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علماء يطورون عالجا واعدا يق�سي على ال�سرطان
يعمل علماء بريطانيون على تطوير عالج جديد لل�سرطان، يعمل وفق 
نظام يقوم على التخل�ص من النفايات اخللوية يف اجل�سم. وي�سارك يف 
عملية تطوير العالج 15 باحثا من مركز حتليل الربوتينات الذي اأن�ساأ 
عرب تربع بقيمة 9 ماليني اإ�سرتليني ملعهد اأبحاث ال�سرطان يف لندن. 
وتعليقا على الأبحاث التي يجريها فريق العلماء، قال الربوفي�سور اإيان 
كولينز من معهد اأبحاث ال�سرطان: "تعمل العديد من اأدوية ال�سرطان 
اجل��دي��د يف  لكن  ال�����س��ارة،  ال��ربوت��ي��ن��ات  تثبيط وظيفة  على  احل��دي��ث��ة 
تقنيتنا اأنه يتم الق�ساء عليها، اأي ذلك النوع من الربوتينات". واأ�ساف 
الربوتينات  لإزال����ة  ال��ك��ف��اءة  عالية  تقنية  خ��الي��ان��ا  "طورت  كولينز: 
تتعرف  ال��ربوت��ني يف خاليانا  عمليات حتلل  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  ال�سارة. 
طريقة  العلم  "وجد  مو�سحا:  وت��اب��ع  منها".  حم��دد  ع��دد  على  فقط 
لتمييز اخلاليا للربوتينات ال�سارة، والتي ت�سارك عادة يف منو وتطور 
الأورام. وهكذا ننبه اخلاليا باإ�سافة تلك الربوتينات اإىل قائمة الأ�سياء 
التي تتخل�ص منها". واأ�سار كولينز اإىل اأن عقار "ليناليدوميد" الذي 
يحلل الربوتني، وي�ستخدم يف عالج الورم النخاعي ل�سرطان الدم، يتبع 
ذات التقنية، وميكن تعديله وفقا ملا تو�سلوا اإليه، مو�سحا: "اأدوية مثل 
اأن ي�ستمر  اأن حتدد اجلزيء الذي كان من �ساأنه  الليناليدوميد ميكن 
عليها  عالمة  تو�سع  باخت�سار  ال�سرطان.  تعزيز  يف  وظيفته  اأداء  يف 
الباحثون  وجد  كذلك  وتدمريها".  متزيقها  وت�سمن  منها،  للتخل�ص 
نوعا مماثال من الأدوية ل�ستهداف �سرطان الثدي، يعرف با�سم مذيب 
املحّرك  الربوتني  يعّطل  النتقائي،  الأ�سرتوجني  هرمون  م�ستقبالت 

لهذا النوع من ال�سرطان.

بروتني مهم يعزز القوة اجل�سدية
ت�سري الدرا�سات اإىل اأهمية وجود الربوتني يف النظام الغذائي لدعم 
ع�سالت اجل�سم ولكن اإذا كنت ترغب يف احلفاظ على �سحة ج�سمك 
ح�سب  ال��ربوت��ني  م��ن  معني  ن��وع  اختيار  عليك  ال�سن  يف  التقدم  م��ع 
"ما�سل  ُن�سرت يف املجلة الربيطانية  الأبحاث. واألقت درا�سة جديدة 
 85000 م��ن  اأك��ر  بيانات  على  نظرة  كا�سيك�سيا"  اأن��د  �ساركوبينيا 
امراأة جتاوزن ال�ستني عاما من العمر، ولحظت اأن بع�سهن يواجهن 
يبدو  ما  على  مرتبطة  النتيجة  وكانت   ،" اجل�سدية  القوة  "�سعف 
عك�ص  على  النباتي  الربوتني  تناول  اأن  الباحثون  ووجد  بالربوتني. 
عندما  اأف�سل  نتائج  له  كان  الألبان  منتجات  اأو  احليواين  الربوتني 

يتعلق الأمر بتقليل خماطر �سعف القوة اجل�سدية.
وقالت اأخ�سائية التغذية تري�ستا بي�ست: "بني عامة النا�ص، غالبا ما 
ُتقابل الأنظمة الغذائية التي تفتقر اإىل الربوتني احليواين ب�سكوك 
النباتي  الغذائي  النظام  اأن  "تعلم  بي�ست:  واأ�سافت  لها".  اأ�سا�ص  ل 
ال��ق��ائ��م على  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  م��ن  اأف�����س��ل  نتائج �سحية  ل��ه  �سيكون 
احليوانات يف املقام الأول، فاإن هذه النتائج املتعلقة بال�سعف ل تزال 
مثرية لالهتمام لال�ستماع اإليها". ويرجع الختالف بني الربوتينات 
احليوانية والنباتية اإىل الأحما�ص الأمينية التي يحتويها معظمها، 
ه�سم  يتم  "عندما  بل�ص":  "ميدلين  الوطنية  الطب  ملكتبة  ووفقا 

الربوتينات اأو تك�سريها، ُترتك الأحما�ص الأمينية".

ارتفاع الكول�سرتول املبكر عامل خطر للزهامير
وجدت درا�سة بريطانية حديثة اأن زيادة الكول�سرتول ال�سار والدهون 
الثالثية واجللوكوز بالدم يف �سن 35 عاماً ترتبط بتطّور الزهامير 
يف وق���ت لح���ق م��ن احل��ي��اة. وي��ع��ت��رب ال��زه��امي��ر م��ن ب��ني الأمرا�ص 
ي��زداد انت�سارها يف العقود الأخ��رية. ويعرف العلماء وجود هذا  التي 
حيث   ،55 ال�  �سن  يف  والزهامير  املرتفع  الكول�سرتول  ين  الرتباط 

توؤثر �سحة الأوعية الدموية على اخلاليا الع�سبية بالدماغ.
بو�سطن  جامعة  من  ت�سانغ  زياولينغ  الربوفي�سور  الدرا�سة  واأج��رى 
ب��ني زيادة  امل��ب��ك��ر  ف��ه��م الرت���ب���اط  الأم��ري��ك��ي��ة، وت�����س��اع��د نتائجها يف 
م�ستوى الكول�سرتول واجللوكوز بالدم وبني تطّور مر�ص الزهامير.
الكول�سرتول  اإىل  يحتاج  الدماغ  اأن  من  الرغم  "على  ت�سانغ:  وق��ال 
اإىل تفاعالت كيميائية يف  اأن ارتفاع م�ستواه يف عمر مبكر يوؤدي  اإل 
الدماغ، كما توؤدي زيادة م�ستوى اجللوكوز امل�ستمر اإىل التهاب ع�سبي 
مزمن". ون�سرت الدرا�سة على موقع "ميديكال نيوز توداي"، ولفتت 
النتباه اإىل اأن ارتفاع الكول�سرتول لي�ص فقط عامل خطر لالإ�سابة 

باأمرا�ص القلب، لكنه عامل لتطّور اخلرف والزهامير اأي�ساً.
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كيف تزيلني بقع زيت 
الطهي من املالب�س؟

�سارك ع�ساق التنظيف كيفية اإزالة بقع زيت الطهي من املالب�ص با�ستخدام 
�سائل جلي الأطباق.

ويف اإحدى املجموعات على في�ص بوك، قالت دانييل هارتنت "مرحباً، لدي 
اأي �سيء ميكنني القيام به  �سروال عليه بقعة من زيت الطهي، هل هناك 

الآن لإزالتها اأم اأن الأوان قد فات؟".
الأكر  ال��رد  لكن  والتعليقات،  ال��ردود  من  العديد  دانييل  م�ساركة  وتلقت 
"ا�ستخدمي  كالفرت  �سو  وقالت  البقع،  �سائل جلي على  كان و�سع  �سيوعاً 
يديك،  حلماية  مطاطية  ق��ف��ازات  وارت����دِي  ال�ساخن،  وامل���اء  اجل��ل��ي  �سائل 

واتركي ال�سائل حتى يجف، وكرري ذلك اإذا لزم الأمر".
�سائل جلي منا�سب. افركي قلياًل منه  "ا�ستخدمي  اأجنيال ريجان  وقالت 
على البقع، واتركيه ملدة 10 دقائق واغ�سليه كاملعتاد. هذه الطريقة تنجح 
"�سائل اجللي هو احلل  قائلة:  يف كل مرة معي". وعلقت كري�ستي نرين 
كاملعتاد.  ال�سروال  اغ�سلي  ثم  الغ�سيل  قبل  البقعت  على  افركيه  املنا�سب. 
ابنتي كان لديها بقعة زيت على �سرتة مدر�ستها. فعلت هذا وذهب متاما 

الآن".
وبيكربونات  ال��ت��ال��ك  ب����ودرة  ا���س��ت��خ��دام  الأخ����رى  الق���رتاح���ات  وت�سمنت 
ال�سودا، وقالت ديني�ص جراجنر "ل حاجة للمواد الكيميائية، �سعي التالك 
لإزالة  ذلك  �سيوؤدي  حيث  املكواة  وا�ستخدمي  املطبخ  ورق  ثم  البقعة  على 

البقعة".

�سربت الزبيب .. م�سروب 
العراقيني الرم�ساين الأول

لفتا  الرم�سانية  امل�ساهد  اأكر  من  لعل 
كرد�ستان  واإق��ل��ي��م  ال��ع��راق  يف  ل��الأن��ظ��ار 
خا�سة، هو ا�سطفاف طوابري ال�سائمني 
اأمام حمالت بيع ع�سري الزبيب اأو �سربت 
الزبيب باللهجة العامية العراقية. حيث 
يرتبع هذا امل�سروب على قمة هرم املائدة 
الرم�سانية يف بالد الرافدين، والتي ل 
ب����دون ح�����س��وره، ف��ب��ع��د �ساعات  ت��ك��ت��م��ل 
طويلة من ال�سوم عن الطعام وال�سراب، 
فاإن �سربت الزبيب يكاد يكون اأكر اقبال 
عليه حتى من املاء. وما يزيد من �سعبية 
�سربت الزبيب يف رم�سان، هو اأنه ي�سنع 
من الزبيب املجفف من العنب املنتج يف 
ميتاز  وال���ذي  ال��ع��راق،  كرد�ستان  اإقليم 

بجودته وطزاجته ومبذاقه ال�سهي.
ولعل الالفت اأن اأكر حمالت بيع �سراب 
�سغرية  دك��اك��ني  غالبها  يف  ه��ي  الزبيب 
تقع يف الأ�سواق ال�سعبية، كما هي احلال 
الرئي�سي،  ال�سليمانية  مدينة  ب���ازار  يف 
ب�����س��ارع م��ول��وي ح��ي��ث ي��ت��زاح��م ع�سرات 
النا�ص اأمام اأبوابها ال�سغرية قبل �ساعات 
من موعد اآذان املغرب، ينتظرون دورهم 
اأبرز  ال��ذي يعد من  ال�سراب  ل�سراء هذا 

الرموز الرم�سانية يف العراق.

على  ت�صاعدك  ن�صائح   4
ال�صيام ب�صكل �صحيح �ص 23

الكربوهيدرات ونظامنا الغذائي 
ويوفر  لل�سحة،  ومهماً  الغذائي  النظام  يف  مهيمناً  دوراً  الكربوهيدرات  تلعب 
اخلبز  من  اأف�سل  الكاملة  باحلبوب  فاخلبز  غريها.  من  اأك��ر  فوائد  بع�سها 

الأبي�ص مثاًل.
ي�ساعد النظام الغذائي الغني بالألياف يف احلماية من عدد من الأمرا�ص مثل 
�سرطان القولون، وال�سكري، واأمرا�ص القلب. ويحتاج الإن�سان يومياً ما ل يقل 

عن 25 غراماً من الألياف.
البقوليات

البقوليات كربوهيدرات �سحية غنية بالألياف، مثل البازلء، والعد�ص، 
اأخرى  واأن���واع  ال�����س��وداين، واحلم�ص،  وال��ف��ول 
حوايل  ح�سة،  كل  توفر  الفا�سوليا.و  من 
8 غ��رام��ات من  7 اإىل  ن�سف ك��وب، من 
كاليفورنيا  ج��ام��ع��ة  وت��و���س��ي  الأل���ي���اف. 
بتناول البقوليات بدل اأطباق اللحوم مرتني 

اإىل ثالث مرات يف الأ�سبوع.

احلبوب
وجبة  ك��ل  ت�سمني  على  ال��غ��ذائ��ي��ة  التو�سيات  حت��ث 
ح�سة واحدة على الأقل من احلبوب الكاملة. فاحلبة 
الأ�سا�سية، مثل  الأج��زاء  الكاملة حتتوي على جميع 
الألياف  توفر  والتي  وال�سويداء،  واجلنني،  النخالة، 
وبع�ص املعادن والفيتامينات املهمة، مثل القمح الكامل، 

والأرز البني، وال�سعري، وال�سوفان.

يف عمر �سهرين
العالية. لالأ�سوات  • ال�ستجابة 
تتحرك. وهي  الأ�سياء  • متابعة 

لالآخرين. • البت�سام 
فمه. اإىل  يديه  • اإي�سال 

بطنه. على  ال�ستلقاء  عند  راأ�سه  • رفع 
ويف عمر 4 اأ�سهر:

راأ�سه. • تثبيت 
الأ�سوات. • �سنع 

فمه. اإىل  الأ�سياء  • جلب 
• ال�سغط على رجله عند و�سع اأحد الوالدين قدميه على 

الأ�سطح ال�سلبة.
اجتاه. كل  يف  عينيه  • حتريك 

ويف عمر 6 اأ�سهر:
الأ�سياء. اإىل  • الو�سول 

له. الرعاية  مقدمي  اأو  والديه  جتاه  املودة  • اإظهار 
حوله. من  لالأ�سوات  • ال�ستجابة 

• ي�سحك
ويف عمر 9 اأ�سهر:

ال�سخ�ص. اإليه  ي�سري  الذي  املكان  اإىل  • النظر 
ا�سمه. على  • الرد 

• الرثرة
النا�ص. على  • التعرف 

م�ساعدة. دون  • اجللو�ص 
واإياباً ذهاباً  • اللعب 

دعم. مع  رجليه  على  ثقله  • و�سع 
يديه. بني  الألعاب  • نقل 

ويف عمر 12 �سهراً:
الأ�سياء. اإىل  • الإ�سارة 

الراأ�ص. هز  اأو  التلويح  مثل  • الإمياءات، 
ع�سري. اأو  فوق،  مثل:  مفردة،  كلمات  • قول 

• الزحف.
الدعم. مع  • الوقوف 

ويف عمر 18 �سهراً:
لالآخرين. الأ�سياء  لإظهار  • الإ�سارة 

الأكواب. اأو  املالعق  مثل:  املاألوفة،  الأ�سياء  على  • التعرف 
بالآخرين. • الت�سبه 

الأقل. على  كلمات   6 • ا�ستخدام 
جديدة. كلمات  تعلم  على  القدرة  • اإظهار 

يعود. اأو  الوالدين  اأحد  يغادر  عندما  • ال�ستجابة 
• امل�سي.

خيارات العالج:
العالجات ال�سلوكية والت�سالية. تعالج العديد من الربامج 
وال�سلوكية  واللغوية  الجتماعية  ال�سعوبات  من  جمموعة 
الربامج  بع�ص  وتركز  التوحد.  طيف  با�سطراب  املرتبطة 
ال�سلوكيات املثرية للم�ساكل، وتعليم مهارات  على احلد من 
جديدة. وتركز الربامج الأخرى على تعليم الأطفال كيفية 
الت�سرف يف املواقف الجتماعية اأو التوا�سل ب�سكل اأف�سل مع 
الآخرين. كذلك ميكن اأن ي�ساعد حتليل ال�سلوك التطبيقي 
)ABA( الأطفال على تعلم مهارات جديدة وتعميم هذه 
القائم  التحفيز  نظام  املهارات يف حالت متعددة من خالل 

على املكافاآت.

العالجات الرتبوية 
ب��ا���س��ط��راب طيف  امل�����س��اب��ون  غ��ال��ًب��ا م��ا ي�ستجيب الأط���ف���ال 
عالية  بدرجة  تتميز  التي  الرتبوية  للربامج  جيًدا  التوحد 
من  فريًقا  ع��ادًة  الناجحة  الربامج  وتت�سمن  التنظيم.  من 

لتح�سني  الأن�سطة  من  متنوعة  وجمموعة  الخت�سا�سيني، 
املهارات الجتماعية ومهارات الت�سال وال�سلوك. وغالًبا ما 
بتدخالت  يحظون  ممن  املدر�سة  �سن  قبل  الأط��ف��ال  يظهر 

�سلوكية فردية مركزة تقدًما جيًدا.

العالج الأ�سري 
اأن ي��ت��ع��ل��م الآب�����اء واأف������راد الأ����س���رة الآخ������رون كيفية  مي��ك��ن 
املهارات  املر�سى بطرق حتفز  اأطفالهم  والتفاعل مع  اللعب 
مهارات  وتعلمهم  ال�سلوكية  امل�سكالت  وتعالج  الجتماعية 

احلياة اليومية والتوا�سل.

العالجات الأخرى
ب��ن��اء ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ط��ف��ل��ك، ف����اإن ع���الج ال��ن��ط��ق لتح�سن 
احلياة  اأن�سطة  لتعليم  املهني  وال��ع��الج  ال��ت��وا���س��ل،  م��ه��ارات 
قد  وال��ت��وازن  احلركة  لتح�سني  الطبيعي  والعالج  اليومية، 
طرق  ب��ات��ب��اع  النف�سي  الطبيب  يو�سي  وق��د  م��ف��ي��ًدا.  ي��ك��ون 

لعالج م�ساكل ال�سلوك.

الأدوية 
الأ�سا�سية  العالمات  اإمكانه حت�سني  يف  دواء  اأي  هناك  لي�ص 
ت�ساعد  اأدوي��ة معينة  التوحد، ولكن هناك  ل�سطراب طيف 
يف ال�سيطرة على الأعرا�ص.  فعلى �سبيل املثال، قد تو�سف 
بع�ص الأدوية لطفلك يف حال كان يعاين من فرط الن�ساط؛ 
امل�سكالت  اأحياًنا يف عالج  للذهان  امل�سادة  الأدوي��ة  ت�ستخدم 
ال�سلوكية احلادة؛ كما قد تو�سف م�سادات الكتئاب لعالج 
اأو  دواء  اأي  ب�ساأن  ال�سحية  الرعاية  مقدمي  اأط��ل��ع  القلق. 
مكمل غذائي يتناوله الطفل اأوًل باأول. ففي بع�ص الأحيان، 
اآثاًرا  وُت�سبب  ال��غ��ذائ��ي��ة،  املكمالت  م��ع  الأدوي����ة  تتفاعل  ق��د 

جانبية خطرية.

