقة. 
كما يتم اأي�صاً اإفراز االإندورفني، والذي يطلق عليه اأحياناً 
ال�صعور  اإىل  التاأثري  يوؤدي هذا  ال�صعادة، لذلك  هرمونات 

بالرفاهية والتفاوؤل.

-ي�ساعد على حت�سني التمثيل الغذائي وفقدان الوزن
باأمرا�ص  نربطها  ال��ت��ي  ال��ده��ون  ه��ي  البي�صاء  ال��ده��ون   
مثل ال�صمنة واأمرا�ص القلب، لكننا جميعاً نولد بالدهن 
البني. ووجد الباحثون اأن الدهون البنية تلعب دوراً مهماً 
يف �صحة البالغني، حيث ت�صري امل�صتويات ال�صحية للدهون 
�صتكون يف م�صتوى  البي�صاء  الدهون  اأن  اإىل  اأي�صاً  البنية 
لدرجة  بالتعّر�ص  البنية  ال��ده��ون  تن�صيط  ويتم  �صحي؛ 
يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�صخا�ص  ميكن  وال  ال��ب��اردة.  احل���رارة 
بارد  مب��اء  اال�صتحمام  يف  بب�صاطة  ي��ب��داأوا  اأن  ال�صمنة  من 
االأخرى.  ع��ادات منط احلياة  تغيري  دون  ال��وزن  الإنقا�ص 
اأو ث��الث م��رات يف االأ�صبوع  ب��ارد مرتني  اأخ��ذ حمام  ولكن 
ي�صاعد يف  الغذائي، مما قد  التمثيل  زي��ادة  ي�صاهم يف  قد 
حماربة ال�صمنة مبرور الوقت. ومل يت�صح لدى االأبحاث 
الكيفية التي ي�صاعد بها اال�صتحمام البارد االأ�صخا�ص على 
اإنقا�ص الوزن، ومع ذلك، فاإنها ُتظهر اأن املاء البارد ميكنه 
اجلهاز  و�صفاء  الهرمونات  من  معينة  م�صتويات  معادلة 
اله�صمي، لذلك قد تزيد هذه التاأثريات من قدرة الد�ص 

البارد على فقدان الوزن.
تابعي املزيد يف اليوم العاملي للكلى: 6 تو�صيات حلمايتها 

من االأمرا�ص

 -يحفز الدورة الدموية
قد يكون من غري املريح غمر اأج�صادنا يف املاء البارد، ولكن 
ميكن اأي�صاً اأن يكون منع�صاً؛ فاملاء االأكرث برودة من درجة 
اأكرب  حرارة اجل�صم الطبيعية يجعل اجل�صم يعمل بجهد 
وعندما  االأ�صا�صية،  ح��رارت��ه  درج���ة  على  للحفاظ  قلياًل 
اأن يجعل اال�صتحمام البارد نظام  يتم تكرار االأمر، ميكن 
النا�ص  بع�ص  واأف���اد  ك��ف��اءة.  اأك��رث  لدينا  الدموية  ال���دورة 
البارد،  اال�صتحمام  نتيجة  اأف�صل  تبدو  ب�صرتهم  اأن  اأي�صاً 
الريا�صيون  وعرف  الدموية.  ال��دورة  حت�ّصن  ب�صبب  رمبا 
بيانات  م��وؤخ��راً فقط  راأي��ن��ا  ل��و  ل�صنوات، حتى  امل��ي��زة  ه��ذه 
نف�ص  وهو  ريا�صي،  اإ�صابة  بعد  لل�صفاء  البارد  امل��اء  تدعم 

االلتهاب  يعالج  الثلج  يجعل  ال���ذي  ال�صبب 
اأو متزق ع�صلة؛ فمن  عندما نقوم بكدمات 
خ���الل خ��ف�����ص درج����ة ح����رارة منطقة من 
اجل�صم، نقوم بت�صريع تو�صيل الدم الذي 
يحمل االأك�صجني اإىل تلك املنطقة، وهذا 
بع�ص  ي�صتفيد  وقد  ال�صفاء.  وقت  ي�صّرع 
البارد  باملاء  اال�صتحمام  من  االأ�صخا�ص 
احلركة  على  دمائهم  مل�صاعدة  كطريقة 
اأك��رب، ومن بني  اأج�صامهم ب�صرعة  عرب 
ال��ذي��ن يعانون من  ه���وؤالء االأ���ص��خ��ا���ص 
�صعف الدورة الدموية، وارتفاع �صغط 

الدم ومر�ص ال�صكري.

باملاء  ال�ستحمام  ..وف���وائ���د 
احلار ل ُتقدر بثمن

ن��واج��ه يف كثري م��ن االأح��ي��ان يوماً 
اجلامعة،  يف  اأو  ال��ع��م��ل  يف  ���ص��اق��اً 
املنزل  اإىل  ال��ع��ودة  م��ا يجعل  وه��و 

واحل�����ص��ول ع��ل��ى د����ص م���اء �صاخن 
ليلة  على  للح�صول  املثايل  احلل  هو 

تقت�صر  ال  ولكن  بعمق؛  وال��ن��وم  ه��ادئ��ة 
اإذ  فقط؛  ذلك  على  احل��ار  باملاء  اال�صتحمام  فوائد 

م��ن فوائد  الكثري  ع��ن  االأب��ح��اث  م��ن  العديد  ك�صف 
اال�صتحمام باملاء احلار، ن�صتعر�صها معاً يف ال�صطور 

التالية:

ال�صعرات  املزيد من  ال�صكر ويحرق  ن�صبة  1 - يخف�ص 
احلرارية

العلماء  حقق  ل��وب��ورو،  جامعة  اأجرتها  حديثة  درا�صة  يف 
ال�صكر  ن�صبة  يف  التحكم  على  ال�صاخن  احلمام  تاأثري  يف 
يف  للم�صاركة  رج���اًل   14 بتجنيد  ق��ام��وا  حيث  ال���دم،  يف 
الدرا�صة، وكل منهم غمر يف املاء احلار ملدة �صاعة واحدة، 
ثم قارنوا عدد ال�صعرات احلرارية التي متَّ حرقها يف كل 
جل�صة، وكذلك قا�صوا ن�صبة ال�صكر يف الدم ملدة 24 �صاعة 

بعد كل جتربة.
احلرارية  ال�صعرات  من  ع��دد  ح��رق  اإىل  اال�صتحمام  واأدى 
�صعرة   140 "حوايل  امل�����ص��ي  م���ن  ���ص��اع��ة  ن�����ص��ف  ي���ع���ادل 
الدم  ل�صكر  االإجمالية  اال�صتجابة  كانت  بينما  حرارية"، 

لكلتا احلالتني مت�صابهة.

الدم �صغط  -خف�ص   2
اأن  ميكن  احل��ار  باملاء  اجل�صم  غمر  اأن  الدرا�صات  اأظهرت 
يخف�ص �صغط ال����دم، وه���ذا ن��ظ��ام رائ���ع مل��ن ي��ع��ان��ون من 
اأمرا�ص القلب وحتى اأولئك الذين ال يعانون منها، ولكن 

ا�صت�صارة  يجب  اأواًل، 
الطبيب املعالج يف حال 
يف  م�صكلة  م��ن  امل��ع��ان��اة 
اال�صتحمام  الأنَّ  القلب؛ 
باملاء ال�صاخن �صيزيد اأي�صاً 

من معدل �صربات قلبك.

الع�صالت اآالم  -3تخفيف 
اال�صتحمام  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
تخفيف  اإىل  احل�����ار  ب���امل���اء 
الع�صالت  وت��ه��دئ��ة  ال��ت��وت��ر 
امل���ت���ي���ب�������ص���ة، ل�����ذل�����ك دع����ي 
امل������اء احل������ار ي��ع��م��ل مثل 
لكتفيك  ���ص��غ��ري  ت��دل��ي��ك 
اأثناء  وظ��ه��رك  ورق��ب��ت��ك 

اال�صتحمام.

ب�صرة  على  -4احل�صول 
نظيفة و�صحية

باملاء  اال�صتحمام  ي�صاعد 
احلار على تتظيف الب�صرة 
ونعومتها  ن�صارتها  وزي��ادة 
اال���ص��ت��ح��م��ام يف امل����اء احل���ار، 
الب�صرة،  م�صام  فتح  يف  ي�صاهم 
فيمكنها  نقية،  املياه  كانت  واإذا 
وال�صموم  االأت��رب��ة  بع�ص  غ�صل 
التي ترت�صب داخل امل�صام، 
وال��ن��ت��ي��ج��ة هي 
ب�����������ص�����رة اأك�������رث 
ن�صارة ونظافة.

-حت�صني تدفق الدورة الدموية5 
غ��م�����ص اجل�����ص��م يف امل����اء احل����ار اإىل ال��رق��ب��ة ه���و ن���وع من 
التمارين لالأوعية الدموية؛ الأنَّ املاء يخلق �صغطاً ج�صدياً 
على اجل�صم، وبالتايل فهو يزيد من قدرة القلب على �صخ 
اأ�صرع  امل��اء، يعمل القلب ب�صكل  ال��دم، فعندما نكون داخ��ل 

واأقوى.

واالإنفلونزا الربد  اأعرا�ص  تخفيف  يف  -ي�صاعد   6
لالحتقان  طبيعي  كمزيل  اأي�����ص��اً  ال�صاخن  ال��د���ص  يعمل 
على  ال��ب��خ��ار  يعمل  ال���ربد، حيث  اأع��را���ص  م��ن  للتخفيف 
ترطيب املمرات االأنفية، وميكن اأن ي�صاعد اأخذ ا�صرتاحة 
للجلو�ص يف املاء احلار ملدة 10-15 دقيقة، على ال�صعور 

بالتح�صن.

خبري: لهذا ال�صبب عليك 
اإغالق غطاء املرحا�ض 

قبل �صحب ال�صيفون
ال�صهري  االأ���ص��رتايل  ال��ع��امل  ك�صف 
كرو�صزيلنيكي  ك�����ارل  ال���دك���ت���ور 
ع���ن ال�����ص��ب��ب امل���ث���ري ل��ل��ق��ل��ق ال���ذي 
ي�صتوجب �صحب �صيفون املرحا�ص 
فيديو  مقطع  يف  مغلق.  وغ��ط��اوؤه 
ُن�صر على تيك توك، قال الدكتور 
73 ع���اًم���ا، احل��ا���ص��ل على  ك����ارل، 
درجات علمية يف الطب والهند�صة 
�صحب  اإن  احل����ي����وي����ة،  ال���ط���ب���ي���ة 
ال�صيفون وغطاء املرحا�ص مفتوح، 
البكرتيا  م��ن  ك��ب��رية  كمية  يطلق 
ال��ذي ين�صر اجلزئيات  امل��اء  وبخار 
امللوثة ح��ول احل��م��ام، مب��ا يف ذلك 
فر�صاة االأ�صنان واملنا�صف. واأ�صاف 
" اإذا  الفيديو:  الدكتور يف مقطع 
املرحا�ص  ���ص��ي��ف��ون  ت�����ص��ح��ب  ك��ن��ت 
ف��ه��ذا يعني  ال��غ��ط��اء،  اإغ����الق  دون 
اأ����ص���ن���ان���ك مباء  ب����اأن����ك ���ص��ت��ن��ظ��ف 
وجزيئات  ال��ب��ك��رتي��ا  الأن  م���ل���وث. 
امل����اء م���ن امل���رح���ا����ص ���ص��ت��ن��ط��ل��ق يف 
يف  �صاعات  لب�صع  و�صتبقى  الهواء 
النهاية  يف  تهبط  اأن  قبل  ال��ه��واء 
ن�صره  وم��ن��ذ  احلمام".  اأرج����اء  يف 
توك،  تيك  على  االأول  اأم�����ص  ي��وم 
باأكرث  ال���ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع  ح���ظ���ي 
واآالف  م�����ص��اه��دة  األ����ف   180 م��ن 
التعليقات التي اأثنت على ن�صيحة 
على هذه  و�صكرته  ك��ارل،  الدكتور 
يعرفها  ي��ك��ن  ال��ت��ي مل  امل��ع��ل��وم��ات 
ت�������ص���اءل بع�ص  ال���ك���ث���ريون. وق����د 
اإذا  ع��م��ا  تعليقاتهم  يف  امل��ت��اب��ع��ني 
كانت اجلزيئات امللوثة التي تنت�صر 
باالإ�صابة  ���ص��ت��ت�����ص��ب��ب  احل���م���ام  يف 
كارل  الدكتور  واأج��اب  باالأمرا�ص، 
االأح��ي��ان ال  اأغلب  قائاًل، يف  عليها 
تت�صبب باملر�ص، ولكن فكرة و�صع 
فر�صاة اأ�صنان ملوثة بجزيئات من 
مياه املرحا�ص يف الفم اأمر مقزز، 
اأوردت �صحيفة ديلي ميل  وفق ما 

الربيطانية. 

توم هانك�ض يفاجئ 
عرو�صًا يوم زفافها 

�صغل املمثل االأمريكي  توم هانك�ص  
منذ  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
عرو�ص  مبفاجاأة  قيامه  عند  اأي���ام 
ال�صور  التقاط  طالباً  زفافها  يوم 
م��ع��ه��ا. خ����الل ت���واج���د امل��م��ث��ل يف 
فيلم  اجل ت�صوير  بن�صيلفانيا من 
جديد له �صاهد عرو�صاً تخرج من 
فندق يف مدينة بيت�صربغ فاقرتب 
منها قائاًل انا توم هانك�ص وارغب 
ده�صت  م���ع���ك.  ����ص���ورة  ب��اإل��ت��ق��اط 
العرو�ص قبل ان تدرك ما يحدث، 
مع  ���ص��وراً  ت��وم هانك�ص  التقط  ثم 
بقوله:  اجلميع  مهنئاً  �صديقاتها 

كانت �صدفة حلوة وممتعة.

فوائد اال�صتحمام باملاء 
البارد يف حماربة ال�صمنة

ل�سهولة  احل��ار،  اأو  الدافئ  باملاء  ال�ستحمام  الكثريون  ُيف�سل 
التكيف مع درجة حرارته، ولكن يتميز ال�ستحمام باملاء البارد 
البارد  ال�سحية. ول يعد ال�ستحمام باملاء  الفوائد  بالعديد من 
قد  ولكنه  �سحية،  اأعرا�ض  اأو  اأمرا�ض  اأي  من  للعالج  طريقة 
ي�ساعد يف حت�سني وتخفيف الأعرا�ض وزيادة قدرة اجل�سم على 
"�سيدتي.نت"  لك  يقدم  التالية،  ال�سطور  يف  الإجهاد.  مقاومة 

فوائد ال�ستحمام باملاء البارد:
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�ش�ؤون حملية

جزر مار�صال حتتفل بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي
•• دبي اإك�سبو – الفجر

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

احتفلت جمهورية جزر مار�صال بيومها الوطني يف اإك�صبو 
االإج������راءات  م���ن  امل���زي���د  الت���خ���اذ  دع����وة  ع���رب   ،  2020

ملواجهة تغري املناخ.
بداأ االحتفال مبرا�صم رفع االأعالم وعزف الن�صيد الوطني 
لكل من دولة االإم��ارات العربية املتحدة وجمهورية جزر 
مار�صال. ورّحب �صعادة �صلطان حممد ال�صام�صي، م�صاعد 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل ل�صوؤون التنمية الدولية، 
والتجارة  الطبيعية  امل����وارد  وزي���ر  �صيلك،  ج��ون  مب��ع��ايل 

جلمهورية جزر مار�صال.
وقال �صعادة �صلطان ال�صام�صي: "يوؤكد جناح جزر مار�صال 
واحلاجة  امل�صرتك،  اجلماعي  للعمل  القوي  التاأثري  على 
تغرّي  يفر�صها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  اإل���ي���ه،  املُ��ل��ّح��ة 

املناخ". 
املا�صي، �صهدنا منوا  "على مدى العقد  واأ�صاف �صعادته: 
كبريا يف عالقاتنا الثنائية مع جزر مار�صال؛ ونتطلع اإىل 
تعزيز التعاون يف خمتلف املجاالت ذات االأولوية املتبادلة، 

من اأجل حتقيق التقدم والرفاهية لبلدينا".
"مبوافقتنا  �صيلك:  ج��ون  الوزير  معايل  ق��ال  جهته،  من 
على مواجهة التحدي املتمثل يف اإن�صاء جناحنا هنا يف دبي، 
املرونة  اأن نروي للعامل ق�صتنا؛ وق�صتنا هي ق�صة  اأردن��ا 
ثقافتنا  اإىل  وت��رم��ز  وال���وح���دة،  وال�����ص��داق��ة  والت�صميم 
وتقاليدنا الفريدة... و�صعينا لتحقيق العدالة ومنا�صرتنا 

لطموح مناخي اأكرب على جميع امل�صتويات".
واأ�صاف معاليه: "بالن�صبة جلزر مار�صال، فعندما نتحدث 
اأن  ت��ه��دي��دا وج��ودي��ا. نعني  ف��ه��ذا يعني  امل��ن��اخ،  ع��ن تغري 
نحن  بذاته.  وجودنا  يهدد  البحر  �صطح  م�صتوى  ارتفاع 

بالتاأكيد بح������اجة اإىل امل���زيد من الطموحات؛ ونحتاج من 
مزيد من الدول، وال �صيما البلدان الرئي�صية التي ُتطلق 
االنبعاثات، ربط عقولها مب�صتقبلنا. هذا هو املكان الذي 
امل�صتدامة  التنمية  الروح احلقيقية الأه��داف  اإحياء  يجب 

منه".
مار�صال،  جزر  من  تقليديتني  برق�صتني  احلفل  واخُتتم 
قدمهما فنانون من نامدريك اأتول، وهي جمتمعات اجلزر 
املرجانية الريفية الواقعة يف اأق�صى اجلنوب، وحائزة على 
جائزة خط اال�صتواء – التي تنظمها مبادرة خط اال�صتواء 

�صمن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي – عام 2012.

