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تغيري ف�ضيلة الدم لزراعة الأع�ضاء بات ممكنا
الأع�����ض��اء، جنح علماء  زراع��ة  بعامل  ث��ورة حقيقة  �ضت�ضكل  يف خطوة 
بتغيري ف�ضيلة الدم لثالث كلى بهدف زراعتها مع التغلب على �ضرط 
�ضرورة املطابقة بني بع�ض ف�ضائل الدم لل�ضخ�ض الواهب واملري�ض.

ول ميكن زرع كلية من �ضخ�ض يحمل ف�ضيلة دم A ل�ضخ�ض يحمل 
املعطي  اإىل  ال���دم  ف�ضيلة  تغيري  ل��ك��ن  ال��ع��ك�����ض،  ول   ،B دم  ف�ضيلة 
ذكرت  ما  وبح�ضب  ال��زرع.  عمليات  من  املزيد  ب��اإج��راء  �ضي�ضمح  العام 
باحثون من جامعة  ا�ضتخدم  فقد  نيوز" الربيطانية،  "�ضكاي  �ضبكة 
بكلية  يت�ضل  وه��و جهاز  العادية،  احل��راري��ة  ال��روي��ة  اآل��ة  كامربيدج 
ب�ضرية ميرر الدم املوؤك�ضج عرب الع�ضو، للحفاظ عليه ب�ضكل اأف�ضل، 
عالمات  ي��زي��ل  ب��اإن��زمي  ال���دم  غ�ضل  وي��ت��م  امل�ضتقبل.  يف  وا�ضتخدامه 
الف�ضيلة التي تبطن الأوعية الدموية يف الكلى، ما يوؤدي اإىل حتويل 
الع�ضو اإىل نوع املعطي العام O، وبالتايل القدرة على زراعتها لدى 
اأي �ضخ�ض مهما كانت ف�ضيلة دمه. وو�ضفت عائ�ضة اإدمون�ضون، وهي 
اإ�ضابتها  ت�ضخي�ض  ومت  مان�ض�ضر،  يف  ب��ريي  مدينة  من  لطفلني  اأم 
باملرحلة الثالثة من مر�ض الكلى املزمن يف عام 1998 عندما كانت 
حاماًل بطفلها الأول، الأخبار بالرائعة. واأ�ضافت: "اإنه مينحنا الأمل 

باإنقاذ اآلف الأرواح يف جميع اأنحاء العامل".

كيف ت�ؤثر �ضطرية الربغر على تغريرّ املناخ؟
هل فكرت يوما باأن تناولك ل�ضطرية "برغر" ي�ضاهم يف تلوث الهواء، 

وزيادة الب�ضمة الكربونية التي ت�ضبب تغريرّ املناخ.
الدفيئة  غازات  انبعاثات  اإجمايل  الكربونية" باأنها  "الب�ضمة  ف  تعررّ
اأو  اأو منظمة  اأو غري مبا�ضر، وتنتج عن فرد  ب�ضكل مبا�ضر،  الناجتة 

حدث اأو منتج معني.
ويتم ح�ضاب هذه الب�ضمة بجمع النبعاثات الناجتة عن كل مراحل 
ونهاية  وال�ضتخدام،  الت�ضنيع  امل��واد،  )اإن��ت��اج  اخلدمة  اأو  املنتج  عمر 
بجامعة  ال�ضتدامة،  نظم  مركز  تقرير  بح�ضب  الفرا�ضي(،  العمر 

مي�ضيغان بالوليات املتحدة.
اإن��ت��اج ال��ط��ع��ام، ب�ضكل اأ���ض��ا���ض��ي، م��ن ث��اين اأك�ضيد  وت��ت��ك��ون ان��ب��ع��اث��ات 
ال��ك��رب��ون واأك�����ض��ي��د ال��ن��ي��روز وامل��ي��ث��ان، وال��ت��ي ت��ن��ت��ج ب��الأ���ض��ا���ض عن 

املمار�ضات الزراعية.
تقدر  بن�ضبة  لالأطعمة،  الكربونية  الب�ضمة  قائمة  اللحوم  وتت�ضدر 
بن�ضبة  الثانية  املرتبة  الألبان يف  تاأتي  املئة، يف حني  57 يف  بحوايل 
2.6 يف املئة،  18.3 يف املئة، فيما ت�ضل الن�ضبة يف اخل�ضراوات اإىل 
و1.6 يف املئة للفواكه. وي�ضري تقرير جامعة مي�ضيغان اإىل اأن الطعام 
الكربونية  الب�ضمة  م��ن  املئة  يف  و30   10 ب��ني  ت���راوح  ن�ضبة  ميثل 
لالأ�ضرة، وعادة ما ترتفع هذه الن�ضبة يف الأ�ضر ذات الدخل املنخف�ض، 
الطعام،  انبعاثات  من  املئة  يف   68 ح��وايل  الإن��ت��اج  عملية  متثل  كما 

بينما ميثل النقل 5 يف املئة.

اكت�ضاف جديد يفتح الباب اأمام �ضفاء اجلروح ال�ضعبة
اإىل طريقة جديدة واعدة  تو�ضل باحثون يف جامعة كاجلاري بكندا 
اإنهم حققوا  وقالوا  البكتريية واجل��روح.  اللتهابات اجللدية  لعالج 
ن من اإ�ضالح الأن�ضجة التي تعر�ضت  اأ�ضا�ضياً ميكن اأن يح�ضرّ اكت�ضافاً 

لعدوى ل�ضيما احلالت التي ي�ضعب عالجها مثل جروح ال�ضكري.
الدكتورة  اإ���ض��راف  حتت  ومت��ت  "نيت�ضر"،  جملة  يف  الدرا�ضة  وُن�ضرت 
را�ضيل كراتوفيل، التي قالت اإنهم متكنوا من جتنيد اأنواع فرعية من 

خاليا الدم البي�ضاء لإزالة البكريا من موقع الإ�ضابة على اجللد.
وك�ضف البحث عن اأن اخلاليا الأحادية وحدها من بني خاليا الدم 

البي�ضاء قادرة على ت�ضهيل التئام اجلروح ب�ضكل اأ�ضرع.
ال�����ض��ف��اء م��ن خ���الل تنظيم  وت�����ض��اع��د اخل��الي��ا الأح���ادي���ة يف عملية 
كما  اجل��رح.  اإ�ضالح  اأثناء  الدموية  الأوعية  ومنو  اللبتني  م�ضتويات 
اأنها تنتج هرمون اجلريلني، وهو هرمون ي�ضاعد على التئام اجلروح 

ب�ضكل اأكرث كفاءة.
وتفتح هذه الدرا�ضة الباب لإدخال هرمونات التمثيل الغذائي، مثل 

اجلريلني واللبتني يف جمالت علم املناعة وعلم الأحياء الدقيقة.
ي�ضتجيب  كيف  ن��رى  اأن  لالهتمام،  مثرياً  "�ضيكون  النتائج:  وقالت 
ه���رم���ون اجل��ري��ل��ني وال��ل��ب��ت��ني يف من����اذج الأم����را�����ض الأخ������رى مثل 
ال�ضرطان، ومعرفة كيفية تغيري هذه العمليات عندما يعاين املري�ض 

من حالت متعددة يف وقت واحد مثل ال�ضمنة ومر�ض ال�ضكري".
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حتذير من املاء البارد 
يف الأج�اء احلارة

غالبا ما نلجاأ خالل موجات احلر القا�ضية ل�ضرب املاء البارد، يف حماولة 
اآدم �ضواب  اأن ق�ضة ال�ضاب الربيطاين  اإل  لتخفي�ض درجة حرارة اجل�ضم، 

قد جتعلنا نقلع عن هذه العادة.
ت�ضهدها بريطانيا، بدرجة  التي  اآدم يعمل خالل موجة احلر  كان  وبينما 
حرارة تراوحت حول 37 درجة مئوية، قرر تربيد ج�ضمه من خالل �ضرب 

زجاجتني من املاء املثلج، داخل �ضيارة مكيفة بالهواء البارد.
ب�ضيء  اأ�ضعر  "بداأت  "في�ضبوك":  على  ن�ضره  توعوي  من�ضور  اآدم، يف  وق��ال 
غريب، وببقع غريبة تظهر على ج�ضدي، اأ�ضبت بغثيان �ضديد، وبوخز حاد 

يف يداي وقدماي".
واأ�ضاف اآدم: "فتحت الباب، ف�ضقطت واندفع والدي مرعوبا لإ�ضعايف، حيث 

تعر�ض ج�ضمي ل�ضدمة حادة من املياه الباردة".
ل�ضحيفة  جارفي�ض،  �ضارة  الدكتورة  قالت  اآدم،  مع  حدث  ما  على  وتعليقا 
"اإذا كنت ت�ضرب �ضيئا باردا جدا، وب�ضرعة كبرية، فاإن الربودة  "ذا �ضن": 
املوجودة على �ضقف فمك حتفز الأع�ضاب، وهذا ب��دوره ي��وؤدي اإىل تقل�ض 

�ضريع، ثم تو�ضع الأوعية الدموية الدقيقة يف اجليوب الأنفية".
حدوث  ومبجرد  الأع�ضاب،  ه��ذه  من  الر�ضائل  الدماغ  "يقطع  واأ�ضافت: 
بالدوار"، مو�ضية  ت�ضعر  يجعلك  قد  مفاجئ،  ب��اأمل  ت�ضاب  ما  ع��ادة  ذل��ك، 

بتجنب �ضرب املاء البارد اأثناء موجات احلر القا�ضية.
�ضرب  احل���رارة، هو  درج��ات  ارت��ف��اع  يفعله مع  اأن  للمرء  واأف�ضل ما ميكن 
ر�ضفات قليلة من املاء البارد، علما اأن املاء الذي يكون بدرجة حرارة الغرفة 

يعترب اأكرث اأمانا يف هذه احلالت.

�ضلمان ر�ضدي ي�ضتفيد من 
حادث الطعن... يف اأمازون

ي����وم����ان ع���ل���ى ح����ادث����ة طعن  مل مي�������ض 
�ضعدت  حتى  ر���ض��دي،  �ضلمان  ال��روائ��ي 
يف  ���ض��ري��ع��ا  �ضيطانية"  "اآيات  رواي���ت���ه 
موقع  على  مبيعا  الأك��رث  الكتب  قائمة 

الإلكرونية. "اأمازون" للتجارة 
�ضفحة  "اأمازون"،  م��وق��ع  يف  وي���وج���د 
وي�ضري  الكتب،  م��ن  مبيعا"  "الأف�ضل 
فقط  تقوم  القائمة  ه��ذه  اأن  اإىل  امل��وق��ع 
على حجم املبيعات، ويجري حتديثها يف 
كل �ضاعة. ويف �ضاعات م�ضاء اأم�ض الأول 
"اآيات �ضيطانية"  اأن رواية  الأحد، ظهر 
احلادية  امل��رت��ب��ة  حتتل  ر���ض��دي  ل�ضلمان 
ع�ضر يف قائمة الكتب الأكرث مبيعا، رغم 
34 عاما. وكانت هذه  اأنها �ضدرت قبل 
الرواية و�ضلت اإىل رقم واحد يف قائمة 
الكتب الأكرث مبيعا، ال�ضبت بعيد انت�ضار 
ال���ذي اح��ت��ل عناوين  ن��ب��اأ طعن ر���ض��دي، 
الأخبار حول العامل، ح�ضبما ذكر موقع 
الإخباري   )nationalreview(
الأمريكي. وتداول مغردون �ضورا تظهر 
ال���رواي���ة احتلت  ث���الث ط��ب��ع��ات م��ن  اأن 
القائمة  ه��ذه  يف  الأوىل  الثالثة  املواقع 
اأك��ده موقع نيوز  يف وقت �ضابق، وهو ما 

كورب الأ�ضرايل.

-ال�ضعري  1
و�ضفات  يف  جتاهلها  يتم  ح��ب��وب  ال�ضعري 
ن�ضبة  على  احتوائه  رغم  اليومية،  الطعام 
اإ�ضافة  بي  جرِّ لذلك  الأل��ي��اف؛  من  عالية 
ال�ضعري اإىل احل�ضاء، اأو امزجيه مع اللحوم 
ويحتوي  ل��دي��ك.  املف�ضلة  واخل�����ض��روات 
غرامات   6 على  ال�ضعري  م��ن  واح���د  ك��وب 

من الألياف.