اأبو طبل واملحيب�س.. 
عادات متوارثة متّيز 

العراق برم�سان
العراق  يف  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  ي��ت��م��ي��ز 
اأ�سبح  بع�سها  م��ت��وارث��ة  ب��ع��ادات 
املتغريات  بفعل  لالندثار  عر�سة 
احلديثة،  احلياة  بنمط  املرتبطة 
البالد  ه��ّزت  التي  وال�سطرابات 

يف ال�سنوات الع�سرين الأخرية.
م����ن ال�����ع�����ادات ال���رم�������س���ان���ي���ة يف 
"امل�سحرجي"،  ظ��ه��ور  ال����ع����راق، 
م�سهورة  فلكلورية  �سخ�سية  وهو 
ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا يف ب��ع�����ص ال����دول 
"امل�سحراتي"، كما ي�سمى يف بع�ص 
طبل"،  ب�"اأبو  ال���ع���راق،  م��ن��اط��ق 
وهي  يحملها،  التي  لالآلة  ن�سبة 
وهو  عليها  يدق  التي  "الطبلة" 
ال�سوارع  يف  الفجر  قبل  يتجول 
ب���ت���ن���اول وجبة  ���س��ك��ان��ه��ا  ل���ي���ذّك���ر 
اأذان  ي���رف���ع  اأن  ق���ب���ل  ال�������س���ح���ور 

الفجر.
وكان اأهايل بغداد يعتمدون ب�سكل 
تام على "امل�سحرجي" يف اإيقاظهم 
وي��ع��ت��ربون��ه م��ن اأ���س��ا���س��ي��ات �سهر 
التطور وظهور  ال�سيام، لكن مع 
ال�����س��اع��ات احل��دي��ث��ة، ���س��ع��ف دور 
ال�����س��خ�����س��ي��ة، وك����اد يختفي  ه���ذه 
ال�سطراب  �سنوات  وخ�سو�سا يف 

الأمني.
بغداد،  ت����راث  ال��ب��اح��ث يف  وي����رى 
"احلياة  اأن  ال���ع���ب���ي���دي،  ي���ا����س���ر 
هناك  وح�������س���ل���ت  م����ت���������س����ارع����ة، 
و�سائل  ب��ف��ع��ل  ج���ذري���ة  ت��غ��ي��ريات 
الإع�����������الم وم������واق������ع ال���ت���وا����س���ل 
املدينة  بقيت  ل��ك��ن  الج��ت��م��اع��ي، 
حمافظة ب�سكل جزئي على عادات 
بينما اختفت ع��ادات اأخ��رى، مثل 
الذي  احلكواتي  وهو  الق�سخون، 
يجل�ص يف املقهى ل�سرد الق�س�ص، 

فقد حّل التلفزيون مكانه".
واأ�ساف العبيدي يف حديث ملوقع 
"�سكاي نيوز عربية"، اأن احلفاظ 
"نوع  الآن هو  ال��ع��ادات  على ه��ذه 

من التقليد اأكر من احلقيقة".
تنت�سر لعبة "املحيب�ص" الرتاثية 
رم�سان،  يف  للنظر  لف��ت  ب�سكل 
وت�ستهوي العراقيني من لعبني 
الأحياء  يف  ومت��ار���ص  وم�سجعني، 
ال�����س��ع��ب��ي��ة م��ن��ذ مئات  وامل���ق���اه���ي 
ال�����س��ن��ني. وت����اري����خ ال��ل��ع��ب��ة غري 
م��ع��روف، لكن اخل��رباء يجمعون 
الفرا�سة  ع��ل��ى  تعتمد  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 

بالدرجة الأوىل.

اأعرا�س التوحد لدى 
الطفل يف اأول �سنتني

وتفاعله  ال�سخ�ص  ت�سرف  كيفية  على  توؤثر  اأن  ميكن  تطورية  حالة  التوحد 
والأطفال  الر�سع  عند  للتوحد  املبكرة  املوؤ�سرات  بع�ص  وتوجد  وتوا�سله. 
وحمدودية  اللغة،  تطور  يف  والتاأخري  بالعني،  الت�سال  جتنب  مثل:  ال�سغار، 

تعبريات الوجه.
"طيف التوحد"، ما يعني وجود جمموعة  وي�ستخدم الأخ�سائيون م�سطلح 

وي�سريون  �سدتها.  يف  ترتاوح  التي  واخل�سائ�ص  ال�سلوكيات  من  متنوعة 
اإليه على اأنه ا�سطراب يف النمو لأنه يتطور عادة قبل اأن يبلغ ال�سخ�ص 

عامني من العمر.
التوحد مر�سًا ول يتطلب عالجًا. وب�سكل  ول يعد ا�سطراب طيف 

12 و24  �سن  التوحد بني  الطفل عالمات  عام، تظهر على 
اأن تظهر العالمات عند الأطفال خارج  �سهرًا. وميكن 

هذه الفئة العمرية.
حالة  ت�سخي�ص  �سعوبة  من  الرغم  وعلى 
مع  التحدث  الأب��وي��ن  على  يجب  التوحد، 

الطبيب اإذا كان الر�سيع ل يقوم مبا يلي:
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�ش�ؤون حملية

ح�سلت من خاللها على جوائز ومراكز متقدمة 

طالبة يف كلية الطب بجامعة الإمارات تنجز 5 م�ساريع ابتكارية وتفوز بجائزة دولية

�سمن ا�سرتاتيجية اأبوظبي التقني لتوطني القطاع الطبي

اتفاقية �سراكة متنح خريجات كلية فاطمة للعلوم ال�سحية الأولوية للتعيني يف املركز الوطني للتاأهيل

مبنا�سبة اليوم العاملي للتوحد

تعليم جيد و�سامل للجميع »نحو حياة اأ�سهل« حملة توعوية ينظمها مركز ال�سارقة للتوحد

•• العني - الفجر

الأوىل  ال�سنة  املن�سوري، يف  الطالبة مزنة  متكنت 
الإمارات،  بجامعة  ال�سحية  والعلوم  الطب  بكلية 
م���ن اإجن������از 5 م�����س��اري��ع اب���ت���ك���اري���ة، ح�����س��ل��ت من 
من  ع��دد  يف  متقدمة  ومراكز  جوائز  على  خاللها 
اأن  اإىل  مزنة  الطالبة  واأ�سارت  الدولية.  امل�سابقات 
حبها و�سغفها بالبحث والبتكار جاء وليد ت�سجيع 
اجلامعة  لها  قدمته  ملا  اإ�سافة  ومعلميها،  اأ�سرتها 
مع  والتعاون  البحث،  متطلبات  بتوفري  دع��م  من 

تلك  لتبني  الدولة  موؤ�س�سات  يف  املخت�سة  اجلهات 
امل�ساريع، التي ت�سكل اإ�سافة نوعية مل�ساريع الإبداع 
�ستى  الر�سيدة يف  ترعاها حكومتنا  التي  والبتكار 
وارتياد  البحث  مكانة  م��ن  ت��ع��زز  وال��ت��ي  امل��ج��الت، 
تتطلع  ال��ذي  امل�ستقبل،  اآف���اق  وا�ست�سراف  املعرفة 

اإليه يف اخلم�سني عاماً القادمة. 
م�سرتكة  ر  اأفكا  نتيجة  هي  للم�ساريع،  وبالن�سبة 
حيث  الطلبة.  من  وفريق  �سقيقتها  مع  بالتعاون 
والبحث  وج��دواه��ا  الفكرة  درا�سة  على  العمل  يتم 
لالأول  امل�سروع  ياأتي  حيث  تنفيذها.  اأ�ساليب  عن 

بالروائح،  ل��ل��م��خ��درات  ك��ا���س��ف  ع��ب��ارة ج��ه��از  وه���و 
الروائح،  انبعاث  خالل  من  املخدرات  عن  ليك�سف 
م�سابقة  الثاين يف  املركز  على  امل�سروع  وقد ح�سل 
بالعلوم نفكر، ومت اإجنازه بالتعاون مع مدر�سة دبي 
�سليمان   رمي  الطالبة  زميلتها  مب�ساركة  الوطنية 
لنا جمارك مطار  الهند�سة حيث قدمت  من كلية 
دب����ي ك���اف���ة ال��ت�����س��ه��ي��الت لط�����الع ع��ل��ى الأج���ه���زة 

امل�ستخدمة يف هذا املجال. 
اأما امل�سروع الثاين وهو  تعقب ال�سوديوم يف عرق 
لع��ب��ي ال��ري��ا���س��ة، مت اإجن����ازه ب��ال��ت��ع��اون م��ع نادي 

6 جوائز تقديرية  الإم��ارات العلمي، وح�سل على 
داخل وخارج الدولة، وعلى املركز الثالث للم�سابقة 
الفدرايل  ال�����س��ب��اب  جمل�ص  يف  ل��الب��ت��ك��ار  ال��دول��ي��ة 
الذهبية  وامليدالية   ،2020 للعام  كونغ  هونغ  يف 
ل��ل��م�����س��اب��ق��ة ال��ع��امل��ي��ة ل���الخ���رتاع الف���رتا����س���ي، يف 
ماليزيا وجائزة العامل ال�ساب عن فئة التكنولوجيا 
ع���ب���ارة عن  ال���رتب���ي���ة، وه����و  ن��ظ��م��ت��ه��ا وزارة  ال���ت���ي 
ن�سب  عن  يك�سف  ال�سم�سية  بالطاقة  يعمل  جهاز 
ال�����س��ودي��وم اخل���ارج���ة م���ن ج�����س��د ال���الع���ب اأثناء 
كمية  عن  معلومات  يوفر  مما  الريا�سة  ممار�سة 

وتقول   . ال��الع��ب  ي�ستهلكها  اأن  يجب  ال��ت��ي  امل��ي��اه 
على  العمل  الآن  يتم   " املن�سوري  مزنة  الطالبة 
قبل  ال�سرع  نوبات  يك�سف عن  ابتكار جهاز جديد 
" حيث  "اليازية  حدوثها بال�سرتاك مع �سقيقتي 
�ساركنا به يف معر�ص ميل�ست العاملي، كما مت اجناز 
م�سروع الكر�سي املتحرك لأ�سحاب ال�سلل احلركي 
امل�����س��ارك يف  ال��وف��د  ال��رب��اع��ي(، حيث كنت �سمن   (
على  وح�سلنا  اجلنوبية،  كوريا  يف  ميل�ست  موؤمتر 
مواد  اإع���داد  يف  و�ساركت  متقدمة  وم��راك��ز  ج��وائ��ز 
اأث��ن��اء ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ن�����س��رت بالتعاون  اإع��الم��ي��ة 

مزنة  وف��ازت  كما  للطفل.  اليوني�سف  منظمة  مع 
الإمارات  جائزة  قبل  من  خمرتعة  اأف�سل  بجائزة 
للقائد املوؤ�س�ص يف العام 2020 وهي حالياً ع�سو 
اأن ت�ستمر يف  يف الربملان الإماراتي للطفل، وتاأمل 
تقدمي البتكار والخرتاعات التي ت�ساهم يف خدمة 
ال��دول��ة واملجتمع والإن�����س��ان��ي��ة مم��ا ي��ع��زز م��ن دور 
اأب��ن��اء دول��ة الم���ارات يف جم��ال البتكارات  ومكانة 
التقنية املتطورة. م�سرية  اإىل اأن هناك جهود من 
تلك  م��ن  لال�ستفادة  وموؤ�س�سات  اأك��ادمي��ي��ة  جهات 

امل�ساريع وو�سعها مو�سع التنفيذ.

•• اأبوظبي-الفجر

رئي�ص جمل�ص  الظاهري  �سامل  �سعادة حممد  �سهد 
توقيع  م��را���س��م  ل��ل��ت��اأه��ي��ل،  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  اإدارة 
اأب��رم��ه��ا امل��رك��ز، م��ع كلية  اتفاقية ال�����س��راك��ة ال��ت��ي  
التكنولوجيا  التابعة ملعهد  فاطمة للعلوم ال�سحية 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  التطبيقية 
التقني واملهني؛ يف العلوم ال�سحية وكافة املجالت 
منح  مبوجبها  يتم  والتي  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 
الأولوية خلريجات الكلية للتعيني يف املركز الوطني 
للتاأهيل، حيث وقع التفاقية �سعادة الدكتور اأحمد 
التكنولوجيا  م��ع��ه��د  ع���ام  م��دي��ر  ال��ع��ور  ع��ب��دامل��ن��ان 
الدكتور حمد عبداهلل  الأ�ستاذ  و�سعادة  التطبيقية، 
الغافري مدير عام املركز الوطني للتاأهيل، بح�سور 
للعلوم  داريل كورني�ص مدير كلية فاطمة  الدكتور 
املرزوقي مدير ثانويات  ال�سحية، وعي�سى عبداهلل 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب���الإن���اب���ة ون��خ��ب��ة من 
عبداملنان  اأحمد  الدكتور  �سعادة  وق��ال  امل�سوؤولني. 
العور اأن التفاقية تاأتي يف اإطار اإ�سرتاتيجية مركز 
التي  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  ظبي  اأب��و 
توطني  بينها  هامة من  اأه��داف  تركز على حتقيق 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف 

املتحدة، ويف مقدمتها القطاع الطبي ذات الأولوية 
خالل  من  وذلك  الر�سيدة،  القيادة  لدى  الق�سوى 
متكني كلية فاطمة للعلوم ال�سحية التابعة للمركز 
من �سناعة وتخريج الكفاءات الوطنية املتخ�س�سة 
يف كثري من التخ�س�سات الطبية، ومبا ي�سمن متتع 
الكوادر الوطنية من اأداء كافة املهام املتخ�س�سة يف 

امل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات الطبية بكل كفاءة وجدارة.
التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  عام  مدير  واأو�سح 
للتاأهيل"  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  متكن"  الت��ف��اق��ي��ة  اأن 
هيئة  واأع�ساء  اأ�ساتذة  خ��ربات  من  الإ�ستفادة  من 
ومهامه  امل��رك��ز  اأن�����س��ط��ة  ل��دع��م  بالكلية  ال��ت��دري�����ص 
م�سوؤولية  الكلية  تويل  اىل  اإ�سافة  واإخت�سا�ساته، 

امل���ه���ارات والقدرات  رف���د امل��رك��ز ب��ط��ال��ب��ات ل��دي��ه��ن 
ليتوىل  الدرا�سة؛  اأثناء  العملي  للتدريب  املتميزة 
ال��ت��خ��رج من  ف��ر���ص وظيفية عند  ه��م  امل��رك��ز منح 
ال�سارية باملركز، مع  الكلية؛ طبقا للنظم واللوائح 
معاً  التن�سيق  بجانب  لهن،  التوظيف  اأول��وي��ة  منح 
جمال  يف  والتثقيفية  التعليمية  الفعاليات  لإقامة 

مهام واخت�سا�سات املركز . ومن جهته ثمن �سعادة 
الأ�ستاذ الدكتور حمد عبداهلل الغافري؛ جهود كلية 
فاطمة للعلوم ال�سحية ودورها ك�سريك ا�سرتاتيجي 
للتاأهيل  الوطني  املركز  دعم جهود  فاعل ومهم يف 
التدريب  جمال  يف  الرئي�سية  اأهدافه  حتقيق  نحو 
والبحوث وتاأهيل الكوادر الب�سرية وبناء قدراتهم، 

املتكاملة  خططه  �سيوا�سل  امل��رك��ز  اأن  اىل  م�سرياً 
ال���رق���ي مب�ستوى  ب���ه���دف  وال��ت��ح�����س��ني  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
اأف�سل  املقدمة للمر�سى مبا يتوافق مع  اخلدمات 
الو�سول  بهدف  العاملية،  املعايري  واأرق��ى  املمار�سات 
مب��ري�����ص الإدم�������ان ل���رب الأم������ان وامل��ح��اف��ظ��ة على 
املنا�سبة  احل��ل��ول  توفري  وك��ذل��ك  ورع��اي��ت��ه،  �سحته 
التام  احلفاظ  مع  اإيجابية،  طبيعية  حلياة  لعودته 

على املعلومات ال�سخ�سية وال�سحية للمري�ص.
واأو�سح مدير عام املركز الوطني للتاأهيل اأن املركز 
الإدم���ان  مر�سى  ل��ع��الج  الرئي�سية  املرجعية  يعد 
وت��اأه��ي��ل��ه��م ب���اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي وي��ق��وم اأي�����س��اً باإجراء 
ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث ال��الزم��ة ل��ذل��ك، حيث يقدم 
امل���رك���ز خ���دم���ات ال��وق��اي��ة وال���ع���الج وال��ت��اأه��ي��ل من 
اإط��ار من ال�سرية واخل�سو�سية  مر�ص الإدم��ان يف 
واإحرتام  مراعاة  مع  املتعاملني  اإحتياجات  لتلبية 
تقوم  ال��ذي  والهام  احليوي  بالدور  م�سيداً   القيم، 
الوطنية  موؤ�س�ساتنا  برفد  تقوم  التي  املوؤ�س�سات  به 
املتميزة  التمري�سية  وخ��ا���س��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ب��ال��ك��وادر 
لدعم املوؤ�س�سات ال�سحية بالدولة ، كما وجه ال�سكر 
ال�سحية  للعلوم  فاطمة  كلية  مل�سوؤويل  والتقدير 
املركز  م��ع  الإتفاقية  ه��ذه  لتوقيع  مبادرتهم  على 

الوطني للتاأهيل.

•• ال�شارقة-الفجر    

ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للتوحد امل��واف��ق 2 
اأب��ري��ل م��ن ك��ل ع���ام، وحت���ت ���س��ع��ار " تعليم جيد 
ينظم  اأ�سهل"،  ح��ي��اة  ن��ح��و   - للجميع"  و���س��ام��ل 
ال�سارقة  ملدينة  التابع  للتوحد  ال�سارقة  م��رك��ز 
للخدمات الإن�سانية احلملة التوعوية با�سطراب 

طيف التوحد خالل اأبريل 2022.
التعليم  ق�سية  على  العام  ه��ذا  احتفال  ويركز     
ال�����س��ام��ل يف ���س��ي��اق ال���ه���دف ال���راب���ع م���ن اأه����داف 
الأمم  منظمة  اأه��داف  �سمن  امل�ستدامة  التنمية 
امل���ت���ح���دة، ب���ه���دف رف����ع م�����س��ت��وى ال��ث��ق��اف��ة لدى 
ا�سطراب  ذوي  الأ�سخا�ص  دمج  وتعزيز  املجتمع، 

طيف التوحد.
    مت اختيار ال�سعار تاأكيداً على �سرورة اكت�ساب 
املقدرة  التوحد  طيف  ا�سطراب  ذوي  الأ�سخا�ص 
املتاحة  والفر�ص  الإمكانيات  من  ال�ستفادة  على 
و�سوًل اإىل ال�سعادة والر�سا، والقدرة على تطوير 

قدراتهم والتغلب على ال�سعوبات والتحديات. 
ملدينة  التابع  للتوحد  ال�سارقة  مركز  تاأ�س�ص      
ال�سارقة للخدمات الإن�سانية عام 2002 ويقدم 
خدماته ل� 79 �سخ�ساً من ذوي ا�سطراب طيف 
وم�سرفاً،  معلماً،   43 امل��رك��ز  يف  يعمل  ال��ت��وح��د، 
واخت�سا�سياً، واإداري��اً. وي�سهم يف تقدمي خدمات 
تربوية وعالجية اخت�سا�سية منا�سبة لالأ�سخا�ص 
واأ�سرهم،  ال��ت��وح��د  ط��ي��ف  ا����س���ط���راب  ذوي  م���ن 
مع  وال��ت��ع��اون  ال�����س��راك��ات  تنمية  على  يعمل  كما 
موؤ�س�سات ومراكز التوحد حملياً وعربياً وعاملياً، 

وفق اأف�سل املمار�سات. 
    الدكتورة �سهام احلميمات مدير مركز ال�سارقة 
اأن ���س��ع��ار احل��م��ل��ة ي��ح��م��ل دعوة  اأك�����دت  ل��ل��ت��وح��د 
التوحد  طيف  ا�سطراب  ذوي  الأ�سخا�ص  لدعم 
ومن�سف،  و���س��ام��ل  ج��ي��د  تعليم  ع��ل��ى  للح�سول 
خا�سة بعد تداعيات جائحة كوفيد19 التي اأدت 
حول  الرتبوية  للموؤ�س�سات  املوؤقت  الإغ��الق  اإىل 
ال��ع��امل والتوقف ع��ن تقدمي اخل��دم��ات وم��ا نتج 

عن ذلك من ا�سطراب يف عملية التعلم.
   اأما �سعار "نحو حياة اأ�سهل" الذي تبناه مركز 
ال�سارقة للتوحد اإىل جانب ال�سعار العاملي فيحمل 
لالأ�سخا�ص  اخلدمات  تقدمي  اأن  مفادها  ر�سالة 
ذوي ا�سطراب طيف التوحد يجب اأن يكون اأكر 