على ارتفاع مرت واحد فوق م�صتوى �صطح البحر ، �صيكون 
من ال�صعب العثور على بلد اأكرث وعيا بتاأثري تغري املناخ 
م��ن ج��زر م��ار���ص��ال. يقع ج��ن��اح ج��زر م��ار���ص��ال يف منطقة 
وتاريخها.  اجُل��ُزر  ه��ذه  جمال  اجلناح  ويعر�ص  الفر�ص؛ 
ُيربز اجلناح اأي�صا التحديات التي تواجهها يف امل�صتقبل، اإذ 
اإنها تقع على ارتفاع مرت واحد فقط فوق م�صتوى �صطح 
البحر، وهي مكونة بالكامل من جزر مرجانية منخف�صة 
– روا�صب مرجانية على حواف فوهة الرباكني املغمورة. 
وتطلق هذه اجلزر، الفريدة من نوعها يف املحيط الهادي، 

دعوة للعمل من اأجل املناخ.

عر�ض ُمفعم باالألوان مقدم من جناح 
كولومبيا يف اإك�صبو 2020 دبي

الفنان ال�صهري بول جي ميتع زوار اإك�صبو 2020 يف اجلناح االأنغويل

مو�صيقى البوب العراقية واإيقاعات الرق�ض يف �صوارع اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

قّدم جناح كولومبيا يف اإك�صبو 2020 دبي عر�صا اآ�صرا 
على م�صرح دبي ميلينيوم، ر�َصَم لوحة فنية كولومبية، 
ا�صتمر العر�ص  متزج بني الرق�ص واملو�صيقى وامل�صرح. 
اال�صتعرا�صات  م��ن  ع����ددا  وت�����ص��م��ن  دق��ي��ق��ة،   45 مل���دة 

الكولومبية  املو�صيقى  اأن��غ��ام  ع��ل��ى  امل��ذه��ل��ة  ال��راق�����ص��ة 
احلفل  �صهد  ال���ذي  ال��ع��ر���ص،  متيز  اأي�����ص��ا،  التقليدية. 
باالألوان  دب���ي،   2020 اإك�صبو  زّوار  م��ن  ك��ب��ريا  اإق��ب��اال 
ال��زاه��ي��ة مل��الب�����ص م��ق��دم��ي��ه. وي�����ص��ّك��ل ال��ف��ن والرق�ص 
ما  الكولومبية،  الثقافة  اأ�صا�صية يف  عنا�صر  واملو�صيقى 

يجعلها من اأغنى الثقافات على م�صتوى العامل.

•• دبي- الفجر

ه����وب ومغني  ال��ه��ي��ب  ق����دم جن���م 
الراب االأنغويل البارز "بول جي"، 
االأنغويل  �صاحراً يف اجلناح  عر�صاً 
وذل���ك يف  دب���ي،   2020 اإك�صبو  يف 
العاملي  احل���دث  اإىل  زي��ارت��ه  اإط����ار 
الثقافية  االأن�صطة  يف  للم�صاهمة 
ال���ت���ي ا���ص��ت�����ص��اف��ه��ا ج���ن���اح ب����الده 

اأنغوال. 
من�صقة  جونيور"،  "كايايا  وقالت 
االأنغويل:  اجل��ن��اح  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
بعر�ص  اجلمهور  جي  بول  "اأمتع 
املو�صيقية  امل��وه��ب��ة  ج�����ّص��د  م��ت��األ��ق 
خالل  م��ن  بها  يتميز  التي  ال��ف��ّذة 
تقدميه لعدد من الفقرات الغنائية 
واملو�صيقية االأكرث �صعبية وتاأثرياً. 
حيث يتمتع بول جي ب�صهرة وا�صعة 
اإك�صبو  زوار  تفاعل  وق��د  اأنغوال  يف 
م���ن خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال���ع���امل مع 
مو�صيقاه الرائعة واأدائه الراقي".  
اإك�صبو  م��ع��ر���ص  ان���ط���الق  وم���ن���ذ 
اأكتوبر  من  االأول  يف  دبي   2020
االأنغويل  اجلناح  حر�ص   ،2021
ع���ل���ى ا����ص���ت�������ص���اف���ة ال����ع����دي����د من 

والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والغ�����ناء  ال��رق�����������������ص  وع�����������������رو���ص 
والتي جتاوز عددها  يومي،  ب�صكل 
حتى االآن 650 عر�صاً على م�صرح 
اجلناح.  وب��دوره، عّلق "بول جي" 
"اإك�صبو  ق���ائ���اًل:  م�����ص��ارك��ت��ه  ع��ل��ى 
مثالية  من�صة  يعد  دب��ي   2020
الفر�صة  مينحنا  اأنه  ذلك  الأنغوال 
القوة  ونقاط  قدراتنا  ال�صتعرا�ص 
موؤكداً  اأجمع"،  العامل  اأم��ام  لدينا 
اأن زيارته الإك�صبو مل تقت�صر على 
تقدمي عرو�صه املو�صيقية فح�صب 
باأجواء  لال�صتمتاع  اأي�����ص��اً  واإمن����ا 

اإك�صبو الرائعة والتعّرف اإىل كل ما 
العاملي من جتارب  يقدمه احلدث 
ا�صتك�صافية  واأن�����ص��ط��ة  ا�صتثنائية 

مذهلة.  
واأ�صاف "جي": "هناك الكثري من 
االأفكار والروؤى املختلفة يف اإك�صبو 
التي ُينتظر منك ا�صتك�صافها. لقد 
على  وتعّرفت  عديدة  اأجنحة  زرت 
العامل،  ثقافات خمتلفة من حول 
واأن�����ا ���ص��ع��ي��د ج����داً ل���ت���واج���دي هنا 
جانب  عر�ص  من  متكنت  ولكوين 
اأم������ام جمهور  ب���ل���دي  ث��ق��اف��ة  م���ن 

اإك�صبو العاملي". 

•• دبي– الفجر 

ال�صارع  م��و���ص��ي��ق��ى  �صل�صلة  ج��ل��ب��ت 
اأ����ص���وات  دب����ي   2020 اإك�����ص��ب��و  يف 
مو�صيقى البوب العراقية، واإيقاعات 
ال�صعبية،  ال��رق�����ص  اأغ�����اين  اأ���ص��ه��ر 
�صهدت  ح��ي��ث  االأر������ص،  ���ص��اح��ة  اإىل 
اق��ب��ااًل من جمهور احل��دث الدويل 

العري�ص.
املعروف  ال����رتك����ي،  حم���م���ود  وق�����ام 
"ميه  ال�������ص���ه���رية، م���ث���ل  ب���اأغ���ان���ي���ه 
و"تعال"،  و"ا�صمك"،  حميد"، 
ب��ت��ق��دمي ع����دد م���ن االأغ�������اين التي 
علي  �صاركه  حيث  جمهوره،  يحبها 

باأداء  العبداهلل،  وم�صطفى  جا�صم 
بع�ص هذه االأغاين االأكرث �صعبية.

اإيقاعات  على  اجلمهور  رق�ص  وقد 

ملن�صق االأغ��اين دي جي زينو، املقيم 
يف دبي، والذي ا�صتهر باأ�صلوبه احلر 

يف اختيار االإيقاعات. 

دعوة حلماية الكوكب.. فيلم »نظرية ال�صوء« ُيعر�ض يف منتدى الفر�ض يف اإك�صبو 2020 دبي

جناح املراأة يف اإك�صبو 2020 دبي يناق�ض العالقة بني الرتاث والتكنولوجيا

هيئة ال�صارقة للمتاحف ُتطلق االإ�صدار االأول من معجم امل�صطلحات املتحفية

•• دبي– الفجر

 2020 اإك�صبو  ُعر�ص يف منتدى الفر�ص يف 
ال�صوء  ن���ظ���ري���ة  ال���وث���ائ���ق���ي  ال���ف���ي���ل���م  دب�����ي 
ق���ّدم  ال�����ذي   ،)Theory of Light(
خمتلفة  مناطق  يف  جمتمعات  نظر  وج��ه��ات 
من العامل تاأثرت حياتها بتغرّي املناخ، وذلك 
املناخي  التغري  وزارة  ع��ن  ممثلني  بح�صور 
وال��ب��ي��ئ��ة ب��دول��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
من  الي��ف  اإك�صبو  وب��رن��ام��ج  امل��ت��ح��دة  واالأمم 

اإك�صبو 2020 دبي، وكبار ال�صخ�صيات.
تاأثري  الكت�صاف  فريدة  فر�صة  العر�ص  ق��دم 
والتي  الفلبني،  م��ن  اليت"  اأوف  "لرت  فكرة 
الطاقة  م�����ص��دره  م�����ص��ت��دام��ا  ����ص���وءا  وف�����رت 
ال�صم�صية باأ�صعار معقولة لالأ�صخا�ص الذين 
للكهرباء.  معدوم  اأو  حم��دود  و�صول  لديهم 
"لرت  تكنولوجيا  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأق���رت  وق��د 
يف  ل��ال���ص��ت��خ��دام  تبنيها  وج���رى  اليت"  اأوف 

ال�صامية لالأمم  املفو�صية  عدد من خميمات 
املتحدة ل�صوؤون الالجئني. 

اإك�صبو  زوار  ���ص��اه��د  ال��ف��ي��ل��م،  ع��ر���ص  وق��ب��ل 

تعمل  م�صابيح  اإ�صاءة  مبادرة  دبي   2020
من  بالقرب  ّفت  �صُ ال�صم�صية،  الطاقة  على 
بع�صها البع�ص لتكتب جملة "هذا وقتنا" – 

وعددها 500 م�صباح م�صنوع يدويا – حيث 
اأ�صاءت �صاحة الفر�ص يف اإك�صبو 2020 دبي، 
لتكون مبثابة تذكري بالتزام احلدث الدويل 
ودولة االإمارات العربية املتحدة جتاه حماية 

كوكب االأر�ص.
اأوف  دي��از، موؤ�ص�ص �صركة ليرت  اإي��الك  وق��ال 
الي����ت: "75 يف امل��ئ��ة م���ن ���ص��ك��ان ال���ع���امل ال 
اإنهم  االإجنليزية؛  باللغة  ق�ص�صهم  ينقلون 
يف  منهم  والعديد  االإجنليزية؛  يتحدثون  ال 
اخل��ط��وط االأم��ام��ي��ة ل��ت��غ��رّي امل��ن��اخ. ولذلك، 
عندما بداأت هذا، ت�صاءلوا: هل �صيكون هناك 
اهتمام بق�صة من اآ�صيا؟" مع اقرتاب ال�صرق 
االأو����ص���ط م��ن ا���ص��ت�����ص��اف��ة م��وؤمت��ر االأط����راف 
اإن��ه��م رمب���ا �صريون  )ك����وب(، ن��ري��د اأن ن��ق��ول 
ال�صرورة  ����ص���ريون  رمب����ا  ق�����ص�����ص��ن��ا.  ج���م���ال 
امل��ل��ح��ة؛ ورمب���ا ه��ذه امل���رة عندما ي��اأت��ون اإىل 
ال�صحيحة  ال����ق����رارات  ���ص��ي��ت��خ��ذون  )ك�����وب( 

ل�صالح النا�ص وكوكب االأر�ص". 

•• دبي– الفجر 

اأن  امل���ال  ع��ب��داهلل  االإم���ارات���ي  امل�صمم  يعتقد 
الرتاثية  االأ�صاليب  ا�صتخدام  الفنان  بو�صع 
باأي  ي�صعر  اأن  التكنولوجيا احلديثة دون  مع 
هذان  ميثل  ل��ه  فبالن�صبة  عمله،  يف  تناق�ص 

ال�صيئان عاملني متناغمني.
"اإرثي"  ب���ع���ن���وان  ن������دوة  خ�����الل  امل�����ال  وق������ال 
 2020 اإك�����ص��ب��و  يف  امل�����راأة  ج��ن��اح  ا�صت�صافها 
دبي، اإن على امل�صمم اأن يفكر يف �صنع االأ�صياء 
تنوع  من  ا�صتفادة  واأ�صمل  اأو���ص��ع،  نطاق  على 
التكنولوجيا احلديثة وثرائها، لكنه يف الوقت 
نف�صه مطالب باحلفاظ على االإرث التقليدي 

لبيئته.
بر�صم  اأ�صتاذي  طالبني  حني  "اأذكر  واأ�صاف: 
من  ���ص��ك��ن��ي��ة  ل���وح���دة  م��ت��ن��وع  ت�����ص��م��ي��م   50
غرفة ن��وم واح���دة. اح���رتت، لكني اأدرك���ت اأن 
بطرق  متنوعة  مل�صات  الأ�صع  الفر�صة  اأمامي 

خمتلفة".
وي��رى امل��ال، من خالل جتربته يف العمل مع 
كيف  االإم������ارات،  م��ن  وم�صممات  م�صممني 
ي�صتفيدون من التنوع البيئي يف الدولة، ومما 

حتويه من ثراء طبيعي.
لكنه يحتوي  بلد �صغري،  "نحن  امل��ال:  وق��ال 
على اأربعة اآفاق طبيعية خمتلفة، هي اأ�صجار 
يرى  واجلبال.  واملياه،  وال�صحراء،  النخيل، 

االأ�صياء  ه��ذه  ب��ني  ال��راب��ط  بب�صاطة  امل�صمم 
وتنعك�ص بالتاأكيد يف منتجاته".

وقالت األيك�صا اأبيتبول املخرجة وامل�صممة يف 
من  تقدمه  ما  رغم  التكنولوجيا  اإن  كارتييه 
على  الفنان  اأو  امل�صمم  ت�صاعد  حديثة  اأدوات 
للب�صر  ميكن  عما  تغني  ال  فاإنها  عمله،  اأداء 

اإ�صفاوؤه من مل�صات جمالية حقيقية.
فرن�صا:  الفيديو من  واأ�صافت متحدثة عرب 
احلديثة  التكنولوجيات  م��ن  ع��دد  "هناك 
على  الليزر  كاأ�صعة  اأ�صهل،  العمل  التي جتعل 
العنا�صر  ف�صل  يف  ت�صاعد  التي  املثال،  �صبيل 
عن بع�صها، لكنها ال ميكن اأن تغني عن مل�صة 
الفنان اجلمالية يف ت�صكيل القطعة اأو ت�صميم 

اأطرافها".
وا�صتعر�صت الندوة اأي�صا جتربة موؤ�ص�صة ليل 
احلرفية من باك�صتان، والتي تعمل على دعم 

الفنانني القادمني من اأفغان�صتان.
ليل،  �صتوديو  مديرة  اأ�صد،  مهريني�صا  وقالت 
اإن ال��ع��م��ل االأ����ص���ا����ص ال����ذي ي��رك��ز ع��ل��ي��ه هذا 
به  ياأتي  ال��ذي  االإرث  املكان هو احلفاظ على 

الفنانون.
واأ�صافت متحدثة عرب الفيديو من باك�صتان: 
به،  نتم�صك  اأن  ي�صتحق  ما  لدينا  اأن  "نعتقد 
موؤمنا  منا  كل  يبقى  اأن  املهم  من  اأن  واأ�صعر 
ي��ن��ف��ذه بطريقته  واأن  ب��ه  ي��ق��وم  م��ا  ب��اأه��م��ي��ة 

اخلا�صة".

•• دبي– الفجر

الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب���رع���اي���ة 
املجل�ص  ع�صو  القا�صمي،  حممد  ب��ن  �صلطان 
اأطلقت هيئة ال�صارقة  االأعلى حاكم ال�صارقة، 
ل��ل��م��ت��اح��ف – ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ت��اح��ف برلني 
الربو�صي،  ال������رتاث  وم��وؤ���ص�����ص��ة  ال���وط���ن���ي���ة، 
ومعهد جوته منطقة اخلليج، وجامعة العلوم 
من  االأول  – االإ���ص��دار  برلني  يف  التطبيقية 
م��ع��ج��م امل�����ص��ط��ل��ح��ات امل��ت��ح��ف��ي��ة حت���ت عنوان 

الكلمات". تالقي  املتحفية:  "امل�صطلحات 
جاء ذلك خالل اجلل�صة النقا�صية التي نظمتها 
املوؤمترات  قاعة  يف  للمتاحف  ال�صارقة  هيئة 
اإك�����ص��ب��و 2020  يف م��ق��ر اجل��ن��اح االأمل�����اين يف 

املدير  اأفانرييو�ص،  جوالندوال  بح�صور  دبي، 
التنظيمي لربنامج )�صوا(؛ وعلياء بورحيمه، 
يف  والت�صميم  امل��ت��اح��ف  ت��ط��وي��ر  اإدارة  م��دي��ر 
اأمني  امل��ال،  وعلياء  للمتاحف؛  ال�صارقة  هيئة 
العو�صي،  وخ��ول��ة  للفنون؛  ال�صارقة  متحف 
رئي�ص �صعبة االأداء املتحفي يف ال�صارقة، وعدد 
من  املتحفي  بال�صاأن  واملهتمني  الطلبة  م��ن 

اأملانيا ودول عربية.
لفريق  ت�صريحات  يف  بورحيمه  علياء  وقالت 
حتت  ال��ي��وم،  "ُي�صعدنا  اإك�صبو:  اأخ��ب��ار  خدمة 
رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
االأعلى  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي  حم��م��د  ب��ن 
العدد  اإط���الق  ع��ن  ُنعلن  اأن  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م 
يف  املتحفية،  امل�صطلحات  معجم  م��ن  االأول 

املتحفية:  ‘امل�صطلحات  بعنوان  ال��ي��وم  عاملنا 
ال�صفحة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الكلمات،  تالقي 
االإلكرتونية للم�صطلحات متعددة الثقافات". 
واأو����ص���ح���ت اأن امل�������ص���روع اجل���دي���د، ال����ذي مت 
قرابة  ا�صتمر  جهد  ثمار  "هو  اليوم،  تد�صينه 
واملتوا�صل،  ال���دوؤوب  العمل  من  �صنوات  �صبع 
بني هيئة ال�صارقة للمتاحف ومتاحف برلني؛ 
اإل����ك����رتوين، ي�صمح  وه����و ع���ب���ارة ع���ن م���وق���ع 
معاين  اإىل  ق���رب  ع��ن  ب��ال��ت��ع��رف  مل�صتخدميه 

امل�صطلحات املتحفّية".
من جانبها، قالت علياء املال: "اليوم، نحتفل 
ن��وع��ه... يهدف يف  رائ��د من  باإطالق م�صروع 
املتحفّية  امل�صطلحات  كتابة  اإىل  االأول  املقام 
وامل�صاركني  للطلبة  و�صهلة  مب�ّصطة  بطريقة 

واملهتمني بال�صاأن املتحفي عموما".
ب���دوره���ا، اأك����دت خ��ول��ة ال��ع��و���ص��ي ع��ل��ى اأهمية 
ت��د���ص��ني امل�����ص��روع، ل����دوره امل��ه��م واحل���ي���وي يف 
تب�صيط املعاين للفئات امل�صتهدفة من الطلبة 
وامل�صاركني واملهتمني بعلوم املتاحف ودرا�صاتها 

املتنوعة.
املتاحف  ع��ل��م  اأك���ادمي���ي���ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
امل�صرتك  التعليم  لت�صجيع  تاأ�ص�صت  "�صوا" 
العربي  العامل  يف  الطلبة  من  الدار�صني  بني 
واأمل��ان��ي��ا، م��ن خ��الل ت��ب��ادل اخل���ربات واملعرفة 
املبتكرة يف  واالأ�صاليب  املختلفة  الثقافات  بني 
باملعرفة  ال��ت��زود  بهدف  املتحفية،  ال��درا���ص��ات 
املتحفية  بالعلوم  املتعلقة  االأ�صا�صية  واملهارات 

وفنون اإدارة املتاحف.