احلم�ض  -  2
الربوتني  م�ضادر  اأف�ضل  م��ن  البقوليات 
املعدة  اإبقاء  على  ت�ضاعد  حيث  والأل��ي��اف؛ 
ولديها  بال�ضبع،  ���ض��ع��ورِك  وت��ع��زز  ممتلئة 
البقوليات  وم��ن  مذهلة.  مغذية  تركيبة 
التي حتتوي على كمية كبرية من الألياف 
منه  ك��وب  ن�ضف  يحتوي  حيث  احلم�ض؛ 
الأل�����ي�����اف، لذلك  م���ن  غ����رام����ات   6 ع��ل��ى 
اأ�ضيفيه اإىل طبخاتك اأو اإىل ال�ضلطات، اأو 

تناويل وجبة خفيفة من احلم�ض، اأو حتى 
يه وتناوليه بو�ضفه وجبة خفيفة. �ضِ حمِّ

والبازلء العد�ض   -  3
يحتوي هذان النوعان من البقوليات على 
فوائد غذائية مت�ضابهة، وهما من م�ضادر 
كوب  ن�ضف  يحتوي  اإذ  الغذائية؛  الطاقة 
من العد�ض اأو البازلء امل�ضلوقة على ن�ضف 

غرام من الألياف.

التوت  -  4
ومُيكنِك  ل��ِك،  مفيدة  ال��ت��وت  اأن���واع  جميع 
تناولها بطرق خمتلفة، �ضواء كانت طرية 
مذابة  ك��ان��ت  اأو  ط��ازج��ة،  ث��م��رة  بو�ضفها 
وخملوطة مع الع�ضري. كما متكنِك اإ�ضافة 
التوت اإىل ال�ضوفان، اأو طهيه واإ�ضافته اإىل 
ال��ف��ط��ائ��ر؛ ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ك���وب واح���د من 

التوت على 8 غرامات من الألياف.

الكمرثى  -  5
ثمرة الكمرثى م�ضدر رائع لالألياف، وهي 
للذوبان  القابلة  ب��الأل��ي��اف  بغناها  مت��ت��از 
اله�ضم،  عملية  يبطئ  م��ا  خ��ا���ض؛  ب�ضكل 
وي��خ��ف�����ض ن�����ض��ب��ة ال��ك��ول��ي�����ض��رول؛ لذلك 
يومياً،  ال��ك��م��رثى  ت���ن���اول  ع��ل��ى  اح��ر���ض��ي 
فثمرة متو�ضطة منها توفر لِك 6 غرامات 

من الألياف.

ال�ضيا بذور   -  6
اأن  ال�ضيا  ب���ذور  م��ن  واح����دة  مللعقة  مي��ك��ن 
الغذائية  العنا�ضر  من  العديد  ل��ِك  توفر 
والأح����م����ا�����ض ال���ده���ن���ي���ة وال���ربوت���ي���ن���ات؛ 
ح��ي��ث حت��ت��وي ع��ل��ى اأح��م��ا���ض »اأوم��ي��غ��ا 3« 

الدهنية.
ال�ضوفان  اإىل  ال�ضيا  بذور  اإ�ضافة  ومتكنِك 
وال�ضلطات  واحل���ب���وب  واحل���ل���وى  وال���ل���ن 
والع�ضائر، كما متكن اإ�ضافتها اإىل الزبادي 

بذور  من  فملعقتان  مبا�ضرة؛  تناوله  قبل 
ال�ضيا توفران 10 غرامات من الألياف.

توجد العديد من الأطعمة اخلفيفة التي 
الأل��ي��اف، ميكنِك  عالية من  بن�ضبة  تتمتع 
اللوز،  مثل  الوجبات،  بني  يومياً  تناولها 
والكرف�ض  والبطاطا،  والكينوا،  والف�ضار، 
تناول  ت��ع��ت��ادي  مل  واإذا  وال��ل��ف��ت.  واجل����زر 
ال��ك��ث��ري م���ن الأل����ي����اف يف امل���ا����ض���ي؛ ف���اإن 
الإفراط يف تناول الطعام ميكن اأن ي�ضبب 
الأطعمة  تناويل  لذلك  والت�ضنج،  النتفاخ 
الغنية بالألياف تدريجياً على مدار ب�ضعة 

اأ�ضابيع؛ لتجنب هذا ال�ضعور املت�ضخم.
وعند اإ�ضافة الألياف اإىل نظامِك الغذائي، 
املاء؛  م��ن  كافية  كمية  ���ض��رب  م��ن  ت��اأك��دي 
اجل�ضم،  م��ن  امل���اء  الأل���ي���اف  ت�ضحب  ح��ي��ث 
لذلك حافظي على اإجراء توازن بني كمية 
الألياف واملاء يف ج�ضمِك ب�ضرب 2 لر من 

ال�ضوائل كل يوم.

م�ديرنا تفتح م�ضنعا 
للقاحات الرنا املر�ضال

اأعلنت جمموعة موديرنا اأنها تعتزم 
فتح م�ضنع للقاحات العاملة بالرنا 
الأ�ضرالية،  م��ل��ب��ورن  يف  امل��ر���ض��ال 
نوعها  م���ن  الأوىل  ه���ي  خ���ط���وة  يف 
الكرة  م����ن  اجل���ن���وب���ي  ال��ن�����ض��ف  يف 
الأر�ضية. و�ضيقام امل�ضروع يف جامعة 
اجلامعات  اأك����رب  اإح�����دى  م���ون���ا����ض، 
اإن��ت��اج مئة مليون  ب��ه��دف  ال��ب��ل��د،  يف 
كوفيد19-  �ضدرّ  اللقاح  من  جرعة 
والإن���ف���ل���ون���زا واأم����را�����ض اأخ�����رى يف 
ال�ضنة. وكان لقاح "�ضبايكفاك�ض" من 
"موديرنا" �ضدرّ فريو�ض كورونا من 
الرنا  بتقنية  العاملة  اللقاحات  ل  اأورّ
املر�ضال التي جرى تطويرها خالل 
جائحة كوفيد19-. وت�ضتخدم هذه 
اللقاحات التي من املمكن تطويرها 
يف  اجل�ضم  ي�ضاعد  جزيئا  ب�ضرعة، 
ف ع��ل��ى ع��ام��ل مم��ر���ض مثل  ال��ت��ع��ررّ
ه، خالفا للطعوم  كوفيد19- و�ضدرّ
جزء  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  التقليدية 
البكترييا.  اأو  الفريو�ض  من  �ضغري 
بت�ضييد م�ضنع  البدء  املرتقب  ومن 
"موديرنا" هذه ال�ضنة، على اأن يتم 
اإىل  وبالن�ضبة   .2024 يف  اإجن���ازه 
اأ�ضراليا، لي�ض هذا امل�ضروع م�ضاألة 
�ضحة وعلوم فح�ضب، بل اإنها اأي�ضا 
�ضحرّ  ب��ع��د  قومي"  اأم����ن  "م�ضاألة 
ال��ل��ق��اح��ات ال����ذي ع��ان��ى م��ن��ه البلد 
ح  م���ا �ضررّ خ����الل اجل���ائ���ح���ة، وف����ق 
األبانيزي.  اأن��ت��وين  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض 
و�ضهدت مدينة ملبورن حيث �ضيقام 
امل�ضنع اإحدى اأطول فرات الإغالق 

يف العامل لحتواء الفريو�ض.

تيفاين هادي�ش تك�ضف 
اأ�ضرار طف�لتها 

حت���دث���ت امل��م��ث��ل��ة الأم���ريك���ي���ة من 
اأ�ضول اإثيوبية  تيفاين هادي�ض  عن 
طفولتها، وقالت اإنها عندما كانت 
تظن  ك��ان��ت  رع��اي��ة،  دار  يف  تعي�ض 
اأنها �ضتموت فيها، ومل تكن تعتقد 
اأنها �ضتعي�ض لغاية عمر 18 عاماً، 
وعندما بلغت العمر املذكور، بداأت 
تفكر يف طريقة للنجاح، وهذا اأمر 

�ضاعدها يف اإعالة نف�ضها.
اأتنقل  ك��ن��ت  :"عندما  واأ����ض���اف���ت 
اأن تكون  ي��ج��ب  ك���ان  يف ط��ف��ول��ت��ي، 
اأكيا�ض  يف  مو�ضوعة  اأغرا�ضي  كل 
القمامة، والتحرك بهذا الأ�ضلوب 
فهو  ال����ذات،  لتقدير  ج��ي��داً  لي�ض 
كاأنك قمامة ميكن  ت�ضعر  يجعلك 

نقلها ب�ضهولة".
اإذا  اإن����ه  ل��ن��ف�����ض��ي  :"قلت  وخ��ت��م��ت 
اأن  �ضاأحاول  ق��وة،  اأي  على  ح�ضلت 
اأن الأطفال ل ي�ضعرون  اأتاأكد من 
ال�ضعور  ه����ذا  اأغ�����ريرّ  واأن  ب���ذل���ك، 
الدافع  ك��ان  وه���ذا  ل��ه��م،  بالن�ضبة 
لتاأ�ضي�ض موؤ�ض�ضتي التي تعمل مع 

الأطفال".

ي�ميًا ل�ضحة اأف�ضل تناوليها  بالألياف..  غنية  اأطعمة   6

�سحري  عن�سر  وهي  النباتات،  من  الألياف  تاأتي 
ن�سبة  خف�ض  على  ويعمل  اله�سم،  على  ي�ساعدك 
الإ�سابة  خماطر  وتقليل  ال��دم  يف  الكولي�سرتول 
باأمرا�ض القلب، وي�ساعد يف تقليل خماطر الإ�سابة 
وامل�ستقيم،  القولون  �سرطان  مثل  اأخ��رى  باأمرا�ض 
اإ�سافة اإىل قدرة الألياف يف احلفاظ على م�ستويات 

ال���دم؛  يف  ال�سكر 
م����ا ي��ج��ع��ل��ِك 
ت�������س���ع���ري���ن 

لفرتة  بال�سبع 
اأط����ول، وي�����س��اع��دِك على 

اإنقا�ض الوزن.
اأن يحتوي نظامِك الغذائي  ومن املهم 

35 غ��رام��ًا م��ن الأل��ي��اف  ع��ل��ى 
يوميًا؛ لذلك موقع »�سيدتي. 
نت« ا�ستعر�ض اأهم الأطعمة 

ُين�سح  التي  بالألياف  الغنية 
بتناولها يوميًا ل�سحة اأف�سل، وهي:

قالت درا�ضة �ضينية جديدة اإن الأن�ضطة الرفيهية مثل قراءة كتاب وممار�ضة اليوغا 
ومت�ضية الوقت مع العائلة والأ�ضدقاء ت�ضاعد يف تقليل خطر الإ�ضابة باخلرف، واإن 
الذين ينخرطون يف هذه الأن�ضطة يكونون اأقل تعر�ضاً لتطوير املر�ض بن�ضبة 17%.

واأجريت الدرا�ضة يف جامعة بكني، ون�ضرت على موقع جملة "نيورولوجي" املتخ�ض�ضة 
38 درا�ضة �ضابقة �ضملت  يف علم الأع�ضاب. وقام فريق البحث فيها مبراجعة بيانات 
 74700 واأ�ضيب منهم  الأق��ل،  على  �ضنوات   3 ملدة  متابعتهم  �ضخ�ض، متت  مليوين 

�ضخ�ض باخلرف خالل فرة البحث.
اأجل  من  الأ�ضخا�ض  فيها  ي�ضارك  التي  تلك  باأنها  الرفيهية  الأن�ضطة  تعريف  ومت 

ال�ضتمتاع، وتنق�ضم اإىل اأن�ضطة: عقلية، وج�ضدية، واجتماعية.
ووجد الباحثون اأن من �ضاركوا يف الأن�ضطة العقلية كانوا اأقل عر�ضة لالإ�ضابة باخلرف 

بن�ضبة 23%.
اإىل  وال�ضتماع  التلفزيون  وم�ضاهدة  والكتابة  ال��ق��راءة  العقلي:  الن�ضاط  ويت�ضمن 
الراديو وممار�ضة الألعاب والآلت املو�ضيقية وا�ضتخدام الكومبيوتر واحلرف اليدوية 

والر�ضم.
وحلرّ تاأثري الأن�ضطة البدنية مثل امل�ضي واجلري وال�ضباحة وركوب الدراجات واليوغا 

والرق�ض تالياً بن�ضبة 17%.
خطر  تقليل  على  املباريات  وح�ضور  ال��زي��ارات  مثل  الجتماعية  الأن�ضطة  تاأثري  اأم��ا 

الإ�ضابة باخلرف فلم يتجاوز 7%.