�سهولة وجودة. 
    وقالت اإن مركز ال�سارقة للتوحد يواظب على 
ا�سطراب  ذوي  ل��الأ���س��خ��ا���ص  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي 
طيف التوحد مبا ين�سجم مع �سعار وا�سرتاتيجية 
العمل  بيئة  حت�سني  ط��ري��ق  ع��ن  امل��ت��ح��دة،  الأمم 

والتعليم للم�ساهمة يف تعليم اأف�سل واأ�سهل. 
    احتفال املركز باليوم العاملي للتوحد لن يقت�سر 
على يوم واحد فقط، بل تقام الفعاليات والأن�سطة 
بهدف  اأب��ري��ل،  �سهر  ط���وال  والعلمية  التعليمية 
زيادة فهم وقبول الأ�سخا�ص ذوي ا�سطراب طيف 

التوحد، وتعزيز الدعم العاملي. 
ويف ه���ذا الإط�����ار، ن��ظ��م م��رك��ز ال�����س��ارق��ة للتوحد 
�سباح الثنني 4 اأبريل 2022 ندوة علمية حتت 

ال�سعار الذي مت اختياره لهذا العام "تعليم جيد 
اأ�سهل - ا�ست�ساف  و�سامل للجميع" - نحو حياة 
ناق�سوا  وامل�سوؤولني  ال�ست�ساريني  من  عدداً  فيها 
النف�سية  ال�����س��ح��ة  اأ���س��ا���س��ي��ني  حم���وري���ن  ���س��م��ن 
التوحد  ا���س��ط��راب طيف  ذوي  الأ���س��خ��ا���ص  ل��دى 
العالجية  والربامج  الدوائي،  والعالج  واأ�سرهم، 
امل�����س��ارك��ون يف  امل��ه��ن��ي.      كما ناق�ص  وامل�ستقبل 
الأ�سخا�ص  حياة  يف  ال��ه��ام  الريا�سة  دور  ال��ن��دوة 
املمار�سات  واأحدث  التوحد،  ا�سطراب طيف  ذوي 
واأثر  وال��وظ��ي��ف��ي  امل��ه��ن��ي  وامل�����س��ت��ق��ب��ل  التعليمية 
وكان  ال��ف��ئ��ة،  ه��ذه  خ��دم��ة  امل�����س��ان��دة يف  التقنيات 
مواكبة  على  املحاور  جميع  �سمن  جلياً  احلر�ص 
�سعار املركز بهدف توفري حياة اأ�سهل لالأ�سخا�ص 

ذوي ا�سطراب طيف التوحد. 
املركز خالل  الدكتورة �سهام: ينظم  واأ�سافت      
 2022 اأب����ري����ل   10 ول���غ���اي���ة   7 م����ن  ال����ف����رتة 
ا�سطراب  ذوي  الطلبة  لأع��م��ال  الفني  امل��ع��ر���ص 
طيف التوحد يف )الزاهية مول( مب�ساركة فروع 

دبي  ومركز  وكلباء،  والذيد  خورفكان  يف  املدينة 
ل��ل��ت��وح��د، م��رك��ز راأ�����ص اخل��ي��م��ة ل��ل��ت��وح��د، مركز 
الإعاقة،  ل��ذوي  را���س��د  مركز  للتوحد،  الإم����ارات 
مركز النور للتوحد.      يهدف املعر�ص اإىل اإبراز 
الدور املتميز ملدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية 
الأ�سخا�ص ذوي ا�سطراب طيف  يف دعم وخدمة 
ال���ت���وح���د، ودجم���ه���م يف امل��ج��ت��م��ع، وت���ع���زي���ز روح 
والتناف�ص  امل�ساركة  والتفاعل من خالل  الإجن��از 
بني الطالب.     وبالتعاون مع مدر�سة " الر�سالة 
حملته  �سمن  امل��رك��ز  ينظم   " ال��دول��ي��ة  العلمية 
بهدف  للجمهور  التعليمية  ال��و���س��ائ��ل  م��ع��ر���ص 
اإن���ت���اج و���س��ائ��ل تعليمية  م�����س��اع��دة امل��ع��ل��م��ني ع��ل��ى 
ت�سهم يف ت�سهيل عملية التعليم لالأ�سخا�ص ذوي 
ا�سطراب طيف التوحد وتو�سيح اأهمية الو�سائل 
دوراً  تلعب  ح��ي��ث  التعليم  عملية  يف  التعليمية 
حمورياً يف اإثراء التعليم لدى الطالب، واإ�سراك 
ح��وا���س��ه اأث���ن���اء ال��ت��ع��ل��ي��م، وت�����س��اع��د ع��ل��ى تكوين 

املفاهيم الأ�سا�سية لديه. 

ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة باملهرجان  امل���رك���ز  ي��خ��ت��ت��م      
ذوي  لالأ�سخا�ص  ال��راب��ع  الف��رتا���س��ي  الريا�سي 
ا���س��ط��راب ط��ي��ف ال��ت��وح��د وذل����ك ي���وم الأرب���ع���اء 
من  ع����دد  مب�����س��ارك��ة   ،2022-4-20 امل���واف���ق 
الطلبة يف خمتلف مراكز الدولة ومراكز التوحد 

يف م�سر والأردن والكويت. 
ال�����س��ارق��ة للخدمات      واح��ت��ف��ت ف����روع م��دي��ن��ة 
الإن�����س��ان��ي��ة يف خ��ورف��ك��ان وال��ذي��د وك��ل��ب��اء باليوم 
املحا�سرات  من  ع��دد  خ��الل  من  للتوحد  العاملي 
والأن�سطة  وال�����ور������ص،  ال���ت���وع���وي���ة،  وال����ربام����ج 
املدينة  فرع  نظم  وال�ست�سارية، حيث  التدريبية، 
امل��ن��ا���س��ب��ة �سهدها  ب��ه��ذه  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ب��خ��ورف��ك��ان 
الأكادميية  خ��الل��ه��ا  ق��دم��ت  ال����روم����اين  امل�����درج 
البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
يف خورفكان عر�ساً ع�سكرياً، كما قدمت اأكادميية 
احلفل  و�سم  مو�سيقية،  فقرة  ال�سارقة  �سرطة 
طيف  ا���س��ط��راب  ذوي  الطلبة  ل��ل��وح��ات  معر�ساً 

التوحد واأن�سطة فنية متنوعة. 

•• دبي- الفجر

عادت القرية العاملية جمدداً لتقدم جتربة 
�سهر رم�سان  خ���الل  ن��وع��ه��ا  م��ن  ف��ري��دة 
املبارك مع افتتاحها جمل�ص العامل، املكان 
والأ�سدقاء  العائلة  اأف���راد  �سيمكن  ال��ذي 
الرم�سانية  بالتجمعات  ال�ستمتاع  م��ن 

على نحو مميز يف قلب الروائع.
املنتزهات  اأك����رب  اأح����د  ���س��ي��وف  و���س��ي��ك��ون 
العائلية  وال��وج��ه��ة  ال��ع��امل،  يف  الثقافية 
يف  وال��ت�����س��وق  وال��رتف��ي��ه  للثقافة  الأوىل 
الأم�سيات  اأروع  مع  موعد  على  املنطقة، 
الف�سيل.  ال�����س��ه��ر  خ����الل  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
ح��ي��ث ي��وف��ر جم��ل�����ص ال���ع���امل، امل��ك��ي��ف يف 
وجتارب  اأج��واء  لل�سيوف  الطلق،  الهواء 
الأطباق  من  متنوعة  خيارات  مع  مميزة 
وامل������اأك������ولت ل���ت���ن���اول وج����ب����ات الإف����ط����ار 
وال�����س��ح��ور ه��ذا امل��و���س��م، ���س��واء م��ع قوائم 

م�سبقاً  امل��ن��ت��ق��اة  اأو  الخ��ت��ي��اري��ة  ال��ط��ع��ام 
اإم��ارات��ي��اً فقط.  اب��ت��داًء من 180 دره��م��اً 
جمموعة  املجل�ص  ���س��ي��وف  �سي�سهد  ك��م��ا 
على  العزف  �سمنها  ومن  الن�ساطات  من 
كالعود  املو�سيقية  الآلت  م��ن  جمموعة 
العزف  اإىل  بالإ�سافة  وال��ن��اي،  والقانون 
على القيثارة لتكري�ص الأجواء الرم�سانية 
ال�ساحرة على اأحلان هذه الآلة الفريدة. 
وفن  اخلفة  األعاب  عرو�ص  �ست�سفي  كما 
اخل��ط ال��ع��رب��ي امل��زي��د م��ن احل��ي��وي��ة على 

الأجواء املميزة. 
طاولتهم،  حجز  من  ال�سيوف  �سيتمكن 
الواحدة،  للطاولة  اأ�سخا�ص  �ستة  وحتى 
خالل �سهر رم�سان يف جمل�ص العامل من 
للهواتف  العاملية  ال��ق��ري��ة  تطبيق  خ��الل 
اأم�سية  لإم�ساء  اأو  �ساعتني  مل��دة  الذكية 
من  بالعديد  اأي�ساً  و�سي�ستمعون  كاملة. 
الفعاليات والأن�سطة التي جت�سد الأجواء 

الذي  الإف��ط��ار،  م��دف��ع  مثل  الرم�سانية 
والذي  ال��ع��امل،  جمل�ص  بجوار  �سيتواجد 
�سيتم اإطالقه عند غروب ال�سم�ص خالل 
وقت  بحلول  اإي��ذان��اً  الف�سيل  ال�سهر  اأي��ام 
الإفطار. اأما يف الوقت املتاأخر من الليل، 
ب�سوت  العاملية  ال��ق��ري��ة  اأج����واء  �ست�سدح 
ال��ن��ا���ص لتناول  ي��دع��و  امل�����س��ح��رات��ي وه���و 
���س��ح��وره��م ا����س���ت���ع���داداً ل���ي���وم ج���دي���د من 

ال�سوم.
واإىل جانب ما ذكرناه �سابقاً، �سي�ست�سيف 
العاملية  ال���ق���ري���ة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي  امل�������س���رح 
اأورك�������س���رتا اأراب��ي�����س��ك ال��ت��ي ���س��ت��ق��دم 25 
اأج���واء  م��ع  ت��ت��الءم  ا�ستثنائية  مقطوعة 
ال�����س��ه��ر، ك��م��ا ���س��ي��ت��م��ك��ن ال�����س��ي��وف حتى 
ال�ستمتاع  من  اجل��اري  اأبريل   10 تاريخ 
غنية  لتجربة  املذهلة  املائية  بالعرو�ص 
ال�سائق:  "العر�ص  مع  الت�سويق  بعنا�سر 
ال�سيوف  �سيتمكن  كما  املرفاأ".  اأب��ط��ال 

رم�سان  �سهر  ليلة خالل  كل  ال�سغار، يف 
ال���س��ت��م��ت��اع بتجربة  م���ن  ال��ع��ي��د،  واأي������ام 
ال�سغار  م�����س��رح  ع��ل��ى  رائ���ع���ة  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 

العرو�ص  م��ن  جم��م��وع��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الهزلية املتنوعة، وعزف البيانو املتجول، 
الكمان  وع�������ازيف  ال���ك���الري���ن���ي���ت،  وع������زف 

العامل،  وبوابة  النافورة  عند  املتواجدين 
ت���ق���دم جت���رب���ة م��و���س��ي��ق��ي��ة راقية  وال���ت���ي 
العاملية  القرية  اأن  اإىل  ُي�سار  لل�سيوف. 

�ستفتح اأبوابها ل�ستقبال ال�سيوف خالل 
الفرتة بني 1 اأبريل و7 مايو ابتداًء من 

ال�ساعة 6 م�ساًء حتى 2 �سباحاً كل يوم.

جمل�س العامل يحيي التقاليد الرم�سانية الأ�سيلة يف قلب القرية العاملية 
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ب�سكل  الكولي�سرتول  ن�سبة  ارتفاع  اأع��را���ص  تظهر  ل 
كنت  اإذا  ما  ملعرفة  طرق  عدة  هناك  اأن  اإل  وا�سح، 

تعاين من ارتفاع الكولي�سرتول.
ديبوراه يل  الدكتور  "اإك�سربي�ص" مع  حتدث موقع 

ملعرفة  الإنرتنت،  "دكتور فوك�ص" على  من �سيدلية 
ما اإذا كان الكولي�سرتول مرتفعا جدا.

عند  اأ�سا�سي  ب�سكل  الكولي�سرتول  ن�سبة  ارتفاع  ينتج 
يف  ميكنك  لذلك  ال��وزن،  وزي��ادة  الدهنية  الأطعمة  تناول 

معظم الأوقات منع ارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم.

وع����ن����دم����ا ي�����ك�����ون ل�����دي�����ك ال����ك����ث����ري من 
الكولي�سرتول يف الدم، فاإنه يرت�سب على 
ويوؤدي  ي��رتاك��م  حيث  ال�سرايني،  ج���دران 

اإىل �سيق الأوعية الدموية.
اإىل  ال�سيقة  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة  وت����وؤدي 
الكايف،  الأك�سجني  من  ال�سرايني  جتويع 
واإذا حدث ذلك يف ال�سرايني التاجية، فقد 
نوبة  اأو  �سدرية  ذبحة  ح��دوث  يت�سبب يف 

قلبية.
يف  الدهنية  اللويحات  ه��ذه  و�سعت  واإذا 
���س��راي��ني ال���دم���اغ، ف��ق��د ي�����وؤدي ذل���ك اإىل 
حدوث �سكتة دماغية. واإذا حدث لل�سرايني 
التي تغذي ع�سالت �ساقيك، فقد ت�ساب 

باأمل يف ال�ساق عند امل�سي )وتعرج(.
الربيطانية  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة  وت��و���س��ي 

)BHF( جميع البالغني باإجراء فح�ص 
كانوا  لو  اأي عمر، حتى  للكولي�سرتول يف 

ي�سعرون ب�سحة جيدة.
اأرب��ع عالمات  اإن هناك  وقال الدكتور يل 

رئي�سية يجب البحث عنها:

- القو�ص ال�سيخية
مرئي  اأبي�ص  اأو  رم��ادي  قو�ص  عن  عبارة 
اأعلى واأ�سفل اجلزء اخلارجي من القرنية 
القبة فوق  ي�سبه  ال��ذي  ال�سايف  الغطاء   -
مقدمة العني. اإنها �سائعة جدا عند كبار 
ال�سن، ولكن لي�ص لدى الأ�سخا�ص الذين 

تقل اأعمارهم عن 45 عاما.
القو�ص  م���ر����ص  ح����دث  "اإذا  يل:  وق�����ال 
عاما،   40 م��ن  اأق��ل  �سخ�ص  يف  ال�سيخية 

فقد ي�سري اإىل ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول 
يف الدم".

لدى  اأن�������ه  كلينك"  "مايو  واأ�����س����اف����ت 
الأ����س���خ���ا����ص ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن فرط 
���س��ح��م��ي��ات ال�����دم ال���ع���ائ���ل���ي، ي���ح���دث هذا 
ال��ق��و���ص اأو احل��ل��ق��ة ع����ادة ق��ب��ل ���س��ن 45 
باأمرا�ص  الإ�سابة  خطر  بزيادة  ويرتبط 

القلب.

- اللويحة ال�سفراء
وهي عبارة عن كتل بي�ساء مائلة لل�سفرة 
املرتاكمة حتت اجللد  الدهنية  امل��واد  من 
ال���داخ���ل���ي���ة م���ن اجلفون  ع��ل��ى الأج��������زاء 

العلوية وال�سفلية.
وتظهر حول العينني والأنف وتكون عادة 

متناظرة.
ال�سفراء غري �سارة  "اللويحة  وقال يل: 
م�ستويات  ارت��ف��اع  م��ع  حت��دث  ق��د  ولكنها 
اأورام  حت��دث  اأن  ومي��ك��ن  الكولي�سرتول. 
الأوتار ال�سفراء على مفا�سل الأ�سابع اأو 

الركبتني اأو اأوتار القدمني".

- انكما�ص دوبويرتان 
ي�سري  اأن  اليد ميكن  ت�سوه  ن��وع من  وه��و 

اإىل ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.
"مع ه���ذه احل��ال��ة، ه��ن��اك �سد  وق���ال يل: 
الرابعة  الإ�سبعني  التي تغذي  الأوت��ار  يف 
ي�سعب  بحيث  اليد،  راح��ة  يف  واخلام�سة، 
عليك فردهما عن بع�سهما ب�سكل كامل. 
ويف  مت��ام��ا.  الأ���س��اب��ع  تنثني  النهاية،  ويف 

انكما�ص  ي���ح���دث  ال��ب��ح��ث��ي��ة،  ال���درا����س���ات 
دوب���وي���رتان يف ك��ث��ري م��ن الأح���ي���ان لدى 
اأولئك الذين يعانون من ارتفاع م�ستويات 

الكولي�سرتول يف الدم.

- النب�سات الغائبة
عندما يفح�سك الطبيب، قد يجد نب�سات 
غائبة يف اأطرافك وهذا ي�سري اأحيانا اإىل 

ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.
وقال يل: 

امل�سدود  ال�����س��ري��ان  اإىل  ا���س��ت��م��ع��وا  "اإذا 
ب��وا���س��ط��ة ���س��م��اع��ة ال��ط��ب��ي��ب، ف��ق��د ي�سمع 
ال��ط��ب��ي��ب اأ����س���وات���ا غ���ري ط��ب��ي��ع��ي��ة ت�سمى 
ت�سيق  م��ث��ل  القلبية،  ال��ن��ف��خ��ات  ال��ل��غ��ط. 

الأبهر، قد تكون موجودة اأي�سا".

ينتج عند تناول الأطعمة الدهنية وزيادة الوزن

العالمات الأربع لرتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم!

اجليدة: التغذية   .1
ل يوجد �سوى وقت ق�سري لتزويد ج�سمك بجميع 
العنا�سر الغذائية الأ�سا�سية التي يحتاجها، لذلك 
الأطعمة  ا���س��ت��ه��الك  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ي��ج��ب عليك 

عالية اجلودة.
امل��اء، وتناول  الكثري من  ا�سرب  الإف��ط��ار،  واأث��ن��اء 
الن�سوية  ال���ك���رب���وه���ي���درات  م����ن  ج���ي���دة  ك��م��ي��ة 
الألبان  وم��ن��ت��ج��ات  وال��ربوت��ي��ن��ات  واخل�����س��روات 
للدهون الطبيعية. وي�ساعد وجود هذه العنا�سر 
الغذائية يف وجباتك على احلفاظ على رطوبتك 
و�سبعك لفرتة اأطول، وميكن اأن تعزز نظام املناعة 
ا�ستمرار  مع  ب�سكل خا�ص  اأم��ر مهم  وهو  لديك، 

جائحة "كوفيد19-".
ذات  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  رك��ز على  ال�سحور،  واأث��ن��اء 
الأطعمة  مثل  املنخف�ص،  الغالي�سيمي  امل��وؤ���س��ر 
امل�������س���ن���وع���ة م����ن احل����ب����وب ال���ك���ام���ل���ة وال���ف���واك���ه 
وال�سعري  ال�����س��وف��ان  ذل���ك  واخل�������س���روات مب���ا يف 
والأرز البني والكينوا والتوت والتفاح والربتقال. 

اإىل زي��ادة ن�سبة ال�سكر  ت��وؤدي هذه الأطعمة  ولن 
بال�سبع لفرتة  ال�سعور  و�ست�ساعدك على  الدم  يف 
اأطول. وميكن اأن ي�ساعدك هذا اأي�سا يف التحكم 

يف �سهيتك والتما�سك طوال اليوم.