•• دبي– الفجر

و�صط ح�صور جماهريي كبري، اأحيا موؤلف االأغاين ومطرب الراب 
االأمريكي �صافر ت�صيمر �صميث، ال�صهري با�صم "ين يو"، �صهرة فنّية 

على من�صة اليوبيل يف اإك�صبو 2020 دبي. 
امل�صرح  اإىل  لدى �صعوده  ال��راب  الغفري مطرب  وا�صتقبل اجلمهور 
"اأتيت مبا�صرة  والت�صفيق احلار. وقال ين يو جلمهوره:  بالهتاف 
واأن��ا �صعيد  دب��ي؛   2020 اإك�صبو  باري�ص الإحياء هذا احلفل يف  من 
العاملي الكبري"، فيما تفاعل اجلمهور مع  لوجودي يف هذا املحفل 
جملة االأغاين التي قّدمها، ومنها "�صو�صيك"، و"الأجلك"، و"م�ص 

اندبندت".
اكت�صب ين يو �صهرة كبرية ب�صبب قدراته االإبداعية يف كتابة االأغاين 
اأن متكن  بعد  ال�صهرة،  التحليق يف عامل  القوي؛ وجنح يف  و�صوته 
من اإ�صدار �صل�صلة من االألبومات الغنائية واملو�صيقية الرائعة، التي 

لقيت رواجا كبريا بني ع�ّصاق مو�صيقى الراب. 

�صهرة فنّية ممتعة لع�صاق الراب يف اإك�صبو 2020 دبي مع املغني االأمريكي ين يو
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يف  اأ�سا�سي  ومكون  كتوابل  ال�سنني  اآلف  منذ  الزجنبيل  ي�ستخدم 
الفوائد  من  ملجموعة  امتالكه  بالفعل  اأثبت  وقد  التقليدي،  الطب 
رئي�سيني  نوعني  من  للزجنبيل  الطبية  الفوائد  ال�سحية.وتاأتي 
ب� ُت��ع��رف  وال��ت��ي  بيولوجيا،  الن�سطة  امل��رك��ب��ات  م��ن 
و الطازج،  الزجنبيل  يف  املوجودة   Gingerols
اأو  املجفف  الزجنبيل  يف  املوجود   Shogaol

املعالج باحلرارة.

وت�صري بع�ص االأبحاث اإىل اأن الزجنبيل قد ي�صاعد يف فقدان 
ال��وزن، ووق��ع اإج��راء معظم االأب��ح��اث ح��ول فوائده لفقدان 
على  االأب��ح��اث  اقت�صرت  بينما  ح��ي��وان��ي��ة،  من���اذج  يف  ال���وزن 

الب�صر يف الغالب، على درا�صات �صغرية للغاية.
يف  الزجنبيل  فعالية  م��دى  ح��ول  البحث  يقوله  م��ا  اإل��ي��ك 
اإنقا�ص الوزن واحلفاظ عليه، والعمليات االأي�صية االأخرى 

املرتبطة بالقلب واالأوعية الدموية.

ال�سبع على  ي�ساعد   .1
2غ من  10 رج���ال  ت��ن��اول   ،2012 يف درا���ص��ة �صغرية ع��ام 
م�صحوق الزجنبيل املجفف املذاب يف املاء ال�صاخن بعد تناول 
وجبة االإفطار. واأظهرت النتائج اأن امل�صاركني �صعروا بال�صبع 

لفرتة اأطول بعد اأن تناولوا م�صروب الزجنبيل.
امل�����ص��ارك��ون م�صروب  ت��ن��اول  وب��االإ���ص��اف��ة اإىل ذل���ك، ع��ن��دم��ا 

الزجنبيل، �صجلوا زيادة يف حرق ال�صعرات احلرارية مبقدار 
املائي  بامل�صروب  مقارنة  الوجبة  بعد  حرارية  �صعرة   43

فقط.
ومع ذلك، فاإن هذا البحث حمدود الأنه كان جتربة حمدودة، 
واحد  زجنبيل  م�صروب  تناول  بعد  القيا�صات  حدثت  حيث 

فقط، على عك�ص الدرا�صة طويلة االأمد.
جامعة  يف  التغذية  باحثة  اأون���غ،  �صانت  بيري  م��اري  وت��ق��ول 
النتائج  اإن هذه  الدرا�صة،  لهذه  امل�صاركة  واملوؤلفة  كولومبيا 
ت���اأث���ري ع��ل��ى قدرة  ل���ه  ي��ك��ون  اأن ال��زجن��ب��ي��ل ق���د  ت�����ص��ري اإىل 

ال�صخ�ص على اإنقا�ص الوزن.

الدهون حرق  يف  ي�ساعد  قد   .2
اأعطت درا�صة �صغرية اأجريت عام 2019 يف كوريا اجلنوبية 
م�صتخل�ص  امل��ف��رط��ة  ال�صمنة  م��ن  ي��ع��ان��ون  �صخ�صا   80

وهو  ال��ب��خ��ار،  على  االإي��ث��ان��ويل  الزجنبيل 
من   Shogaol�ب اأك���رب  ب�صكل  غني 

وهمي  دواء  اأو  ال���ع���ادي،  ال��زجن��ب��ي��ل 
ملعرفة ما اإذا كان الزجنبيل ي�صاعد 

يف تقليل دهون اجل�صم.
وعلى الرغم من اأنه وقع اإخبار 
كلتا املجموعتني باتباع نظامها 

ال����غ����ذائ����ي ال����ن����م����وذج����ي، وج�����دت 
تناولت  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة  اأن  ال��درا���ص��ة 

م�صتخل�ص الزجنبيل فقدت دهونا اأكرث من 
املجموعة ال�صابطة.

وي�صري هذا اإىل اأن مكمل الزجنبيل قد ي�صهل فقدان 
الوزن حتى من دون تغيريات غذائية اأخرى.

الإن�سولني اإفراز  من  يقلل  قد   .3
اأن ال��زجن��ب��ي��ل مل   2018 اأظ���ه���رت م��راج��ع��ة اأج���ري���ت ع���ام 
اأي تاأثري على م�صتويات االإن�صولني ولكنه قلل من  يكن له 

مقاومة االإن�صولني، 
اأع��را���ص مر�ص  ع��ام��ال يف تخفيف  ي��ك��ون  اأن  وال���ذي ميكن 

ال�صكري من النوع الثاين.
وه��ن��اك اأي�����ص��ا دل��ي��ل ع��ل��ى اأن احل��ف��اظ ع��ل��ى ف��ق��دان الوزن 

مرتبط بتح�صني ح�صا�صية االإن�صولني.

الوزن اإدارة  يف  ي�ساعد  قد   .4
اأن  اأي�صا   ،2018 ع��ام  اأجريت  التي  ذاتها  املراجعة  وج��دت 
ا�صتهالك الزجنبيل يرتبط بانخفا�ص وزن اجل�صم، ون�صبة 
اخل�����ص��ر اإىل ال����ورك، واخ��ت��الل اجل��ل��وك��وز ال�����ص��وم��ي، على 

الرغم من عدم وجود تغيري يف موؤ�صر كتلة اجل�صم.

اللتهاب اإدارة  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن   .5
الزجنبيل  اأظهر  احليوانات،  على  اأجريت  التي  التجارب  يف 
ال�صريرية  ال��ت��ج��ارب  ويف  ل��الل��ت��ه��اب��ات.  م�����ص��ادة  خ�صائ�ص 
الب�صرية، هناك حاجة اإىل مزيد من البحث، ولكن اأظهرت 

يعانون  الزجنبيل  تناولوا  الذين  اأولئك  اأن  �صغرية  درا�صة 
من اآالم التهابية اأقل بعد التمرين مقارنة مبجموعة الدواء 

الوهمي.

تناول  ف���اإن  االل��ت��ه��اب،  م��ن  ح��ال��ة مزمنة  ه��ي  ال�صمنة  والأن 
ن��ت��ائ��ج مم��ار���ص��ة التمارين  ال��زجن��ب��ي��ل ق��د ي�����ص��اع��د يف دع���م 

الريا�صية بانتظام، وبالتايل قد ي�صاعد يف اإنقا�ص الوزن.

له خ�سائ�ض م�سادة لاللتهابات

ي�صاعدك  الزجنبيل  جتعل  اأ�صباب   5
على اإنقا�ض الوزن

االأطعمة  اأك����رث  ب���ني  وم���ن 
ال���ت�������ص���ب���ب  يف  �����ص����ي����وع����ا 
االن����ت����ف����اخ،  م�������ص���اك���ل  يف 
الغلوتني  اأو  ال��ق��م��ح  جن���د 
وبالتايل  االأل���ب���ان،  وم��ن��ت��ج��ات 
فاإن بع�ص التغيريات يف النظام 
يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  ال��غ��ذائ��ي 

عالج االنتفاخ املزعج.
اإن  ال�صحيون  ويقول اخلرباء 
االإجهاد ميكن اأن ي�صبب اأي�صا 
اله�صمي  اجل���ه���از  يف  م�����ص��اك��ل 

ويوؤدي اإىل الغازات واالنتفاخ.
اعتماد  ميكن  االنتفاخ  من  وللتخل�ص 
العلكة  م�صغ  جتنب  تت�صمن  ب�صيطة  ط��رق 

وزيادة تناول االألياف واأخذ حمام دافئ.
من  الكثري  نبتلع  العلكة  من�صغ  وع��ن��دم��ا 
الهواء معها، ومير هذا الهواء اإىل معدتنا 

ما يجعلنا ن�صعر باالنتفاخ.
ولذلك من ال�صروري جتنب م�صغ العلكة 

عند ال�صعور بانتفاخ البطن.
"احلمامات  اأن  اإىل  اخل�������رباء  وي�������ص���ري 
م�صتويات  م��ن  تقلل  اأن  مي��ك��ن  ال��داف��ئ��ة 
التوتر وتقلل من معدل �صربات القلب، 
م��ا مي��ن��ح اجل�����ص��م ف��ر���ص��ة الإع����ادة تركيز 
والتخل�ص  ال�صليم  اله�صم  على  طاقته 

من االنتفاخ".
ي�صبب  اأن  مي���ك���ن  االأح�����ي�����ان  ب��ع�����ص  ويف 
اخلدمات  هيئة  وتقول  االنتفاخ.  االإم�صاك 
ال�صحية الوطنية )NHS( اإنه اإذا اأ�صبت 
ملنعه عن طريق  فاتخذ خطوات  باالإم�صاك، 

اإ�صافة املزيد من االألياف اإىل نظامك الغذائي، و�صرب 
الكثري من ال�صوائل وممار�صة الريا�صة بانتظام.

بعملها  القيام  لالألياف  ميكن  ال  ال�صوائل،  دون  وم��ن 
وميكن اأن ت�صاب باالإم�صاك. وتوؤكد الهيئة: "من املهم 
اال�صتمرار يف �صرب ال�صوائل، وخا�صة املاء. اإنها ت�صجع 
وي�صاعد  اله�صمي  اجلهاز  عرب  الف�صالت  م��رور  على 

على تليني الرباز".
وتابعت الهيئة: "حتى امل�صي ال�صريع ملدة 20 اإىل 30 
اأن يح�صن وظيفة  اأربع مرات يف االأ�صبوع ميكن  دقيقة 

االأمعاء".
ب�"حمفزات االأمعاء"  اأي�صا  اأن تكون على دراية  ويجب 
لهم  ت�صبب  معينة  اأطعمة  اأن  النا�ص  بع�ص  يجد  حيث 
الطماطم  م��ث��ل  احلم�صية،  االأط��ع��م��ة  بينها  م�����ص��اك��ل، 
الغازية،  وامل�����ص��روب��ات  ال�صلطة  وت��واب��ل  واحل��م�����ص��ي��ات 

والتي ميكنها اأن ت�صبب احلمو�صة املعوية.
الطبيب،  زي��ارة  اأي�صا ح��االت يجب عليك فيها  وهناك 

وذلك اإذا ا�صتمرت اأعرا�ص االنتفاخ فرتة طويلة.
ويف الواقع، ميكن اأن يكون االنتفاخ اأمرا طبيعيا، ولكن 
يف بع�ص احل����االت، ق��د ي��ك��ون ع��الم��ة على ح��ال��ة اأكرث 
خطورة، من عدم حتمل الطعام ومر�ص اال�صطرابات 
و�صرطان  الع�صبي  القولون  متالزمة  اإىل  اله�صمية 
التي  الغذائية  املكمالت  بع�ص  اأي�صا  املبي�ص.وهناك 
ميكن تناولها لتقليل االنتفاخ. والتي ت�صمل املغني�صيوم 

والربوبيوتيك، وفقا لعيادة "كليفالند".
وتقول العيادة اإن مكمالت املغني�صيوم ميكن اأن ت�صاعد 

يف حتييد حم�ص املعدة واإرخاء ع�صالت االأمعاء.
والذي  طبيعي،  ملني  تاأثري  له  "املغني�صيوم  وت�صيف: 
اأن  ك��م��ا  الآخر".  وق����ت  م���ن  م��ف��ي��دا  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن 
الربوبيوتيك ميكن اأن ي�صاعد يف تكميل اأو اإعادة توازن 

بكترييا االأمعاء.

البطن انتفاخ  من  للتخل�ض  وفعالة  ب�صيطة  طرق   3
يواجه الكثري منا م�سكلة انتفاخ البطن، والتي غالبا ما تكون ناجتة عن اأطعمة معينة، وهي حالة 

غري مقلقة عادة، ولكن اإذا ا�ستمرت اأعرا�ض النتفاخ طويال فيجب ا�ست�سارة الطبيب.
وتقول هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية، اإن حالت النتفاخ امل�ستمرة قد تكون ناجتة عن م�سكلة 

يف اجلهاز اله�سمي اأو م�ساكل يف نظامك الغذائي.
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�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICIREA2021 / 0009959 مدين )جزئي( 
اىل املدعي عليه : فيليب جوري�صيك كرواتي / اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي امني بن جمال بن جدو تون�صي / اجلن�صية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم  حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :-
للمدعى  درهما  الف  وثالثني  خم�صة  درهم   35000 مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بالزام 
عدا  ما  ورف�ص  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة 

ذلك من طلبات والزمته باملنا�صب من الر�صوم وامل�صاريف. 
حرر بتاريخ 2022/3/23 - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد �ل�شيخ حممد �حمد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0005225/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ال�صيخ حممد احمد 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ اأحمد حممود ، اجلن�صية باك�صتاين  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 39620 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر  جريدتني �حد�هما ت�شدر باللغة �لجنبية

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - يفورين فريناديز وين�شي�شيالو   
�أد�ء   �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001011/ 

اإىل املحكوم عليه : يفورين فريناديز وين�صي�صيالو   
العنوان : دبي املارينا يوجد طلب حتري الهاتف 0585690686 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ نادوفيتى �صيدهارتان بيجوكومال ، اجلن�صية : هندي

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 78904.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �لقلعة �لعربية ملقاولت �لبناء - ذ م م  
عمايل    SHCEXCILABS2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001716/ 

اإىل املحكوم عليه : القلعة العربية ملقاوالت البناء - ذ م م 
 0544287575 هاتف   104 رقم  �صقة  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  �صارع  مويلح  ال�صارقة 

 0558016999
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ماجد جميد عبداملجيد - اجلن�صية : باك�صتاين  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 9918.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001480 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ح�صب الر�صول اخل�صر مو�صى احمد  
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�صارقة كورني�ص البحرية بناية عبدالعزيز املاجد بالقرب من مبنى ات�صاالت املجاز ، هاتف 

رقم 0504635050 072041111- 97156676606  
يلتم�ص امل�صرف املدعي من عدالة املحكمة املوقرة احلكم له: 

اأوال : بقبول ت�صجيل الدعوى واإعالن املدعي عليه بها. 
ثانيا : بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للم�صرف املدعي مبلغ 105،207.19 درهم )مائة وخم�صة اآالف ومائتني و�صبعة 
دراهم وت�صعة ع�صر فل�ص( باالإ�صافة للفائدة القانونية مبقدار %12 �صنويا من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى متام ال�صداد. 
ثالثا : بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للم�صرف املدعي ن�صبة %1 �صهريا من املبلغ امل�صتحق اعتبارا من 2020/2/25 
اأمر على   9971/2021 االأمر على عري�صة رقم  ال�صادر يف  ال�صفر  املنع من  تثبيت قرار   : رابعا  ال�صداد.   وحتى متام 
عري�صة جتاري ال�صارقة بتاريخ 2021/12/14 وحتى ال�صداد التام.  خام�صا : الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. انت مكلف باحل�صور بجل�صة 5//2022/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/3/28 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70545 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�جتماع خربة

�عالن بالن�شر للح�شور
يف �لق�شية رقم 4566/2021 جتارى جزئى.