الأن�ضطة الرتفيهية الأكرث 
وقاية من اخلرف
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�ش�ؤون حملية

بالتعاون مع املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب التابعة لوزارة الثقافة وال�سباب

جامعة زايد تطلق مبادرة �ضبكة الدمج لل�ضباب الإماراتية لرفع ال�عي لدى ال�ضباب ح�ل الدمج املجتمعي لأ�ضحاب الهمم

خريج كلية الطب يف جامعة �ضانت ج�رج ي�ضارك يف اأول جراحة روب�تية ملعاجلة ال�ضريان التاجي على م�ضت�ى العامل

عباية رايل اأكرب احتفال بتمكني الن�ساء يف  يوم املراأة الإماراتية

رن امل�ضهد يف الن�ضخة الثانية من الرايل عرب اأكرث من 100 �ضيارة يف حلبة مر�ضى يا�ش باأب�ظبي الن�ضاء يت�ضدرّ

•• اأبوظبي -  الفجر

الأكادميية  املوؤ�ض�ضة  زايد،  جامعة  اأطلقت 
ال��وط��ن��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة ال���رائ���دة يف جمال 
الدمج  )�ضبكة  موؤخًرا  التعليمي،  البتكار 
ل��ل�����ض��ب��اب الإم����ارات����ي����ة( ال���ت���ي جن��ح��ت يف 
توجيه وتدريب 41 طالًبا وطالبة خالل 
ليكونوا خرباء   2022 ع��ام  ف��رة �ضيف 
لدى  الوعي  م�ضتوى  رف��ع  يف  وخمت�ضني 
لأ�ضحاب  املجتمعي  الدمج  حول  ال�ضباب 
اإعدادهم  مت  والتي  املبادرة  وتاأتي  الهمم. 
الطالبية  ال��ت�����ض��ه��ي��الت  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن 

اأن�����ض��ط��ة املخيم  ب��ج��ام��ع��ة زاي������د، ���ض��م��ن 
الحتادية  للموؤ�ض�ضة   2022 ال�ضيفي 
وال�ضباب،  الثقافة  لوزارة  التابعة  لل�ضباب 
ال�ضباب  جاهزية  رف��ع  اإىل  يهدف  وال���ذي 
ت�ضليح  م��ن خ��الل  ال�ضيف  اإج����ازة  خ��الل 
وتعريفهم  امل��ت��ق��دم��ة  ب��امل��ه��ارات  ال�����ض��ب��اب 
وتعزيز  م��دارك��ه��م  وتو�ضيع  بالأ�ضا�ضيات 
ث��ق��اف��ة اأف����راد امل��ج��ت��م��ع، وي��ق��دم اأك���رث من 
عمل،  ور������ض  ت��ت�����ض��م��ن  ب���رن���ام���ج   200
وحوارات وعرو�ض ثقافية وفنية، ودورات 
بال�ضراكة  م��ب��ا���ض��رة  وج�����ولت  ت��دري��ب��ي��ة، 
واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  اأف�ضل  من  نخبة  مع 

والأف�����راد امل��وه��وب��ني م��ن خ���الل التعاون 
ك���خ���رباء وخم��ت�����ض��ني يف جمالت  م��ع��ه��م 

اخت�ضا�ضاتهم.
الطالبية  ال��ت�����ض��ه��ي��الت  اإدارة  وق���ام���ت 
ور�ضة عمل موؤخراً  بتنظيم  زايد  بجامعة 
اإىل  ت��ه��دف  وال�����ض��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  يف 
ال��ط��ل��ب��ة وزي������ادة وع��ي��ه��م مبختلف  دم����ج 
اأفراد املجتمع با�ضتخدام اأ�ضاليب تفاعلية 
واأن�����ض��ط��ة خم��ت��ل��ف��ة ي��خ��ت��رب م���ن خاللها 
ال�ضباب ق�ض�ض واقعية للتعرف على اأفراد 

املجتمع وبالأخ�ض اأ�ضحاب الهمم.
واأكد الأ�ضتاذ الدكتور كاليتون ماكنزي ، 

ال�ضوؤون  ورئي�ض  زايد  نائب مدير جامعة 
اأن نرى طالبنا  "ي�ضعدنا  اأنه  الأكادميية، 
ي������ردون اجل��م��ي��ل مل��ج��ت��م��ع��ه��م م���ن خالل 
التي تبناها  التفاعلية  املبادرات  مثل هذه 
الراعية  واجل��ه��ات  الإم��ارات��ي��ني  ال�ضباب 
موؤهلني  ط��الب��ن��ا  و���ض��ي��ك��ون  وال���داع���م���ة. 
مب���ا ي��ك��ف��ي ل���زي���ادة م�����ض��ت��وى ال���وع���ي من 
الهمم  اأ�ضحاب  �ضمولية  باأهمية  حولهم 
اإىل  امل����ب����ادرة  وت���ه���دف   ." يف جم��ت��م��ع��ه��م 
ا�ضتقطاب الطالب الذين تراوح اأعمارهم 
امل����دار�����ض  م����ن  ���ض��ن��ة   )30  -  15( ب����ني 
واأ�ضحاب  ال�����ض��ب��اب  وم��راك��ز  واجل��ام��ع��ات 

ف�ضال  العمرية،  الفئة  نف�ض  م��ن  الهمم 
عن تزويد ال�ضباب بالأدوات والتكنولوجيا 
ال�ضتجابة  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي  ال���الزم���ة 
ب�ضبكة  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  امل���ت���زاي���دة  ل��ل��ط��ل��ب��ات 
وليتمكنوا  الإم���ارات���ي���ة  ل��ل�����ض��ب��اب  ال��دم��ج 
يف  الطلبات  ه��ذه  تلبية  يف  امل�ضاهمة  م��ن 
واملنطقة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
م�ضتقباًل. �ضي�ضتمر طلبة جامعة زايد يف 
لعب دور ن�ضط لتنظيم مبادرات واأن�ضطة 
اأم����ل اإط����الق ه���ذه ال�ضبكة  مم��اث��ل��ة ع��ل��ى 
يف ج��ام��ع��ات وم���دار����ض اأخ����رى ب��دع��م من 

ال�ضركاء ال�ضراتيجيني واملتعاونني.

�ضارك الدكتور اآدم بريزين�ضكي، خريج كلية 
�ضانت جورج يف غرينادا،  الطب يف جامعة 
جراحة  اأول  اأج���رى  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  �ضمن 
عن  القلب  يف  التاجي  لل�ضريان  روب��وت��ي��ة 
ط��ري��ق اجل���ل���د، وذل����ك م���ن خ���الل اإدخ����ال 
اأن��ب��وب ال��ق�����ض��ط��رة، ل���ض��ت��ع��ادة ت��دف��ق الدم 
باعتباره  التاجي  ال�ضريان  اإىل  الطبيعي 
القلب،  لع�ضلة  املغذي  الرئي�ضي  ال�ضريان 
اأب���رز اجل��راح��ات الدقيقة  وال��ت��ي تعد م��ن 

الكفيلة باإنقاذ حياة الإن�ضان.
وق���د ت���ن���اول ال��دك��ت��ور ب��ريزي��ن�����ض��ك��ي �ضرح 
ت���و����ض���ي���ح���ي ح������ول اإج������������راءات اجل����راح����ة 
ك��م��ا �ضلط  ال���ط���ب،  وري���ادت���ه���ا يف جم����ال 
ال�����ض��وء على الإم��ك��ان��ي��ات وال���ق���درات التي 
وتقنيات  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ت��وف��ره��ا 
ودقة  ب��ك��ف��اءة  العملية  لنجاح  ال��روب��وت��ات 
ع��ال��ي��ة، ك��م��ا حت���دث ع��ن جت��رب��ت��ه العلمية 
وكيف  ج���ورج،  �ضانت  جامعة  يف  والعملية 
�ضاعده تدريبه الطبي على حتقيق النجاح 
املن�ضود. وقال الدكتور بريزين�ضكي: "اأردت 
تلك  تكون  اأن  وحر�ضت  طبيباً،  اأ�ضبح  اأن 
ج��دي كبري  ك��ان  امل�ضتقبل.  ه��ي مهنتي يف 
الأطباء يف دولة غرينادا لفرة من الوقت، 
وهو دائماً م�ضدر اإلهامي يف درا�ضة الطب 
وتعلقي بها. لطاملا داأبت على درا�ضة العلوم 
والطالع با�ضتمرار على املعلومات الطبية، 
مبا ميكنني من م�ضاعدة املر�ضى وتقدمي 

الدعم الالزم لهم".

وبعد اإكمال اآدم درا�ضته الثانوية يف غرينادا، 
ان�����ض��م ل��درا���ض��ة ال��ط��ب مل���دة 4 ���ض��ن��وات يف 
2007، ليتمكن  جامعة �ضانت جورج عام 
خالل  اجلميلة  بالذكريات  الحتفاظ  من 
ه���ذه ال���ف���رة. وح����ول ذل���ك ���ض��رح قائاًل: 
"قدمت جامعة �ضانت جورج جتربة رائعة 
���ض��ك��ل احل����رم اجلامعي  اأت���ذك���ر  يل، ح��ي��ث 
اجلامعة  متتلك  ت�ضميمه.  يف  ج��داً  املميز 
رائدين من  واأع�ضاء  املخت�ضني  نخبة من 
دائماً  ي��ق��دون  ال��ذي��ن  التدري�ضية  الهيئة 
ال�����ض��ه��ل الو�ضول  ل��ل��ط��الب، وم���ن  ال��دع��م 
لقد  وال�ضتف�ضارات.  الأ�ضئلة  اإليهم وطرح 
جامعة  يف  درا���ض��ت��ي  بفرة  حقاً  ا�ضتمتعت 
العلم  م��ن  ال��ك��ث��ري  وتلقيت  ج����ورج،  ���ض��ان��ت 
لذا  الطب،  جمال  يف  للتخ�ض�ض  واملعرفة 
الطب،  درا���ض��ة  يف  يفكر  �ضخ�ض  اأي  اأن�ضح 
العملية  واخل��ربة  امل��ه��ارة،  على  واحل�ضول 
والنظرية التوجه، والن�ضمام اإىل الربامج 

الرائدة التي توفرها اجلامعة".
جامعة  م��ن  بريزين�ضكي  اآدم  ت��خ��رج  ل��ق��د 
�ضانت جورج عام 2011، وبداأ بعدها فرة 
لينوك�ض  م�ضت�ضفى  يف  العملي  ال��ت��دري��ب 
هيل يف مانهاتن، يف ق�ضم الطب الباطني. 
"ح�ضلت  ذل������ك:  ح�����ول  ب���ق���ول���ه  واأ������ض�����اف 
العامة  ال��زم��ال��ة  ب��رن��ام��ج  ال��ق��ب��ول يف  على 
لينوك�ض  م�ضت�ضفى  يف  ال��ق��ل��ب  لأم���را����ض 
تابعت  ثم  الدموية،  والأوعية  للقلب  هيل 
طب  يف  اآخ����ر  ف��رع��ي  بتخ�ض�ض  ال��درا���ض��ة 

القلب التداخلي يف نف�ض امل�ضت�ضفى، حيث 
ومكثفة  ط��وي��ل��ة  ت��دري��ب  ف���رة  ا�ضتكملت 

حتى �ضهر يونيو 2018".
العلوم  ب��ريزي��ن�����ض��ك��ي  اآدم  ال��دك��ت��ور  در�����ض 
الطبية، وتابع م�ضريته العلمية لتخ�ض�ض 
التداخلي  القلب  طب  وه��و  واأع��م��ق،  فريد 
من خالل ا�ضتخدام الروبوتات يف العيادات 
بريزين�ضكي  اآدم  الدكتور  ك��ان  اخلارجية. 
اأول تدخل  اأج���رى  ال��ذي  الفريق  ب��ني  م��ن 
اجللد  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ت��اج��ي  لل�ضريان  اآيل 
للمر�ضى يف مركز اجلراحة املتنقلة يف عام 
2020. وتعليقاً على ذلك، اأو�ضح الدكتور 
ال�ضرايني  "متد  ق����ائ����اًل:  ب��ريزي��ن�����ض��ك��ي، 
ال��ت��اج��ي��ة ع�����ض��ل��ة ال��ق��ل��ب ب���ال���دم، وي�����وؤدي 
ان�ضداد ال�ضرايني اإىل انخفا�ض تدفق الدم 

اإىل الع�ضلة وموتها مما يت�ضبب يف اإ�ضابة 
واأ�ضاف:  القلبية".  ب��ال��ن��وب��ة  ال�����ض��خ�����ض 
لل�ضريان  اجل����راح����ي  ال���ت���دخ���ل  "يهدف 
ال��ت��اج��ي يف ال��ق��ل��ب ع��ن ط��ري��ق اجل��ل��د اإىل 
ب��ال��دم ع��ن طريق  ت��زوي��د القلب  ا���ض��ت��ع��ادة 
فتح ال�ضرايني ال�ضيقة التي قد تت�ضبب يف 
ق�ضور القلب، يتم اإجراء التدخل اجلراحي 
ال�ضريان يف  اإدخ���ال ق�ضطرة يف  من خ��الل 
الن�ضداد  يفتح  م��ا  �ضاقه  اأو  املري�ض  ذراع 
مرة  ال�ضريان  عرب  بالتدفق  للدم  وي�ضمح 
اأخرى. عادة، يتم اإجراء تلك العملية داخل 
يف  امل�����ض��وؤول  الطبيب  بوا�ضطة  امل�ضت�ضفى 
الزي اخلا�ض  ارت��داء  بعد  العمليات  غرفة 
الإ�ضعاع  من  حلمايته  م��واد  من  وامل�ضنوع 