املكونات: بع�ص  جتنب   .2
من الأ�سياء التي يجب جتنبها هي امللح والكافيني 

وال�سكريات والأطعمة امل�سنعة.
التاأكد  املهم  ال�سحور، من  وعند حت�سري وجبات 
امل��ل��ح لأن ذلك  ت���ن���اول  م���ن جت��ن��ب الإف�������راط يف 
بالعط�ص  ت�سعر  ويجعلك  اجل��ف��اف  اإىل  ���س��ي��وؤدي 
اأثناء النهار. ويجب اأي�سا جتنب الكافيني. وذلك 
تاأثري  لها  الكافيني  املحتوية على  امل�سروبات  لأن 
اإن��ت��اج اجل�سم للبول،  م��در ل��ل��ب��ول، م��ا ي��زي��د م��ن 

وبالتايل يوؤدي اإىل اجلفاف.
امل�سنعة  الأط���ع���م���ة  اأي�������س���ا جت���ن���ب  امل���ه���م  وم�����ن 
وامل�سروبات امل�ساف اإليها ال�سكريات، حيث تتميز 
ن�سبيا،  منخف�سة  مغذيات  بكثافة  الأطعمة  هذه 

ول���ن جت��ع��ل��ك مم��ت��ل��ئ��ا ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، ك��م��ا اأنها 
مرتبطة بزيادة خطر الإ�سابة ببع�ص الأمرا�ص.

وع���الوة على ذل��ك، ميكن اأن ي���وؤدي الإف����راط يف 
تناول هذه الأنواع من الأطعمة اإىل اإتالف القلب 

والكليتني، واإبطاء جهاز املناعة، وزيادة الوزن.
ومي���ك���ن���ك ا����س���ت���ب���دال الأط����ع����م����ة امل���ق���ل���ي���ة، مثل 
ال�سمبو�سة، ببدائل �سحية مثل التمر والفواكه. 
مثل  ال�سكرية  الأطعمة  ا�ستبدال  ح��اول  وباملثل، 
الكعك والآي�ص كرمي باأ�سياء مثل �سلطات الفاكهة 
والزبادي.وجتنب اأي�سا طرق الطهي مثل القلي، 
اأو  بالفرن  الطبخ  اعتماد  ح��اول  ذل��ك  وب��دل من 

ال�سوي لأنها �سحية ب�سكل عام.

التمرين:  .3
رم�سان  ب�سهر  يحتفلون  الذين  امل�سلمون  �سيجد 
ممار�سة  ل��ك��ن  ن�سيطني.  ي��ك��ون��وا  اأن  يف  �سعوبة 
ولهذا  كبرية،  �سحية  فوائد  له  البدين  الن�ساط 
ال�سبب من املهم ال�ستمرار يف ممار�سة الريا�سة 

بانتظام طوال �سهر رم�سان.
ومع ذلك، من املهم مالحظة اأن م�ستوى طاقتك 
و�سربك خالل يوم ال�سيام لن يكونا متماثلني، 
التي  ب��الأي��ام  مقارنة  ال�سحي،  احلجر  يف  خا�سة 
ال��ن��ح��و، يجب  ه��ذا  وع��ل��ى  ت��ك��ون فيها �سائما.  ل 
جتنب التمارين عالية ال�سدة مثل الرك�ص اأو رفع 
الأثقال اأثناء النهار، ولكن قد تتمكن من القيام 

بذلك يف امل�ساء بعد الإفطار.
-15 اب��داأ بتمارين خفيفة ملدة  وب��دل من ذل��ك، 
اأو  اليوغا  اأو  الرك�ص  اأو  امل�سي  مثل  دقيقة،   30

التمدد.

للم�ستقبل: التخطيط   .4
ل��وج��ب��ات��ك، ح��ي��ث ل يجب  التخطيط  امل��ه��م  م��ن 
تفويت ال�سحور ملواكبة نومك. و�سواء كنت تدر�ص 
اأو تعمل من املنزل اأو تذهب اإىل العمل، فمن املهم 
وما  والإفطار.  ال�سحور  يف  �ستاأكله  ملا  التخطيط 
يف  لديك  الطاقة  م�ستويات  على  تاأثري  له  تاأكله 

ال��ي��وم ال��ت��ايل، ل��ذا رك��ز م��رة اأخرى 
اجلودة  عالية  اأطعمة  تناول  على 

القيمة  الغذائية.وع���ال���ي���ة 
وم�������������������ن 

امل����ه����م 
ي�سا  اأ

ن  اأ
ت������ت������ج������ن������ب 

ال������ع������م������ل خ������الل 
كانت  ال����ت����ي  ال�����ف�����رتة 

خم�س�سة للغداء، وهو خطاأ 
النا�ص  الكثري من  يرتكبه  �سائع 

الرغم  فعلى  رم�سان.  �سهر  خالل 
من اأنه ل ميكنك تناول الطعام اأو 
نزهة  يف  الذهاب  فحاول  ال�سراب، 
النقي  ال����ه����واء  ع��ل��ى  واحل�������س���ول 
اأو  راح��ة لل�سالة  ف��رتات  اأخ��ذ  اأو 
ال��ق��ي��ل��ول��ة. ومي��ك��ن اأي�����س��ا خالل 
قائمة مهام  اإع����داد  ال��وق��ت  ه��ذا 
ي��وم��ي��ة واك���ت���ب الأ����س���ي���اء التي 
لكيفية  وخ��ط��ط  �سعبة  جت��ده��ا 

مكافحتها بكفاءة. واإذا ا�ستطعت، 
الفرتة  اأث���ن���اء  ف���ح���اول اخل�����روج 
التي كانت خم�س�سة للغداء، لأن 
�سحتك  يح�ّسن  اأن  ميكن  ذل��ك 

العقلية.
تنغم�ص  اأن  املهم  من   ، وبالطبع 
الأطعمة  يف  اأي�����س��ا  امل���غ���رب  ب��ع��د 
وامل�سروبات املف�سلة لديك خالل 

من  تاأكد  ولكن  رم�سان.  �سهر 
ل�سمان  بنف�سك  تعتني  اأن��ك 

�سحتك  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
طوال ال�سهر الف�سيل.

�سحيح ب�سكل  ال�سيام  على  ت�ساعدك  ن�سائح   4
يبحث الكثريون خالل �سهر رم�سان عن حيل ب�سيطة ت�ساعدهم يف احلفاظ على الطاقة وال�ستفادة من 
الفوائد املثبتة علميا لل�سيام.ويقرتح اخلرباء ال�سحيون جمموعة من الن�سائح املفيدة التي ت�ساعد على 

ال�سيام طوال النهار باأمان والبقاء ب�سحة جيدة.
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/احمد عبداهلل حممد البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية، 
�سيف  لل�سيد/  البالغة )100%( وذلك  كامل ح�سته  التنازل عن  و  البيع  يرغب يف 
ابراهيم عبدالعظيم حممد البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية - وذلك يف املوؤ�س�سة الفردية 
امل�سماة )اجلزيرة ل�سناعة العطور( املرخ�سة برقم )758936( ال�سادرة من دائرة 
التنمية القت�سادية بحكومة ال�سارقة، وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  
ن�سر  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  القانون الحت��ادي رقم )4( 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الج��راء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

فقد املدعوان �سهادات اأ�سهم �سادرة من �سركة منازل العقارية 
)1( علي عبداهلل را�سد اليوحه الظاهري 

�سهادة رقم  102163 عدد الأ�سهم 300000 ثالثمائة الف درهم 
)2( هالل عبداهلل را�سد اليوحه الظاهري 

 �سهادة رقم  105033 عدد الأ�سهم 10827 
ع�سرة اآلف وثمامنائة و�سبعة وع�سرون �سهم 
فعلى من يجدهم ت�سليمهم لل�سركة املذكورة  

او الإت�سال على رقم 0506183433 

فقدان �صهادات ا�صهم

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خليفة عبيد علي القطي النعيمي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001767/ 

اإىل املحكوم عليه : خليفة عبيد علي القطي النعيمي
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد جا�سم حممد يو�سف العثمان  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 457647 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

لالإعالن بالن�صر حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - التام لتنظيف املباين   
عري�صة  على  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001212/ 

اإىل املحكوم عليه : التام لتنظيف املباين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جهاجنري �سديق علي مياه �سان   
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

الر�سم املحدد لذلك  املذكور ودفع  املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  اأن املحكوم له  ومبا 
 824 وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب    ان احلكم  ، ومبا 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 70535
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علياء �صامل �صعيد حمد الكلباين   
املرجتعة  ال�صيكات   -  SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001282/ 

اإىل املحكوم عليه : علياء �سامل �سعيد حمد الكلباين 
العنوان : اإمارة ال�سارقة طريق اخلان املنطقة الليه �سارع رقم 15 البناية فيال �سندوق الربيد 21 رقم املوبايل 

A_S.ALKALBANI@HOTMAIL.COM اللكرتوين  الربيد   0555577054
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 167000.0   

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

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�صني عبدالكرمي  �صالح عبداهلل احلمادي  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001600/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�سني عبدالكرمي �سالح عبداهلل احلمادي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ كليد ليندل باجاريتو مورينو  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 16954 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
ارا�صي املدينة ملقاولت ال�صباغ والتك�صية والر�صيات   

عري�صة  على  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001298/ 
اإىل املحكوم عليه : ارا�سي املدينة ملقاولت ال�سباغ والتك�سية والر�سيات   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ باير احمد �سيخ احمد - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 750 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000929 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : را�سد ح�سني حممد نا�سر  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرا�سدية �سارع الزاهر بناية �سادق حمود �سقة 102 رقم 

مكاين 4315210033 ت 0567667014 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
او بوا�سطة  6( �سخ�سيا  الدعوى  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة تعغكعجوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/3/31 م.
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000928 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سائم ح�سن زيدى 
مكاين  رقم   101 �سقة   67 �سارع  الب�ستان  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

 0555341417 ت   4410810912
عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
او بوا�سطة  8( �سخ�سيا  الدعوى  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة 
وذلك  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل 
املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/3/29 م 
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
ال�سادة : بيت احلكمة  / حمامون وم�ست�سارون قانونيون - دبي املحرتمني

وكيل املدعي/  بنك م�سر - فرع دبي 
 املو�سوع : اعالن بالن�سر 

 الدعوى رقم :  984 / 2022   جتاري جزئي - ال�سارقة.
 لدى حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية. 

 املرفوعة من : بنك م�سر - دبي ، �سد املدعى علية : طلعت ال�سيد م�سطفى الدحدوح.
املدعى عليه )طلعت ال�سيد م�سطفى الدحدوح( مدعو للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع 
اخلربة ال�سوتية / املرئية ) زووم( عن بعد ، املقرر عقدة يف ال�ساعة   �سباحا11.30 يوم الربعاء املوافق 
2022/04/06 وذلك مبكتب اخلبري الكائن يف ابوظبي / �سارع حمدان – بناية برج بن غامن / بجوار 

بنك امل�سرف /مقابل فندق نهال ابوظبي - الطابق 8 مكتب رقم 5.
م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري .

اخلبري امل�صريف
معن ناظم ال بريج 

للتوا�سل / موبايل :0504110038
   maanbraich@yahoo.com : الربيد اللكرتوين

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/60974(
املنذر: الدلل للعقارات

املنذر اليه : مطحنة النزاهة �ص ذ م م
املو�سوع

بذمته  املرت�سدة  اليجارية  القيمة  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر   - املنذر  ينذر 
�سي�سطر  واإل  الإن��ذار  هذا  ن�سر  تاريخ  يوما من  اق�ساها ثالثون  خالل مدة 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ ك��اف��ة الإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة حت��ف��ظ ل��ه ح��ق��ه ورف���ع الدعوى 
املو�سوعية واملطالبة باإخالء العقار واملطالبة بالتعوي�ص املنا�سب عن اأي عطل 
التي  وم�ساريف  ر�سوم  كافة  اإليه  املنذر  حتميل  مع  املنذر  له  تعر�ص  �سرر  او 

التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055040
اإخطار علي

املخطر / حممد الفيومي لالإن�ساءات �ص ذ م م - وميثلها مديرها / حممد خريي احمد الفيومي
العنوان : دبي - الق�سي�ص ال�سناعية الرابعة مكتب 806 ملك ال�سعود املحدودة - هاتف : 0502414482

املخطر اليه الول / احمد م�سطفى جودة عزب - م�سري اجلن�سية - الهاتف : 0506463691 / 0502211823
حمل  الول(  ابوظبي  )بنك  بنك   FAB مقابل  الرئي�سي  الذيد  �سارع   - الذيد  الو�سطى  منطقة   - ال�سارقة   : العنوان 

م�سطفى جودة للمعدات.
املخطر اليه الثاين : اجلودة ملقاولت حفر ال�سا�سات - ذ م م الهاتف : 0506463691 / 0502211823

حمل  الول(  ابوظبي  )بنك  بنك   FAB مقابل  الرئي�سي  الذيد  �سارع   - الذيد  الو�سطى  منطقة   - ال�سارقة   : العنوان 
م�سطفى جودة للمعدات. 

املو�سوع / �سيكان بودن ر�سيد مببلغ وقدره )36،431 �ستة وثالثون الفا واربعمائة واحد وثالثون درهم( 
حيث ان املخطر اليهم قد حرروا يل �سيكان مببلغ )36،431( �ستة وثالثون الفا واربعمائة واحد ثالثون درهما م�سحوبان 
على بنك )بنك را�ص اخليمة الوطني( بتاريخ 2019/04/15 و بتاريخ 2019/05/05 وحيث ان ال�سيكات ل يقابلهما 
ر�سيد،  وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيكان وذلك بعد 5 اأيام من تاريخ ا�ستالم الإعالن وال �سوف 

يقوم املخطر باتخاذ الإجراءات القانونية �سدكم.
وعليه يتلم�ص اخلطر من �سعادة الكاتب العدل اخطار كم بهذا ر�سميا. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 127/2022/20 جتاري كلي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى احلادية ع�سر رقم 854  

مليونا  وثالثون  )ت�سعة  اإم��ارات��ي  دره��م   39،767،514.00 وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
3.670 درهم( والزام  و�سبعمائة و�سبعة و�ستون الف وخم�سمائة واربعة ع�سر درهما( طبقا ل�سعر ال�سرف اليوم )1 دولر = 
املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 100،000 درهم )مائة الف درهم( كتعوي�ص عن ال�سرر املادي واملعنوي الفائدة قانونية بواقع 

املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  التام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  9% من 
املدعى : برامي واي للتجارة وامل�سنع �سركة خا�سة حمدودة حاليا �سركة فيفا �سوبر ماركت خا�سة حمددة �سابقا  

عنوانه : وعنوانها املختار : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - رقة البطني - �سارع املكتوم - بناية ام ام تاورز - مكتب 1203  
املطلوب اإعالنه : 1 - تران�ص اإيرث للتجارة العامة )�ص ذ م م( - �سفته : مدعى عليه 

39،767،514.00 درهم  اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  مو�سوع الإعالن : قد 
اإماراتي )ت�سعة وثالثون مليونا و�سبعمائة و�سبعة و�ستون الف وخم�سمائة واربعة ع�سر درهما( طبقا ل�سعر ال�سرف اليوم )1 
100،000 دره��م )مائة الف دره��م( كتعوي�ص عن ال�سرر  3.670 دره��م( وال��زام املدعي عليها بدفع مبلغ وق��دره  دولر = 
املادي واملعنوي الفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.    
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/4/5 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
يف  الدعوى رقم 2022/30 اإ�صتئناف جتاري - ال�صارقة 

امل�ستاأنف / ماركت لند بيه تي واي ليمتد 
بوكالة املحامي / خليفة بن هويدن للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

املعلن اليها / امل�ستاأنف �سدها / برو�سبرييتي اإنرتبر اي�سز  
يف الدعوى رقم )2022/30( ا�ستئناف جتاري - ال�سارقة  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�سارقة املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�ص 
املوافق 2022/4/7 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا لعقد الإجتماع الأول للجنة عن بعد 
expert@alsharid.com وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية

تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى، 

وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم 
امل�ستندات والتعقيب عليها. 

 عن اللجنة / اخلبري / �صعيد ال�صارد الفال�صي  
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�صور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�صة   على  امر   SHCFICIPTO2022 /0001075 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه /  القمة الذهبية ملقاولت ال�سباغ
العنوان : 9464522  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�سالح / �سليم موندال جمات علي موندال  بالتايل :

م�ستعجل  عرائ�ص   2022 ل�سنة   1075 رقم  العري�سة  ملف  على  الإطالع  بعد 
ومرفقاتها

لذلك ناأمر بالزام املقدم �سدها ان ت�سلم الطالب جواز ال�سفر اخلا�ص به.  
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 

لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صركة عاي�س لتجارة مواد البناء 
وميثلها احمد عاي�س  

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001381/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة عاي�ص لتجارة مواد البناء وميثلها احمد عاي�ص 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سراج الدين ح�سني حممد اأحمد   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 67433 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001928 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �سرافراز �سيخ  
جمهول حمل الإقامة : العنوان / ال�سارقة منطقة النباعة بالقرب من م�ست�سفى الزهراء بناية 

�سوين �سقة رقم 304 وتعلن علي رقم الهاتف : 0551696652  
بناء على طلب املدعية :- �سركة دار التمويل )�ص.م.ع( 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/12 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 3( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/31 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001628 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبد احلميد ايوب عي�سي البطاط - جمهول حمل الإقامة
اعالن بالن�سر باللغة العربية اأمام مكتب اإدارة الدعوى

رفع املدعيني
الهدى - اإماراتية اجلن�سية 2- موفق رفيق قعدان - �سوري اجلن�سية 3- حممد رفيق  ابو  حممد  علي  حممد  ولء   -1

موفق قعدان - �سوري اجلن�سية
�سد املدعى عليه عبد احلميد ايوب عي�سى البطاط - اردين اجلن�سية 

تطالب فيها بالتايل : 
باخراج املدعى عليه من الرخ�سة. 1-احلكم 

الر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماه بدفع  عليه  املدعى  2-الزام 
الدعاء ولئحة  باجلل�سة  عليها  املدعى  3-اإعالن 

الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية.   229 املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  4-�سمول 
البتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقه  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب  اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/04/13 
املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�سفك مدعى عليه. 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(    جتاري   SHCFICICOM2022 /0001900 يف  الدعوى رقم

اإل��ى املدعي عليه : �سفوان ح�سن امللحم
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان منطقة النعيمية هاتف 0565110007  مكاين 4251109303

يلتم�ص املدعي من عدالة املحكمة املوقرة
ت�سجيل الدعوى واعالن املدعى عليهم ب�سورة عنها.- 1 �سدور قرار بحل وت�سفية �سركة ال�سقر الذهبي لأنظمة الأمن 
واملراقبة ذ.م.م - 2  وتعيني امل�سفى الق�سائي �ساحب الدور من اجلدول م�سفيا لها ليقوم با�ستالم دفاترها و�سجالتها 
ال�سجل  يف  وقيده  احلكم  �سهر  مع  قانونا  املقررة  الت�سفية  اأعمال  ملبا�سرة  ممثلها  من  واأموالها  وح�ساباتها  وم�ستنداتها 
التجاري لدى اجلهة املخت�سة وجرد اأ�سولها وموجوداتها يف قائمة اجلرد مع ح�سر ما لها وما عليها مع ا�ستيفاء حقوق 

الغري وال�سركاء مع اإجراء كافة ما يلزم من اأعمال الت�سفية ....... الخ
عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. املدعى  3-الزام 

البتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب  اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/04/12 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(    جتاري   SHCFICICOM2022 /0001900 يف  الدعوى رقم

اإل��ى املدعي عليه : 1-ال�سقر الذهبي لنظمة الأمن واملراقبة ذ م م 
ملياء في�سل بن  ال�سيخة  12 ملك  1204 طابق رقم  التعاون مكتب رقم  �سارع  ال�سارقة اخلان   : الإقامة  جمهول حمل 