اآل عبد  اجلهة املطلوب اإعالنها / املدعى عليها ال�صادة : العابر للمقاوالت ملالكها عبد اهلل 
اهلل ال�صخ�ص الواحد ذ م م

املدعية : جي �صي اأ�ص جرمن الأعمال اخلر�صانة ومقاوالت البناء ذ م م - قام بت�صجيل دعوى 
توفيق  مي  املهند�صة  اخلبرية  تكليف  ومت  دبي  حماكم  اأمام  مب�صتحقات  للمطالبة  �صدكم 
احل�صور  اأو  اأقوالكم   / م�صتنداتكم   / دفاعكم  تقدمي  يرجى  وعليه  امللف  لدرا�صة  ح�صن 
الربيد  اخلبرية  مع  وللتوا�صل   07/04/2022 بتاريخ  ينتهي  اأجل  خالل  اخلربة  اأمام 
بتاريخ  �صماع  جل�صة  عقد  �صيتم  اأنه  كما   -  Al-Tawfeq@live.com االإلكرتوين 

اأقوالكم. لتقدمي  الظهر  بعد  من  الثانية  ال�صاعة   07/04/2022
و�شكر�ً
�خلبرية �خلبرية �ملهند�شة مي توفيق ح�شن

�إعالن �إجتماع خربة 

70392 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�ملو�شوع : �عالن بالن�شر

يف �لدعوى رقم 1510/2021 عقاري جزئى دبى
حيث اأن املدعية “ال�صركة الوطنية العقارية ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية “

الدعوى رقم 1510/2021 عقاري جزئي دبى ، وبناءا على القرار ال�صادر من قبل  عليكم  “اأقامت 
حماكم دبي بتاريخ 21/03/2022 بندب م/عائ�صة �صليمان اآل علي خبريا هند�صياً للدعوى، لذلك 
يجب عليكم ح�صور جل�صة اخلربة )االجتماع( املحدد يوم اخلمي�ص املوافق 31/03/2022 ال�صاعة 
عن بعد عرب تطبيق )مايكرو�صوفت تيمز(، كما يجب عليكم التوا�صل مع اخلربة قبل  م�صاء   4:15
موعد االإجتماع عرب الهاتف رقم 0555513311 للح�صول على رابط االإجتماع، وتقدمي دفوعكم 
يوم  بحلول  او  قبل  بتقدميها  ترغبون  اأوراق  اأو  م�صتندات  واأي  بالدعوى  املتعلقة  اجلوابية  واملذكرة 
حال  ويف   Info@aishaalali.com اخلربة  امييل  على   ،31/03/2022 املوافق  اخلمي�ص 
باأن اخلربة  0555513311(، علماً  اأي ا�صتف�صارات يرجي التوا�صل مع اخلربة عرب الهاتف  وجود 

�صتقوم مببا�صرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�صوم.
�خلبري �لهند�شي / عائ�شة �شليمان �آل علي 
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�إعالن �إجتماع خربة 

70197 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن بالن�شر لجتماع خربة

كلي عقاري  يف �لدعوى رقم : 26/2021/183 
املدعى عليهما :

�صاتروف�صتكيا اولغا   )2 ماك�صوف  اماجنيالدي   )1
mak777ana@gmail.com :العنوان

بناءا على حكم حمكمة دبي االبتدائية، بندب مهند�ص م�صاحة املخت�ص �صاحب الدور من املقيدين بجدول خرباء 
 04/04/2022 املوافق  باأنه �صيتم عقد اجتماع خربة عن بعد مع االأطراف يف يوم االثنني  املحكمة، نفيدكم 
ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا )11:00( بوا�صطة برنامج زوم. يرجى تزويد اخلبري مبذكرة �صارحة مع حافظة 
م�صتندات توؤيد ادعائكم. و يرجى من املدعى عليهما االأول و الثانية تزويد اخلبري بعقد البيع و ال�صراء و املبالغ 

امل�صتلمة و امل�صددة نظري ذلك، و ما يفيد مقدرة املدعى عليه االأول الوفاء مببلغ الدين املرت�صد ل�صالح املدعية.
مالحظات:

- يرجى تزويد اخلبري بامل�صتندات املذكورة قبل االجتماع و ذلك خالل ثالثة اأيام من تاريخ هذا االإخطار.
- �صيتم ار�صال رابط االجتماع يف نف�ص يوم االجتماع.

اخلبري املهند�ص/علي اأحمد غافان
نقال/ 050-6969653

Email: ghafan69@gmail.com

�إعالن �إجتماع خربة 

70459

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 7837/2021 جتاري جزئي 
حمكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية

املرفوعة من املدعي : بنك اأبوظبي التجاري )�ص.م.ع(
�صد املدعى عليه : اأحمد حممد عبداهلل هزمي ال�صام�صي

اأو بوا�صطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة امل�صرفية املقرر عقده  املدعى عليه مدعو للح�صور �صخ�صيا 
ال�صاعة )12( ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2022/4/4 وذلك مبقر اخلبري الكائن بدبي، منطقة اخلليج 
التجاري، برج برامي تاور، تقاطع �صارع برج خليفة مع �صارع العلم ، مكتب رقم 2803 - 2804 الطابق 
28 ، م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون بتقدميها للخبري كما ميكننا عقد االجتماع بنف�ص 
الوقت والتاريخ من خالل تقنية االت�صال املرئي عن بعد با�صتخدام برنامج » ZOOM “ اأو االت�صال 

الهاتفي. علما باأن بيانات التوا�صل مع اخلبري هي هاتف : 042696788 ، 
expertmaher516@gmail.com :اأو بريد الكرتوين

�خلبري �مل�شريف / ماهر عادل �مل�شاعيد

�إعالن �إجتماع خربة 

70021
�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�ملو�شوع : �أمر على عري�شة تغيري ��شم 

مقدم �لطلب : جا�شم جا�شم حممد ح�شن �حلمادي

اأطيب  ل�صعادتكم  تقدم  اأن  االبتدائية  االحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 
ال�صيد / جا�صم جا�صم حممد  املقدم من  �صكرها.  للطلب  حتياتها ووافر 
بطاقة  يف  )مريا(  اإىل  )مرية(  من  ابنته  ا�صم  تغيري   / احلمادي  ح�صن 
هويتها وجواز �صفرهاوخال�صة القيد رقم )304/7452( لي�صبح االإ�صم 
الكامل )مريا جا�صم جا�صم حممد ح�صن احلمادي( . فمن لديه اعرتا�ص 
خالل  االبتدائية  االحتادية  خورفكان  حمكمة  اإىل  يتقدم  اأن  ذلك  على 

خم�صة ع�صر يوما من تاريخ هذا االإعالن. 
�لقا�شي / �شليمان ر��شد �شليمان �لكعبي
رئي�ص حمكمة خورفكان �لحتادية �لبتد�ئية

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/58770(
رقم املحرر 2021/1/257675

املنذر : امرجيت �صينغ دهري- هندي اجلن�صية
املنذر اإليهم : 1- �صركة بري�صو�ص تاميز م.د.م.�ص

دامبري �صادها - هندي اجلن�صية ب�صفته املوقع على ال�صيك  -  2
رقم  ال�صيك  املنذر  ل�صالح  ب��رودا  ل��دى  االوىل  اليها  املنذر  ح�صاب  من  الثاين  اإليه  املنذر  �صحب   -1
)202701( البالغة قيمته 550،000 درهم )خم�صمائة و خم�صون الف درهم( و امل�صتحق الدفع 
دون الوفاء مبقابله  لل�صرف  للبنك  الذكر عند تقدميه  �صالف  ال�صيك  يف 2017/5/25.  2-اإرتد 
اإليهما بالوفاء بقيمة  ب�صبب عدم كفاية الر�صيد. عليه، فاإن املنذر يوجه هذا االإن��ذار لتكليف املنذر 
ال�صيك �صالف الذكر البالغة 550،000 درهم )خم�صمائة و خم�صون الف درهم( خالل خم�صة اأيام 
عمل من تاريخ ت�صلمهما لهذا االإنذار حتت طائلة اإتخاذ االإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين 

وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
MOJAU_2022- 0058181 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : حممد عارف حممد عظيم، اجلن�صية باك�صتان يرغب 
جاويد  را�صد   : ال�صيد  اىل  وذل��ك   %100 البالغه  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يف 
خالد جاويد اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة )مطعم الغوثيه( والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )25869( ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية.  تعديالت اخرى 

تنازل �صاحب الرخ�صه الخر او تغيري وكيل اخلدمات
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70535

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : مودرن بروجكت�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م  
احلبية   - ب��ردب��ي   - ليمتد  انف�صتمنت�ص  التميمي  ملك   105 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
559374 رقم   : الرخ�صة  ، رقم  ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�صكل  االوىل- 
القيد بال�صجل التجاري : 68868 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/3/23 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/3/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
عبداهلل  ملك   -  204 رقم  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة  للتدقيق  اجلريودي  املعني 
ال�صعايل - ديرة - هور العنز - هاتف : 2389721-04 فاك�ص : 04-2389722 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70197 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي :  اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز - هاتف 
االإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب   04-2389722  : فاك�ص   04-2389721  :
مودرن  لت�صفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�صياحة 
بروجكت�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/3/23 2022/3/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70197
�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شيف نظام بن غامن   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001060/ 
اإىل املحكوم عليه : �صيف نظام بن غامن 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صيد هارت �صينها  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 1846692 درهم

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

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70408 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - في�شل عبد�هلل �شتار فقيه فقيه عبد�ل�شتار  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000015/ 

اإىل املحكوم عليه : في�صل عبداهلل �صتار فقيه فقيه عبدال�صتار  - العنوان : ال�صارقة 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ العديل العاملية للتجارة العامة - ذ م م  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 4512.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�صاعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001119 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالر�صيد حممد ور�صم  
جمهول حمل االإقامة : ال�صارقة هاتف رقم 0508494046  

بناء على طلب املدعي : �صالح حممد رافع جابر 
ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/5 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
او  �صخ�صيا   )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  االإبتدائية  املحكمة 
امل�صتندات  الدعوى مرفقا بها كافة  ، وتقدمي مذكرة جوابية على  بوا�صطة وكيل معتمد 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/28 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000773 يف  �لدعوى رقم

 : االإقامة  حمل  جمهول   - النعيمي  عبداهلل  �صامل  علي  يعقوب   : عليه  املدعي  اإىل 
ال�صارقة القراين 2 �صارع رقم 21 فيال 19 الهاتف 0501422441 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/4/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/24 م.   

مدير �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/63651(
املنذر : �صمو ال�صيخ / حممد بن على بن را�صد النعيمي

بوكالة خالد كلندر املازمي للمحاماه واال�صت�صارات القانونية
املنذر اإليه : تنميات جلوبال للتطوير العقاري �ص ذ م م

)املو�صوع(
مبوجب هذا التكليف نخطركم بف�صخ العقد املوؤرخ 18-6-2014 واملربم بني الطرفني والذي 
برج   - التا�صع  الطابق  �صكني  مبوجبه باع املخطر اإليه للمخطر ما هو عبارة عن الوحدة 906 
م�صروع   3 ال�صفا  وادي   ، عالء الدين + باركن �صايف امل�صاحة )130.14( مرت مربع غرفتني 
مليون  فقط   )1،044،123.28( مبلغ  وهو  املدفوع  الثمن  ورد  املرحلة7  احلية  اال�صاطري 
واربعة واربعون الف ومائة وثالثة وع�صرون درهم وثمانية وع�صرون فل�ص ال غري وذلك لعدم 
اإجناز الوحدة وعدم الت�صليم يف امليعاد املتفق عليه وذلك يف ميعاد �صبعة اأيام عمل )7( اأيام من 

تاريخ نفاذ هذا االإخطار. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/63659(
املنذر : �صمو ال�صيخ / حممد بن على بن را�صد النعيمي

بوكالة خالد كلندر املازمي للمحاماه واال�صت�صارات القانونية
املنذر اإليه : تنميات جلوبال للتطوير العقارى �ص ذ م م

) املو�صوع (
مبوجب هذا التكليف نخطركم بف�صخ العقد املوؤرخ 18-6-2014 واملربم بني الطرفني والذي 
مبوجبه باع املخطر ليه للمخطر ما هو عبارة عن الوحدة 704 �صكني الطابق ال�صابع - برج 
عالء الدين + باركن �صايف امل�صاحة )168.61( مرت مربع 3 غرف ، وادي ال�صفا 3 م�صروع 
مليون  فقط   )1،287،135.28( مبلغ  وهو  املدفوع  الثمن  ورد  املرحلة7،  احلية  اال�صاطري 
فل�ص ال غري  وع�صرون  وثمانية  دره��م  وثالثون  ومائة وخم�صة  الف  وثمانون  و�صبعة  ومائتني 
وذلك لعدم اإجناز الوحدة وعدم الت�صليم يف امليعاد املتفق عليه وذلك يف ميعاد �صبعة ايام عمل 

)7( اأيام من تاريخ نفاذ هذا االإخطار. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/63655(
 املنذر : �صمو ال�صيخ / حممد بن على بن را�صد النعيمي

بوكالة خالد كلندر املازمي للمحاماه واال�صت�صارات القانونية
املنذر اإليه : تنميات جلوبال للتطوير العقارى �ص ذ م م

) املو�صوع(
مبوجب هذا التكليف نخطركم بف�صخ العقد املوؤرخ 17-9-2014 واملربم بني الطرفني والذي 
مبوجبه باع املخطر اإليه للمخطر ما هو عبارة عن الوحدة 706 �صكني الطابق ال�صابع – برج 
عالء الدين + باركن ، �صايف امل�صاحة )130.14( مرت مربع غرفتني ، وادي ال�صفا 3 م�صروع 
املدفوع وهو مبلغ )1،044،122.78( فقط مليون  الثمن  ، ورد  املرحلة7  اال�صاطري احلية 
األف ومائة واثنني وع�صرون درهم وثمانية و�صبعون فل�ص ال غري وذلك لعدم  واربعة واربعون 
اإجناز الوحدة وعدم الت�صليم يف امليعاد املتفق عليه وذلك يف ميعاد �صبعه ايام عمل )7( اأيام من 

تاريخ نفاذ هذا االإخطار. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / اأحمد عبداهلل حممد الع�صم املزروعي، اجلن�صية : االمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل كال من : 1- ال�صيدة/ 
 -2 %50 بن�صبة  الهند   : اجلن�صية  مورتي،  راما  ترافينكور  ترافينكور  الك�صمي  جايا  ريندا 
ال�صيد/اندرراج ترافانكور رامورتى ترافانكور، اجلن�صية : الهند بن�صبة 50% بالرخ�صة امل�صماه 
)�صالون العمق للحالقة( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )755286( ال�صادرة 
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقه، تعديالت اأخرى: تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة 
فردية اىل وكيل خدمات.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
العراق   : اجلن�صية  ك�صموله،  ادري�ص  عزيز  ال�صيد/حممد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ نت�صاجني 
قطع  لتجارة  ك�صمولة  )حممد  امل�صماه  بالرخ�صة  الكامريون   : اجلن�صية  نكوه،  فيكتور 
غيار ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )571605( ال�صادرة من 
دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقه، تعديالت اخرى:  تغيري اال�صم التجاري من )حممد 
ال�صيارات(.   غيار  قطع  لتجارة  االمل  )نور  اىل  ال�صيارات(  غيار  قطع  لتجارة  ك�صمولة 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد: �صلطان عبدالكرمي م�صلم املزروقي - اجلن�صية : االإمارات 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل 
ال�صيد: حممد �صيف اال�صالم حممد عبداحلق - اجلن�صية : بنغالدي�ص، يف الرخ�صة امل�صماة 
)جزيرة الورد لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 
اخرى:  تديالت  بال�صارقة،  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )793797( رقم 
املادة )14(  اإىل وكيل خدمات.  وعمالبن�ص  القانوين من موؤ�ص�صة فردية  ال�صكل  تغيري 
العدل.  الكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام  )5( من  فقرة 
فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555
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�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �ملنازعة رقم:380/2022/460 نز�ع مدين 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الثالثة ع�صر رقم 762

مو�صوع املنازعة : نلتم�ص من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�صة واعالن املتنازع �صدهما بها واحلكم بعد الثبوت 
بالزامهم بالت�صامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا اىل للمتنازعة مبلغ وقدره )82.638/15( درهم اثنان وثمانون الفا 
و�صتمائة وثمانية وثالثون درهما وخم�صة ع�صر فل�صا والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتنازع:�صركه عمان للتامني �ص.م.ع

عنوانه:دبي دي��رة - �صارع عمر بن اخلطاب - بجوار الغرير مول - ����ص.ب:5209 دبي - هاتف رق���م:042337409 موبايل 
 - م������ك������اين:3066594950  رق���م   -  info@abdulmaliklaw.ae:االلكرتوين ال���ربي���د   -  0567741828 رق���م 

وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب اإعالنه :  1- دراجانا رادينكوفيك  -  �صفته : متنازع �صده 

اق��رب جل�صة واعالن  املوقرة حتديد  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها نلتم�ص من عدالة املحكمة  :  قد  االإع��الن  مو�صوع 
املتنازع �صدهما بها واحلكم بعد الثبوت بالزامهم بالت�صامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا اىل للمتنازعة مبلغ وقدره 
من   ٪9 بواقع  والفائدة  فل�صا  ع�صر  وخم�صة  درهما  وثالثون  وثمانية  و�صتمائة  الفا  وثمانون  اثنان  دره��م   )82.638/15(
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  
2022/4/13  ال�صاعة 11.00 �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن بالن�شر 