امل�ضتخدم عند اإجراء امل�ضح".
التاجي  ال���ت���دخ���ل  م���ا مي��ي��ز  اأب������رز  ول���ع���ل 
اآلياً،  موؤمتتة  ذراع  ا�ضتخدام  هو  الروبوتي 
الن�������ض���داد مب�ضاعدة  م��ك��ان  م��ع��رف��ة  ع��ن��د 
ال�ضور ال�ضعاعية يتم نفخ بالون �ضغري يف 
مكان الن�ضداد بوا�ضطة الدعامات لتو�ضيع 
امل�ضوؤول  امل�ضدود، يتوىل الطبيب  ال�ضريان 
يف غ��رف��ة ال��ت��ح��ك��م امل����ج����اورة، ال��ت��ح��ك��م يف 
الروبوت لأداء التدخل بدًل من ال�ضطرار 
بجوار  العمليات  طاولة  على  الوقوف  اإىل 
مولد الإ�ضعاع. مل ت�ضتخدم هذه الطريقة 

�ضابقاً اإل داخل امل�ضت�ضفى.
الذي  ال��ف��ري��ق  اإىل  ان�����ض��م��ام��ه  ومب��ن��ا���ض��ب��ة 
ت��ت��م على  روب���وت���ي���ة  ج���راح���ة  اأول  اأج�����رى 

الإطالق يف عيادات خارجية، قال الدكتور 
الأوىل  امل�����رة  ك���ان���ت  "لقد  ب��ريزي��ن�����ض��ك��ي: 
اأ�ضارك بها فريق العمل �ضمن عيادة  التي 
املنزل  اإىل  املري�ض  وخ��رج  خارجية،  طبية 
وا�ضلت  لقد  وعافية.  ب�ضحة  �ضاعات  بعد 
اإج����راء ه���ذا ال��ت��دخ��ل اجل��راح��ي كلما كان 
ذلك ممكناً، ومن املتوقع اأن تلقى اجلراحة 
اأك���رب خ���الل املرحلة  ال��روب��وت��ي��ة ان��ت�����ض��اراً 
العيادات  يف  اإج�����راوؤه�����ا  ل��ي�����ض��ب��ح  امل��ق��ب��ل��ة 

اخلارجية اأمًرا روتينًيا ومعتاداً."
واأ�ضاف: "اأحدث هذا البتكار ثورة يف عامل 
ال��ط��ب احل��دي��ث خ��ا���ض��ة يف ظ��ل اجلائحة 
تقليل  يف  �ضاهم  حيث  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�ضحية 
واملر�ضى،  الأط��ب��اء  ب��ني  املبا�ضر  التعامل 
اإن�����ق�����اذ حياة  يف  امل�������ض���اه���م���ة  ع����ن  ف�������ض���اًل 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ر���ض��ى والأ���ض��خ��ا���ض الذين 
التوجه  وع���دم  بيوتهم  يف  ال��ب��ق��اء  ف�ضلوا 
فرة  خ���الل  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  اإىل 
اإ���ض��اب��ت��ه��م بكوفيد- م��ن  اجل��ائ��ح��ة خ��وف��اً 
�ضاهمت  املبتكرة  الطريقة  هذه  لكن   ،19
اإىل  احل��د من معاناتهم عرب حتويلهم  يف 
العيادات اخلارجية مع عدم وجود عوامل 

خطر كبرية تعر�ضهم لأي عدوى."
حتقيق  م���ن  ب��ال��ف��ع��ل  "متكنت  واخ���ت���ت���م: 
اأ�ضارك  اأول طبيب  اإجن��از اأفخر به، لأك��ون 
الطب،  ع��امل  اإج���راء جراحي مبتكر يف  يف 
���ض��ت��ك��ون دائ����م����اً ت��ل��ك حل���ظ���ات ���ض��ع��ي��دة ل 

ميكنني ن�ضيانها".

•• دبي- الفجر

اأغ�ضط�ض   28 ي���وم  اأب��وظ��ب��ي  ت�ضت�ضيف 
احلدث  رايل"،  "عباية  ف��ع��ال��ي��ات  امل��ق��ب��ل 
املتميز املخ�ض�ض لالحتفاء بجهود متكني 
"يوم  مع  بالتزامن  �ضُيقام  وال��ذي  الن�ضاء، 
الإماراتية"، مب�ضاركة جمموعة من  املراأة 
ال�ضيدات الالتي يرتدين العباية وال�ضيلة 
باحلما�ض،  مفعمة  ق��ي��ادة  جت��رب��ة  خل��و���ض 
وحتتفي  ي��ا���ض.  مر�ضى  حلبة  على  وذل���ك 
وم�ضرية  واإجن����ازات����ه����ا  ب����امل����راأة  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
متكينها يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
جت�ضيداً  رايل"،  "عباية  ا�ضم  حتمل  فيما 
ل��ق��وة ت��اأث��ري ال��ع��ب��اي��ة، ال��ت��ي مت��ث��ل تقليداً 
وتعك�ض  الإماراتية  امل��راأة  به  تفخر  عريقاً 
حتظى  ال��ت��ي  وث��ق��اف��ت��ه��ا  اخل��ا���ض��ة  هويتها 

باحرام �ضديد. 
امل��راأة الإماراتية" لأول  "يوم  اإط��الق   ومت 
ال�����ض��م��و ال�ضيخة  م���رة م���ن ق��ب��ل ���ض��اح��ب��ة 
فاطمة بنت مبارك الكتبي، "اأم الإمارات"، 
وتكرمياً  ت��ق��دي��راً  وذل���ك   ،2015 ع��ام  يف 
الن�ضاء الإماراتيات واإخال�ضهن يف  جلهود 
وطموحاتهن  ال��ب��ارزة  واإجن��ازات��ه��ن  العمل 
التي كان لها الأث��ر البالغ يف ر�ضم مالمح 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  نه�ضة 
ويعك�ض �ضعار "يوم املراأة الإماراتية" للعام 
2022 "واقع ملهم .. م�ضتقبل م�ضتدام"، 
امل�ضتقبل  فاطمة،  ال�ضيخة  اأطلقته  ال��ذي 

امل�ضرق واملزدهر لل�ضيدات الإماراتيات. 
ن�ضائي  ���ض��ي��ارات  رايل  ه��و  رايل"  و"عباية 
فئات  خمتلف  م��ن  ال�ضيدات  يجمع  فقط 
املهتمات  ذل���ك  امل��ج��ت��م��ع، مب��ا يف  و���ض��رائ��ح 
واملحرفات،  الأعمال  ورائ��دات  بال�ضيارات 
وذل���ك ب��ه��دف اإي�����ض��ال ر���ض��ال��ة م��ف��اده��ا اأن 
لأن��ه��ا حتظى  امل�ضهد  ���ض��دارة  امل����راأة حتتل 

دوماً بكافة اأ�ضكال الدعم التي حتتاج اإليه. 
فعاليات  يت�ضمنه من  ال��رايل مبا  ويحمل 
ت��ت��ن��وع م���ا ب���ني جت���رب���ة ال���ق���ي���ادة وموكب 
عديدة  دللت  ل��ل�����ض��ي��ارات،  ا���ض��ت��ع��را���ض��ي 

لبع�ضهن  ال�ضيدات  دعم  بينها  من  مهمة، 
البع�ض، وك�ضر القوالب النمطية وال�ضور 
والقيادة  امل���راأة،  ح��ول  التقليدية  الذهنية 
ال�ضيدات  متثله  ال���ذي  التغيري  اأج���ل  م��ن 
م�ضتدام  م�ضتقبل  حتقيق  ن��ح��و  وال�����ض��ع��ي 

اأكرث اإ�ضراقاً. 
ال�ضجادة  على  ال�ضري  الفعالية  وتت�ضمن 
وجل�ضة  للعبايات،  اأزي��اء  وعر�ض  احلمراء، 
مب�ضاركة  رئي�ضية  موا�ضيع  ح��ول  نقا�ضية 
ن�ضاء بارزات، ف�ضاًل عن �ضرد ق�ض�ض هادفة 
حول التمكني، ومتثيل الن�ضاء يف منا�ضب 
املهنية،  امل�������ض���ارات  يف  ق  وال���ت���ف���ورّ ق���ي���ادي���ة، 
لتحقيق  ال���الزم���ة  واخل���ط���وات  وال����رف����اه، 
الإط���ار،  ه��ذا  ويف  اجلن�ضني.  ب��ني  التكافوؤ 
ال�ضحي"،  اأح��م��د  "ولء  ال��دك��ت��ورة  ت��ق��ول 
الذات:  املهند�ضة والكاتبة ومدربة تطوير 
فاأنت  ب�ضيء  حتلم  اأن  ت�ضتطيع  دمت  "ما 

قادر على حتقيق ما حلمت به و�ضوف تنجح 
بتحقيقه. فقط اتبع اأحالمك واآمن بها".  
�ضيت�ضمن "عباية رايل" اأي�ضاً تنظيم حفل 
الإماراتيات،  للن�ضاء  توزيع جوائز الإجناز 

وذلك لتكرمي الإماراتيات البارزات اللواتي 
اأحدثن فرقاً يف جمالت خمتلفة. وتعقيباً 
واملهند�ضة  ال���دك���ت���ورة  ت��ق��ول  ذل����ك،  ع��ل��ى 
الإماراتية "�ضعاد ال�ضام�ضي"، اأول مهند�ضة 
طريان اإماراتية واإحدى املر�ضحات جلوائز 
"�ضُيقام احل��دث يف فندق �ضاطئ  الإجن��از: 
الراحة، التي يعك�ض �ضحر الديكور العربي 
الع�ضري املمزوج بطريقة مثالية مع دفء 

وحفاوة ال�ضيافة العربية الأ�ضيلة". 
املدير  زياتي"،  "كمال  ي���ق���ول  وب�������دوره، 
ال��ع��ام ل��ف��ن��دق ���ض��اط��ئ ال���راح���ة: "نحن يف 
بال�ضراكة  ف��خ��ورون  ال��راح��ة  �ضاطئ  فندق 
وب��ا���ض��ت�����ض��اف��ة م��ث��ل ه���ذا احل����دث املرموق 
لكونه  الإم��ارات��ي��ة،  امل����راأة  ب��ي��وم  لالحتفاء 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  امل������راأة يف  مي��ن��ح 
ت�ضتحقه  الذي  والتقدير  التكرمي  املتحدة 
يف  واملتوا�ضلة  ال��ب��ارزة  م�ضاهماتها  نظري 

دعم تطور ونه�ضة هذه البالد".   
لل�ضيارات  الإم���������ارات  "منظمة  وت���دع���م 
والدراجات النارية" احلدث، الذي تنظمه 
اإحدى  برومو�ضنز"،  اآند  ايفنت�ض  "اأوربت 
ال���رائ���دة على  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  ���ض��رك��ات 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  م�ضتوى 
فايا"،  "براجنا  ق��ال��ت  امل��ن��ا���ض��ب��ة،  وب���ه���ذه 
الع�ضو املنتدب لدى "اأوربت": "اإنه ل�ضرف 
لنا اأن نقوم بتنظيم هذه الفعالية بالتزامن 
م��ع ي���وم امل����راأة الإم���ارات���ي���ة، ال���ذي يحتفي 
بالعزمية والقوة التي تتمتع بها ال�ضيدات 
التي  التحديات  على  للتغلرّب  الإم��ارات��ي��ات 
تواجههن وحتقيق اإجنازات عظيمة. حيث 
يجمع "عباية رايل" نخبة من الن�ضاء من 
خمتلف �ضرائح املجتمع وفئاته لإظهار اأن 
الن�ضاء ميكنهن ال�ضتمتاع بوقتهن ويف ذات 
الوقت امل�ضي قدماً بجدارة واقتدار وجناح 

نحو عامل اأكرث ا�ضتدامة". 