خالد القا�سمي و�سركائها. 
يلتم�ص املدعي من عدالة املحكمة املوقرة

ت�سجيل الدعوى واعالن املدعى عليهم ب�سورة عنها.- 1 �سدور قرار بحل وت�سفية �سركة ال�سقر الذهبي لأنظمة الأمن 
واملراقبة ذ.م.م - 2  وتعيني امل�سفى الق�سائي �ساحب الدور من اجلدول م�سفيا لها ليقوم با�ستالم دفاترها و�سجالتها 
ال�سجل  يف  وقيده  احلكم  �سهر  مع  قانونا  املقررة  الت�سفية  اأعمال  ملبا�سرة  ممثلها  من  واأموالها  وح�ساباتها  وم�ستنداتها 
التجاري لدى اجلهة املخت�سة وجرد اأ�سولها وموجوداتها يف قائمة اجلرد مع ح�سر ما لها وما عليها مع ا�ستيفاء حقوق 

الغري وال�سركاء مع اإجراء كافة ما يلزم من اأعمال الت�سفية ....... الخ
اأمام  عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/04/12  املدعى  3-الزام 
 )9 ال�سارقة الإحتادية املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  اإدارة الدعوى حمكمة  مكتب 
�سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل 

تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ديانا الوي�صي مي�صينجو   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000898/ 

اإىل املحكوم عليه : ديانا الوي�سي مي�سينجو   
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سيف عبداهلل علي النومان ال�سام�سي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 13650 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  27/2020/240 تنفيذ اأحكام املركز املايل
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم sct-248-2018 ، ال�سادرة من حماكم دبي املايل العاملي )حمكمة الدعاوى ال�سغرية( 
القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )207،937.58 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري - �ص م ع  
عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - �سارع املنامة - منطقة دبي للتعهيد - بناية رقم 1 بنك ابوظبي التجاري - مكاين 3013395549  

وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  
املطلوب اإعالنه : يا�سمني علي ور�سمه احلريي - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - النهدة - �سارع الإحتاد - مبنى �سهيل 1 تعمل لدى احلريي 

للخدمات الطبية - �سقة رقم 907 - مكاين 3487997622 - 971412667667 - 0@0 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  09:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/4/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
 - 1972 اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ح�سة يف ار�ص وما عليها من بناء املنطقة : الرا�سدية - رقم الر�ص  خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 

م�ساحة احل�سة - 29.26 مرت مربع - قيمة احل�سة : 87459 درهم يباع لعلى عطاء.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف التنفيذ رقم  27/2020/240 تنفيذ اأحكام املركز املايل

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم sct-248-2018 ، ال�سادرة من حماكم دبي املايل العاملي )حمكمة الدعاوى ال�سغرية( 

القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )207،937.58 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري - �ص م ع  

عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - �سارع املنامة - منطقة دبي للتعهيد - بناية رقم 1 بنك ابوظبي التجاري - مكاين 3013395549  
وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  

املطلوب اإعالنه : يا�سمني علي ور�سمه احلريي - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - النهدة - �سارع الإحتاد - مبنى �سهيل 1 تعمل لدى احلريي 
للخدمات الطبية - �سقة رقم 907 - مكاين 3487997622 - 971412667667 - 0@0 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  09:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/4/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
 - 1972 اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ح�سة يف ار�ص وما عليها من بناء املنطقة : الرا�سدية - رقم الر�ص  خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 

م�ساحة احل�سة - 29.26 مرت مربع - قيمة احل�سة : 87459 درهم يباع لعلى عطاء.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 601/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2660 اأمر اأداء بالزام املنفذ �سدهم ب�سداد مبلغ وقدره 42772512 درهم، 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع(   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع الأبراج - مبنى 014 - الطابق 
2563786091  - وميثله : اإميان اأ�سد اأكرب اأ�سد الأمريي  ، املطلوب اإعالنه : مودلر كون�سبت�ص - �ص ذ م م  - عنوانه : عنوانها   : 14 - مكاين 
599-484 - مكاين  204 رقم الر���ص  : دبي - ديرة - الق�سي�ص - ملك حمد حممد حمد عبداهلل بوا�سطة فاك�سون للعقارات - مكتب رقم 

 payable.accounts@modconsllc.ocm  -  040000000  -  0503987577  -  3881095004
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : بافاجوتو راجورام �سيتي - املنفذ �سده : مانوج تاندا�سريي دهارمان ، املنفذ �سده : كوكينادى براديب كومار راي

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/4/13 ال�ساعة 01:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : حق )منفعة( ار�ص وما  عليها من بناء - املنطقة : جبل علي ال�سناعية الوىل - رقم الر�ص 699  - رقم البلدية : 

عطاء لعلى  يباع  درهم   28000000 القيمة   - مربع  مرت   1950.03  : امل�ساحة   599-1997
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:377/2022/460 نزاع مدين 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756

مو�سوع املنازعة :املطالبة بف�سخ التعاقد بني املتنازع واملتنازع �سده وبا�سرتداد ال�سيارة املو�سوفة و�سداد خمالفاتها 
والتعوي�ص مببلغ )94800( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم 

وامل�سروفات  . 
املتنازع:امين علي عبداهلل حممد

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع امل�ستقبل - مبنى ا�سبكت تاور - �سقة 2502 
 وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي

املطلوب اإعالنه :  1- جعفر خالد علي دفع اهلل  -  �سفته : متنازع �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ التعاقد بني املتنازع واملتنازع �سده وبا�سرتداد 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )94800( مببلغ  والتعوي�ص  خمالفاتها  و�سداد  املو�سوفة  ال�سيارة 
  2022/4/21 املوافق   اخلمي�ص   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   - وامل�سروفات  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 09.00 �ص بقاعة 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  208/2018/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : احلجز التنفيذي على الر�ص )60( منطقة ندح�سه وم�ساحتها )3715.27( قدم مربع 
الت�سريح لطالب  دره��م مع  املبلغ )2596359.43(  والم��الك نظري  الرا�سي  دائ��رة  وفقا لالجراءات لدى 

التنفيذ با�ستالم الدين امل�سار اليه من ثمن البيع باملزاد العلني وبال�سافة لكافة الر�سوم وامل�سروفات.
طالب التنفيذ : نور بنك - م�ساهمة عامة - بنك نور ال�سالمي - �ص.م.ع - �سابقا

 - - مكتب 801  العقارية  اعمار  - مبنى ملك  زاي��د  ال�سيخ  �سارع   - بردبي   - دب��ي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي

املطلوب اإعالنه : 1- احمد تورى تورى  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/3/25 خماطبتكم ل�ستالم املنقولت الكائنة 
يف العقار نوع العقار:ار�ص وماعليها من بناء - املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ص 60 - امل�ساحة 345.16 مرت 

مربع خالل خم�سة ع�سر يوما وال �سيتم ت�سليمها للمزايد بعد �سداد قيمتها.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 70197

اعالن بالن�صر 
 1970/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  حممد المغر ح�سني -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تور�ص لتاأجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6613.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بالن�صر 

 1734/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جالل اكرم جنم ابو �ساوي�ص -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/مركز جتميل ان فوغ للرجال 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)57903( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 70197

اعالن بالن�صر 
 1510/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهم/1-  مغامرات فريق العربية لل�سياحة وال�سفر �ص.ذ.م.م 2-ورثة املرحوم/حممود 
)والده(3-  املرزوقي  غوا�ص  غالم  وهم:ح�سن  اجلن�سية(  )اماراتي  املرزوقي  غوا�ص  غالم  ح�سن 
ح�سه حممود ح�سن غالم غوا�ص )ابنه( 4- زبيدة ح�سن �سادق )والدته( 5- �سكينة ح�سني غ�سفر 
زوجة حممود ح�سن غالم غوا�ص )زوجته( 6- عبداهلل حممود ح�سن غالم غوا�ص )ابن( 7- دلل 
حممود ح�سن غالم غوا�ص )ابنه( 8- فاطمة حممود ح�سن غالم غوا�ص )ابنه( 9- مرمي حممود 

ح�سن غالم غوا�ص املرزوقي )ابنه( -   جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )416058.03( 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بالن�صر 

 1695/2022/253 تنفيذ �صيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
   - اليو  لندا   -2 �����ص.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاجري  ف��ورم��ول��ه  م  ت  ���س��ده��م��ا/1-   املنفذ  اىل 

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/داماك هومز �ص.ذ.م.م 

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

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  238/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/307 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )280654( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : م�سرف المارات ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة
عنوانه:امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث - هاتف رقم:042227008 

- هاتف متحرك رقم:0557016552 - مكاين:3135291835 - فاك�ص رقم:042227002
املطلوب اإعالنه : 1- عثمان احمد قري�سي حممد �ساكر قري�سي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)280654( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7390/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/4472 امر اداء 
وقدره )322292.91( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : قاهرة لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م
املزروعي  بو عديل  �سيف خليفة مبارك  نايف- حمل رقم 11 ملك  دي��رة- منطقة  دب��ي-  عنوانه:امارة 

رقم مكاين 3008696518
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة تريازو دبي ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات جممع دبي 
لال�ستثمار الول رقم الر�ص 241/0 نوع العقار جتاري م�ساحة العقار 8364.63 امل�ساحة اململوكه الكل 
ملك حر تاريخ الت�سجيل 2015/8/3. 2- جممع دبي لال�ستثمار الول رقم الر�ص 307/0 نوع العقار 
امللف اعاله  العقار 26926.94 وف��اء للمبلغ املطالب به وق��دره )322292.91 دره��م( يف  جت��اري م�ساحة 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانوناً.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  349/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/2025 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )1.150.375( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(
ال�سارقة اخلان مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مركز الغامن لالعمال  عنوانه:امارة 

الطابق ال�ساد�ص مكتب 606 هاتف: 065289955 فاك�ص: 065289922
املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة ميواند للتجارة العامة ذ.م.م 2- هرمو هن �سنك مهر �سنك 3- ج�سميت 

�سينغ حكيم زادة - �سفته : منفذ �سدهم
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اق��ام  :قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره 1150375 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:758/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )503436.08( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:الحتاد للرخام واجلرانيت �ص.م.ح
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى ا�سبكت تاور - 3202 - جنب باي افينيو

وميثله:امل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�سي
املطلوب اإعالنه :  1- الكيتوب ملقولت البناء �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )503436.08( درهم 
بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 5% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/4/6  ال�ساعة 09.00 �ص ويقت�سي ح�سوركم امام ادارة 
الدعوى البتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من خالل موقع حماكم دبي 
اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:547/2022/13 عمايل جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العمالية اجلزئية اخلام�سة ع�سر رقم 180

ع��وده مببلغ  وتذكرة  دره��م   )11100( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عماليه   : الدعوى  مو�سوع 
 .MB998355886AE 2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(

املدعي:حازي �سليمان ح�سني �ساجد اهلل
بناية   - الوحيدة  �سارع   - العنز  - هور  دي��رة   - دبي  ام��ارة   - املتحدة  العربية   - عنوانه:المارات 

20 - الطابق الثاين
املطلوب اإعالنه :  1- لكي لرتكيب انظمة التكييف �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
ال�سكوى  رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م   )2000( مب��ب��ل��غ  ع����وده  وت���ذك���رة  دره����م   )11100(
ال�ساعة  املوافق  2022/4/20   MB998355886AE - وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  
11.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اعالن حكم بالن�صر        
957/2009/22 مدين كلي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- جوليان ا�سلي فرن�ص  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : جهاد حممد �سكري احمد �ساهني
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/2/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
 )174.403.75( مبلغ  املدعي  اىل  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  �ساهني  احمد  �سكري  جهاد حممد 
الفا واربعمائة وثالثة دراه��م وخم�سة و�سبعون فل�سا - وفائدة 5% من  درهم مئة واربعة و�سبعون 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سة  التام والزمتها  ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق يف 2008/8/18 وحتى 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:387/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
تفا�سيل العالن بالن�سر

اىلاملدعي عليه:احلمد انرتنا�سيونال للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة
مبا اأن املدعي: بنك اأبوظبي التجارية

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الت�سريح بالدعوى وعر�ص الالئحة على القا�سي امل�سرف ليقرر احالتها 
اىل قا�سي اوامر الداء او ت�سريحها كدعوى مو�سوعيه وحتديد اقرب موعد جل�سة لنظرها واعالن املدعى 
عليهم ب�سحيفتها ومبوعد اجلل�سة. انفاذ العقد التجاري والزام املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم باأن 
يوديا للمدعي مبلغ قدره )1.169.686.23( درهم )مليون ومائة وتع�سه و�ستون الف و�ستمائة و�سته وثمانون 
الدعوىوحتى  رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  الثانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة  فل�ص(  وع�سرون  وثالثة  دره��م 
ال�سداد التام. وحيث ان مو�سوع هذه الدعوى يتعلق مبادة جتارية فاأن البنك املدعي يلتم�ص �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة وبح�سب ن�ص املادة )229/1( من قانون الج��راءات املدنية. بالزام املدعى عليهم 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/4/7  ال�ساعة 
09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 1018/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  عمر فالح م�سعن الدليمي -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ق�سي حممد احمد الغ�سني وميثله: فهد �سلطان علي لوتاه 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)351670.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
                  يف  ال�صتئناف رقم:740/2022/305 ا�صتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية اخلام�سة رقم 265
جزئي  جت���اري  رق������م:2021/2160  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:دينا حممد ر�سا الن�ساري

عنوانه:المارات امارة دبي- ديرة املرقبات �سارع �سالح الدين بناية نا�سر ال�سياير الطابق الول 
مكتب 107. وميثله: منى حممد ر�سا الن�ساري

املطلوب اإعالنهما :  1- اخلزمية لال�ست�سارات الهند�سية-  �سفتهما : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/2160 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الثني  املوافق  2021/4/18  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70197 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:91/2021/39 جتاري م�صارف كلي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف الكلية رقم 250
مو�سوع الدعوى : الزام املدعى عليهم جميعاً الوىل والثاين والثالثة بالتكافل والت�سامن فيما بينهم باأن يوؤدوا له مبلغ 
وقدره 17.207.573.04 درهم وبفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد. 2- ت�سمني املدعى 

عليهم جميعاً الوىل والثاين والثالثة بالتكافل والت�سامن فيما بينهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( عنوانه:المارات امارة دبي بردبي- دبي �سارع خالد بن الوليد مبنى بناء بنك الفجرية 

الوطني abdullah.abdalkarim@nbf.ae مكاين 2908894348 وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب اإعالنهم :  1- �سونينا �سابالين �سونيل �سابالين 2- �سونيل �سابالين راتن كي�ساف دا�ص �سابالين 3- ردهي �سدي 

للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(  -  �سفتهم : مدعى عليهم
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/12/22 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بالت�سامن مبلغ 17.207.573.04 درهم والفائدة 5% من  املدعى عليهم  بالزام  املدعية 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  دره��م   1000 ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  من  والزمتهم 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70392

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:435/2022/100 احوال نف�س م�صلمني 
املنظورة يف:دائرة ال�سرة احوال نف�ص الثالثة رقم 73

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالطالق لل�سرر ومطالبة بكافة احلقوق ال�سرعية من نفقة زوجية �سابقة ونفقة متعه 
وعدة ورد مقدم وموؤخر ال�سداق والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:�سيالن حممود
عنوانه:المارات امارة دبي- البدع - بردبي - دبي �سارع ال�سيخ زايد مبنى املزايا �سنرت �سقة 3007-3008 طابق 3 بالقرب 

من �سيتي ووك رقم مكاين: 2525588100
املطلوب اإعالنه :  1- �سفيان بوعزي  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر ومطالبة بكافة احلقوق ال�سرعية من 
نفقة زوجية �سابقة ونفقة متعه وعدة ورد مقدم وموؤخر ال�سداق والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة - وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/4/21  ال�ساعة يف قاعة التقا�سي عن بعد يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة 
القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 

اعالن بالن�صر 
 2022 / 1805 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر  
اإىل املنفذ �سده/1_ �سولتبو ك�ص لتاأجري بيوت العطالت )�ص.ذ.م.م( 

 جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/ راهول ليخا

و ميثله /بدر عبداهلل خمي�ص عبداهلل  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله و الزامك بدفع املبلغ املنفذ به و قدره  

) 144985 ( درهم  اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة
و عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15  يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 70197

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:505/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثانية رقم 256
والرابع واخلام�سة  والثالث  الثانية  املدعى عليهم  والت�سامن مع  بالتكافل  املدعى عليها الوىل  الزام   : الدعوى  مو�سوع 
باأن يوؤدوا له مبلغ وقدره 4.901.937.03 درهم )اربعة ماليني وت�سعمائة وواحد الف وت�سعمائة و�سبعة وثالثون درهما 
وثالثة فلو�ص( كما ورد بنتيجة تقرير اخلربة وذلك حتى تاريخ 2021/22/08 والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 
بالتكافل والت�سامن فيما بينهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  الدعوى وحتى متام ال�سداد. ت�سمني املدعى عليهم جميعاً 

اتعاب املحاماة �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقاً للمادة 229 من قانون الجراءات املدنية.
بنك  بناء  الوليد مبنى  بن  �سارع خالد  دب��ي  بردبي-  دب��ي  ام��ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات  دب��ي(  )ف��رع  الوطني  الفجرية  املدعي:بنك 

الفجرية الوطني abdullah.abdalkarim@nbf.ae مكاين 2908894348
املطلوب اإعالنهم :  1- فريال بهارات بورو�سوتام تالي�سوار 2- ور�سة مرياج ل�سياغة الذهب 3- جموهرات فريال �ص.ذ.م.م 

4- بهارات بار�سوتام 5- �سارل بهارات بورو�سوتام تالي�سوار  �سفتهم : مدعى عليهم
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/1/10 مبثابة احل�سوري الزام املدعى عليهم 
وت�سعمائة  الف  وواح��د  وت�سعمائة  )اربعة ماليني  درهم  وق��دره 4.901.937.03  املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدوا  باأن  بالت�سامن 
و�سبعة وثالثون درهما وثالثة فلو�ص( والفائدة القانونية بواقع 5% من اليوم التايل لتاريخ املطالبةه الق�سائية احلا�سل 
يف 2021/9/15 وحتى متام ال�سداد والزمتهم امل�سروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70392 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005263 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / فينودكومار �سانامال �سيندهي �سانامال ب�سفته مالك موؤ�س�سة 
طريق �سمنان لتجارة الأدوات ال�سحية والكهربائية - العنوان : 9291186  

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/2/28 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�سالح / �سوبرميا ل�سناعة املواد العازلة ذ م م  فرع دبي  بالتايل :

وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   : املحكمة  قررت   - احلكم  ن�ص 
والزامه  درهما(  ع�سر  واحد  و�سبعمائة  الفا  واربعون  وت�سعة  )مائة  درهم   249711
بفائدة بواقع 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على 
اأ�سل املبلغ املق�سى به ، مع الزامه مب�سروفات الدعوى ومائتي درهم  األ تزيد على 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
القحطاين،  �سهيل  عبدالرحمن  عبدالعزيز  خالد   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية : المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك 
)ج�سر  امل�سماه  بالرخ�سة  باك�ستان  اجلن�سية:  يا�سني،  غالم  يا�سني  عمري  ال�سيد/  اىل 
ال�سيوح لتجارة مواد البناء( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )784695( 
ال�سكل  تغيري  اأخرى:  تعديالت  بال�سارقه،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بانه كل من: 1- ال�سيد: ماناكاتو كالت�ساكان فينو - اجلن�سية، الهند، يرغب 
بوتالت   : ال�سيد  اإىل  وذلك  البالغة )%50(  البيع والتنازل عن )10%( من كمل ح�سته  يف 
كارونان - اجلن�سية : الهند، 2. ال�سيد : بالغوبالن بولتو غوبيناتان - اجلن�سية : الهند، يرغب 
بوتالت  ال�سيد:  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�سته  كامل  من  يف البيع والتنازل عن )%10( 
كارونان - اجلن�سية: الهند، يف الرخ�سة امل�سماء )ور�سة الت�سمية ل�سيانة ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة 
بال�سارقة،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )514033( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
تعديالت اخرى: وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 70555
جتاري    SHCAPCICOMS2021 /0000757 يف  الدعوى رقم