 362/2022/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
ذ.م.م 2- يو�صف حنا زهرة  للمقاوالت  الوطنية  الفجرية  �صركة  املنفذ �صده/1-   اىل 

ب�صفته مدير �صركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة دبي للتاأمني - �صركة م�صاهمة عامة 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2939678.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن بالن�شر 

 1929/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  �صوهيب اأحمد كرا�صد اأحمد  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/تور�ص لتاأجري ال�صيارات �ص.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)8693.97( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    

                           يف  �ل�شتئناف رقم:4/2022/377 ��شتئناف �أمر على عري�شة جتاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�صتعجلة والتنفيذ - ا�صتئناف رقم 89

مو�صوع اال�صتئناف : اإ�صتئناف يف االمر  رقم:2/2022 اأمر على عري�صة املال املرهون
امل�صتاأنف:البنك التجاري الدويل �ص.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي ديرة �صارع الرباط - دبي في�صتيفال �صيتي برج الفي�صتيفال - الطابق 
الثالث ع�صر الدائرة القانونية رقم:3414190570

 وميثله:حممود ح�صني علي احمد 
املطلوب اإعالنه :  1- بيفر جلف للخر�صانة اجلاهزة م.م.ح  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع االإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2022/2 امر على عري�صه 
املال املرهون بتاريخ:2022/1/27. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2022/4/27  ال�صاعة 
05.30 م�صاءا بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف    
�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 70197

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:129/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�صوع الدعوى : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )53.234.73( درهم ثالثة وخم�صون الفا 
ومائتني اربعة وثالثون درهما و�صبعة وثالثون و�صبعون فل�صا - باال�صافة اىل الفائدة االتفاقية بواقع 20٪ �صنويا 

من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد . 
املدعي:دار التمويل �ص.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي - �صارع زايد االول - مبنى بناية دار التمويل - �صقة االر�صي 
وامليزانني - مقابل �صيدار - وميثله:�صيخه حممد �صيف علي املحرزي

املطلوب اإعالنه :  1- مرمي حممد خلفان بن دبا�ص املهريي  -  �صفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2022/2/23 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع االإعالن 
ثالثة  دره��م   )53.234.73( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ����ص.م.ع  التمويل  دار  ل�صالح/ 
القانونية بواقع 5٪ من  الفائدة  اربعة وثالثون درهما و�صبعة وثالثون و�صبعون فل�صا -  الفا ومائتني  وخم�صون 
تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:1/2022/145 �حو�ل مال غري �مل�شلمني 
املنظورة يف:دائرة االأ�صرة اأحوال مال الثالثة رقم 75

مو�صوع الدعوى : اثبات و�صية. 
املدعي:اأولغا توركينا

عنوانه:حملها املختار مكتب املحامون املتحدون - امارة دبي - اخلليج التجاري - �صينجل بيزن�ص 
تاور - الطابق 39 - مكتب 3902 - وميثله:ح�صن عبدالرحمن ح�صن عبداهلل

 : اليك�صي توركني  -  �صفتهم  تاتيانا كوركينا 3-  اإعالنهم:  1- يكاترينا تروكينا 2-  املطلوب 
مدعي عليهم 

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها اثبات و�صية - وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء  املوافق  2022/4/12  ال�صاعة 08.30 �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد يف مبنى االحوال 
ال�صخ�صية يف منطقة القرهود ،لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70408

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:250/2022/100 �حو�ل نف�ص م�شلمني 
املنظورة يف:دائرة االأ�صرة اأحوال نف�ص الثانية رقم 72

ا�صبوع  ال�صبت من كل  يوم  )ن��زيل(  ابنته  روؤي��ة  املدعي من  بتمكني  املدعي عليها  ال��زام   : الدعوى  مو�صوع 
البنت  ت�صليم  يتم  ان  االح��د على  يوم  الثامنة م�صاء  واملبيت عنده وحتى  )9( �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  من 

وا�صتالمها مرة اخرى بعد انتهاء املوعد الروؤية من منزل املدعي عليها. 
الوكيل:امنة مو�صى حممد مطر اأحمد

عنوانه:دبي - �صارع ال�صيخ زايد - منطقة برج خليفة - نزن�ص باي - بري�صم تاور - الطابق 19 - مكتب رقم 
1911-1902-1901

املطلوب اإعالنه:  1- مروه يحي �صعيد عفيفي  -  �صفته : مدعي عليه
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليها بتمكني املدعي من ورثة ابنته  مو�صوع االإعالن :  قد 
)نزيل( يوم ال�صبت من كل ا�صبوع من ال�صاعة التا�صعة )9( �صباحا واملبيت عنده وحتى الثامنة م�صاء يوم 
االحد على ان يتم ت�صليم البنت وا�صتالمها مرة اخرى بعد انتهاء املوعد الروؤية من منزل املدعي عليها - 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/4/7  ال�صاعة يف قاعة التقا�صي عن بعد يف مبنى االحوال 
ال�صخ�صية يف منطقة القرهود ،لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70021

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6190/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/2524 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )7584159.92( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك اال�صتثمار �ص.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع ال�صعادة - مبنى ا�صبكت - �صقة 

3401 - ابراج رجال االعمال - الرقم املكاين:2527587343
املطلوب اإعالنه : 1- رامي �صبحى ح�صن �صايف - �صفته : منفذ �صده

املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )7584159.92( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  10316/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/5008 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )60212.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : الروعة لتاأجري ال�صيارات

مكتب   15 طابق   - ه��وراي��زون  مبنى   -  1 الرا�صدية  �صارع   - الرا�صدية   - عجمان  عنوانه:امارة 
1507

املطلوب اإعالنه : 1- �صعود م�صعود حممد م�صبح - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )60212.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3833/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/403 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )2198855.09( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : يونايتد بنك ليمتد )مكتب ادارة(
عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - جزيرة الرمي - �صارع مدينه اال�صواء - مبنى اداك�ص تاور 

- �صقة 3909
املطلوب اإعالنه : 1- غالم ر�صا جميد فيلى - �صفته : منفذ �صده

املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )2198855.09( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  40/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 868/2021 عقاري جزئي واملعدل باال�صتئنافني ارقام 

1589/2020 ، 1583 عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1.132.840( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : �صركة املدار للعقارات

- هاتف رقم  العا�صر  الطابق   - ت��اور  ب��رامي   - ب��رج خليفة  ���ص��ارع   - التجاري  - اخلليج  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
043352200 - فاك�ص:043342200 - رقم مكاين:258686879

وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�صي
املطلوب اإعالنه : 1- تي ات�ص او اي للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/3/18 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
التبليغ واال بيع العقار )وح��دة عقارية - دبي - جزر العامل -  )1132840( درهم خالل 15 يوم من تاريخ 
رقم االر�ص 159/0 - ا�صم الفيال thoe-d-bv-01 نوع العقار فيال والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 
ملقت�صيات ن�ص املادة 295 من قانون االج��راءات املدنية ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�عالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  40/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 868/2021 عقاري جزئي واملعدل باال�صتئنافني ارقام 

1589/2020 ، 1583 عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1.132.840( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : �صركة املدار للعقارات

- هاتف رقم  العا�صر  الطابق   - ت��اور  ب��رامي   - ب��رج خليفة  ���ص��ارع   - التجاري  - اخلليج  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
043352200 - فاك�ص:043342200 - رقم مكاين:258686879

وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�صي
املطلوب اإعالنه : 1- تي ات�ص او اي للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن فيال 1- امارة دبي - جزر 
وقدره  ب��ه  املطالب  للمبلغ  وف��اء   THOE-D-BV-02 الفيال  رق��م   -  159/0 االر����ص  رق��م   - ال��ع��امل 
املحكمة  ق��رار  بناءا على  قانونا  ونفاذ مفعوله  للعلم مبا جاء  وذل��ك  اع��اله  امللف  دره��م يف   )1132840.00(

.&S-DATE:ال�صادر بتاريخ
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن حكم بالن�شر        

266/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- يونيفر�صال فولتا�ص ذ.م.م - فرع دبي  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : �صركة امل�صاريع العامة للمقاوالت والكهربائية جيكو

وميثله : احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2022/3/7  الزام املدعي عليها بان توؤدي 
درهم  ع�صر  وخم�صة  واربعمائة  الف  وثمانون  و�صتة  مائة  دره��م   )186415.48( مبلغ  للمدعية 
وثمانية واربعون فل�ص ، والفائدة القانونية بواقع 5٪ �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
ذلك  املحاماة ورف�صت ماعدا  اتعاب  درهم مقابل  امل�صاريف وخم�صمائة  والزمتها  ال�صداد  متام 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن بالن�شر 

 198/2022/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  وائل ال�صيد جابر �صادى  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/متويل )م�صاهمة خا�صة( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)71342( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001648 يف  �لدعوى رقم

بناء على طلب املدعية : ال�صماء بال�صتك اند�صرتيز )م م ح( 
اإىل املدعي عليهم : 2 - مانوج كاروار فا�صانتا  - جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�صارقة - النهدة - �صارع 
االإحتاد - ملك حممد عبداهلل عبدالطيف املال - مركز مهلة لالعمال - الطابق 2 - مكتب رقم 10-204 
هاتف رقم 0554068829 - 0553768722 - �ص ب 32411 ال�صارقة.  3- �صديق ح�صن كونات 

كونات - جمهويل حمل االإقامة ، 4- تو�صيف علي خان يو�صف علي خان - جمهول حمل االإقامة.
اعالن باللغتني )العربية واالإجنليزية( 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/4/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية 
وتقدمي مذكرة  وكيل معتمد،  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )4 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000702 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الزاهد لتاأجري معدات البناء  
جمهول حمل االإقامة : عجمان رقم مكاين 0338648149  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/31 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى1( �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/24 م.  

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم �لإنذ�ر )60729/2022(
املنذره :- عبدالرزاق علي ح�صن الزرعوين

�صد / املنذراليه :- جولدن كينج دوم لتقنية العلومات ذ م م رخ�صة جتارية 701254
1،100،000درهم  باالآتي : ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره  الها الإنذارها  املنذر  االإنذار اىل  املنذرة بهذا  تتوجه 
امل�صحوبة  ايجار  بدل  �صيك  كقيمة  درهم  مف�صله علي النحو التايل )ب�صرورة �صداد مبلغ وقدرة 850،000 
لغاية   19/12/2021 من  الفرتة  بتمثل  التي   )000227( رقم  ال�صيك  اال�صالمي  االمارات  بنك  علي 
مبلغ التاأمني امل�صحوبة  �صيك  كقيمة  درهم   250،000 وقدره  مبلغ  �صداد  ايل  باال�صافة   18/02/2022
علي بنك االمارات اال�صالمي ال�صيك رقم)000246( وباال�صافة ايل ماي�صتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 
19/02/2022 بواقع مبلغ وقدره 5،000،000 درهم �صنويا( وذلك خالل 30 يوما من تاريخ هذا االنذار 
ويف حالة فوات هذه املدة دون �صداد قيمة املبالغ املذكورة �صلفا يعني ذلك اخالال من املنذر اليها ببنود واحكام 
 عقد االيجاريحق معه للمنذرة اتخاذ كافة االجراءات القانونية الخالء امل�صتاأجر من العني وفقا لن�ص املادة

اأ /1/ 25 من القانون رقم 26 ل�صنة 2007 املعدل بالقانون رقم 33 ل�صنة 2008 ب�صاأن تنظيم العالقة بني 
موؤجري وم�صتاأجري العقارات باإمرة دبي.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0055089
اإخطار علي

املخطر : �صركة دايارام للتجارة العامة. ذ.م.م
وميثلها وكيلتها الثقة لتح�صيل الديون ذ.م.م وميثل االخرية مديرها ال�صيد/�صامر قا�صم عبداهلل ال�صعودي

العنوان : ديرة - البطني - مكتب رقم 506 ملك حميد ي�ص علي العري�ص )برح العوي�ص( - هاتف 0502414482
املخطر اليه : م�صنع ال�صامل للقوارب واعمل الفايربجال�ص م م ح - الهاتف 065282862

العنوان : ال�صارقة - احلمرية - املنطقة احلرة يف احلمرية - ال�صارع الرئي�صي - مبنى با�صم م�صنع ال�ص�امل
املو�صوع/ تكليف بالوفاء مببلغ )124،645( مائة واأربع وع�صرون الفا و�صتمائة و خم�صة واربعون درهما

درهما  وثالثون  الفا  واأرب��ع��ون  وثالثة  مائة   )143،030،5( مبجموع  �صيكان  للمخطر  ح��رر  قد  اليه  املخطر  اأن  حيث 
 2019/4/30 بتاريخ   500038 وخم�صون فل�صا م�صحوبان على بنك )م�صرف ابوظبي اال�صالمي( االأول �صيك رقم 
والثاين �صيك رقم 500037 بتاريخ 2019/3/26. وملا ان املخطر اليه قد قام ب�صداد ما قيمة )18،385،5( ثمانية 
بذمة  للمخطر  تبقى  لذلك  ونتيجة  ال�صيكات  قيمة  اأ�ص�ل  فل��صا  وخم�صون  درهما  وثمانون  وخم�صة  وثالثمائة  الفا  ع�صر 
املخطر اليه مبلغ وقدره )124،645( مائة و اأربع وع�صرون الفا و �صتمائة و خم�صة واربعون. وعليه يعلن املخطر، املخطر 
اليه ب�صرورة دفع املتبقي من قيمة ال�صيكان وذلك خالل 5 اأيام من تاريخ ا�صتالم االإعالن واال �صوف يقوم املخطر باتخاذ 

االإجراءات القانونية �صدكم. وعليه يتلم�ص املخطر من �صعادة الكاتب العدل اخطار كم بهذا ر�صميا.
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

70533

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
 �إخطار عديل 

MOJAU_2022- 0050412 رقم �ملعاملة
اإخطار علي

مقدمة من : املخطر : مروان ثانى عبداهلل خليفة املرى - اجلن�صية : االإمارات العربية املتحدة،  العنوان : ال�صارقة - املجاز - كورني�ص البحرية - مركز الفردان 
- الطابق االأول - مكتب رقم)104( ، 0561818788-065524055 - بوكالة املحامية/ فاطمة حممد املازمي

الرا�صدية - �صارع رقم)5( - اول منزل على  العنوان : دبي -  املتحدة،  العربية  االإم��ارات   : اإليه : �صالح حممد جا�صم بالرميثة املهريي - اجلن�صية  املخطر 
الي�صار - منزل رقم مكاين)3849489698(، 0508788829

املو�صوع/اخطار علي بالتنبيه على املخطر اليه بف�صخ عقد االتفاق وبت�صليم املخطر قارب ال�صيد اململوك له 
او بالزامه ب�صداد قيمته املقدرة مببلغ 350000 درهم )ثالثمائة وخم�صون الف درهم(

1. حيث انه بتاريخ 2017/5/2 مت حترير عقد اتف�اق وم�صاركه يف م�صروع جتاري بني املخطر واملخطر اليه ب�صان ان املخطر ميتلك قارب �صيد م�صمى جابر 
وموا�صفاته كالتي طوله 67 قدم وعر�صه 19 قدم وعمق 9 قدم وحمرك رقم 103685 بحمولة اجمالية قدرها 1 طن بدون رخ�صة،

اأن يقوم املخطر  fsh-dxb-01-750021 ومت االتفاق بني املخطر واملخطر اليه على  على قارب اخر برقم  �صيد  رخ�صة  ميتلك  اليه  املخطر  وان   .2
بت�صجيل التنازل عن قارب ال�صيد املذكور للمخطر اليه بغية اال�صتفادة من الرخ�صة اململوكة للمخطر اليه وقد تكون �صركة بينهما غر�صها يف اعمال ال�صيد 
بوا�صطة القارب والرخ�صة ومت تقدير قيمة القارب مببلغ 350000درهم )ثالثمائة وخم�صون الف درهم( ومت االتفاق على ا�صم جتاري لل�صركة الداهماين 
)فار�ص الليل(، 3. وملا كان املخطر اليه قد اأخل بالتزاماته ومل يقم بت�صيري العمل وفقا ملا مت االتفاق عليه مع املخطر ومل يقم بتحرير توكيل باالإدارة للمخطر 
وفقا للبند اخلام�ص من اتفاق ال�صراكة، 4. مما يحق معه للمخطر ان يخطر املخطر اليه وفقا للبند الثامن من عقد ال�صراكة بان يتنازل للمخطر عن ملكية 
قارب ال�صيد ويرده للمخطر ويتعهد بالت�صديق على ذلك ويتم ت�صفية احل�صابات بينهم وكال يت�صلم ن�صيبه املودع مع بداية ال�صركة، 5. ونظرا لعدم التزام 
املخطر اليه مع املخطر وفقا ملا مت االتفاق عليه بعقد ال�صراكة مما حدا ذلك باملخطر اىل ان يوجه للمخطر اليه هذا االخطار العلي للتنبيه عليه باإعادة احلال 
اىل ما كان عليه قبل التعاقد ورد وت�صليم قارب ال�صيد للمخطر واال ي�صدد قيمة القارب وقدرها 350000درهم )ثالثمائة وخم�صون الف درهم(. لذلك ، فان 
املخطر يخطر املخطر اليه بهذا االخطار العلي منبها عليه ب�صرعة اإعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد واعدة ورد وت�صليم قارب ال�صيد للمخطر واال ي�صدد 
املخطر اليه قيمة قارب ال�صيد واملقرة مببلغ 350000 درهم )ثالثمائة وخم�صون اإلف درهم( وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمه لهذا االخطار واال 

�صوف يتخذ املخطر اجراءاته القانونية نحو املخطر اليه الإلزامه باعلة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد مع حفظ كافة حقوق املخطر االأخرى،