 �ضرطة اأب�ظبي ت�ضتعر�ش جه�دها 
يف التدريب عرب الذكاء ال�ضطناعي 
وال�اقع الفرتا�ضي يف »بالدنا اأمانة« 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  والأم��ن��ي��ة   ال�ضرطية  للعلوم  زاي��د   بن  �ضيف  اكادميية   ا�ضتعر�ضت  
�ضرطة  اأبوظبي جهودها يف التدريب عرب الذكاء ال�ضطناعي والواقع 
الفرا�ضي  يف برنامج  بالدنا اأمانة والذي يبث يف اإذاعة اف ام اأبوظبي 
بن  �ضيف  اكادميية  ال�ضام�ضي مدير  بطي  ث��اين  اللواء  �ضعادة   وق��ال    .
زايد للعلوم ال�ضرطية والأمنية ان الكادميية حددت روؤيتها من خالل 
4 حماور رئي�ضية ت�ضمنتها ور�ضة متخ�ض�ضة  ل�ضت�ضراف امل�ضتقبل  يف 
احلقبة  خالل  للتدريب  واملعزز   الفرا�ضي  الواقع   حول    ، التدريب 
املقبلة ، والذكاء ال�ضطناعي  يف جمال التدريب  الذي �ضيتم فر�ضه يف 
امل�ضتقبل  القريب ، والتدريب 
والتدريب  والهجني  بعد  عن 
ال���رق���م���ي  )ك���ي���ف ���ض��ي��ك��ون يف 
اأنظمة  و  امل���ق���ب���ل���ة(  ال����ف����رة 
الكمبيوتر  وال���ع���اب  امل��ح��اك��اة 
التي  ال����ذك����ي����ة  والأج��������ه��������زة 
يف   رئي�ضي  كجزء   �ضت�ضتخدم 

تنفيذ عمليات التدريب.
اأن الور�ضة  ركزت  اإىل   واأ�ضار 
ع��ل��ى ج��ل�����ض��ات ع�����ض��ف ذهني 
تدريبية   ح�����الت   ودرا�����ض����ات 
جماعية  تدريبية   تطبيقية 
وا�ضئلة  ومناق�ضات  وف��ردي��ة  
حت��ل��ي��ل��ي��ة ل��ب��ع�����ض ال���ن���م���اذج  
العاملية ومن خاللها  مت حتديد املتغريات التي �ضي�ضهدها عامل التدريب 

خالل الفرة املقبلة .
التدريب  ملن�ضات  م��ت��ط��ورة  رق��م��ي��ة  بنية  ب��ن��اء  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار  ان   واأك����د 
املتدربني  والتفاعل مع  امل��واد  تقييم  التقنيات  احلديثة  يف  وا�ضتخدام 
ال�ضرطية  للعلوم  زاي���د  ب��ن  �ضيف  اك��ادمي��ي��ة  ق�����ض��وى يف  ���ض��رورة  ي��ع��د  
والأم��ن��ي��ة   وم��ن خاللها ي��ت��م   فر�ض التدريب الف��را���ض��ي و الذكاء 
تقنية   على  والركيز  باللعب  والتعلم  الأ�ضياء  واإن��رن��ت  ال�ضطناعي 
الواقع الفرا�ضي الذي اأ�ضبح متطلباً حيوياً  لإيجاد بيئة تفاعلية بني 
التعليمية والتدريبية لتعزيز  عملية ال�ضتيعاب  والتي  املتدرب وامل��ادة 
التكاليف مما  باأقل  ت�ضمح بتطوير خمتربات افرا�ضية و�ضيناريوهات 

ي�ضهم  يف رفع قدراتنا وكفاءتنا ومهاراتنا يف مواجهة الأزمات .
املعاهد  اإدارة  م��ن  البلو�ضي  م��رمي حممد  ال��دك��ت��ورة   امل��ق��دم  وحت��دث��ت 
ال�ضرطية والأمنية رئي�ض فريق التميز املوؤ�ض�ضي  عن برامج الكادميية  
مو�ضحة ان  تد  منظومة  التدريب والتعليم والتدريب كبرية ومتفرعة  
كونها جزء مهم من �ضرطة اأبوظبي  وت�ضم عدداً كبرياً من الع�ضكريني 
يتم  املنظومة   خ��الل  وم��ن  اأبوظبي  اإم���ارة  م�ضت�����وى  على  وامل�������دنيني 
املوؤثرة  املوؤ�ض�ضية  ال��ع��وام��ل  ل��درا���ض��ة   وف��ق��ا   تدريبية  ب��رام��ج  ت�ضميم  
ال��ت��وج��ه��ات احلكومية  و  تنظيمية  ووح����دات  ق��ط��اع��ات  اح��ت��ي��اج��ات  م��ن 
والتحديات الأمنية وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل ال�ضرطي والأمني واملمار�ضات 

املتميزة العاملية.
والبداع   التميز  ثقافات  بناء  على   اي�ضاً  تركز  الكادميية  ان  وذك��رت 
الربامج  ت�ضميم  يف  ت��دخ��ل  وك��ل��ه��ا   امل�ضتقبل  وا���ض��ت�����ض��راف  والب��ت��ك��ار 
التدريبية  يف املجالت ال�ضرطية والأمنية و امليداين وال�ضلوك الإداري 
وتركز على عدة اأهداف  للمنت�ضبني  امللتحقني اجلدد   بالعمل ال�ضرطي 
وب��رام��ج ت��ط��وي��ر وت��اأه��ي��ل وت��ع��اق��ب وظ��ي��ف��ي وت��ط��وي��ر ق��ي��ادات �ضرطية  
عامة   ودورات  تخ�ض�ضية  وبرامج  مهنية   �ضرطية   دبلومات  وطرحنا  

وننفذ ور�ض عمل وجل�ضات معرفية .
وق��ال��ت امل��ق��دم ال��دك��ت��ورة ال�ضيماء  ط��ال��ب  ح�ضني  ن��ائ��ب م��دي��ر مركز 
ال��ت��دري��ب الف��را���ض��ي : اإن  ال��ت��دري��ب الف��را���ض��ي ي��ع��د  م��ن اأحدث 
الأ�ضاليب  يف العملية التدريبية عامليا وقد تبنت �ضرطة اأبوظبي  اأحدث 
التقنيات العاملية  املتوفرة بالعامل يف عملية التدريب  وت�ضمل  تدريب 
وتقنيات  الفرا�ضي  ال��واق��ع  تقنيات  با�ضتخدام   ، الفرا�ضي  ال��واق��ع 
بعد   ع��ن  للتدريب  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�ضطناعي   ال��ذك��اء  وتقنيات  امل��ح��اك��اة 

با�ضتخدام تقنيات الت�ضال املرئي. 
واأ�ضارت اإىل اأهم اإجنازات املركز الذي  مت تاأ�ضي�ضه مع تاأ�ضي�ض  الكادميية 
يف مار�ض 2020  بو�ضفه وحدة حديثة  يف وقت  انت�ضار "كوفيد 19 
من  لتفعيلها  وقت  اف�ضل  افرا�ضية   عمليات  تبني   عملية  " وكانت  
التوا�ضل  لتقليل   التدريبية  تطوراً   الأ�ضاليب  اأك��رث   ا�ضتخدام  خالل 
ال��دورات التدريبية من  املبا�ضر بني الأ�ضخا�ض فتم  حتويل   الب�ضري  
والتي  املرئي  الت�ضال  تقنيات  اإىل    لوجه   وجها  التدريبية  القاعات 
اأ�ضهمت يف ا�ضتمرارية التدريب  عن بعد مما و جناح العملية التدريبية 

التخ�ض�ضية وفق  اأعلى امل�ضتويات و دون تاأخر اأوتوقف .
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تكون  اأن  ق��ادرة  العني  اأن  الدرا�سات  من  الكثري  ت�سري 
مبثابة نافذة على �سحتنا العامة، ما قد ي�سمح باكت�ساف 

بع�ض احلالت الطارئة من الأعرا�ض التي ُتظهرها.
املتعلقة  التغيريات  اإن  موؤخرا  اخلرباء  من  عدد  وقال 
�سحية  م�سكالت  على  ال�سوء  ت�سلط  اأن  ميكن  بالعني 
اأو مر�ض ال�سكري، وغريهما، وهو  مقلقة مثل الإرهاق 
ما يتطلب معرفة هذه الأعرا�ض وما  يختفي خلفها من 

اأمرا�ض.

البي�ساء البقع   .1
يف  الال�ضقة  العد�ضات  ب�ضريات  اأخ�ضائية  بول،  �ضوجاتا  قالت 
جزء  وهي  القرنية،  على  البي�ضاء  البقع  اإن   ،Lenstore
العني الذي ي�ضمح لل�ضوء بالولوج اإىل الداخل، ميكن اأن تكون 

عالمة حتذير.
واأو�ضحت: "يتعر�ض مرتدو العد�ضات الال�ضقة خلطر الإ�ضابة 
املنا�ضبتني  والرعاية  التعليمات  اتباع  يتم  اإذا مل  العني  بعدوى 
عند و�ضع العد�ضات واإزالتها. واإذا لحظت اأي بقع بي�ضاء على 
القرنية، فقد يكون هذا موؤ�ضرا على وجود عدوى بالقرنية اأو 

ا�ضتجابة جهازية حتتاج اإىل فح�ض من قبل طبيب خمت�ض".

ت�سنجات  .2
رمبا تكون قد عانيت من ارتعا�ض يف العني اإذا كنت متعبا للغاية، 
اإن هناك جمموعة متنوعة من الأ�ضباب لهذه  وقالت �ضوجاتا 

الت�ضنجات، مثل الإفراط يف تناول الكافيني اأو النيكوتني.
ويف حني اأن معظمها غري �ضار، اإل اأنها ميكن اأن تكون عالمة 

حتذير مبكرة عن الإرهاق.
العوامل  من  والإج��ه��اد  والتعب  البدين  "املجهود  يكون  ورمب��ا 
ا�ضتمرت، فقد تكون  الت�ضنجات، و"اإذا  الرئي�ضية" لظهور هذه 
طريقة ج�ضمك لإخبارك باأخذ بع�ض الوقت من الراحة واإدارة 

عبء عملك".

واحمرار انتفاخ   .3
حذرت �ضوجاتا من اأنه اإذا ا�ضتيقظت ووجدت اأن عينيك تبدوان 
حت�ض�ضي  ف��ع��ل  رد  ذل���ك  ي��ك��ون  ف��ق��د  وح���م���راوي���ن،  منتفختني 
مفيدة  عينك  طريقة  تكون  وق��د  �ضديد.  اإره���اق  اأو  ع��دوى  اأو 

لإخبارك اأن ج�ضمك بحاجة اإىل مزيد من الراحة".
واأو�ضحت اأنه يف حني اأن ارتعا�ض العني هو عالمة �ضائعة للتعب، 

فاإن الحمرار يعد اأي�ضا واحدا من عالمات هذه احلالة.

الروؤية و�سوح  عدم   .4
ق��د ي��ك��ون ع���دم و���ض��وح ال���روؤي���ة ع��الم��ة م��ب��ك��رة ع��ل��ى م�ضكالت 
عد�ضة  اإع��ت��ام  اأو  ال�ضكري  م��ر���ض  ان��ت��ظ��ام  ع��دم  مثل  خ��ط��رية، 

العني.
ميكن  ال���دم  يف  ال�ضكر  م�ضتوى  "ارتفاع  ���ض��وج��ات��ا:  واأو���ض��ح��ت 
وتتورم  العني.  �ضبكية  يف  الدموية  الأوعية  تلف  اإىل  ي��وؤدي  اأن 
ال�ضوائل.  تت�ضرب  ق��د  اأو  تنزف  اأو  التالفة  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة 
وميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل عدم القدرة على الروؤية بركيز وا�ضح 
واكت�ضاف التفا�ضيل. وميكن اأن يحدث هذا يف عني واحدة فقط 
اأو يف كلتا العينني. و�ضيالحظ معظم النا�ض اأن روؤيتهم تتح�ضن 

مع تنظيم م�ضتويات ال�ضكر يف الدم".
وعندما يتعلق الأمر باإعتام عد�ضة العني، فاإن هذا يعني انهيار 
الربوتني املوجود داخل العد�ضة، والذي يتكتل معا مكونا بقعا 

�ضبابية.
وت�ضرح �ضوجاتا اأنه نظرا لأن العد�ضة م�ضوؤولة عن كمية ال�ضوء 
ينق�ض  اأن  ميكن  العني  عد�ضة  اإع��ت��ام  ف��اإن  ال��ع��ني،  تدخل  التي 
�ضتارة  روؤي��ة �ضبابية ويخلق  اإىل  ي��وؤدي  الداخل، ما قد  ال�ضوء 

رقيقة تغطي العينني.
العني  اإعتام عد�ضة  يوؤثر  اأن  "ميكن  اأن��ه  اإىل  واأ���ض��ارت اخلبرية 
عمر  يف  احل���دوث  اإىل  ومييل  كلتيهما  اأو  العينني  اإح���دى  على 
متقدم. واإذا ا�ضتمر عدم و�ضوح الروؤية، فاإن حجز فح�ض للعني 
حمتملة  م�ضاكل  اأي  بت�ضخي�ض  �ضي�ضمح  العيون  اأخ�ضائي  مع 

بناء على فح�ض كامل للعني".

حلقات  .5

نحتاج اإىل اإيالء اهتمام خا�ض بالقرنية لأن احللقات حولها قد 
تكون عالمة على ارتفاع ن�ضبة الكولي�ضرول يف الدم.