بالن�صر 
امل�ستاأنف �سده : 3 - ن�سال نعيم عبدالهادي الديرية 

عنوانه : دبي منطقة املردف �سارع رقم 78 فيال رقم 15 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : بنك الإ�ستثمار �ص.م.ع 

رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،20../.../... بتاريخ  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد 
SHCAPCICOMS2021 /0000757  املحكمة الإ�ستئنافية املدنية - 
جتاري.  فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة ال�سارقة بدار الق�ساء 
...... يوم ....... املوافق 2022/4/13 ال�ساعة 9.00 �سباحا وتقدمي ما لديك 
املحكمة  ف�ستنظر  قانونا  او ح�سور من ميثلك  بينات ويف حالة عدم ح�سورك  من 

الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13511 بتاريخ 2022/4/5 
جتاري    SHCAPCICOMS2021 /0000757 يف  الدعوى رقم

بالن�صر 
امل�ستاأنف �سده : 4- موؤ�س�سة جنيب عبدالرحمن الزامل 

عنوانه :  خارج الدولة اململكة العربية ال�سعودية جدة �ص ب 8918 جدة �سارع امللك 
عبدامللك جانب مركز تطوير الأطفال 

احلكم  ا�ستاأنف  قد  �ص.م.ع   الإ�ستثمار  بنك   : امل�ستاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 /0000757 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،20../.../... بتاريخ  ال�سادر 
جتاري.    - املدنية  الإ�ستئنافية  املحكمة    SHCAPCICOMS2021
الق�ساء  بدار  ال�سارقة  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�سور  او  ح�سورك  فيقت�سي 
...... يوم ....... املوافق 2022/4/13 ال�ساعة 9.00 �سباحا وتقدمي ما لديك 
املحكمة  ف�ستنظر  قانونا  او ح�سور من ميثلك  بينات ويف حالة عدم ح�سورك  من 

الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�سدر عن اأكادميية ال�سعر التابعة للجنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
الإماراتية”  ال�سعرية  ال��روؤي��ة  يف  “ املتغري  كتاب  اأبوظبي  يف  وال��رتاث��ي��ة 
للباحثة الإماراتية الدكتورة عائ�سة علي بالقيزي الفال�سي، الذي تقدم 
ال�سوء  الإماراتي احلديث، وتلقي  ال�سعر  درا�سة نقدية حول  من خالله 
ال�ستينات وحتى  بداية  ال�سعري منذ  املنجز  ط��راأ على  ال��ذي  املتغري  على 
الفكرية،  والجت��اه��ات  ال�سعرية،  وال�سور  املو�سوعات  واملت�سمن  ال��ي��وم، 

واللغة والإيقاع.
و�سمل الكتاب الذي جاء يف 203 �سفحات من القطع الكبري على مقدمة 

ال�سعرية  ال��روؤي��ة  يف  املتغري  ويعر�ص  وخ��امت��ة،  ف�سول  وثالثة  متهيدية 
الإماراتية، وتاأثري التجديد على ال�سعر الإماراتي من حيث بناء الق�سيدة 
التي  اجلمالية  الفنية  الو�سائل  وكذلك   ، ولغتها  و�سورها  ومو�سوعاتها 

حققت املوازنة بني عن�سري التجديد والإبداع.
وتركز درا�سة املوؤلفة يف الكتاب على جتارب كوكبة من ال�سعراء الإماراتيني 
اإىل  ال�ستينيات  جيل  م��ن  املمتد  الإم��ارات��ي  ال�سعر  م�سرية  يف  امل��ج��ددي��ن 

الع�سر احلديث.
وعرفت الباحثة يف مقدمة الدرا�سة ال�سعر احلديث وتطرقت يف ف�سول 

احلقيقية  امل��الم��ح  حتديد  يف  اأ�سهم  رئي�ص  جانب  اإىل  النقدية  درا�ستها 
للق�سائد  املو�سوعي  املتغري  هو  احلديثة،  الإم��ارات��ي��ة  ال�سعرية  للروؤية 
واملتمثل يف متكن ال�ساعر من ا�ستغالل حدث معني من حياته وما يحمله 
اإىل جانب  الإب��داع��ي��ة،  العملية  وم��ع��ان، وجعله جوهر جن��اح  م��ن دللت 

متكنه من اجلمع بني الأ�سالة واحلداثة يف قالب متجدد واحد.
ال�سعر املحافظ واحلديث،  اأوجه الفرق بني  وتلقي الدرا�سة ال�سوء على 
وعلى اأهم املتغريات يف املنجز ال�سعري الإماراتي، عرب ال�ست�سهاد بتجارب 
جمموعة من ال�سعراء الماراتيني من جيل ال�ستينات اإىل الع�سر احلديث 

املحافظ يف ق�سيدة  وال�سعر  بينها  اأو جمعوا  التفعيلة  �سعر  تناولوا  ممن 
الق�سيدة  بناء  املحافظني، من حيث  ال�سعراء  واحدة، ومقارنتها بتجارب 

ومو�سوعاتها، و�سورها ولغتها ومو�سيقاها.
اأن الدكتورة عائ�سة علي بالقيزي الفال�سي، هي باحثة وكاتبة  اإىل  ي�سار 
اأكادميية حا�سلة على دكتوراة يف اللغة العربية واآدابها تخ�س�ص اأدب ونقد، 
اخلليج”،  لدول  العربي  الرتبوي  املركز  اأمناء  “جمل�ص  ع�سوية  وت�سغل 
و”�سور  الإماراتية”  ال�سعرية  ال��روؤي��ة  يف  “املتغري  قبل  من  لها  و�سدر 

التجديد يف �سعر املهجر ال�سمايل«.

من  نخبة  ال�����س��ارق��ة  ب��رن��ام��ج  وي�ست�سيف 
الثقافيني  وامل�����س��وؤول��ني  واملفكرين  الكتاب 
اجلل�سات  ي�����س��ارك يف  ح��ي��ث  الإم���ارات���ي���ني، 
���س��ع��ادة ع��م��ر غ��ب��ا���ص، م�ساعد  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة 
لل�سوؤون  الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير 
حممد  وم��ع��ايل  والدبلوما�سية،  الثقافية 
مكتبة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل���ر، 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، و�سعادة الدكتور 
ال�سارقة  معهد  رئي�ص  امل�سّلم،  العزيز  عبد 
دبي  الإماراتية  والأديبة  والكاتبة  للكتاب، 
اأبو الهول، وال�ساعر والباحث خالد البدور، 

وال�ساعرة الدكتورة عفراء عتيق.
واأكدت خولة املجيني، مدير اإدارة املعار�ص 
ال�سارقة  م�ساركة  عام  من�سق  واملهرجانات، 
للكتاب”  ال�سارقة  “هيئة  اأن  امل��ع��ر���ص،  يف 
حري�سة اأن يكون برنامج ح�سور وم�ساركة 
ال�����س��ارق��ة يف امل��ع��ر���ص ج�����س��ر ت��وا���س��ل بني 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ون��ظ��ريت��ه��ا الأوروب���ي���ة، 
ومن�سًة للتعريف باحلراك الأدبي الإماراتي 
ياأتي جت�سيداً  اأن ذلك  اإىل  ورواده، م�سرية 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل���روؤي���ة 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص 
اأفق  لفتح  الداعية  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى 
العامل  ثقافات  خمتلف  مع  البناء  احل��وار 

عرب بوابة املعرفة، والإبداع، والثقافة.

فعاليات اليوم الأول
جل�سة  امل��ع��ر���ص  م��ن  الأول  ال��ي��وم  �سي�سهد 
ي��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا ���س��ع��ادة ع��م��ر غ��ب��ا���ص، حول 
الواقعية  ال���ك���ت���اب���ة  جم�����ال  يف  م�����س��ريت��ه 
اأه��م��ي��ة ترجمة  وال���روائ���ي���ة، ك��م��ا ي��ت��ن��اول 
كودينغ،  ديفيد  وي��ح��اوره  العربية،  الكتب 

الإجنليزي”  “القلم  كما يحت�سن �سالون 
ل�سعادة  الأوىل  الأدبي جل�ستني حواريتني، 
امل�����س��ّل��م، ويحاوره  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
الق�سة  ح����ول  م������وريف،  و���س��ي��ن��ي��د  خ��الل��ه��ا 
والثانية  الإم��ارات��ي��ة،  ال��ذاك��رة  يف  ال�سعبية 
مو�سوع  امل���ر  حم��م��د  م��ع��ايل  فيها  يناق�ص 
امل�سهد الأدبي املتغري يف الإم��ارات، وال�سبل 
ال��ت��ي ي��ح��اف��ظ امل��ج��ت��م��ع م��ن خ��الل��ه��ا على 
ال������رتاث الإم�����ارات�����ي الأدب�������ي ال���غ���ن���ي، مع 
مواكبته لأ�ساليب وفنون الكتابة املعا�سرة.
جل�سة  للكتاب”  ال�����س��ارق��ة  “هيئة  وتنظم 
تتناول موؤمتر النا�سرين ومنحة الرتجمة، 
جل�سة  الربيطانية”  “املكتبة  يف  وت��ع��ق��د 
النا�ص  الإم���ارات:  “حكايا  بعنوان  حوارية 
خاللها  ي���ت���ح���دث  واخليال”،  وال�������س���ع���ر 
م��ع��ايل حم��م��د امل���ر و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبد 
الهول،  اأب���و  دب��ي  والكاتبة  امل�سّلم،  ال��ع��زي��ز 
وي��ت��ن��اول��ون خ��الل��ه��ا ال��ت��ق��ال��ي��د وال����رتاث 
ينظم  كما  املنطقة،  يف  وال�سفهي  امل��ك��ت��وب 
اليافعني”  ل��ك��ت��ب  الإم�����ارات�����ي  “املجل�ص 
جل�سة حول ا�ستخدام مواد قرائية خمتارة 
كو�سائل عالجية م�ساعدة يف الطب البدين 

اأو الطب النف�سي. 

فعاليات اليوم الثاين
و���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��ث��اين، حتت�سن 
املن�سة الرئي�سية يف املعر�ص جل�سة حوارية 
ي�سارك  الكتب”،  توريد  “م�ستقبل  بعنوان 
العامري،  رك��ا���ص  ب��ن  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  فيها 
ل��ل��ك��ت��اب، وديفيد  ال�����س��ارق��ة  رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة 
ل�ستحواذ  الأول  ال��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ت��اي��ل��ور، 
ويديرها  “اإنغرام”،  يف  ال��ع��امل��ي  امل��ح��ت��وى 

ال���ك���ات���ب وال�����س��ح��ف��ي ب���ورت���ر اأن���در����س���ون، 
وت�سلط ال�سوء على م�ستقبل طباعة الكتب 
وت���وري���ده���ا، وت�����س��ت�����س��رف اجل��ل�����س��ة الآف����اق 
امل�ستقبلية ل�سل�سلة التوريد والطباعة عند 

الطلب. 
ال���دك���ت���ورة  ت���ت���ط���رق  اأخ��������رى  ويف ج��ل�����س��ة 
ال��ه��ول، يف  اأب��و  دب��ي  والكاتبة  عفراء عتيق، 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة يف  اإىل جت��رب��ة  حديثهن 
برعت  التي  والق�سايا  الإب��داع��ي��ة،  الكتابة 
وتنظم مبادرة  الكتابة عنها،  الإماراتية يف 
اأهمية  تتناول  جل�سة  حدود”  بال  “ثقافة 
باملجتمعات  الرت���ق���اء  يف  ودوره����ا  ال���ق���راءة 
وزيادة الوعي الثقايف لأفرادها، وي�ست�سيف 
الأدب������ي،  الإجنليزي”  “القلم  ���س��ال��ون 
والكاتبة  عتيق  عفراء  الدكتورة  بني  لقاًء 
“كاتب  جل�سة  يف  تايلور،  جويل  امل�سرحية 
الإبداعية  التجربة  عن  للحديث  اليوم”، 

للدكتورة عفراء.

فعاليات اليوم الثالث
يحت�سن  والأخ��������ري،  ال���ث���ال���ث  ال���ي���وم  ويف 
جل�سة يتحدث  “مركز الرتجمة الأدبية” 
فيها كل من �سعادة عمر غبا�ص، وماريلني 
ويناق�سون  ي��و���س��ف،  ون��ارمي��ان  روب��ن�����س��ون، 
ت��ن��وع يف  م��ن  ال��ع��رب��ي  الأدب  ب��ه  م��ا يتميز 
الثقافية  والكنوز  واملو�سوعات،  الأ�ساليب 
“املركز  ي�ست�سيف  كما  العربية،  الآداب  يف 
العربي الربيطاين” اأم�سية �سعرية جتمع 

ال�ساعرين خالد البدور، وعفراء عتيق.
ال�سعبي،  الأدب  ع���ن  احل���دي���ث  اإط�����ار  ويف 
اأبو  دب��ي  الكاتبة  ماكفارلني  مت���ارا  حت���اور 
ال��ه��ول يف ن��ق��ا���ص ح���ول ع����وامل ال��ك��ت��اب��ة يف 

والأ�ساليب  الإم����ارات����ي،  ال��ف��ل��ك��ل��ور  جم���ال 
ت��ق��دم م��ن خاللها  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  امل��ث��ل��ى 
�سالون  ي�ست�سيف  كما  ال�سابة،  لالأجيال 
ال�ساعر  الأدب�������ي  الإجنليزي”  “القلم 
خ��ال��د ال���ب���دور، ل��ي��ت��ح��دث ع���ن جت��رب��ت��ه يف 
جم���ال ال����رتاث ال�����س��ف��ه��ي الإم����ارات����ي، ويف 
يف  الثقافة  “دائرة  تنظمها  اأخ���رى  جل�سة 

الإماراتي  اخلطاط  ي�ستعر�ص  ال�سارقة”، 
خالد اجل��الف واق��ع م�سهد اخلط العربي 

يف الدولة.
وتقدم ال�سارقة خالل م�ساركتها يف املعر�ص 
ثقافية جت�سد  ومبادرات  موؤ�س�سات  جتارب 
روؤية الإمارة على اأر�ص الواقع جتاه �سناعة 
الكتاب والنهو�ص باحلراك الثقايف واملعريف، 

حيث ي�سارك �سمن جناح الإم��ارة كل من؛ 
هيئة ال�سارقة للكتاب، التي تتوىل الإ�سراف 
املعر�ص،  ال�سارقة يف  على برنامج فعاليات 
واحت������اد ك���ت���اب واأدب�������اء الإم���������ارات، وهيئة 
ال�سارقة،  يف  وال�سياحي  التجاري  الإمن���اء 
والتلفزيون،  ل���الإذاع���ة  ال�����س��ارق��ة  وه��ي��ئ��ة 
واملنطقة  الإماراتيني،  النا�سرين  وجمعية 

احلرة ملدينة ال�سارقة للن�سر، ودارة الدكتور 
القا�سمي،  ومن�سورات  القا�سمي،  �سلطان 
ومعهد  ال�������س���ارق���ة،  يف  ال���ث���ق���اف���ة  ودائ��������رة 
ال�سارقة للرتاث، واملجل�ص الإماراتي لكتب 
ال��ي��اف��ع��ني، وج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة، وجمموعة 
حدود،  بال  وثقافة  احلكمة،  وبيت  كلمات، 

ومبادرة 1001 عنوان.

تناق�ص راهن احلراك الثقايف وجذوره الرتاثية

الإمارات  اأدباء  جتمع  �سعرية  واأم�سية  حوارية  جل�سة   15
يف فعاليات ال�سارقة �سيف �سرف »لندن الدويل للكتاب«

•• بقلم د. حممود علياء

القرق  �سالح  عي�سى  امل��رح��وم  الكبري  الفقيد  ع��رف��ت    
ي�ستعّد  وهو  املا�سي  اخلمي�ص  يوم  ترّجل  ال��ذي  الفار�ص 
ل�ستقبال �سهر رم�سان املبارك، عرفته على مدى اأربعني 
لقاءاته،  بدبي، ويف مكتبه، ويف  بدارته  عاماً يف جمل�سه 
ويف املوؤمترات الكثرية التي �سارك فيها باحثاً ومتحّدثاً 
وم�ست�سرفاً للم�ستقبل، �سواء داخل دولة الإمارات العربية 
احل�سيف،  ال��راأي  رج��ل  بحق  فكان  خارجها.  اأو  املتحدة 
وال�سديد، بقدر ما كان �ساحب الكلمة امل�سوؤولة، والروؤية 
ال�ساملة، والتحليل املو�سوعي، والنظرة الثاقبة ال�سائبة، 
والإلتزام الكامل. حتى غدا اأبو �سالح بحق -رحمه اهلل- 
مدر�سة بل جامعة مت�سي على قدمني. يق�سده اجلميع 
وال�سديق  وال�ساب،  وال�سايب  ال��داين،  اإىل  القا�سي  من 
معني  من  والنهل  براأيه،  لال�ستنارة  والبعيد،  والقريب 
خربته، وال�ستزادة من جتاربه ال�ساملة، وعلمه الرا�سخ، 
الكتب،  وع���امل  احل��ي��اة،  م��ع��رتك  ال��وا���س��ع��ة، يف  وثقافته 

وتباين ال�سوؤون والأمور.
دبلوما�سياً  ال��ق��رق  ���س��ال��ح  عي�سى  امل���رح���وم  ك���ان  ل��ق��د    
املجيد،  امل�ستمع  فهو  رف��ي��ع،  ط���راٍز  م��ن  وعاملياً  اإم��ارات��ي��اً 
واملو�سوعي  الواقعي  وامل��ح��اور  اللبق،  الكّي�ص  وامل��ح��ّدث 
الهادف، الذي يحر�ص على اأن ي�سّمي الأ�سياء باأ�سمائها، 
وبدقة م�سطلحها اللغوي، دون مداورة اأو حماباة. يقراأ 
التعبري  يعتمد  وو����س���وح،  ب�سال�سة  وي��ك��ت��ب  بح�سافة، 
الدقيق.  مكانها  يف  الدقيقة  امل��ف��ردة  وي��خ��ت��ار  امل��ب��ا���س��ر، 
ويعتقد بثباٍت ب�سّحة ما قاله عامل النف�ص ال�سهري ِكهلَْر 
�ساحب نظرية ال�ستب�سار )باأّن من ل ي�ستطيع اأن يعرّب 
عما يجول يف فكره تعبرياً منطقياً �سليماً، ل ي�ستطيع اأن 

يفكر تفكرياً منطقياً �سليماً(.
   تعّلم املرحوم ال�سفري عي�سى �سالح القرق يف مدر�سة 
احلياة الُكربى من مطالعاته املت�سّعبة، وقراءاته الكثرية، 

امل�ستقيم  اخل��ّط  ب��اأّن  واأيقن  الأوىل،  درا�سته  اإىل  اإ�سافة 
اح��رتام ذكاء  واأّن  اأق�سر م�سافة بني نقطتني،  دائماً  هو 
النا�ص هو مفتاح النجاح، واأّن الجتهاد هو الباب الوا�سع 
للتطّور وللتطوير، واأّن املجتمع هو املدر�سة الكربى التي 
ل ين�سب معينها، ول ي�سّح زيت نورها، فهي التي ترفدنا 
ال�سواب، ونتجّنب اخلطاأ،  كّل يوم منهج  لنتعّلم  جميعاً 
لتقومي ال�سلوك، وتكري�ص �سّحة القرار، واحلر�ص على 

جناح اأية مبادرة واللتزام بال�سحيح والأ�سح. 
زايد-  ال�سيخ  املرحوم  ج��داً من  ك��ان رحمه اهلل، قريباً    
طيب اهلل ثراه- وكذلك من املرحوم ال�سيخ را�سد- طيب 