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

70533

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن بالن�شر

�لدعوى رقم 3791-2021 مدين جزئي - حمكمة عجمان �لبتد�ئية
املدعية / �صركة جمموعة االمارات لالت�صاالت - ميثله / مكتب عبد اهلل العوي�ص للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

0558543185  ، عنوان بريدي Info@alowaislaw.com - رقم الهاتف  048740333 
�صد : املدعي عليه االأول / فالة ملقاوالت الطرق �ص.ذ.م.م وميثلها اح�صان نواف كرباج 

ميثله مكتب حممد الغفلي حمامون وم�صت�صارون قانونيون
042945678  ، عنوان بريدي maadvdubai@maadv.ae - عنوان بريدي 0547046197 

املدعي عليه الثاين/ رامي خالد عبداحلق - �صوري اجلن�صية - ميثله مكتب حممد الغفلي حمامون وم�صت�صارون قانونيون
عنوان بريدي maadvdubai@maadv.ae - عنوان بريدي 0547046197 ،  042945678

املدعي عليه الثالث / يو�صف للنقل العام لل�صحن وتاأجري احلافالت ذ.م.م وميثلها حممد علي عبدال�صتار
املدعي عليه الرابع / حممود ح�صني حمبت ح�صني ، املدعي عليه اخلام�ص / حممد اعجاز حممد �صفيق

اخل�صم املدخل / ال�صاحل ملقاوالت ال�صيانة - ميثله / مكتب حممد الغفلي حمامون وم�صت�صارون قانونيون
عنوان بريدي maadvdubai@maadv.ae رقم الهاتف 0547046197  ، 042945678

ال�صادة/ يو�صف للنقل العام لل�صحن وتاأجري احلافالت ذ.م.م وميثلها حممد علي عبدال�صتار )املدعي عليها الثالثة( ، ال�صيد / حممود ح�صني حمبت ح�صني 
10/03/2022 يف  بتاريخ  التمهيدي  املحكمة  اىل حكم  باالإ�صارة  عليه اخلام�ص(  )املدعي  �صفيق  اعجاز حممد  ال�صيد / حممد   ، الرابع(  عليه  )املدعي 
القانوين  وكيلكم  او  للح�صور مبمثلكم  فاإنكم مدعوين  االت�صاالت  �صبكات  وامن  املعلومات  تقنية  ندب خبري متخ�ص�ص يف  ب�صاأن  اأعاله  املذكورة  الدعوى 
الكونفران�ص  01:00 وذلك عرب  الواحدة ظهرا  ال�صاعة   31/03/2022 املوافق  القادم  واملقرر عقده يوم اخلمي�ص  الهند�صية  املعتمد الجتماع اخلربة 

كول ) تطبيق زووم ( عرب الرابط ادناه :
https://us02web.zoom.us/j/85279336244?pwd=VmFhZ2kyT05XZU9xcTJvVTJiS3Nxdz09

Meeting ID: 852 7933 6244 Passcode: HRy6nE

اخلبري الهند�سي - م/ اأحمد بهجت ح�سن 
 خبري تقنية املعلومات واأمن �سبكات الإت�سالت

�إعالن �إجتماع خربة 

70021

�لعدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:384/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صابعة رقم 409

مو�صوع الدعوى : املو�صوع/دعوى مطالبة مببلغ وقدره )1.885.238( درهم مليون وثمامنائة وخم�صة وثمانون 
والفائدة  دره��م   )180.000( مبلغ  ال�صداد  يف  التاأخري  عن  والتعوي�ص   - درهما  وث��الث��ون  وثمانية  ومائتني  ال��ف 

القانونية بواقع 12٪ درهم من تاريخ 2021/8/17 وحتى ال�صداد التام لكامل املبلغ. 
املدعي:بنك ملي ايران

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ابوهيل - ديره - دبي - مبنى مركز �صيتي باي لالعمال - �صقة الرابع 407
املطلوب اإعالنهم:  1- �صن �صتار للتجاره العامه �ص.ذ.م.م 2- توب لتاأجري ال�صيارات �ص.ذ.م.م 3- نور ال�صرق للتجارة 

�ص.ذ.م.م 4- فابرير م.م.ح 5- ح�صن علي عبا�ص بويان  -  �صفتهم : مدعي عليهم 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املو�صوع/دعوى مطالبة مببلغ وقدره )1.885.238( درهم 
ال�صداد  التاأخري يف  والتعوي�ص عن   - درهما  وثمانية وثالثون  الف ومائتني  وثمانون  وثمامنائة وخم�صة  مليون 
مبلغ )180.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 12٪ درهم من تاريخ 2021/8/17 وحتى ال�صداد التام لكامل املبلغ 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت  ال�صاعة 09.00 �ص يف قاعة  املوافق  2022/3/30   - وح��ددت لها جل�صة يوم االربعاء  
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

Date 29/ 3/ 2022  Issue No : 13505
Dubai Court of First Instance 

Notice by Publication
Lawsuit No. 1/2022/145 Non-Muslim Financial Status
Heard by Third Family Financial Status Tribunal No. 75
Lawsuit Subject: Proof of Will
Claimant : Olga Turkina
Address : Domicile: United Advocates Office, Emirate of Dubai, Business Bay, 
Single Business Tower, Floor 39, Office 3902
Represented by Hassan Abdelrahman Hassan Abdullah
Notified Parties : 1. Ekaterina Turkina; Capacity in Lawsuit : Defendant 
2. Tatiana Kurkina; Capacity in Lawsuit : Defendant
3. Alexey Turkin; Capacity in Lawsuit : Defendant 
Notice Subject : The Claimant brought a lawsuit against you for proving a will and 
it was scheduled to be considered at the hearing held on Tuesday, 12-04-2022 at 
08:30 am in the remote courthouse at the Personal Status Building in Al Garhoud, 
BUILDING DESC&. So you and/or your legal representative are required to appear 
and submit your briefs and documents to the court within at least three days before 
the hearing.
Prepared by Nasser Ali Al Balushi   Approved on 22/03/2022 at 18:13:44

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408 Date 29/ 3/ 2022  Issue No : 13505
Dubai Court of First Instance 

Publication Notification of Payment Order
On Execution No. 207/2021/3833 - Commercial Execution
Considered in: Second Execution Department No. 184 
Subject of Execution: Executing the judgment issued on the case no. “403 / 
2020 Overall Commercial” to pay the executed amount of AED 2198855.09 
inclusive of the fees and charges 
Execution Applicant:  United Bank Limited (Management Office)
Address: United Arab Emirates Emirate of Abu Dhabi Reem Island - Lights 
City Street Adax Tower Building - Apartment No. 3909
Informed Parties: 1- Ghulam Reda Majid Villi in his capacity as : Defendant
Subject of Notification: The abovementioned executive case was filed against 
you and you shall pay the executed amount of AED 2198855.09 to the 
execution applicant or the treasury of the court. Accordingly, the court will 
exercise the executive procedures against you in case of not complying with 
the abovementioned resolution within 15 days upon the publication date of 
this notification.
Prepared by: Shikha Mohamed Aljasim

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 29/ 3/ 2022  Issue No : 13505
Legal notice by Publication

No.(58770/2022)
Deed Number 257675/1/2021
The Notifier: Amarjeet Singh Dhir - Indian National
The Notified Parties:
1- Precious Times DMCC
2- DAMBIR CHADHA - Indian national, in his capacity as the signatory of the 
cheque
1. The Second Notified Party has drawn from the First Notified Party’s account with 
Bank of Baroda the cheque number (202701) in favor of the Notifier for the amount 
of AED 550,000 (Only Five Hundred Fifty Thousand Emirati Dirhams) with a due 
date of 25-05-2017.
2. The Cheque was bounced unpaid when it was presented to the bank due to 
insufficient funds.
Therefore, The Notifier serves this Notice to the Notified Parties to instruct them to 
pay the said Cheque amount in the sum of AED 550,000 (Only Five Hundred Fifty 
Thousand Emirati Dirhams) within five days from the receipt date hereof subject 
to taking all legal procedures to claim for payment of this debt, relevant interests, 
judicial fees and expenses.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408



ثقافة وفن�ن

26

الثالثاء   29  مارس    2022  م   -    العـدد   13505  
 Tuesday     29   March   2022   -  Issue No   13505

•• اأبوظبي-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�صات والبحوث التابع لنادي 
ت���راث االإم�����ارات، ن���دوة ب��ع��ن��وان »ج��ه��ود احلفاظ 
نادي تراث  اأبوظبي..  البحرية يف  التقاليد  على 
فيها  �صارك  وروؤي��ة وتطبيقاً«،  االإم��ارات منوذجاً 
امل�صت�صار الرتاثي جمعة حثبور الرميثي، و�صعيد 
النادي،  اإدارة االأن�صطة يف  املناعي مدير  بن علي 
وفاطمة املن�صوري مديرة مركز زايد للدرا�صات 
رئي�ص  امل����ه����ريي  واأح����م����د حم���م���د  وال����ب����ح����وث، 
الكاتب  احل��وار  واأدار  البحرية،  ال�صباقات  ق�صم 
االإم���ارات���ي حم��م��د خ��ل��ف��ان ال�����ص��وايف. ج���اء ذلك 
على هام�ص م�صاركة النادي يف مهرجان الرتاث 

وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  نظمته  ال��ذي  البحري 
اأبوظبي يف الفرتة من 18 اإىل 27 مار�ص على 

كورني�ص اأبوظبي.
واأكد جمعة بن حثبور على اأهمية البحر يف حياة 
املتحدة وتاريخهم،  العربية  االإم��ارات  اأبناء دولة 
االأ�صا�صي  ال����رزق  م�����ص��در  ه��و  ال��ب��ح��ر  اإن  ق��ائ��اًل 
واخل��ري مبختلف اأوج��ه��ه الأه��ل االإم���ارات �صابقاً 
والنا�صئة  ال�����ص��ب��اب  ح��ث��ب��ور  ب���ن  وح���ث  والح���ق���اً، 
على  للتعرف  الرتاثية  املهرجانات  ح�صور  على 
تاريخ  ل��الط��الع على  االإم����ارات،  وت���راث  ح�صارة 
الدولة وما اأجنزته �صواعد االآباء واالأجداد، وما 

حاكته و�صنعته اأيدي االأمهات واجلدات.
تراث  ن����ادي  اإن  امل��ن��اع��ي  �صعيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 

االإمارات حري�ص على االهتمام بالرتاث البحري 
التي يقيمها يف  املتخ�ص�صة  االأن�صطة  من خالل 
ال�صمالية  م��ل��ت��ق��ى  م��ث��ل  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة،  م��ل��ت��ق��ي��ات��ه 
وملتقى الرثيا وملتقى �صهيل البحري والعديد 
الواجهة  اأن  اإىل  الفعاليات االأخ��رى، م�صريا  من 
امللتقيات  البحرية متثل حمطة رئي�صية يف هذه 
وكل  البحرية  الرتاثية  املعلومات  فيها  وترتكز 
املدربني  ب��اإ���ص��راف  ال��ب��ح��ري  ب��ال��رتاث  يتعلق  م��ا 
الرتاثيني املتخ�ص�صني. واأكد املناعي اأن الرتاث 
يعد حجر اأ�صا�ص لدولة االإمارات العربية املتحدة 
�صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  اأو���ص��ى  وق��د 
باالهتمام به ونقله  “طيب اهلل ثراه”  اآل نهيان 

لالأجيال اجلديدة. 

وذك���ر اأح��م��د امل��ه��ريي اأن دول���ة االإم������ارات متثل 
ملا  البحرية  الريا�صات  االأوىل يف جمال  الوجهة 
مييزها من طول �صواطئ وجمال طبيعي يجمع 
ينظم  النادي  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  وال�صحراء.  البحر 
عددا من ال�صباقات الرتاثية للمحامل ال�صراعية 
وقوارب التجديف و�صباقات خم�ص�صة للنا�صئني، 
منوها اإىل اأن ال�صباقات تقام بالتعاون والتن�صيق 
مع عدة جهات من بينها مركز االأر�صاد اجلوية 
وال�����ص��رط��ة ال��ب��ح��ري��ة وخ��ف��ر ال�����ص��واح��ل وغريها 
ال�������ص���الم���ة جلميع  اأق�������ص���ى درج��������ات  ل���ت���وف���ري 

امل�صاركني.
اإن نادي تراث االإمارت  وقالت فاطمة املن�صوري 
ق���دم م�����ص��ارك��ة م��ت��م��ي��زة يف ه���ذا امل��ه��رج��ان الذي 

من  مهم  ج��ان��ب  على  ال�صوء  لت�صليط  ُخ�ص�ص 
ت��راث ال��دول��ة وه��و ال��رتاث البحري، حيث نظم 
من  والفعاليات  االأن�صطة  من  جمموعة  النادي 
اأبوظبي لقوارب التجديف الرتاثية  بينها �صباق 
ال�صعبية،  االأل����ع����اب  وب��ط��ول��ة  ق���دم���ا،ً   40 ف��ئ��ة 
وركن  التاريخية،  وال�صور  االإ�صدارات  ومعر�ص 
احلرف الن�صائية.ونوهت املن�صوري بدور النادي 
اإ�صدار  الغني، من خالل  ال��رتاث  يف توثيق هذا 
ذكرت  ال�صعرية،  وال��دواوي��ن  الكتب  من  العديد 
اللوؤلوؤ يف اخلليج  تاريخ  منها كتاب »مالمح من 
العربي« الذي يحتوي على معلومات عن رحالت 
اللوؤلوؤ وم�صمياتها، وكتاب »حتت  واأنواع  الغو�ص 
ظالل ال�صراع« الذي ي�صم جمموعة من الق�صائد 

واالأ�صعار واملواويل واالأهازيج واالأغاين البحرية، 
بن  خليفة  بن  حميد  لل�صاعر  »جناديل«  ودي��وان 
ذيبان. م�صيفة اأن جناح النادي يف املهرجان �صم 
عدداً من اإ�صدارات النادي املهمة، منها »االأطل�ص 
العربية  بن�صختيه  اأب��وظ��ب��ي«  الإم�����ارة  ال��ب��ح��ري 
االإمارات  دول��ة  »البحر يف  وك��ت��اب  واالإجن��ل��ي��زي��ة، 
يف  البحرية  »االأه��ازي��ج  وكتاب  املتحدة«،  العربية 
تراث  مبجلة  خا�ص  ق�صم  اإىل  اإ�صافة  ال��دول��ة«، 

التي ي�صدرها النادي.
االإداري يف  امل��دي��ر  االأم����ريي  ب��در  ال��ن��دوة  ح�صر 
م��رك��ز زاي�����د، و���ص��م��رية ال��ع��ام��ري رئ��ي�����ص��ة ق�صم 
االإعالم يف النادي، وجمع من املثقفني واملهتمني 

وجمهور املهرجان.

تراث االإمارات ينظم ندوة عن الرتاث البحري

لدائرة  التابع  العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز  اأ�صاف 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – اأب���وظ���ب���ي، جم��م��وع��ة من 
الدكتور  ب�����ال��ع��امِل  اخل��ا���ص��ة  املكتبة  مقتنيات  اأب����رز 
ه��ارمت��وت ف��ن��دري�����ص، اأح���د اأ���ص��ه��ر م��رتج��م��ي االأدب 
..وذلك  الوطن  ق�صر  مكتبة  اإىل  لالأملانية  العربي 
�صمن مبادراته املخ�ص�صة ل�صهر القراءة خالل عام 

.2022
املركز  يبذلها  التي  اجل��ه��ود  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعك�ص 
الفر�صة  اإت��اح��ة  اإىل  �صعياً  ل��ه  التابعة  و”مكتبة” 
من  وا�صعة  جمموعة  على  للتعّرف  اجلمهور  اأم���ام 
املكتبة  مقتنيات  م��ن  واالإب��داع��ي��ة،  املعرفية  الكنوز 
متوافرة  �صتكون  ال��ت��ي  االأمل����اين  ب��ال��ع��امِل  اخل��ا���ص��ة 
املكتبات  من  واح��دة  ُتعد  اإنها  اإذ  الق�صر،  مكتبة  يف 
املتنّوعة، التي تّدل على  الرثّية الزاخرة بالعناوين 
مو�صوعية و�ِصعة اطالع �صاحبها، الذي عّرف املناطق 
الناطقة باالأملانية بنخبة من املوؤلفات العربية التي 

جاوزت 70 عماًل لكبار الروائيني واالأدباء العرب.
التنفيذي  امل��دي��ر  الطنيجي،  ح��م��دان  �صعيد  واأك���د 
ملركز اأبوظبي للغة العربية باالإنابة، اأهمية اإبداعات 
للثقافة  الكبرية هارمتوت فندري�ص  االأدبية  القامة 
االأعمال  باأجمل  يعّرف  اأن  ا�صتطاع  ال��ذي  العربية، 
التي ُكتبت بالعربية، اإذ قربت جهوده الوعي العربي 
اأكرث لدى القّراء االأملان، وجتاوزت ذلك لتلعب دوًرا 

املوؤلفني  واإب��داع��ات  بخ�صو�صية  التعريف  يف  مهًما 
وال���ك���ّت���اب ال���ع���رب، مم���ا ���ص��اه��م يف ���ص��ن��ع ح��ال��ة من 

التالقي الفكري واملعريف بني الثقافتني.
وتعترب املبادرة ج�صراً جديداً لتالقي الثقافات، من 
العامِل  ه��ذا  مكتبة  ت�صّمها  بكنوٍز  التعريف  خ��الل 

ال�صوء على حياة ثقافية خا�صة  ت�صليط  املهّم عرب 
و�صيلة  االأدب  جعل  يف  ط��وي��اًل  اجتهدت  ل�صخ�صية 
للتقارب والتعارف بني خمتلف ال�صعوب، وهذا اجلهد 
مو�صع تقدير ملا له من االأث��ر الكبري الذي حتدثه 
الرتجمة يف وعي ال�صعوب والثقافات ..كما اأن مركز 

خالل  م��ن  ي��واك��ب  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي 
يف  للم�صاهمة  اال�صرتاتيجية  اأهدافه  املبادرات  هذه 
بتعّلمها  االهتمام  وتعزيز  العربية  باللغة  النهو�ص 
جهود  وق��ي��ادة  بها،  الناطقني  وغ��ري  الناطقني  ب��ني 

البحث واالإبداع والرتجمة.