ووفقا ل�ضوجاتا: "اإذا اأ�ضبح الكولي�ضرول لديك ميثل م�ضكلة، 
�ضتبداأ  الدهنية  الروا�ضب  لأن  مبكرا  موؤ�ضرا  تعد  عينيك  ف��اإن 
القرنية.  اخلارجي من  اجل��زء  واإن�ضاء حلقة حول  التكوين  يف 
يراقبوا  اأن  يجب  عاما   40 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  واأول��ئ��ك 
هذه العالمات ب�ضكل اإ�ضايف، حيث ميكن اأن تكون موؤ�ضرا على 
م�ضتويات عالية من الكولي�ضرول والتي تتطلب موعدا مع كل 

من طبيب العيون والطبيب العام".

العوائم  .6
جمال  يف  نقاط  وه��ي  القلق،  العوائم  ظهور  ي�ضتدعي  ل  ع��ادة 
اأو رمادية  �ضوداء  اأو خيوط  �ضرائط  اأو  تبدو كبقع  الروؤية، قد 

جتول يف جمال الب�ضر عند حتريك العني.
م��ع جمموعات  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ا  وم�����ض��ات  اإذا لح��ظ��ت  ول��ك��ن 
كبرية من العوائم، فقد يكون ذلك عالمة على وجود م�ضكلة 

خطرية.
وبح�ضب �ضوجاتا: "اإذا كان التكرار املتوا�ضل للعوائم م�ضحوبا 
بفقدان الروؤية املوؤقت اأو الأ�ضواء ال�ضاطعة املت�ضورة، فقد يكون 
ذلك موؤ�ضرا على انف�ضال ال�ضبكية. وهي حالة طبية طارئة قد 
اإذا  الروؤية  دائ��م يف  اأو �ضعف  الب�ضر  اإىل فقدان  ب�ضرعة  ت��وؤدي 

تركت دون عالج".
انف�ضال  اأعرا�ض  لديك  اأن  يف  ا�ضتبهت  "اإذا  �ضوجاتا:  واأ�ضاف 

ال�ضبكية، فات�ضل باأخ�ضائي العناية بالعيون على الفور".

قادرة اأن تكون مبثابة نافذة على �سحتنا العامة

عيناك حتذرك ب�ا�ضطة 6 طرق من م�ضكالت �ضحية خطرية!

خماطر التدخني الإلكرتوين على ال�ضحة

واأو���ض��ح��ت م��وؤ���ض�����ض��ة ال��رب��و وال��رئ��ة يف اململكة 
املتحدة،

 وهي موؤ�ض�ضة خريية رائدة، اأن رئة الف�ضار حُتال 
طبيا اإىل التهاب الق�ضيبات امل�ضد، الذي ي�ضف 
التنف�ض  اأنابيب  ي�ضيب  الذي  الدائم  "ال�ضرر 
واأحد  والتندب".  الل��ت��ه��اب  ب�ضبب  ال�����ض��غ��رية 
"ا�ضتن�ضاق  الرئي�ضية لهذه احلالة هو  الأ�ضباب 

مواد كيميائية تهيج الرئتني".
الوراثية  الأم����را�����ض  م��ع��ل��وم��ات  م��رك��ز  واأدرج 

والنادرة )GARD( قائمة الأعرا�ض، مثل:
جاف. • �ضعال 

التنف�ض. يف  • �ضيق 
• اإعياء.

ربو. اأو  برد  نزلة  وجود  عدم  حالة  يف  • اأزيز 

الأعرا�ض  اإن  الأمريكية  الرئة  جمعية  وقالت 
مي��ك��ن اأن ت��ظ��ه��ر اأث���ن���اء مم��ار���ض��ة ال��ري��ا���ض��ة اأو 

القيام بعمل يدوي.
على  الأع��را���ض  تظهر  "لن  املنظمة:  واأ�ضافت 
امل�ضد".  الق�ضيبات  التهاب  من  يعاين  من  كل 
الطبيب  ي�����ض��ت��م��ع  اأن  ال��ت�����ض��خ��ي�����ض  و���ض��ي�����ض��م��ل 
بالأ�ضعة  ال�ضدر  ت�ضوير  ويطلب  تنف�ضك  اإىل 

ال�ضينية اأو الأ�ضعة املقطعية واختبارات وظائف 
الرئة.

اإذا ك��ان امل��ر���ض ن��اجت��ا عن  وع���الوة على ذل���ك، 
ا�ضتن�ضاق مادة كيميائية �ضارة، فمن ال�ضروري 
تقليل تعر�ضك لتلك املادة الكيميائية واأي مادة 

�ضامة اأخرى.
وقال مركز اأبحاث ال�ضرطان يف اململكة املتحدة 

والتدخني  الف�ضار  رئ��ة  عن  حديثه  معر�ض  يف 
حمتملة  ���ض��ل��ة  اق�������راح  "مت  الإل������ك������روين: 
ثن������ائي  ت�ضمى  كيميائية  وم����ادة  امل��ر���ض  ب��ني 

الأ�ضيتيل. 
الإلكرونية  ال�����ض��ج��ائ��ر  يف  ال�����ض��وائ��ل  وب��ع�����ض 
اململكة  ويف  الأ�ضيتيل.  ثنائي  ت�ضتخدم لحتواء 
�ضوائل  الأ���ض��ي��ت��ي��ل يف  ث��ن��ائ��ي  ح��ظ��ر  امل���ت���ح���دة، 

الحتاد  توجيه  مبوجب  الإلكرونية  ال�ضجائر 
عام  يف   )TPD( ال��ت��ب��غ  مل��ن��ت��ج��ات  الأوروب�������ي 

."2016
واأ�ضافت املنظمة: "ل نعرف حتى الآن تاأثريها 
على املدى الطويل. لكن الأبحاث - حتى الآن - 
اأقل �ضررا من  الإلكروين  التدخني  اأن  ُتظهر 

تدخني التبغ".

حذرت الدكتورة �سارة كايات عرب برنامج This Morning، من املخاطر ال�سحية املرتبطة بالتدخني الإلكرتوين.
وبداأت كايات: "مرتبطا باأمرا�ض اللثة، هناك الكثري من املخاوف الأخرى التي بداأت يف الظهور. اأكرث ما يثري القلق هو اإ�سابات الرئة. وهناك 

حالة ف�سار الرئة. اإنه مر�ض التهاب رئوي ميكن اأن يحدث نتيجة للتدخني الإلكرتوين".
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العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  670/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1072/2021 عقاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )100.907( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقار
عنوانه:امارة دبي - �ضارع املطار منطقة بور�ضعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكروين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- دامري جازيزينوف  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )100907.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
MOJAU_2022- 0082405 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد:احمد حممود ا�ضماعيل حممود حماد ، اجلن�ضية م�ضر يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيدة:منى حممد جنيب احمد 
املليجي - اجلن�ضية م�ضر يف الرخ�ضة امل�ضماة )الدره الذهبيه لطهي الأ�ضماك والتي تاأ�ض�ضت 
بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة امل�ضماه رقم 792146 ال�ضادرة من دائرة التنميه القت�ضادية 
بال�ضارقة - تعديالت اخرى:تغيري ا�ضم التجاري من )الدره الذهبيه لطهي ال�ضماك( لت�ضبح 
)كافترييا الفرن احلجري(  -  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف 
اي  لديه  فمن  العالن  تاريخ هذا  ا�ضبوعني من  بعد  اليه  امل�ضار  الجراء  على  الت�ضديق   يتم 

اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
MOJAU_2022- 0082526 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
المارات  اجلن�ضية   - العبيديل  عبداهلل  عبدالرحمن  ال�ضيد:حامد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
حيات  ال�ضيد:طاهر  اىل  100% وذلك  والبالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
�ضليم خان - اجلن�ضية باك�ضتان يف الرخ�ضة )جنوم بوطينه خلدمات ال�ضحن البحري( والتي 
تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 789986 ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 
القانوين من موؤ�ض�ضة فردية  ال�ضكل  ، تغيري  - تعديالت اخرى:تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر 
رقم  القانون الحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  -  وعمالبن�ض  وكيل خدمات   اىل 
)4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004120 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليهم : عمر حممد �ضهداد البلو�ضي - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم بان املدعي/احمد عبداهلل احمد علي املازمي - اماراتي اجلن�ضية قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
ويطالب فيها بالتي:1- الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )153000( درهم تعوي�ضا عن ال�ضرار 
اجل�ضدية واملادية والنف�ضية بال�ضافة اىل اتالف الدراجة 2- الزام املدعي عليه بدفع الر�ضوم وامل�ضروفات 

واتعاب املحاماة 3- اعالن املدعي عليه باجلل�ضة ولئحة الدعاء .
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/8/16 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى ( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/8  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حميد عبداهلل ال�شعيدي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004771 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليهم : �ضرينيفا�ض بيتال �ضاندره اإياه بيتال - جمهول حمل الإقامة 
اعالن بالن�ضر باللغتني العربية والجنليزية

بناء على طلب املدعية:زينب عبدالكرمي احمد يو�ضف ، قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب���:احلكم 
بالزام املدعي عليهم بان يدفعوا بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم للمدعية مبلغ وقدره )63400( درهم 
ثالثة و�ضتون الفا واربعمائة درهم مع الفائدة القانونية امل�ضتحقة على هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�ضداد التام - الزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/8/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ 
الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/10  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حممد ح�شني امني املال

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0004194 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليهما :1-  زهان موروزوف 2- �ضركة ايه يف ام ورلد ويد - جمهويل حمل الإقامة 

النزاع  ملف  و�ضم  لئحتها  من  ب�ضورة  عليهما  املدعي  واعالن  الدعوى  لنظر  جل�ضة  اقرب  اول:حتديد 

رقم:2022/516 توفيق وم�ضاحلة ال�ضارقة - ثانيا:الق�ضاء ب�ضحة ونفاذ عقد البيع عقد البيع وال�ضراء 

لعدد ثالث حاويات واملوؤرخ يف:2020/8/19 مع الزام املدعي عليهما بامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/8/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الحتادية املحكمة 

الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوىرقم 6 ( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي 

مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ 

الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/12  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
عائ�شة ابراهيم الهرمودي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - تريازو املحدودة
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004871/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- تريازو املحدودة 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:جلف 
�ضبليز فور بيلدينج ماترييال م.م.ح  ، يف الق�ضية امل�ضار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم 
له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف :17746.0 

درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2021 /0004044 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عابد حممود حممد يامني - العنوان:9257136 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/11/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
ال�ضيارات  ل�ضيانة  ال�ضرق  طريق   / ل�ضالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف 
مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام  املحكمة  بالتايل:قررت 
الدعوى  مب�ضروفات  الزامه  مع  درهم(  الف  وثالثني  )اثنني  وقدره 

ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر    SHCFICICPL2022 /0005680 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �ضوبر ماركت باب الريان ذ.م.م - العنوان:9589179 
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�ضالح / ذكريات معتوق فرحاين بوكاله علي خ�ضري 
معتوق فرحاين بالتايل:احلكم انه بتاريخ2022/8/3 بعد الطالع على الوراق 
درهم   )156668( وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  نامر 
والزمتها بالفائدة القانونية بواقع 5% �ضنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى 
وحتى متام ال�ضداد والزمتها بامل�ضروفات ، حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0003038 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / من�ضور عبدل - العنوان:9516191 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/6/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
للمنا�ضبات  فورايفر   / ل�ضالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
عليه  املدعي  بالزام  احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:احلكم 
الفا  و�ضبعون  �ضبعة  درهم   )77.640( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان 
و�ضتمائة واربعون درهما مع الر�ضوم وامل�ضاريف ورف�ض ماعدا ذلك من 
طلبات ، حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0005169 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �ضعد من�ضر ناجي �ضالح - العنوان:9560380 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/8/11 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املذكوورة بالرقم اأعاله ل�ضالح / �ضامي خالد حمبوب العامر بالتايل:احلكم حكمت 
املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )41.000( 
درهم واحد واربعون الف درهم مقابل اجور ال�ضيانة لل�ضقة مو�ضوع الدعوى وذلك 
للفائدة  ال�ضافة   - العقد  �ضروط  وفق   2022/12/31 ولغاية   2009/4/26 تاريخ  من 
القانونية على هذا املبلغ بواقع 5% �ضنويا من تاريخ الدعاء وحتى ال�ضداد التام على ال 

تتجاوز ا�ضل الدين مع الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
  اإعالن �شطب قيد

اك�ضبلوري�ضن  وج��از  اوي��ل  نيبون  اك�ض  جيه  �ضركة  ال�ضادة/  ب��اأن  القت�ضاد  وزارة  تعلن   
كوربوري�ضن - اأبوظبي )اجلن�ضية :اليابان(  قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع ال�ضركة 
 - الثقايف  الريا�ضي  ال��وح��دة  ن��ادي   -  P7C ق   19 )العنوان:�ضرق  ابوظبي  ام��ارة  يف 

�ض.ب:43212( واملقيدة حتت رقم )5104( يف �ضجل ال�ضركات الأجنبية بالوزارة.
2019 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية  وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�ضنة 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�ضنة 2010م يف �ضان اعتماد دليل اإجراءات 

الرخي�ض لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�ضادة اأ�ضحاب احلق يف العرا�ض ان يتقدموا باعرا�ضهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ل يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ض.ب )901( ابوظبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1695/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف التجارية الوىل رقم 84

، والر�ضوم  ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/4806 جتاري جزئي  مو�ضوع ال�ضتئناف : 
وامل�ضاريف والتعاب . 