اهلل ثراه- 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  وكذلك 
حاكم  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد 
ال�سمو حّكام  اأ�سحاب  اأم��ّد اهلل يف حياته ومن  ال�سارقة، 

الإمارات عامة. يقدرون دوره يف تاأ�سي�ص امل�سرية الحتادية 
وجناحه، ويف جناح املوؤ�س�سات التجارية وامل�سرفية التي 
اإداراتها. وكذلك يف دوره  اأ�ّس�سها وتوىّل رئا�سة جمال�ص 
الدبلوما�سي �سواء يف الظروف العتيادية، اأو الطارئة، ملا 
يف راأيه من ح�سافة، ويف اأدائه من كيا�سة، ويف ب�سريته 
من حكمة، وما يف عالقاته املحلية والإقليمية والعربية 
اجلميع،  اح��رتام  ،اأك�سبه  و�سمول  ات�ساع  من  والدولية 
وت��ق��دي��ره��م وث��ق��ت��ه��م، وت��ك��رمي��ه��م ل�����س��ع��ادت��ه ع��ل��ى مدار 

حياته.
  ويف اإحدى حواراتي ال�سحفية معه �ساألته -رحمه اهلل-: 
ما هو اأثمن اأ�سرار الدبلوما�سية؟ فاأجاب هو: اأن توافق 
بحذر، واأن تعار�ص دون اأن تكون مكروهاً. اأما اأطرف ما 
الدبلوما�سية،  ع��امل  يف  يجول  عما  �سعادته  ي��روي��ه  ك��ان 
فهو قول الأديب اليرلندي ال�ساخر وال�سهري برنارد �سو 

فقال:  للدبلوما�سي،  تعريفه  عن  م��ّرة  ذات  �سئل  عندما 
)الدبلوما�سي اإذا قال نعم يعني رمّبا، واإذا قال رمّبا يعني 
ل، اأما اإذا نطق بكلمة ل، فالأف�سل اأن ل يعمل باحلقل 

الدبلوما�سي(.
  اأما عن �سداقات املرحوم ال�سفري عي�سى �سالح القرق 
املحلّية والإقليمية والعربية والدولية فحّدث ول حرج، 
فكان من اأبرز اأ�سدقائه يف م�سر الدكتور حممود فوزي، 

والدكتور حممود ريا�ص،
عبداملجيد،  ع�سمت  والدكتور  مو�سى،  عمرو  والدكتور   
ويف بريطانيا رئي�ص احلكومة الربيطانية الأ�سبق ال�سري 
ودولة  م��ال��ك،  ���س��ارل  ال��دك��ت��ور  لبنان  ويف  ه��ي��ث،  اإدوارد 
با�ستمرار يف  ي��زوره  ك��ان  وال��ذي  �سليم احل�ص،  الدكتور 
مكتبه بدبي، كّلما قدم اإىل دولة الإمارات العربّية املتحدة. 
وقد ح�سرت ذات مّرة لقاءهما يوم اأهدى دولة الدكتور 
�سليم احل�ص كتابه )تعالوا اإىل كلمة �سواء( اإىل معايل 
عي�سى �سالح القرق، وكتب يف الإه��داء )هذه ب�ساعتكم 
رّدت اإليكم.( وهو ما يذكرنا تاريخياً باخلليفة العبا�سي 
ربه  الفريد( لب��ن عبد  )العقد  ِكتاب  اإليه  اأه��دي  ال��ذي 
الأديب الأندل�سي ال�سهري، وبعدما ت�سفحه اخلليفة قال 

كلمته ال�سهرية: )هذه ب�ساعتنا رّدت اإلينا.(
ال��ق��رق علماً يف عامل  امل��رح��وم عي�سى �سالح  ك��ان  لقد    
وال�ستثمار  وال��ث��ق��اف��ة،  والأدب  والق��ت�����س��اد،  ال�سيا�سة 
وال���ت���ج���ارة، وق����د ح��ر���ص ط����وال ح��ي��ات��ه ع��ل��ى اخلطوة 
املن�سود،  النجاح  لتحقيق  املنا�سب  ال��وق��ت  يف  امل��درو���س��ة 
رفيع،  وخلق  ج��م،  بتوا�سع  امل��رج��ّوة،  الن�سيحة  وتقدمي 

واأدٍب لفت، ومثابرة دوؤوبة.
  �ساألته ذات مّرة، قال اأحد احلكماء ين�سح ابنه: ) يا بني 
اإذا اأردت النجاح باحلياة فعليك بخم�ص هي اأوًل اليقظة 
الذي  الذكاء  وثالثاً  النا�ص،  مع  ال�سدق  وثانياً  الباكرة، 
يت�سّيد الفر�ص، ورابعاً ح�ساب لكّل الحتمالت، وخام�ساً 
ف��ق��ال -رح��م��ه اهلل -هذه   ) اإل���ي���ه.  ت�سعى  ه���دف حم���ّدد 

الواحدة ل ت�ستطيع  اليد  اأ�سابع  الو�سايا اخلم�ص مثل 
ال�ستغناء عن اأي واحد منها.

  وت��ذك��رن��ا ع��ائ��ل��ة اآل ال��ق��رق ال��ك��رام يف دول���ة الم����ارات 
وكتاباتهم  وثقافتهم  اأبنائها  باإبداعات  املتحدة  العربية 
حيث الأديب املوؤّرخ الراحل، الأ�ستاذ حممد �سالح القرق- 
رحمه اهلل- والأديب الدبلوما�سي الراحل الأ�ستاذ عي�سى 
�سالح القرق- رحمه اهلل، وال�ساعر الأديب الدكتور فريد 
رجاء  واملثقفة  الكاتبة  الدكتورة  القرق وحرمه  عبداهلل 

عي�سى القرق،
املبدعني  م��ن  ب��امل��زي��د  يب�ّسر  مب��ا  حياتهما  يف  اهلل  اأم���ّد   
وامل��ب��دع��ات يف الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة م��ن العائلة ب���اإذن اهلل، 
اأكلها كّل حني  توؤتي  الطّيبة  الطّيبة كال�سجرة  فالكلمة 

باإذن رّبها.
عاملنا  يف  الكثرية  الأدب��ي��ة  بالعائالت  يذّكرنا  ما  وه��ذا    
يف  اجل�سر  واآل  اليازجي  واآل  الب�ستاين  اآل  مثل  العربي 
لبنان، وباآل تيمور واآل الرافعي يف م�سر، وباآل ال�سباعي 
الإبراهيمي  وب��اآل  فل�سطني،  وب��اآل طوقان يف  �سوريا،  يف 
الأ�سر  املغرب وغريها من  الفا�سي يف  وب��اآل  يف اجلزائر، 
عاملنا  يف  والإب�����داع  وال��ف��ك��ر  والأدب  بالثقافة  ال��ع��ري��ق��ة 
يّف  ال�سريف ) اخلري  النبوي  العربي. وجاء يف احلديث 

ويف اأّمتي اإىل يوم القيامة (.
واإىل  ف��ي��ه،  نق�سان  ل  ال���ذي  التمام  اإىل  يتطّلع  وكّلنا    

الكمال الذي ل زيادة عليه، والكمال هلل وحده.

واجلامعة  العزيز  وال�سديق  الكبري  الفقيد  اهلل  رح��م 
التي ل ين�سب معينها ول يخفق بريقها املرحوم الأ�ستاذ 
عي�سى �سالح القرق - اأبو �سالح - واأ�سكنه ف�سيح جناته، 

مع ال�سديقني والأبرار 
و “ اإنا هلل واإنا اإليه راجعون« .

َ َعلَْيِه  َفِمْنُهم  َدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلّ َن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ ) ِمّ
ُلوا َتْبِدياًل ( ن َينَتِظُر َوَما َبَدّ ى َنْحَبُه َوِمْنُهم َمّ ن َق�سَ َمّ

عي�ســــى �ســـالح القـــــرق فـــــار�س ترّجـــــل

اأكادميية ال�سعر ت�سدر كتاب »املتغري يف الروؤية ال�سعرية الإماراتية«

•• ال�شارقة-الفجر:

�سيف  م�ساركتها  فعاليات  برنامج  عن  ال�سارقة  اأعلنت 
“معر�ص لندن الدويل للكتاب” 2022 يف دورته  �سرف 
ال�49، التي تقام يف الفرتة ما بني 5-7 اأبريل اجلاري يف 
مركز اأوملبيا للمعار�ص، حيث تنظم 15 جل�سة حوارية 
اإىل  اإ�سافًة  الن�سر،  وم�ستقبل  الثقافة  ق�سايا  ح��ول 
من  لوحات  وا�ستعرا�ص  فنية،  وور�ص  �سعرية  اأم�سيات 

الرتاث الإماراتي والفنون ال�سعبية.
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ال��ك��ث��ري من  ت��ع��اين منها  ال��ت��ي  ال��ق�����س��اي��ا  اإح����دى  امل�سل�سل،  وي��ن��اق�����ص 
زوج��ه��ا، وطلبها  تنف�سل عن  اأن  ق��ررت  التي  )ف��ات��ن(  ح��ول  ال�سيدات، 
الطالق لتجد بعدها اأنها اأمام حماكم وقوانني، متنعها من الزواج 

بعد النف�سال ب�سبب اأبنائها.
�سريف  ك��رمي،  نيللى  بطولة  حربى(  اأم��ل  )فاتن  م�سل�سل 
�سالمة، هالة �سدقي، خالد �سرحان، حممد ال�سرنوبى، 
وعدد  عبدالغنى  وفادية  ث��روت، جيالن عالء  حممد 
عي�سى  اإب��راه��ي��م  تاأليف  ال�سباب،  الفنانني  م��ن  اآخ��ر 
واإخ����راج  التلفزيونية،  ب��ال��درام��ا  جت��ارب��ه  اأوىل  يف 
كرمي  نيللى  مع  للعمل  يعود  ال��ذي  العدل  ماندو 
مرة اأخرى بعد جناحهما يف )لأعلى �سعر( الذي 

عر�ص عام 2018.

املذيعة هم�سة حميي الدين تن�سم مل�سل�سل 
حربي"  اأمل  "فاتن 

لأبطال  الدين  حميي  هم�سة  املذيعة  ان�سمت 
عر�سه  وامل��ق��رر  ح��رب��ي،  اأم���ل  ف��ات��ن  م�سل�سل 

رم�سان 2022.
ل�"بوابة  خ��ا���ص  ت�سريح  يف  هم�سة  وق��ال��ت 
الأهرام" اإنها �ستقوم بتقدمي �سخ�سية �سها 
وه���ي زوج���ة ال��ف��ن��ان خ��ال��د ���س��رح��ان والذي 
يقدم دور م�ست�سار، وتعمل ربة منزل ولديها 
طفالن ولد وبنت، حيث اإنها متحم�سة جدا 
اأحداث  داخ��ل  لها  ومنحازة  فاتن  لق�سية 

امل�سل�سل.
التي  ال��ث��ان��ي��ة  امل�����رة  ه���ي  ه����ذه  اأن  ي���ذك���ر 
الدين  املذيعة هم�سة حميي  تخو�ص بها 
م�سل�سل  يف  دوره���ا  بعد  التمثيل  جت��رب��ة 

فرح". "الآن�سة 
م�سل�سل )فاتن اأمل حربى( بطولة نيللى 
���س��الم��ة، ه��ال��ة �سدقي،  ���س��ري��ف  ك����رمي، 
خالد �سرحان، حممد ال�سرنوبى، حممد 
وف��ادي��ة عبدالغنى  ع��الء  ث���روت، جيالن 
تاأليف  ال�سباب،  الفنانني  من  اآخر  وعدد 
اإبراهيم عي�سى يف اأوىل جتاربه بالدراما 
التليفزيونية، واإخراج ماندو العدل الذي 
يعود للعمل مع نيللى كرمي مرة اأخرى 
الذي  ���س��ع��ر(  )لأع��ل��ى  ب��ع��د جناحهما يف 

عر�ص عام 2018.

اأنغام تغني ترت )فاتن اأمل حربي(
النجمة  اإن  العدل،  مدحت  الدكتور  �سرح 
اأنغام �ستقوم بغناء ترت م�سل�سل "فاتن امل 

حربي" واملقرر عر�سه يف رم�سان 2022. 
جاء ذلك يف حواره بربنامج "الفيل�سوف" والذى يقدمه الكابنت اأمين 
الكابنت  وال��ذي يقدمه  اأم،  اإف  �سبورت  اون  رادي��و  يون�ص على حمطة 

اأمين يون�ص اأيام الأحد والثالثاء واخلمي�ص من كل اأ�سبوع.
تاأليف  م��ن  حربي" وه��و  اأم���ل  "فاتن  م�سل�سل  اأن  اإىل  ال��ع��دل  واأ���س��ار 
اب��راه��ي��م عي�سى واإخ�����راج حم��م��د ج��م��ال ال��ع��دل، ي��ت��ح��دث ع��ن قانون 

الأحوال ال�سخ�سية بعد مراجعة الأزهر ال�سريف.
واأكد العدل اأنه �سيقوم بكتابة الكلمات الدكتور مدحت العدل واأحلان 

اأحمد جمال العدل وتقول كلمات الأغنية:
"اأنا م�ص �سعيفة وليا يف احلياة مطرح.. وم�ص قابلة اأكون كومبار�ص 

على امل�سرح وقادرة زى ما اجنرح اأجرح ".

هند �سربي: فر�سة 
ثانية يف مو�سم ثاٍن 
لـ )البحث عن عال(

"اأنا هكمل".. كانت هذه اآخر كلمات عال عبد ال�سبور يف احللقة الأخرية 
من املو�سم الأول من "البحث عن عال".

فاجاأت هند �سربي جمهورها يف فيديو ن�سرته عرب ح�سابها اخلا�ص على 
اإذ  اأن رحلة عال عبد ال�سبور املليئة باملغامرات م�ستمرة،  اإن�ستجرام يوؤكد 
املو�سم  ياأتي  لأخ���رى،  بداية  هي  ق�سة،  نهاية  اأن  عال  عّلمتنا  "كما  قالت 
 ، ثان مرتقب  لتنال هي فر�سة جديدة"، معلنة بذلك عن مو�سم  الثاين 

ح�سريا على نتفليك�ص.
لقى املو�سم الأول من امل�سل�سل الذي عر�ص يف 3 فرباير املا�سي، تفاعال 
بني اجلمهور الذي تابع ق�سة عال عبد ال�سبور ورحلتها املليئة باملغامرات 
ال�سيقة لإعادة اكت�ساف ذاتها والتاأقلم مع حتديات واقعها اجلديد يف قالب 

كوميدي درامي.
كمنتج  �سربي  هند  للنجمة  جتربة  عال" اأول  عن  "البحث  م�سل�سل  يعد 
اأملع النجوم.. كما ياأتي املو�سم الثاين  منفذ، و�ساركها يف العمل نخبة من 

تاأكيدا على التزام نتفليك�ص بتقدمي ق�س�ص عربية اإىل العامل.

�سرف يف  اأ�سماء جالل �سيفة  ال�سابة  الفنانة  حتل 
م�سل�سل "الكبري اأوي 6"، حيث تظهر يف عدد من 
ب�سيوف  ال�ستعانة  مت��ت  حيث  امل�سل�سل،  حلقات 
ال�سرف يف كل حلقتني من حلقات اجلزء ال�ساد�ص، 
الكدوانى،  ماجد  منهم  ال�سرف  �سيوف  وع��دد من 
ح��م��دى امل��ريغ��ن��ى، وع����دد م���ن ال��ن��ج��وم، وه���و من 
�سالم،  اأح��م��د، حممد  رح��م��ة  م��ك��ي،  اأح��م��د  بطولة 
بيومي فوؤاد، ه�سام اإ�سماعيل، �سما اإبراهيم، حممد 
اأحمد  واإخ�����راج  �سقر  م�سطفى  وت��األ��ي��ف  اأوت���اك���ا، 
اجلندي.وعر�ص اجلزء الأول من م�سل�سل "الكبري 
واأ�سبح  ك��ب��رياً  جن��اح��اً  وحقق   ،2010 اأوى" ع��ام 
يتم  التي  الكوميدية  امل�سل�سالت  اأب���رز  م��ن  واح���داً 

عر�سها يف �سهر رم�سان من كل عام، وذلك بعدما 
مت تقدمي 4 اأجزء اأخرى اأعوام 2011، 2013، 
2014، 2015، وتدور اأحداثه حول عمدة قرية 
تواأم  �سقيقني  وج��ود  اكت�سف  ال��ذي  "املزاريطة"، 
ل����ه، وحت�����دث م���واق���ف ك��وم��ي��دي��ة وم���ف���ارق���ات بني 

الأخوة الثالثة.
برومو  يف  ج��الل  اأ�سماء  ظهرت  اآخ��ر؛  �سعيد  على 
"�سوت�ص بالعربي"، وهو فورمات الن�سخة  م�سل�سل 
تتواجد  حيث  ال�سم،  نف�ص  حتمل  التي  الأمريكية 
ك�سيف �سرف يف العمل، وي�سارك يف بطولة امل�سل�سل 
ي��ا���س��ني واأح���م���د داوود، و���س��ب��ا م���ب���ارك، رمي  اآ���س��ر 
م�سطفى، حممد �ساهني وتارا عماد، امل�سل�سل من 

تاأليف حممد حفظي ويا�سر عبداملجيد، اإنتاج طارق 
وحتظى  عبداحلميد،  ع�سام  واإخ����راج  اجل��ن��اي��ن��ي، 
ب�سعبية كبرية يف  امل�سل�سل  الأمريكية من  الن�سخة 
 8.4 تقييم  امل�سل�سل  ح�سد  حيث  العربي،  الوطن 

.IMDb على موقع
رم�سان  يف  �ستتواجد  كانت  جالل  اأ�سماء  اأن  يذكر 
من خالل امل�ساركة يف بطولة م�سل�سل "لم �سم�سية" 
قبل اأن تعلن ال�سركة املنتجة تاأجيل العمل لرم�سان 
الوقت، وي�سارك يف بطولة لم  املقبل نظًرا ل�سيق 
اأحمد رزق،  اإي��اد ن�سار،  �سم�سية كل من منى زك��ي، 
اأ�سماء جالل، وهو ومن تاأليف مرمي  �سو�سن بدر، 

نعوم، واإخراج كرمي ال�سناوي.

يوا�سل الفنان ال�ساب اأحمد النجار ت�سوير دوره يف 
م�سل�سل "جزيرة غمام" املقرر عر�سه خالل املو�سم 
و  لطفي  ط��ارق  الفنان  بطولة  املقبل،  الرم�ساين 
فتحي ع��ب��دال��وه��اب، اأح��م��د ام��ني، م��ي ع��ز الدين، 
وجمموعة كبرية من النجوم، تاأليف عبدالرحيم 

كمال، اإخراج ح�سني املنباوي.
بامل�ساركة  �سعادته  ع��ن  النجار  اأع���رب  جانبه،  م��ن 
به  ي�سارك  بامللحمة، حيث  الذي و�سفه  العمل،  يف 
جمموعة كبرية من النجوم الكبار، وي�سهد معارك 
النجار  اأحمد  ويقول  ابطاله،  بني  كبرية  متثيلية 
الكبري  الكاتب  م��ع  العمل  املا�سي  ال��ع��ام  متنيت   :

جزيرة  يف  احللم،  هذا  وحتقق  كمال،  عبدالرحيم 
غمام، حيث ر�سحني للعمل املخرج ح�سني املنباوي، 

الذي �سعدت اأي�سا بالعمل معه خالل امل�سل�سل.
�ساب  �سخ�سية  امل�سل�سل  خ��الل  اأج�����س��د  واأ����س���اف: 
���س��ب��اب ال�سعيد  ك��ب��ري م���ن  ع����دد  م���ت���دي���ن، م��ث��ل 
الدين،  با�سم  ا�ستغاللهم  يتم  ال��ذي��ن  والأري�����اف 
حيث يثق يف �سيخه ثقه عمياء، تت�سبب يف توريطه 

يف بع�ص الأمور.
اأجل  من  ال�سعيدية  اللهجة  تعلم  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
"لوكي�سن"  داخل  م�سحح  وجود  بجانب  امل�سل�سل، 
ال��ت�����س��وي��ر، وه���و م��ن الأم�����ور ال��ت��ي ك��ان��ت مرهقة 

داخل العمل الذي تدور اأحداثه فى اإطار �سعيدى 
وي��ن��اق�����ص ���س��راع��ا ع��ل��ى احل���ك���م، وامل�����س��اك��ل التي 

حتدث.
"جزيرة غمام" تاأليف عبدالرحيم كمال  م�سل�سل 
امل��ن��ب��اوى وب��ط��ول��ة ط���ارق لطفى،  واإخ����راج ح�سني 
اأمني،  اأحمد  ال��وه��اب،  ال��دي��ن، فتحى عبد  مى عز 
ري���ا����ص اخل������وىل، ع��ب��د ال���ع���زي���ز خم���ي���ون، حممد 
ج��م��ع��ة، ه��ب��ة ع��ب��د ال��غ��ن��ى وظ��ه��ور خ��ا���ص للفنانة 
وفاء عامر، وتدور اأحداث العمل يف حقبة تاريخية 
بالع�سرينيات اأي قبل 100 عام من الآن، واأحداث 

اجتماعية م�سرية قبل 100 عام من الآن.