التي  العناوين  يف  كبري  تنّوع  على  املكتبة  وحتتوي 
العربية  باللغات  وترجمات  ودرا���ص��ات  رواي��ات  ت�صّم 
واالإجنليزية واالأملانية، اإىل جانب االأعمال االأخرى 
التي تدّل على قيمة هذا العامِل املنحدر من مدينة 
ينقل  اأن  ا�صتطاع  وال��ذي   ،1944 ع��ام  يف  توبينغن 

العربية  االأعمال  من  نخبة  االأملانية  باللغة  للقارئ 
اخل��ال��دة ل��ك��ب��ار امل��وؤل��ف��ني، اأم��ث��ال جن��ي��ب حمفوظ، 
وغ�صان  اإب���راه���ي���م،  اهلل  و���ص��ن��ع  اإدري���������ص،  وي��و���ص��ف 
الكوين،  واإب���راه���ي���م  اهلل،  ن�����ص��ر  واإمي��ي��ل��ي  ك��ن��ف��اين، 

وغريهم الكثري.

اأبوظبي للغة العربية يرثي مكتبة ق�صر الوطن بعناوين قيمة من هارمتوت فندري�ض

•• عجمان : الفجر 

ك�صفت اللجنة املنظمة لفعاليات “رم�صان عجمان 
�صعار  16 حت��ت   دورتها  تفا�صيل فعاليات  عن   “
يف  تقام  والتى  واإميان”  تقوى  عجمان  “رم�صان 
�صاحب  من  كرمية  رعاية  حتت  الف�صيل،  ال�صهر 
ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو 
�صمو  وبتوجيهات  عجمان،  حاكم  االأعلى  املجل�ص 
ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان ، 

رئي�ص املجل�ص التنفيذي.
ج����اء ذل����ك خ����الل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي ع��ق��د بفندق 
املنظمة  اجل��ه��ات  ممثلي  بح�صور  ب��ل��و،  رادي�����ص��ون 
واملوؤ�ص�صات الراعية واالإعالميني، بهدف ا�صتعرا�ص 
اأه���م ف��ع��ال��ي��ات رم�����ص��ان ع��ج��م��ان، ك��م��ا ت�صتعر�ص 
عليها  ا�صتجدت  التى  ال��ت��ط��ورات  املنظمة  اللجنة 
والرعاة اجلدد الذين ان�صموا اإليها، باالإ�صافة اإىل 
املتنوعة بعدة لغات  الدينية  املحا�صرات والندوات 
اأفراد  نفو�ص  الروحانيات يف  تبث  والتى  خمتلفة  
املجتمع، ف�صال عن االإج��راءات االحرتازية للحد 

من انت�صار كوفيد19.

وافادت �صعادة مرمي املعمري، رئي�ص اللجنة املنظمة 
احلالية  ال���دورة  ب��اأن  عجمان،  رم�صان  لفعاليات 
حتظى باهتمام كبري من قبل القيادة الر�صيدة ملا 
اإىل  اأث��ر طيب يف نفو�ص اجلميع، م�صرية  لها من 
هذا   اج��ت��ه��دت  للفعاليات  التنظيمية  اللجنة  اأن 
العام لتنفيذ فعاليات رم�صان عجمان بالرغم من 
اآثار  نتيجة  باأ�صره  العامل  تواجه  التي  التحديات 
اجلائحة، واأ�صارت املعمري انه كما عودتنا اللجنة 
املنظمة  يف الدورات ال�صابقة على  ا�صتقطاب نخبة 
االإ�صالمي  العامل  دول  من  املتميزين  ال��ق��راء  من 
الإمامة امل�صلني يف م�صاجد االإمارة  �صمن فعاليات 
ت�صت�صيف  رم�����ص��ان،  �صهر  خ��الل  العامر  امل�صجد 
اللجنة هذا العام اأي�صا العديد من القراء وامل�صايخ 
عبد  والقارئ  العفا�صي  م�صاري  القارئ  واأب��رزه��م  
والقارئ  اليمني  ودي��ع  والقارئ  الزهراين  العزيز 
ا�صالم �صبحي والقارئ يا�صني نائب وغريهم من  
18 قارئاً  م�صاهري القراء والذين يقارب عددهم 
الغرير  اآمنة  وم�صجد  زايد  ال�صيخ  مب�صجد  وذلك 
اللجنة  عملت  حيث   ، ال�صويهي  ارح��م��ه  وم�صجد 
على تلبية تطلعات املواطنني واملقيمني، وجت�صيد 

عكف  كما  هذا  احلنيف،  لديننا  احلميدة  ال�صورة 
املحا�صرات  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ق��د  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ون  
الدينية وبلغات خمتلفة اإىل جانب اللغة العربية. 
�صتزدان  االإم�����ارة  م�صاجد  اأن  امل��ع��م��ري  واأ���ص��اف��ت 
ال�صركات  ت��ع��ك��ف  وال���ت���ي  اخل���الب���ة   ب���االإ����ص���اءات 
جتهيزها،  على  م�صبقا  معها  واملتعاقد  املخت�صة 
ح���ي���ث ���ص��ت�����ص��ي��ف رون����ق����ا وب���ه���ج���ة ع���ل���ى االأج�������واء 

الرم�صانية .
تعاونت  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
م��ع امل��وؤ���ص�����ص��ات وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة  واخلا�صة 
عجمان،  رم�صان  رع��اي��ة  يف  اخل��ريي��ة  واجلمعيات 
ك���راع رئي�صي ، يف ح��ني ان  ات�����ص��االت  حيث ج���اءت 
ج��م��ع��ي��ة دار ال����رب، وه��ي��ئ��ة االأع���م���ال اخل���ريي���ة يف 
الرا�صخون  �صنفت   بينما   ، املا�صية  الرعاية  فئة 
كراع  عجمان   و�صناعة  جت��ارة  وغرفة   ، للعقارات 
، وهيئة  ، وكانت جمعية االإح�صان اخلريية  ذهبي 
النقل العام ، والهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صالمية،  
وبن �صاملني للعقارات �صمن فئة الراعي الف�صي  ، 
وكون�صيبت للخدمات االعالمية والت�صويق ، راعي 

اإعالمي لفعاليات رم�صان عجمان .

مب�ساركة 18 قارئا يف 3 م�ساجد 

تنظيم 13 حما�صرة  بـ6 لغات تنطلق فعاليات رم�صان عجمان يف دورتها 16  
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م�سنوع على اأعلى امل�ستويات جلهة الكتابة والديكورات واملمثلني

اإلهام �صاهني: اأتوقع الكثري من اجلدل 
حول م�صل�صل "بطلوع الروح"

اأ�صمئز  �صخ�صي،  �صعيد  "على  �صاهني:  وت�صتطرد 
اإلهام  بني  يجمع  �صيء  فال  ال�صخ�صية،  ه��ذه  من 
العمل  واأم جهاد ولكنه دور معقد يحمل يف �صياق 

ر�صائل اأخالقية وفكرية هامة للم�صاهد".
روح  م��ع  ب��داي��ة  �صتتعاطف  ج��ه��اد  "اأم  اأن  وت�����ص��رح 

كونها م�صرية، اإذ تعتقد اأنها اآتية باإرادتها للتطوع 
يف داع�ص، لكنها �صتك�صف عن وجهها احلقيقي ما 
اأن تعلم اأن روح ا�صُتدرجت اإىل هذا املكان، واأنه مل 

يكن خيارها ال�صخ�صي".
اإىل هذا احلد  بالقلق  اأ�صعر  "الأول مرة  وت�صيف: 

األعبها  اأغ��رب �صخ�صية  اأق��راأ عماًل، ولعلها  عندما 
يف حياتي بعد اأكرث من 100 فيلم واأكرث من 50 

م�صل�صاًل".
م�صنوع  ف��ن��ي��اً،  "العمل  اأن  ع��ل��ى  ���ص��اه��ني  وت���وؤك���د 
والديكورات  الكتابة  جلهة  امل�صتويات  اأع��ل��ى  على 
وامل��م��ث��ل��ني، و���ص��ت��ك��ون ال��ف��ك��رة م��ث��رية ل��ل��ج��دل دون 

�صك".
يذكر اأن م�صل�صل "بطلوع الروح" من بطولة منة 
ال�����ص��ع��دين، حممد  اأح��م��د  ���ص��اه��ني،  اإل��ه��ام  �صلبي، 
حامت، عادل كرم، ديامان اأبو عبود، وهو من تاأليف 

حممد ه�صام عبية، واإخراج كاملة اأبو ذكري.

�سخ�سيته  تفا�سيل  يك�سف  ال�سعدين  اأحمد   
يف "بطلوع الروح"

من  الروح"  "بطلوع  االجتماعية  الدراما  تعر�ص 
بطولة منة �صلبي واإلهام �صاهني واأحمد ال�صعدين 
وحممد حامت واأحمد حالوة واأمين عذب وديامان 
بو عبود وعادل كرم واآخرين، ومن تاأليف حممد 
ه�صام عبية واإخراج كاملة اأبو ذكري، والتي ح�صرياً 

على "MBC م�صر" يف رم�صان 2022.
اأح��م��د ال�����ص��ع��دين ع��ن دور ع��م��ر الذي  وي��ت��ح��دث 
يج�صده يف امل�صل�صل، فيقول "هو اإن�صان من اأ�صول 
ب�صيطة وكان متفوقاً يف درا�صته، فح�صل بناء على 
االأمريكية،  اجلامعة  يف  درا�صية  منحة  على  ذل��ك 
االأ�صا�ص  م��ن  لكنه  املحيط،  ه��ذا  ع��ن  غريباً  وك��ان 
اإعجاب من طرف  ب�روح لكنه  ُيعجب  �صاب ملتزم، 

واحد فقط منذ اأيام اجلامعة".
طرد  وم�����ع  ي���ون���ي���و   30 ث������ورة  "بعد  وي�������ص���ي���ف: 
االخ����وان، ي��ن��زح م��ع ال��ن��ازح��ني، وه��ن��اك �صيتعرف 
�صتكون  اأنها  اأعتقد  غريبة،  تفا�صيل  اإىل  امل�صاهد 

جديدة عليه".
وي�صري اإىل اأن "اللقاء بني روح وعمر �صيكون لقاء 
طال انتظاره، و�صيتبع ظهور عمر يف حياتها جمدداً 

اأحداث كثرية ومهمة، يف م�صل�صل مليء باملواجهات 
بني عدة اأطراف"، الفتاً اإىل اأن "ال�صخ�صية حتمل 
يف خالل  تباعاً  امل�صاهد  يكت�صفها  كثرية،  مفاجاآت 

احللقات".
يذكر اأن م�صل�صل "بطلوع الروح" من بطولة منة 
ال�����ص��ع��دين، حممد  اأح��م��د  ���ص��اه��ني،  اإل��ه��ام  �صلبي، 
حامت، عادل كرم، ديامان اأبو عبود، وهو من تاأليف 

حممد ه�صام عبية، واإخراج كاملة اأبو ذكري.

حممد حامت: فكرة "بطلوع الروح" جريئة 
ك�صف الفنان حممد حامت عن تفا�صيل �صخ�صيته 
املقرر  الروح"،  "بطلوع  التي يج�صدها يف م�صل�صل 
�صهر  MBC خالل  قنوات  على  عر�صه ح�صريا 

رم�صان 2022.
التي  اأك����رم  �صخ�صية  ع��ن��د  ح���امت  ي��ت��وق��ف حم��م��د 
يقدمها، ويقول "هو �صخ�ص م�صتت، يحاول طوال 
الوقت حتقيق ذاته، ورغم اأنه اإن�صان ناجح يف عمله، 
لكنه غري را�ص عن نف�صه وغري �صعيد مبا حققه، 

ويختار طريقاً ي�صعب الرجوع منها".
ويحبها  روح،  م��ن  م��ت��زوج  "اأكرم  اأن  اإىل  وي�����ص��ري 
طبيعية  حياة  معاً  يعي�صون  وه��م  ابنهما،  ويحب 
لكن يح�صل ظرف ما يجعله يتخذ خيارات غريبة 
عنه، ونلم�ص لديه بع�ص الغمو�ص ونكت�صف �صببه 

بعد احللقة االأوىل".
ويوؤكد اأن "ثمة م�صاهد مواجهات مع روح، وهناك 
املع�صكر".  داخ���ل  عمر  م��ع  اأك���رث  مبا�صرة  ع��الق��ة 
ومثرية  جريئة  "الفكرة  ب��ال��ق��ول:  ح��امت  ويختم 
املعلومات  م��ن  الكثري  فيه  وامل��و���ص��وع  ل��اله��ت��م��ام، 
ياأت على ذكرها  املن�صورة على االنرتنت ومل  غري 

اأحد".
يذكر اأن م�صل�صل "بطلوع الروح" من بطولة منة 
ال�����ص��ع��دين، حممد  اأح��م��د  ���ص��اه��ني،  اإل��ه��ام  �صلبي، 
حامت، عادل كرم، ديامان اأبو عبود، وهو من تاأليف 

حممد ه�صام عبية، واإخراج كاملة اأبو ذكري.

هند املكاوي خبرية جتميل يف )بطلوع روح( 
م�صل�صل  فريق  اإىل  امل��ك��اوي  هند  الفنانة  ان�صمت 
منة  النجمة  ببطولته  تقوم  ال��ذي  روح(  )بطلوع 

�صلبي و�صيتم عر�صه يف رم�صان املقبل.
تلعب هند املكاوي دور خبرية جتميل خالل اأحداث 
�صهر  مفاجاأة  �صيكون  باأنه  و�صفته  وال��ذى  العمل 
العرب  النجوم  من  ع��ددا  العمل  وي�صم  رم�صان، 

منهم دميانا عبود.
ك���ان امل��وؤل��ف حم��م��د ه�����ص��ام عبية ق��د اأو���ص��ك على 
االنتهاء من كتابة م�صل�صل "بطلوع الروح" املقرر 
انطالق ت�صويره منت�صف االأ�صبوع املقبل يف دولة 
لبنان؛ حيث انتهى من كتابة 10 حلقات ويتبقى 
وت�صارك  الن��ط��الق��ه،  ا���ص��ت��ع��داداً  فقط  حلقات   5
�صاهني،  اإل��ه��ام  الكبرية  النجمة  العمل  بطولة  يف 

حامت،  وحم��م��د  ال�����ص��ع��دين  اأح���م���د  داود،  واأح���م���د 
وتاأليف حممد ه�صام عبية، ومن املقرر اأن يعر�ص 
رم�صان  ���ص��ه��ر  م��ن  ال��ث��اين  ال��ن�����ص��ف  يف  امل�صل�صل 
املقبل.يذكر اأن املخرجة كاملة اأبو ذكرى كانت قد 
بداأت ت�صوير م�صاهد م�صل�صل "بطلوع الروح" منذ 
اأ�صابيع قليلة، ويعد التعاون الثالث بني منة �صلبي 
واملخرجة كاملة اأبو ذكرى؛ حيث قدما �صوًيا فيلم 
النجم  مع   ،2006 ع��ام  والهوى"  الع�صق  "عن 
"واحة  م�صل�صل  ���ص��وي��اً  ق��دم��ا  ك��م��ا  ال�����ص��ق��ا،  اأح��م��د 
النجم  و�صارك يف بطولته   ،2017 الغروب" عام 

خالد النبوي.
يعر�ص ملنة �صلبي حالًيا يف دور العر�ص ال�صينمائي، 
فيلمان هما فيلم "اجلرمية" مع اأحمد عز وماجد 
و"من  عرفة،  �صريف  واإخ���راج  وتاأليف  ال��ك��دواين، 
اأجل زيكو" مع كرمي حممود عبد العزيز واإخراج 

بيرت ميمي.

قررت قناة املحور عر�ص املو�صم الثاين من برنامج "العرافة" لالإعالمية 
ا�صتكماال  وذل��ك  ال��ف��ط��ار،  عقب  يومًيا   2022 رم�صان  يف  وهبة  ب�صمة 
الفن  ا�صت�صاف عدد من جنوم  ال��ذي  الربنامج  االأول من  املو�صم  لنجاح 

و الريا�صة و االإعالم.
ب�صبب  ال��رتي��ن��د،  ق��وائ��م  امل��ا���ص��ي  "العرافة" امل��و���ص��م  ب��رن��ام��ج  وت�����ص��در   
التي القت رواجاً  اأهم احللقات  املثرية للجدل، ومن  ت�صريحات �صيوفه 
ورمي  بكر،  حلمي  امللحن  حلقة  كانت  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 
البارودي، واإميان البحر دروي�ص، و�صم�ص الكويتية، وحممود كهربا العب 

الناي االأهلي ال�صابق، وامللحن عمرو م�صطفى، ومايا دياب.
وتعتمد فكرة برنامج " العرافة" على ك�صف التفا�صيل واالأ�صرار اخلا�صة 
ب�صيوف ) العرافة(، وهي ال�صخ�صية اخلفية التي تلجاأ لها ب�صمة وهبة 
، من اجل مواجهة ال�صيوف باال�صرار وامل�صائب وامل�صكالت التي تورطوا 
فيها من قبل، ومنهم من يتقبلها ويرد عليها ومنهم من ينفعل ويرف�ص 

التطرق ملثل هذه املو�صوعات اخلا�صة به.
�صا�صة  علي  دقيقة   90 برنامج  حالياً،  وهبة  بب�صمة  االإعالمية  وتقدم 

املحور.