امل�ضتاأنف:وارب�ض اند ويفت�ض �ض.ذ.م.م
 - ال��ث��اين - مكتب 201  الطابق  بناية بوهليبه  دي���ره -   - امل��رق��ب��ات   - دب��ي  ام���ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 

h.aljabriadvocates@gmail.com - 05085550450:مكاين:3175895264 - هاتف
وميثله:ح�ضة �ضيف �ضامل �ضيف اجلابري 

املطلوب اإعالنه :  1- ادريان جوررو كا بي�ضرانو  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده
جزئي.  جت��اري  رق����م:2021/4806  بالدعوى  ال�ضادر  القرار/احلكم  اأ�ضتاأنف  قد    : الإع��الن  مو�ضوع 
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2022/9/6  ال�ضاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه 

يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  584/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/295 عقاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )825245.5( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : انور حمدان حبيب �ضجواين
���ض��ارع ال�ضعادة - مبنى ذا  ال��ت��ج��اري -  ���ض��ارع اخلليج  ب��ردب��ي -  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام���ارة دب��ي - 

اك�ضت�ضينج - الطابق 12 مكتب رقم 1203 - وميثله:خليفة يو�ضف حممد علي بن عمري
املطلوب اإعالنه : 1- المارات العاملية لال�ضتثمار ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي الوحدة 7708 - تور�ض تاور 
- مر�ضى دبي - رقم الر�ض 43 الرقم الفرعي وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )825245.50( درهم 

يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4930/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 680/2022 امر الداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)13109( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : جامعة اجلزيرة �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديرة - القرهود - �ضارع 2 - بناية �ضالح بن لحج - الطابق الثاين - مكتب رقم 213 
- هاتف رق���م:042830009 - رقم الفاك�ض:043820007 - بريد الكروين:hr@gulfadv.ae - رقم 

مكاين:3265793279 - هاتف:0504820 - وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري
املطلوب اإعالنه : 1- علي ح�ضن علي كرجي زاده - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)13109( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اعالن قرار اأمر اأداء        
                  يف  الدعوى رقم:1628/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
الفائدة  اىل  ا�ضافة  دره��م   )16650( مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  بالزام  الم��ر  با�ضدار  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  املطلوب �ضده  الزام  التام  ال�ضداد  �ضيك وحتى  ا�ضتحقاق كل  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 

ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:جامعة اجلزيرة

رقم  - مكتب  الثاين  الطابق   - بناية �ضالح بن لح��ج   -  2 �ضارع   - القرهود   - دي��رة   - دب��ي  ام��ارة  عنوانه:العنوان 
رقم   -  hr@gulfadv.ae:الكروين بريد   - ال��ف��اك�����ض:043820007  رق��م   -  042830009 رق��م  هاتف   -  213

مكاين:3265793279
املطلوب اإعالنه :  1- عبدالعزيز علي �ضاحلي  

الطابق  ام �ضي -  ان  �ضيفان - مقابل م�ضت�ضفى  بناية  �ضارع الال�ضتاد -  ابوهيل -  ام��ارة دبي -  عنوانه:المارات - 
abdelaziz123@yahoo.com - 0505444654 - 702 ال�ضابع - �ضقة رقم

مو�ضوع الإعالن :قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/7/28 بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)16650( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ولكم احلق يف التظلم من المر او ا�ضتئنافه بح�ضب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة 

التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 1717/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهما/1- ق�ضور الندل�ض لدارة املرافق واملن�ضات 2- حريتاين حممد 

احلريتاين ب�ضفته مالك لل�ضركة واملوقع علي ال�ضيك  -   جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ديفيجني 9 للت�ضميم الداخلي �ض.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )163437.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
10197

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1989/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيكات املرجتعة وعددها 16 �ضيك وال�ضادرة من ح�ضاب املنفذ �ضدها 
بقيمة )1035000( درهم املبلغ الجمايل مع الر�ضوم وامل�ضاريف )1041885( .

طالب التنفيذ : دي بي بي للمقاولت ذ.م.م
ام هرير   - بردبي   - دبي  امارة  القانونية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  العوي�ض  املختار مكتب  عنوانه:عنوانها 

الثانية - بناية عود ميثا - مكتب 504 - هاتف 42219000 - رقم مكاين:3093891125
املطلوب اإعالنه : 1- املنادر ملقاولت الطرق �ض.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1041885( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5762/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230
بنك  من  �ضده  املنفذ  عن  وال�ضادر   )005346( رق��م  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 
بنك  من  �ضده  املنفذ  عن  وال�ضادر   )005345( رق��م  املرجتع  ول�ضيك   )17500( بقيمة  التجاري  ابوظبي 

ابوظبي التجاري بقيمة )17500( بقيمة اجمالية )35000( درهم .
طالب التنفيذ : يني مك�ض ل�ضناعة الطابوق �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز الثالثة - دبي - مبنى يني مك�ض - �ضقة 1
املطلوب اإعالنهما : 1- الكيتوب ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م 2- كمال ح�ضني ح�ضن خواجه - �ضفتهما : منفذ �ضدهما

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه   ، املحكمة  خلزينة  ر�ضوم  مبلغ  اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل   )36325(
املذكور خالل )15( يوما  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ضتبا�ضر الج��راءات  املحكمة 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1155/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228
به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ، الدعوى رقم 2021/4307 امر الداء  ال�ضادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�ضوع 

وقدره )186188.50( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : ارون كومار جوهر

عنوانه:امارة ال�ضارقة - اخلان - �ضارع كورني�ض اخلان - مبنى ابراج اأ�ضا�ض - مكتب رقم 205
 وميثله:جا�ضم علي عبداهلل علي احلداد الرئي�ضي

املطلوب اإعالنهم : 1- جني م.د.م.�ض 2- ني�ضا كري�ضتينا مورى هوج جريالد ما�ضكارينها�ض 3- جيوفرى 
تار�ضيوي�ض مورى - �ضفتهم : منفذ �ضدهم

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�ضوع 
وقدره )186188.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اعالن حم�شر حجز  بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2021/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/4989 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )384266.66( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري

 - ت:044266024   - لل�ضيارات  الفطيم  ووك��ال��ة  امل�ضعود  بناية  ب��ج��وار  امل��ط��ار  ���ض��ارع  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
متحرك:0502429874 - �ض.ب:118385 - الرقم املكاين:1842279152 

civilcases@baitulhikma.com:بريد الكروين 
املطلوب اإعالنه : 1- عمر حممد عبداهلل حممد الدح املطرو�ضي - �ضفته: منفذ �ضده

دبي  �ضوق  لدى  ا�ضهم  عبارة عن  اموالكم اخلا�ضة وهي  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
املايل - �ضركة الم��ارات لالت�ضالت املتكاملة du - عدد ال�ضهم 562 �ضهم - وفاء للمبلغ املطالب به يف 

امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4012/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�ضر رقم 156

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )34.587( درهم اربعة وثالثون 
الف وخم�ضمائة و�ضبعة وثمانون درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد مع الزامهما 

بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:لك�ضمي ميتل تيك �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�ضناعية الثانية - دبي - �ضارع �ضارع رقم 12 - مبنى م�ضتودع رقم 1-2 ملك حكومة 
بجانب كوليجان انرنا�ضيونال امريت�ض

املطلوب اإعالنهما :  1- وليد حبيب �ضما�ض 2- �ضركة كارتل لل�ضناعة - �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  -  �ضفتهما : مدعي 
عليهما 

املدعي  بالزام  احل�ضوري  مبثابة  ب��ت��اري��خ:2022/1/11  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�ضوع 
عليهما الوىل والثاين بالت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )34.587( اربعة وثالثون الف وخم�ضمائة 
وثمانون درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �ضنويا من 2021/10/24 وحتى متام ال�ضداد والزمتهما الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 
اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني  ، حكما مبثابة احل�ضوري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  خم�ضمائة 

التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:218/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الثالثة ع�ضر رقم 762
مو�ضوع املنازعة : اول:الزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )124907.65( درهم مائة واربع وع�ضرون 
الف وت�ضعمائة و�ضبعة دراهم وخم�ض و�ضتون فل�ض - مع ماي�ضتجد من ر�ضوم خدمات تخزين وحتى تاريخ ا�ضتالم 
التام - ثانيا:الزام  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية بواقع 5% من  الفائدة  الوثائق واملحفوظات وذلك مع 

املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:القلعة للمعلومات �ض.ذ.م.م

ال��ف��ريم��ون��ت - ال��ط��اب��ق 13 - مكتب رق��م 1302 - رقم  ���ض��ارع ال�ضيخ زاي���د - ف��ن��دق  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - ب��ردب��ي - 
مكاين:2719591105 - هاتف رقم:043586113 - فاك�ض رقم:043586116 

 info@ablawfirm.ae:بريد الكروين 
املطلوب اإعالنه :  1- جامالون منطقة حرة ذ.م.م  -  �ضفته : متنازع �ضده 

مو�ضوع الإعالن :  قررت املحكمة ا�ضدار قرار منهي للخ�ضومة وفقا لن�ض املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون 
الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املتنازع �ضدها بان توؤدي مبلغ )124907.65( والفائدة 5% من 

تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام والزمتها الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

 اعالن بالن�شر
1803/2022/305 ا�شتئناف جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل امل�ضتاأنف �ضده /1- كي�ضان لل ثاكور - جمهول حمل القامة مبا ان 
حمد  من�ضور  نا�ضر  وميثله:عبداهلل   - ليمتد  فابريك�ض  بلو   / امل�ضتاأنف 
جتاري   589/2022 رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  ا�ضتاأنف/احلكم  قد   - الكعبي 
جزئي -  وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء املوافق 2022/8/31 ال�ضاعة 10.00 
او من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم  وعليه  بعد  التقا�ضي عن  بقاعة  �ضباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70197
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العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4089/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/7841 اأمر اأداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)36745( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : حممد فادي احمد ن�ضرت قاووق
عنوانه:حمله املختار مكتب عبدالرحمن احمد للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية - الكائن مقره دبي - 
ديرة - بور�ضعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني واعادة التاأمني - الطابق احلادي ع�ضر - مكتب 1101 اىل 

1104 - وميثله:عبدالرحمن احمد عبداهلل حممد
املطلوب اإعالنه : 1- ويل�ضون فالرا انطونى  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)36745( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6560/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230
البنك التجاري الدويل  ال�ضيك املرجتع رق��م:000207 وامل�ضحوب على  التنفيذ : املطالبة بقيمة  مو�ضوع 
وال�ضادر عن/�ضرياغ تيكنو اند�ضريز �ض.م.ح واملوقع من مهي�ض مهتاين �ضو هار بقيمة )500000( درهم 

بال�ضافة الر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : فيفيك كومار �ضينها

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى بناية امتياك - �ضقة مكتب رقم 35 - حمطة 
مرو جيجيكو

املطلوب اإعالنهما : 1- �ضرياغ تيكنو اند�ضريز �ض.م.ح 2- مهي�ض مهتاين �ضوهار - �ضفتهما : منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2305515( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:1241/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753
درهم   )9920( وق��دره  مببلغ  احل�ضني(  �ضلوح  )عبدالعزيز  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�ضوع 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:حكاية لتاأجري ال�ضيارات �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ور�ضان الوىل - دبي - �ضارع املدينة العاملية - مبنى احلي الجنليزي اك�ض 
13 - �ضقة حمل رقم ا�ض 16 

املطلوب اإعالنه :  1- عبدالعزيز �ضلوح احل�ضني  -  �ضفته : متنازع �ضده 
�ضلوح  )عبدالعزيز  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�ضوع 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن تاريخ  احل�ضني( مببلغ وق���دره )9920( دره���م وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف وات��ع��اب 
املعجل بال كفالة- وح��ددت لها جل�ضة يوم الثنني  بالنفاذ  التام و�ضمول احلكم  ال�ضداد  ال�ضتحقاق وحتى 
املوافق:2022/9/12 ال�ضاعة:09:00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - دائرة التنفيذ
SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية التنفيذية  رقم 0004367/ 