هالة �سدقي: م�سل�سل "فاتن اأمل حربي" 
�سيحدث �سجة يف القانون امل�سري 

قالت الفنانة هالة �سدقي اإنها تتابع حاليا ت�سوير م�ساهدها 
يف م�سل�سل "فاتن اأمل حربي" واملقرر عر�سه رم�سان 2022.

ل�"بوابة  خا�ص  ت�سريح  يف  �سدقي  هالة  الفنانة  واأك��دت 
الأهرام" اأن م�سل�سل "فاتن اأمل حربي" من املتوقع اأن يحدث 
حالة من ال�سجة واجلدل الوا�سع يف القانون امل�سري، حيث 
الرم�ساين  امل�سل�سل  يف  �سرف  ك�سيفة  تواجدها  عن  اأعلنت 
القادم "فاتن اأمل حربي"، وذلك بعد تغيبها عن امل�ساركة يف 

عمل خا�ص للمو�سم الرم�ساين.

اأ�سماء جالل �سيف �سرف "الكبري 
اأوي 6" و"�سوت�س بالعربي"

اأحمد النجار: تعلمت اللهجة 
ال�سعيدي من اأجل )جزيرة غمام(
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اكت�ساف بروتينات توؤثر يف طول عمر الإن�سان
مرتبط  الإن�سان  عمر  ط��ول  اأن  ا�سكتلندا،  يف  اإدن���ربة  جامعة  علماء  اأعلن 
املركبني  هذين  ت�ستهدف  التي  الأدوي���ة  واأن  ال��دم.  بروتينات  من  بنوعني 

ميكنها اإبطاء عملية ال�سيخوخة.
وت�سري جملة Nature Aging، اإىل اأن الباحثني در�سوا وحللوا نتائج 
�ست درا�سات جينية �ساملة مكر�سة ل�سيخوخة الإن�سان، وات�سح لهم اأن اثنني 
واأن  املختلفة.  العمر  �سلبا يف موؤ�سرات  يوؤثران  857 مركبا،  من جمموع 
الأ�سخا�ص الذين ورثوا احلم�ص النووي الذي عزز م�ستوى الربوتينات، 
كان طول عمرهم اأق�سر مقارنة بالآخرين. وينتج كبد الإن�سان الربوتينني 
 ،)Apolipoprotein A1( )LPA( 1 الأول- اأبوليبوبروتني اأي
اأن هذا الربوتني يلعب دورا مهما يف عملية تخر  حيث يعتقد الباحثون 
الدم. واأن ارتفاع م�ستوى LPA مرتبط بخطر الإ�سابة بت�سلب ال�سرايني. 
 )VCAM1(  1 الوعائية  اخلاليا  الت�ساق  ج��زيء  الثاين،  والربوتني 
البطانة، وهي طبقة �سمكها خلية واح��دة تبطن  يوجد على �سطح خاليا 
امل�ستخدمة يف عالج  الأدوي��ة  اأن  اإىل  الباحثون،  وي�سري  الدموية.  الأوعية 
اأن  ميكن   VCAM1و  LPA م�ستوى  خف�ص  طريق  ع��ن  الأم��را���ص 

حت�سن جودة وطول العمر.

اأخ�سائي اأمرا�س جلدية: بع�س ال�سامات ميكن اأن تكون قاتلة
اأعلن الدكتور نيقولي دميرتيف، اأخ�سائي الأمرا�ص اجللدية يف م�ست�سفى 
اإ�سارة  هو  اجللد  على  ونتوءات  بقع  اأي  ظهور  اأن  الإ�سرائيلي،  "األودرم" 

تثري القلق، لذلك يجب مراقبة الوحمات على اجل�سم.
"م�سطلح  لالأنباء،  الرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  الطبيب  ويقول 
اخلاليا  معينة-  خاليا  جتمع  عن  ناجت  نتوء،  لالأطباء  يعني  "ال�سامة" 
لذلك  البنف�سجية.  ف��وق  الأ���س��ع��ة  م��ن  حتمينا  اخل��الي��ا  ه��ذه  ال�سباغية. 
الأ�سمر-  اللون  ال�سم�ص فرتة طويلة يكت�سب اجللد  التعر�ص لأ�سعة  عند 
 - خبيث  ورم  اإىل  تتحول  والتي  اخلاليا،  ه��ذه  عمل  عن  الناجت  ميالنني، 
الورم امليالنيني، الذي ينت�سر ب�سرعة عالية جدا. وهذا الورم ال�سرطاين 
ين�ساأ نتيجة ا�سطراب عملية ان�سطار اخلاليا ال�سباغية، لأ�سباب عديدة، 
ال�سامات،  ك��رة  ال�سم�ص،  لأ�سعة  طويلة  لفرتة  اجللد  تعر�ص  اأول  منها 

وحالت �سعف املناعة وال�ستعداد الوراثي".
�سرطاين، عندما  ورم  اإىل  ال�سامات  ه��ذه  احتمال حت��ول  ي��زداد  ل��ه،  ووفقا 
اأن  كما  البنف�سجية.  ف��وق  لالأ�سعة  با�ستمرار  تتعر�ص  اأو  اإ�سابتها  تتكرر 

احتمال الإ�سابة بالورم امليالنيني يزداد بزيادة مقا�ص "ال�سامة".
تظهر  امليالنينية  الأورام  م��ن  باملئة   10 ح��وايل  اأن  ثبت،  "لقد  وي��ق��ول، 
على  تظهر  الباقية  باملئة  و90  اجللد،  على  املوجودة  القدمية  بال�سامات 
�سكل نتوءات جديدة على اجللد. وهذه اإ�سارة ل�سرورة ا�ست�سارة الطبيب. 
ن�سوء  اإىل  اجل��دي��د،  النتوء  ول��ون  �سكل  واحل��رق��ة وتغري  ت�سري احلكة  كما 
ورم �سرطاين". وي�سيف، "ي�ستخدم الأطباء للت�سخي�ص الدقيق، مناظري 
جلدية خا�سة ت�سمح بك�سف طبقات اجللد العميقة. وعند اكت�ساف تغري يف 
ال�سامة يجب اإزالته. كما ين�سح باإزالة ال�سامات يف الأماكن التي تتعر�ص 

فيها اإىل اإ�سابة ب�سبب املالب�ص".

؟  اليدوية  ال�ساعة  ا�ستعمل  من  اأول  • من 
-هم اجلنود الربيطانيني .

؟  املعلقة  بابل  حدائق  بنى  • من 
- هو امللك الأ�سوري نبوخذ ن�سر الثاين 
؟  ال�سريك  عرف  من  اأول  • من 

-هم الرومان يف روما وال�سريك كلمة لتينية تعني الدائرة 
املجال�ص  على  ب��رمل��ان  كلمة  اأط��ل��ق  م��ن  اأول  م��ن   •

الوطنية وجمال�ص الأمة ؟
- هم الفرن�سيني واأ�سلها بارل وتعني كالم 

طوابع  ا�ستخدمت  ال��ع��امل  يف  دول��ة  اأول  ماهي   •
الربيد ؟

-هي بريطانيا يف عهد امللكة فكتوريا 
؟  الكعك  �سنع  من  اأول  • من 

-هم القدماء امل�سريني 

التي  وال�سفادع  البحرية  ال�سفادع  هي  الربمائية  احليوانات  من  جمموعات  ثالث  هناك  اأن  تعلم  • هل 
تعي�ص غالباً على الياب�سة ول ذيل لها. وال�سمندرية، واحليوانات احلجرية. 

اإىل  تعود  الياب�سة فهي  تعي�ص على  اأنها  الربمائية، ورغم  من احليوانات  1040 جن�ساً  اأكر من  • هناك 
املاء ملو�سم املعا�سرة، حيث ت�سع البيو�ص هناك. 

 200 اأو   150 اإىل  اأطول حياة قد ت�سل  اأن الفيل يعي�ص  اأن من بني احليوانات الثدية يعتقد  • هل تعلم 
 100 اأكر من  اأي�ساً  �سنة، واحل�سان يعي�ص اأحياناً فوق ال�50 عاماً. ومن بني الطيور فاإن الن�سور تعي�ص 
�سنة. اأما بطل احلياة الطويلة فهي ال�سلحفاة، فهناك �سلحفاة م�سهورة جداً تدعى �سلحفاة موي�سيو�ص عا�ست 

بكل تاأكيد 152 �سنة ومنهم من يعي�ص اأكر من 200 �سنة. 
• هل تعلم اأن الكنغر يعترب اأحد اأغرب واأقدم اأجنا�ص احليوانات املوجودة على الأر�ص اليوم. وهو يتواجد 
بكرة يف ا�سرتاليا، وي�ستهر بجرابه املوجود على بطنه الذي يحمل فيه �سغريه بعد الولدة. يقف الكنغر 
اأمامية ق�سرية ذات خمالب �سغرية، ورج��الن خلفيتان  اأرج��ل  النمو بطول حوايل مرتين. ولديه  املكتمل 

طويلتان جداً وهما اللتان متكنان الكنغر من القفز مل�سافات طويلة ت�سل اأحياناً اإىل 6 اأمتار.
اخلوف  عند  لي�ص  ولكن  دموع  له  تنزل  التم�ساح  واأن  �سعيداً.  يكون  عندما  ذنبه  يهز  الكلب  اأن  تعلم  • هل 

اأو الأمل، اإمنا عندما يكون ياأكل �سيئاً اأكرب من ات�ساع فتحة فمه، واأن القط يقو�ص ظهره عند اخلوف. 

�شروق
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املوز فاكهة عالية القدرات 
الفنلندي  اخلبري  لتيكاينن  رييغو  اأعلن 
"الفاكهة  ه��و  امل���وز  اأن  التغذية  جم��ال  يف 
الرائدة بال منازع" ملزاياه الغذائية متعددة 
الفاكهة  وي��ع��د  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات،  وم��ت��ن��وع��ة 
الأك����ر ا���س��ت��ه��الك��ا ع��امل��ي��ا. ف���امل���وز، ف�سال 
الغذائية/ال�سحية  بالعنا�سر  غ��ن��اه  ع��ن 

كالبوتا�سيوم، بن�سبة 487 ملغ لكل موزة وهو مفيد يف خف�ص �سغط الدم، 
واملغنيزيوم، والفيتامينات "اأ" و"ب" و"ج"، يتوفر على فوائد اأخرى متغرية 
اأن  حيث  ن�سجه  مراحل  من  مرحلة  لكل  املواكب  ق�سرته  ل��ون  لتغري  وفقا 
اأخ�سر  املوز  اأن  واأو�سح رييغو لتيكاينن  لكل لون مزايا غذائية خا�سة به. 
بالإ�سافة  فيه،  ال�سكر  م�ستوى  لنخفا�ص  ال���وزن  اإنقا�ص  يف  مفيد  ال��ل��ون 
اإىل  توفره على املواد امل�سادة لالأك�سدة املعززة ل�سحة اجلهاز اله�سمي. يف 
ال�سكر فيه  بال�سعرات احلرارية لرتفاع من�سوب  الأ�سفر غني  املوز  املقابل، 
وي�سلح كوجبة غذائية، واإن كان ل ين�سح به امل�سابون بداء ال�سكري. اأما املوز 
النا�سج بق�سرة منقطة ببقع �سوداء فيت�سمن كمية مرتفعة ن�سبيا من مادة 
"تي اآن اآف" امل�سادة لل�سرطان. فيما اإذا كان مفرطا يف الن�سج اإىل حد �سواد 
ق�سرته فقدرته اأعلى يف كبح تكاثر خاليا الأورام ال�سرطانية. ويلح اخلبري 
والفواكه  امل��وز  تناول  على  التعود  �سرورة  على  لتيكاينن  رييغو  الفنلندي 
ب�سكل عام يوميا، والتي ذكر منها "الكيوي والربتقال واليو�سفي واجلريب 
فروت والتوت وامل�سم�ص الأ�سود ونبق البحر"، لغناها بالفيتامينات املتنوعة 

ال�سرورية ومزاياها العالية الفائدة للتوازن ال�سحي جل�سم الإن�سان.

 عندما حان موعد �سروق ال�سم�ص ومع اول خيوطها الذهبية اطلت املولودة بوجهها ال�سغري الرائع .. و�سرخت 
القابلة مربوك انها بنت رائعة اجلمال وجهها م�سرق وجاءت للدنيا بات�سامة جميلة فهلل الب الذي ينتظر هذه 
اللحظة منذ �سنوات طويلة وقال انها �سروق .. �ساأ�سميها �سروق. مرت �سنوات كثرية تكرب فيها �سروق وتكرب حتى 
�سارت عرو�ص فاتنه �سعرها مبثل خيوط ال�سم�ص الذهبية ووجها اجمل ما تراه يف البلدة المنة حتى جاء يوم 
تنظره كل ام حني يتقدم منها من يقول زوجيني ابنتك ولكن هنا فالمر خمتلف فقد كان ابن الوزير هو من 
جاء ولكنه يريدها يف بيته جارية ولي�ست زوجة وعندما قال الب كلمته ابنتني لي�ست جارية �سرخ هذا ال�ساب 
وهدد بالقتل واخلراب ملن يع�سي له كلمة لكن الكلمة هنا كانت كلمة �سروق تلك الذكية اجلميلة الفاتنه واملاكرة، 
نعم ماكرة فهي تعرف ان اباها لن ي�ستطيع حماربة ابن الوزير وقد عرف عنه الغ�سب ال�سريع و�سفك الدماء، 
ح�سنا ايها ال�ساب اتركني ب�سعة ايام وتعاىل لتاأخذين، ذهب وكان يف قمة �سعادته ف�ستكون عنده جارية اجمل من 
كل جواري امللك بل الدنيا با�سرها. م�ساء ارتدت �سروق احلى ما عندها، جتملت وهي اجلميلة، تزينت وهي زينة 
فتيات املدينة وت�سللت بهدوء اإىل الق�سر، نعم طلبت مقابلة امللك وعندما �سمع رئي�ص احلر�ص مبطلبها �سحك، 
وقال منده�سا امللك نف�سه تريدين مقابلته فقالت و�ستندم ان مل تبلغه ذلك، اوؤكد لك انك �ستندم ان مل تبلغه، 
و�سل الكالم اإىل امللك وكان يجل�ص مع عائلته للع�ساء امللكة وابنتيها وابنها .. امريا و�سيم تتمناه كل فتاه، انحنت 
�سروق بتحية رقيقة وب�سوت هادىء قالت جئت ا�ستجري مبولي امللك ان ا�ستطاع ان يجريين فانتف�ص امللك، 
انا فمن ي�ستطيع غريي هاتي ما عندك .. حكت ما حدث وا�سافت انها لن تكون جارية  وقال وان مل اجريك 
لحد وان ارادها زوجة فهي اي�سا لن تقبل به فان يده ملوثة بالدماء ومن ل يخاف امللك ل يتورع عن عمل اي 
�سيء، فكيف تاأمن على نف�سها زوجة له .. �سوت جميل وكالم يدخل القلوب خا�سة ان كان قلب مثل قلب المري 
الو�سيم وقلب امللكة الم التي اعجبت ب�سجاعة تلك الفتاة التي ت�سلح بكلماتها وهدوئها وجمالها ان تكون زوجة 
امري، و�سيقدر ال�سعب كثريا ان تكون زوجة امللك القادم فتاه من وطنهم تك�سب ودهم وت�سع اململكة بني يديها 
ويد زوجها .. ح�سنا كل �سىء ي�سري كما ارادت �سروق ار�سل امللك يف طلب والد �سروق ليطلب ابنته زوجة لالمري 
واعلنت الفراح وارت�سمت ال�سعادة على كل وجه ما عدا وجه ابن الوزير، فكيف له ان يتحدى امللك وعندما اعلن 
غ�سبه بطريقته عند بيت �سروق وجد احلر�ص يف انتظاره، ح�سرت كل املدينة عر�ص المري والمرية ولكن الوزير 
وابنه مل يح�سرا ذلك العر�ص فلي�ص من املتبع ان يخرج ال�سجناء من �سجونهم ليح�سروا العرا�ص واحلفالت .

نحلة تتغذى على الرحيق يف حدائق وا�سعة يف �سنغافورة  - ا ف ب

اأن ثمار الفراولة ت�ساعد على التخل�ص من الدهون  ات�سح 
احل�سوية امل�سببة لحت�ساء ع�سلة القلب.

الفراولة  اأن  اإىل   ،Daily Express �سحيفة  وت�سري 
غنية ب��الأل��ي��اف ال��غ��ذائ��ي��ة، م��ا ي�����س��اع��د اجل�����س��م ع��ل��ى حرق 

الدهون احل�سوية التي ترتاكم يف منطقة البطن.
اأن الدهون احل�سوية املرتاكمة يف منطقة البطن  وت�سيف، 
ت�سبب اخ��ت��الل ت����وازن وع��م��ل ال��ه��رم��ون��ات، وت��خ��ف�����ص من 
ح�سا�سية اخلاليا لالأن�سولني وت�ساعد على ت�سكل اجللطات 
ت�سبب  اأن  وميكن  القلب  يف  م�سكالت  تخلق  التي  الدموية، 

حتى املوت املبكر.
 Wake Forest Baptist ولكن وفقا خلرباء مركز 
و�سول  عملية  تبطئ  ال��ذائ��ب��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأل��ي��اف  ال��ط��ب��ي، 

بالتايل  وه���ذا  الأم��ع��اء.  اإىل  امل��ع��دة  بعد ه�سمه يف  ال��ط��ع��ام 
ي�ساعد على التخل�ص من الدهون احل�سوية.

الغذائية  الأل��ي��اف  م��ن  غ��رام��ات   10 "كل  للخرباء،  ووف��ق��ا 
من  باملئة   3.7 م��ن  التخل�ص  يف  ت�ساهم  ال��ي��وم  يف  ال��ذائ��ب��ة 
وم��ن جانب  ���س��ن��وات.  م��دى خم�ص  على  ال��ده��ون احل�سوية 
اآخر ي�ساعد الن�ساط البدين املعتدل على التخل�ص من 7.4 
الفرتة  نف�ص  خالل  املرتاكمة  احل�سوية  الدهون  من  باملئة 

الزمنية". بح�سب و�سائل الإعالم.
وي�سيف الباحثون حتتوي الفراولة على تركيز عال حلم�ص 
الأنثو�سيانني، الأميني، الذي ي�ساعد على تخفي�ص م�ستوى 
وي�ساعد  ال��دم،  يف  الثالثية  والدهون  ال�سيئ  الكولي�سرتول 

ا على التحكم بالوزن. اأي�سً

مادة غذائية لذيذة الطعم حترق دهون البطن