عملني  ع��ر���ص  ح�صن  هبة  ال�صابة  الفنانة  تنتظر 
خمتلفان  العملني  اإن  حيث  ال��ق��ادم  رم�صان  يف  لها 
منه  انتهت  ال��ذي  فالعمل  االأدوار  طبيعة  يف  متاما 
فا�صل"  "حد  م�صل�صل  هو  بالفعل  للعر�ص  وجاهز 
وهو  ال�صباعي  بنات  ا�صم  حتمل  ق�صة  يف  وحت��دي��دا 

البارودي  اجتماعية م�صوقة من بطولة رمي  دراما 
وجم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ال��ف��ن��ان��ني وت��األ��ي��ف حممد 
�صركة جولدن  واإنتاج  تامر حمزة  واإخ��راج  اإبراهيم 
م��ي��دي��ا.وال��ع��م��ل االآخ����ر ال���ذي اق��رتب��ت م��ن انتهاء 
دورها فيه هو م�صل�صل "داميا عامر" بطولة الفنان 

�صقيقة  دور  فيه  وتلعب  �صعبان  م�صطفى  الكبري 
جمدي  واإخ����راج  ق�صة  امل�صل�صل  �صعبان  م�صطفى 
علي  اأب��و  لكامل  الباترو�ص  �صركة  واإن��ت��اج  ال��ه��واري 
و�صيناريو  الفتاح  عبد  اأحمد  الكتابة  على  واإ�صراف 

مايكل عادل.

ت�سارك النجمة اإلهام �ساهني يف بطولة م�سل�سل "بطلوع الروح" ، املقرر 
قنوات  على  ح�سريا  ويعر�ض   ، القادم  الرم�ساين  املو�سم  يف  عر�سه 

.MBC
اأن يحدث  باأن العمل يقدم ر�سالة هامة، وتتوقع له  الهام �ساهني  ترى 
ب�سورة  النوم  من  اأمتكن  مل  ال��دور،  قراأت  "منذ  وت�سيف  وا�سعًا،  جدًل 
"لواء  "اأم جهاد"، وهي قائدة  طبيعية من �سدة القلق، اأطّل ب�سخ�سية 
اخلن�ساء" اأي اأنها زعيمة داع�ض الن�سائية، امراأة تعترب نف�سها مقاتلة، 

وهي قوية ال�سخ�سية وعنيفة وتنفذ ما تقول".

ب�صمة وهبة 
تقدم

 "العرافة" 
على املحور 

هبة ح�صن بني 
عامر" فا�صل" و"داميا  "حد 
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كيف ن�صتعيد �صحة الكبد بعد 
االإفراط يف الطعام وال�صراب؟

االإفراط  اأن  ال��رو���ص��ي،  امل��خ��درات  ع��امل  اإي�صايف،  رو���ص��الن  الدكتور  اأع��ل��ن 
بتناول الطعام وامل�صروبات الكحولية، له اآثار �صحية �صلبية. فكيف ن�صاعد 

الكبد واأع�صاء اجل�صم االأخرى على التعايف.
يف  االإف���راط  بعد  اأن��ه  اإىل  "�صبوتنيك"،  لراديو  حديث  يف  الدكتور  وي�صري 
تناول الطعام وامل�صروبات الكحولية، يحتاج الكبد اإىل فرتة لي�صتعيد حالته 
ال�صحية. الأن امل�صروبات الكحولية، هي مواد �صامة جل�صم االإن�صان، لذلك 
ال�صلبية.  بعواقبها  التايل  اليوم  يف  ي�صعر  بتناولها  االإن�صان  يفرط  عندما 

ويحتاج اإىل م�صاعدة طبية.
وي�صيف، على ال�صخ�ص عدم االإفراط يف تناول الطعام واالمتناع موؤقتا عن 

تناول امل�صروبات الكحولية، وااللتزام بحمية غذائية خا�صة.
وتناول  الكحول،  �صرب  االمتناع عن  الد�صمة  الوليمة  بعد  "يجب  ويقول، 
م�صروبات حتتوي على فيتامني C، مثل ع�صائر الفواكه الطازجة، وعليه 
تناول اجلنب القري�ص الأنه يحتوي على حم�ص امليتيونني االأميني الأن له 

تاأثري اإيجابي يف الكبد".
وي�صيف، ميكن لل�صخ�ص اأن يحدد لنف�صه حمية غذائية منا�صبة. وهناك 
الهواء الطلق اطول فرتة ممكنة  اأخرى مفيدة، مثل التجوال يف  خيارات 

الأنه ي�صاعد على حت�صني عملية التمثيل الغذائي.

متى يكون زيت النخيل غري �صار؟
زيت  اأن  الرو�صية،  التغذية  خبرية  ما�صلوفا،  يكتريينا  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 

النخيل الطبيعي لي�ص م�صرا، اإذا ا�صتخدم ب�صورة �صحيحة.
وت�صري الدكتورة يف حديث لوكالة نوفو�صتي الرو�صية لالأنباء، اإىل اأن زيت 
النخيل الطبيعي ال ي�صكل خطورة على ال�صحة كما يعتقد الكثريون. ولكن 

هناك م�صكلة مهمة يف طريقة ا�صتخدامه.
حيث  ���ص��ار،  ���ص��يء  اأي  ع��ل��ى  الطبيعي  النخيل  زي���ت  ي��ح��ت��وي  "ال  وت��ق��ول، 
الزيتية  النخيل  اأ���ص��ج��ار  ثمار  م��ن  ال�صنني  اآالف  منذ  الب�صر  ي�صتخرجه 
منتج  النخيل  زي��ت  اأن  من  الرغم  على  ولكن  طعامهم.  يف  وي�صتخدمونه 
نباتي، اإال اأنه مثل زيت جوز الهند ينتمي اإىل االأحما�ص الدهنية امل�صبعة، 
يف  االإف��راط  عند  لذلك  الزبدة.  مثل  احليوانية  الدهون  لها  تنتمي  التي 
"ال�صار"  اإىل ارتفاع م�صتوى الكولي�صرتول  ا�صتهالك هذه الدهون يوؤدي 
يف الدم. ولكن عند تناولها باعتدال مبقدار 10-20 غراما يف اليوم، فلن 

يلحق اأي �صرر بال�صحة. واملق�صود هنا زيت النخيل الطبيعي".
ا�صتخدام  يف  حاليا  االأ�صا�صية  امل�صكلة  "تكمن  حم��ذرة،  اخلبرية  وت�صيف 
زيت النخيل يف اإنتاج الدهون املتحولة غري ال�صحية، حيث يخ�صع لتفاعل 
تف�صد خ��الل فرتة  م��واد رخي�صة ال  الإن��ت��اج  )ال��ه��درج��ة(،  كيميائي خا�ص 
والب�صكويت  واملعجنات  احللويات  �صنع  يف  با�صتخدامها  ي�صمح  ما  طويلة، 
املواد  جمع  ا�صتبعاد  ب�صحته،  يهتم  م��ن  ك��ل  على  يجب  ل��ذل��ك  وغ��ريه��ا. 

املحتوية على الدهون املتحولة من نظامه الغذائي".
وتقول، "ميكن �صراء زيت النخيل الطبيعي وا�صتخدامه يف حت�صري بع�ص 
االأطعمة. ولكن يجب عدم �صراء عبوة الزيت املكتوب عليها "زيت النخيل" 

اأو يحتوي على زيت النخيل" اأو "م�صنوع من الدهون النباتية".

من مرتجم كتاب األف ليلة وليلة اإىل الفرن�سية ؟
ايل  وليلة  ليلة  ال��ف  ترجم  من  هو  باالند  ان��ط��وان  الفرن�صي  الكاتب 
ا�صهر  م��ن  ه��ي  وليلة  ليلة  ال��ف  ب��ان  معلما   1704 ع���ام   الفرن�صية 
يف  تاأليفها  مت  منذ  كبرية  �صعبية  لها  التي  العربية  املنوعة  الق�ص�ص 

الع�صر العبا�صي االأول والتي ترجمت ايل لغات عديدة.
ماذا يطلق على جمموعة اخليل؟

رعيل
 ماذا يطلق على جمموعة اخليالة؟

كوكبه
متى ظهر اأول جهاز تكييف يف العامل ؟

للعامل  امريكا  تكييف هوائي ظهر يف  العامل هو  تكييف يف  اأول جهز 
1912  وال��ذي م��ازال له ا�صمه يف عامل  االمريكي �صتيف كارير عام 

املكيفات. 

العامل. يف  اإن�صان  كل  مقابل  منلة  مليون  • هناك 
عظمة.  206 لت�صبح  تندمج  اخلام�صة  �صن  ويف  عظمة،   350 لديهم  الوالدة  حديثي  • االأطفال 

. اأطنان  ثالثة  ي�صبح  متاما  ي�صداأ  اأن  بعد  احلديد  من  الطن  وزن  اأن  تعلم  • هل 
واأن �صجر   ، املتو�صط  البحر  الزيتون يف بالد حو�ص  ، ويكرث �صجر  ال�صالم  اإىل  الزيتون يرمز  • اأن غ�صن 

الزيتون تعمر 200  �صنة .
. �صخمة  جوفية  مياه  خزانات  حتتها  تخفي  ال�صحراء  رمال  • اأن 

تنف�ص بدون  املياه  حتت  �صاعة  البقاء  ي�صتطيع  احلوت  اأن  تعلم  • وهل 
مرة.  700 بن�صبة  اأذنك  يف  البكترييا  من  يزيد  �صوف  فقط،  واحدة  �صاعة  ملدة  ال�صماعات  • ارتداء 

العامل. يف  اإن�صان  كل  مقابل  دجاجة   2 • هناك 
.21-13 مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�ص  يرتكبها  ال�صطو  عمليات  من   80% • ن�صبة 

�صنة.  18 عن  اأعمارهم  تقل  اأ�صخا�ص  يرتكبها  اجلرائم  • ن�صف 
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الجبان والكولي�سرتول
ح����������������ذرت اجل����م����ع����ي����ة 
االأمل���ان���ي���ة ل��ل��ت��غ��ذي��ة من 
ت����ن����اول  يف  االإف��������������راط 
احتوائه  ب�صبب  اجل��نب، 
واالأحما�ص  امل��ل��ح  ع��ل��ى 
التي  امل�صبعة  ال��ده��ن��ي��ة 
لبع�ص  ال��ط��ري��ق  مت��ه��د 
االأم�����������را������������ص، وذل�������ك 
ال�صحية  ف��وائ��ده  رغ���م 
اجل��م��ة، واح��ت��وائ��ه على 

الربوتني والكال�صيوم.
رفع م�صتوى  يت�صبب يف  تناول اجلنب  االإف��راط يف  اأن  واأو�صحت اجلمعية 
واالإ�صابة  ال�صرايني  ان�����ص��داد  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  ال��ذي  ب��ال��دم،  الكولي�صرتول 

باأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية.
االأحما�ص  امت�صا�ص  م��ن  اجل�صم  امل�صبعة  الدهنية  االأح��م��ا���ص  وحت���رم 
يف  يت�صبب  مما  اجل�صم؛  يف  االلتهابات  لتثبيط  املهمة  االأ�صا�صية  الدهنية 

االإ�صابة بالتهاب املفا�صل.
كما يت�صبب االإف��راط يف تناول اجلنب يف اإبطاء وظيفة الكبد، وي��وؤدي اإىل 
وتن�صح  بال�صرطان،  االإ�صابة  خطر  ويرفع  باجل�صم،  ال�صموم  ن�صبة  زي��ادة 
اجلمعية بتناول كمية منه ال تزيد على ما بني خم�صني و�صتني غراما يوميا 

لال�صتفادة من مزاياه وجتنب خماطره ال�صحية.

يف احدى الغابات كان يوجد جمموعة من )الغوريلال( تعي�ص يف �صالم وهدوء .. حتى جاء يوم ا�صتطاع احد 
ايدى  يف  ف�صقط  ا�صدقائه  بع�ص  مع  يلعب  بعيداً  �صرد  ال��ذي  الغوريال  �صغار  اح��دى  ي�صطاد  ان  ال�صيادين 
ال�صياد. كان ذلك ال�صياد من قرية جماورة للغابة لذلك وعندما عرفت االم مبا حدث ل�صغريها ثارت وهاجت 
و�صاركها يف ذلك القطيع باأكمله الذي كان يراأ�صه ذكر من ذكور الغوريال �صخم اجل�صد وقوى جدا عندما يثور 
ال احد ي�صتطيع ان يقف امامه والن الغوريال تت�صرف كاالن�صان متاما فقد و�صعت خطة للهجوم على قرية 
ال�صياد ال�صتعادة ال�صغري.. ا�صرع القطيع الكبري الذي يقدر عدده بالع�صرات باخلروج من الغابة باجتاه القرية 
وعندما و�صلوا اليها قاموا بااللتفاف حولها وهم مي�صكون يف ايديهم جذوع اال�صجار الكبرية وكمية من ثمار 
جوز الهند الياب�صة اخذوا يقذفون بها ابواب البيوت ال�صغرية وي�صفقون بايديهم ب�صدة وهم ي�صرخون وكاأنهم 
يطالبون برجوع ال�صغري بل لقد منعوا اي من �صكان القرية من امل�صي يف �صوارعها مما اخاف القرية وافزعها 
وبقى النا�ص داخل بيوتهم حتى �صباح اليوم الثاين وملا هموا باخلروج فوجئوا بان الغوريال مل تبارح مكانها 
ومل يرتكوا القرية بل باتوا منتظرين خوفاً من اخراج ال�صغري من القرية. لذا مل ي�صتطع ا اي احد مبارحة 
بيته خوفا من غ�صبهم وعندما مر وقت مل ي�صلم فيه ال�صغري اليهم اخذت الغوريال تقذف االبواب وت�صرخ بل 
وحاولوا نزع بع�ص االبواب من مكانها مما �صبب الفزع لل�صكان وبانت �صرخاتهم من داخل البيوت فهم يعرفون 
كيف هو غ�صب الغوريال عند ذلك احلد قام كبري القرية بار�صال رجاله اإىل ال�صياد لت�صليم ال�صغري اليهم 
حتى يغادروا القرية ولكن ال�صياد مل ياأبه فهو ينتظر مبلغا �صهخما من وراء ذلك ال�صغري فقام بلفه داخل 
غطاء وحاول الهروب به من باب املنزل اخللفي وبعد ان و�صعه يف �صيارته وادارها حدث ما افزعه واخافه فقد 
ظهرت جمموعة من الغوريال ال�صخمه امام ال�صيارة ووقفت ال تبايل ب�صيئ بل لقد ك�صرت عن انياب قاطعه 
جمموعة  ان  خا�صة  تراجع  والهرب  بال�صيارة  �صدمهم  يف  ال�صياد  فكر  ان  وبعد  �صديد  وتوتر  حمراء  وعيون 
اخرى جاءت لتقفز فوق ال�صيارة وبداأت يف هزها بقوة فارتعب ورفع الغطاء عن ال�صغري وفتح له الباب لينزل 
ويذهب الأهله فا�صتقبلواه ا�صتقباال حاراً وبعد ان اطماأنوا اإىل انه مل ي�صب باي مكروه هجموا على بيت ال�صياد 
وهم يهمهمون ويزجمرون مما افزع اهله فخرجوا هاربني فدخل ذكر الغوريال ال�صخم اإىل البيت ثم خرج 
دك��اآً وكاأنه حتذير  البيت  ا�صارة من يده ليدكوا  لي�صفق بيده وكاأنه اطماأن لعدم وجود احد داخله واعطاهم 
لل�صياد ولكل من يف القرية بعدم تكرار ذلك مرة اخرى ،وعادوا اإىل القرية يحملون �صغريهم وعاد الهدوء 

للقرية بعد ان فقدت احد بيوتها. 

�سارة بول�سون واأماندا بييت خالل ح�سورهما حفل توزيع جوائز الأو�سكار لعام 2022 يف فانيتي فري، كاليفورنيا - ا ف ب

يحاول االإن�صان منذ زمن اإيجاد دواء لتاأخري ال�صيخوخة والبقاء 
�صابا اإىل االأبد. ولكن ما هي ال�صيخوخة، واإذا كان ال ميكن جتنبها، 

هل هناك و�صائل ت�صاعد على تاأخريها؟
اجتاه  "عك�ص  كتاب  موؤلفة  االأح��ي��اء  عاملة  لو�صيفا،  بولينا  جتيب 
يف  معها"  التعامل  وكيفية  ال�صيخوخة  ه��ي  م��ا  ال�صاعة،  ع��ق��ارب 

حديث لراديو "مياك"، على هذه االأ�صئلة وغريها.
وت�صري اإىل اأنه، اإذا ق�صنا ال�صيخوخة بالتغريات اجلزيئية الداخلية 
)م��ث��ل ح�����ص��ول ط��ف��رات يف احل��م�����ص ال���ن���ووي(، ف�����ص��وف ن���رى اأن 
االإن�صان يبداأ يتقدم بالعمر منذ حلظة والدته، الأن اخلاليا تبداأ 

يف االنق�صام والتغري بعدها.
ووفقا للعلماء، ال�صيخوخة- مر�ص ميكن جتنبه. وهي اأمر طبيعي 

ولكنه غري �صروري.
حمددة،  بالعمر  بالتقدم  املرتبطة  االأم��را���ص  قائمة  وت�صيف، 
وميكن التعرف عليها وفهم ا�صتعداد اجل�صم لالإ�صابة بها والوقاية 
ال�صحية  والتغذية  الريا�صية  بالتمارين  ميكن  اأن��ه  وتبني  منها. 

ال�صحيحة، تاأخري ال�صيخوخة كمر�ص واإطالة فرتة ال�صباب.
اإىل  العلماء  يبتكره  مل  ال�صيخوخة  ملنع  ال�صحري  ال���دواء  ولكن 
االآن. لذلك ميكن لالإن�صان فقط احلفاظ على حالة ج�صمه الذي 
ي�صيخ ب�صورة مت�صاوية. ولكن مع ذلك ال يفقد العلماء االأمل يف 
اكت�صاف هذا الدواء اأو ابتكاره، حيث لديهم معلومات مهمة عنه. 
ووفقا لهم يجب تناول هذا الدواء ب�صورة دائمة من اأجل تاأخري 

ال�صيخوخة.

ما الذي ي�صاعد على اإطالة فرتة ال�صباب؟