اإىل املحكوم عليه/املنازع �ضده/�ضركة الندل�ض للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ.م.م
وعنوانه:ال�ضارقة النباعة خلف �ضارع العروبة مكتب رقم 406 - 407 - ملك ورثة مبارك عبدالعزيز احل�ضاوي 

- هاتف متحرك:0505646468 - 0529868656 - هاتف رقم:065633515.
�ضد ل�ضالح املدعي/املنازع/اخلليلى املتحدة للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

وعنوانه:دبي ديرة �ضارع بني يا�ض بناية توين تاور برج املكاتب الطابق 21 مكتب رقم 2104 - �ض.ب:40227 
دبي - تليفون 042222407 - فاك�ض:042227470 - هاتف متحرك:0506365658

 /0004367 رقم   الدعوى  يف  عنه  �ضوره  املرفق  احلكم  �ضدر  قد  بتاريخ:  انه  من  نخطركم 
ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع   SHCEXCIBOUNCE2022
الر�ضم املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي املجموع الجمايل:52644.0 بال�ضافة اىل قيمة 
الفائدة بواقع �ضنويا عتبارا من تاريخ ال�ضتحقاق// وحتى متام ال�ضداد مبوجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما 
جاء اعاله خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل لتبليغكم ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ 

بحقك الجراءات القانونية - حرر بتاريخ:2022/8/11
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005306 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليهم : احمد حممد حممد جعي�ضه - جمهول حمل الإقامة 
فيها  ويطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد   - ن�ضري  احمد  �ضالح  حامد  املدعي/حممد  بان  نعلمكم 
بان  عليه  املدعي  ثانيا:الزام   - ل�ضماعها  جل�ضة  اقرب  وحتديد  بها  والت�ضريح  الدعوى  بالتي:اول:قبول 
ل�ضالح  بذمته  املر�ضدة  املبالغ  قيمة  درهم  الف  ع�ضرة  درهم   )10.000( وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي 
املدعي مع الفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ ال�ضتحقاق الثابت يف 2020/5/3 وحتى التنفيذ - 

ثالثا:الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/8/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى ( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/15  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حميد عبداهلل ال�شعيدي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن حكم 

جزئي جتاري    AJCFICIPOR2022 /0002581 يف  الدعوى رقم
اىل املدعي عليه:عامل ت�ضابال ذ.م.م

 18g 16 العنوان:امارة ال�ضارقة - املنطقة احلرة باحلمرية مبنى مكاتب التاجري رقم 18 مكتب رقم
بالدعوى امل�ضار اليها اعاله املرفوعة من:املدعي:ماجد عبداهلل عبدالرزاق علي العو�ضي ، نبلغك انه 
قد �ضدر �ضدك احلكم املبني ادناه 2022/8/9 ولك احلق يف ال�ضتئناف على هذا احلكم امام حمكمة 
ال�ضتئناف املدنية خالل مدة 30 يوما ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك بهذا العالن ويف حالة 
عدم تقدمي ما يفيد ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر خالل املدة املذكورة فان احلكم �ضي�ضبح قطعيا بحقك 
و�ضتتخذ الجراءات القانونية  لتنفيذه - حكمت املحكمة بف�ضخ عقد بيع الوحدة 1706 - مب�ضروع 
مبلغ  باداء  عليها  املدعي  والزام   2009/6/30 يف  الطرفني  بني  املربم  بعجمان  هارموين  ذا  �ضابل 
الدعوى  قيد  تاريخ  ت�ضري من   %6 الفائدة  للمدعي مع  دراهم  وع�ضرة  درهم ثالثمائة   )310.105(
يف 2022/7/6 وحتى ال�ضداد التام وب�ضداد مبلغ )100.000( درهم مائة الف درهم تعوي�ضا للمدعي 
بر�ضوم  والزامها  التام  ال�ضداد  نهائيا وحتى  تاريخ �ضريورة احلكم  ت�ضري من  عليه   %6 الفائدة  مع 

وم�ضروفات الدعوى والفي درهم اتعاب حماماة.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
MOJAU_2022- 0082586 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اجلن�ضية   - النعيمي  ال�ضوايه  جمعه  �ضيف  ال�ضيد:خليفة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته والبالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد 
املازمي - اجلن�ضية المارات - يف الرخ�ضة )�ضر املذاق  عبداهلل �ضام�ض احمد حممد 
مبوجب  ال�ضارقة  بامارة  تاأ�ض�ضت  والتي  الغذائية(  باملواد  املتنقله  ال�ضيارات  لتموين 
رخ�ضة رقم 782209 ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية  -  وعمالبن�ض املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب 
العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
انذار عديل بالن�شر

رقم  2022/1/150091    
املنذرة:دانوب هوم ذ.م.م - بوكالة/املحامية مع�ضومة ال�ضايغ

�ضبت  بن  عبيد  خليفة  ملالكها/اأحمد  فردية  موؤ�ض�ضة   - البناء  ملقاولت  اليه:دملا  املنذر 
ال�ضام�ضي - اماراتي اجلن�ضية - جمهول حمل القامة

العديل مبحاكم  الكاتب  امل�ضدق لدى  العديل  املنذر مبوجب هذا الخطار  يخطركم 
دبي بتاريخ:31 مار�ض 2022 باملحرر رقم 2022/1/84884 بان ينذركم ب�ضرورة �ضداد 
بدل اليجار املتاأخر وقدره )50.000( درهم خم�ضون الف درهم وذلك خالل مدة )5( 
القانونية �ضدكم  الج���راءات  لتخاذ  ن�ضطر  �ضوف  وال  الن���ذار  ه��ذا  تاريخ  اأي��ام من 

حلفظ حقوق املنذر مع الزامكم الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
اإداري    ADFICFICIADM2022 /0000170 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد عبداهلل احمد بن رجب املرزوقي - جمهول حمل الإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/22 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
)املحكمة  رقم   مكتب    - املدنية  البتدائية  املحكمة  الإبتدائية  الحتادية  اأبوظبي 
البتدائية - مكتب مدير الدعوى ( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة 
ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي 

عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/11  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

مرمي عبدالرحمن املالكي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 00000
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    AJCFICIPOR2021 /0004341 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الروابي للمقاولت العامة والنقل - العنوان:9407038 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/17 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املدعي  بالزام  املحكمة  :حكمت  بالتايل    ، للرخام  ال�ضيماء   / ل�ضالح  اأعاله  بالرقم 
وثالثني  وثالثة  وخم�ضمائة  الف  و�ضتني  �ضبعة  درهم   )67.533( مبلغ  ب�ضداد  عليها 
الدعوى يف  قيد  تاريخ  ت�ضري من  بن�ضبة %6  املبلغ  على  الفائدة  للمدعية مع  درهما 
2021/10/27 وحتى متام ال�ضداد والزامها بت�ضليم املدعية �ضيك ال�ضمان رقم 000617 
بالنفاذ  �ضمول احلكم  اتعاب حماماه مع  درهم  والف  وامل�ضروفات  بالر�ضوم  والزامها 
املعجل بدون كفالة - حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�ضره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي مدين    AJCFICIREA2022 /0000133 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جوفلني كوادرا�ضال ماكابالن - العنوان:9329511 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/23 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالتايل    ، البناء  ملقاولت  احلديثة  املزايا   / ل�ضالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى 
 )130917.22( مبلغ  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  الزام  املحكمة  :قررت 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة احلا�ضل يف 2022/1/11 
حتى ال�ضداد التام والزامها الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ض ماجاوز ذلك من طلبات - حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - املحرك لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة وقطع غيارها 
ذ.م.م - �شابقا/املحرك لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م- حاليا

جزئي مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002076/ 
�ضابقا/  - ذ.م.م  امل�ضتعملة وقطع غيارها  ال�ضيارات  املحرك لتجارة   -1 : املحكوم عليه  اإىل 

املحرك لتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة ذ.م.م- حاليا 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:امري علي 
حممد كوتي باليكاال - اجلن�ضية هندي  ، يف الق�ضية امل�ضار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف :388413
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002673/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- اكرم لتجارة عدد وادوات البناء - لوؤي عثمان ا�ضماعيل ابو ال�ضبعات 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:�ضركة بيكو 

اخلليج ذ.م.م  ، يف الق�ضية امل�ضار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب 

لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف :173638.0

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )15( يوما من 

تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4476/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيكات املرجتعة ارقام )004388-004389-004350( وال�ضادر عن بنك 
ال�ضتثمار بقيمة )264599( درهم .

طالب التنفيذ : �ضركة الكبيالت العاملية املحدودة ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة ال�ضارقة - اخلان  - ال�ضارقة - �ضارع كورني�ض اخلان - بجانب م�ضرف ال�ضارقة 

ال�ضالمي - برج ا�ضا�ض - طابق اخلام�ض - �ضقة 504
املطلوب اإعالنهما : 1- عبداملنعم احمد حممود عا�ضي 2- ا�ضناد ملقاولت البنية ���ض.ذ.م.م - �ضفتهما : 

منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)264599( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3466/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 7927/2021 امر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)79431.2( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : �ضيد جان املا�ض خان

عنوانه:المارات  - امارة ال�ضارقة - اخلان - ال�ضارقة - �ضارع كورني�ض اخلان - بجوار م�ضرف ال�ضارقة 
ال�ضالمي - بناية ا�ضا�ض - �ضقة 504

املطلوب اإعالنه : 1- ن�ضره بنت عنرب بن �ضمل البلو�ضيه - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)79431.20( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اعالن بالن�شر )تظلم(    
                  يف  الدعوى رقم:143/2022/57 تظلم �شرعي 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ وال�ضكالت ال�ضرعية الفردية رقم 78
مو�ضوع الدعوى : يلتم�ض املتظلم من مقاكم املوقر اول:الغاء القرار املتظلم منه ال�ضادر بالدعوى رقم 822/2022 امر 
على عري�ضة �ضرعي - ثانيا:تعيني املتظلم جادي�ض �ضاندرا دولبهجي قيم على ادارة اموال زوجته ال�ضيدة �ضارل جاجدي�ض 

ثاكارا - ثالثا:حتميل املتظلم الر�ضوم وامل�ضاريف كافة واتعاب املحاماة . 
املتظلم:جادي�ض �ضاندرا دولبهجي

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �ضارع املرا�ضي - بناية امباير هايت�ض برج بي - �ضقة رقم 1604 - الرقم املكاين:275487271 - 
رقم الهاتف:048761744 - وميثله:نورهان عبداللطيف عبدالرحمن ابراهيم الزعابي

املطلوب اإعالنه :  1- �ضارل جاجدي�ض ثاكارا  -  �ضفته : متظلم �ضده 
القرار  اول:الغاء  املوقر  املتظلم من مقاكم  يلتم�ض  املذكور اعاله ومو�ضوعه  التظلم  اأق��ام عليكم  :  قد  الإع��الن  مو�ضوع 
املتظلم منه ال�ضادر بالدعوى رقم 822/2022 امر على عري�ضة �ضرعي - ثانيا:تعيني املتظلم جادي�ض �ضاندرا دولبهجي 
قيم على ادارة اموال زوجته ال�ضيدة �ضارل جاجدي�ض ثاكارا - ثالثا:حتميل املتظلم الر�ضوم وامل�ضاريف كافة واتعاب املحاماة 
التقا�ضي عن بعد يف مبنى الحوال  ال�ضاعة 11.00 �ض يف قاعة  املوافق  2022/8/22   - وح��ددت لها جل�ضة يوم الثنني  
ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002329 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ماجدة �ضاهد �ضيد �ضاهد - جمهول حمل الإقامة 
باللغتني العربية والجنليزية .

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/18 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
5 ( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/9  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة:ا�ضماء ماجد �ضامل غبار ال�ضام�ضي - اجلن�ضية المارات 
100% ل�ضالح ال�ضيد:عبدالرحمن  ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة 
عبيد حميد ال�ضباح ال�ضويدي - اجلن�ضية المارات - يف الرخ�ضة امل�ضماه )امل�ضط ال�ضود 
للحالقة الرجالية( �ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية يف ال�ضارقة بالرقم:784093

تعديالت اخرى:ليوجد
 وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد:�ضلطان ح�ضني علي �ضقر احلو�ضني - اجلن�ضية المارات 
يرغب  يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% ل�ضالح ال�ضيد/فريدة عبداهلل 
احمد خرمي - اجلن�ضية المارات - يف الرخ�ضة امل�ضماه )ح�ضانة الدانة اخلا�ضة( �ضادرة 

من دائرة التنمية القت�ضادية يف ال�ضارقة بالرقم 731228
تعديالت اخرى:تغري ال�ضم التجاري من )ح�ضانة الدانة اخلا�ضة( اىل ح�ضانة الورورد

 وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  العقارية  ال�ضادة:منازل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 

100% وذلك اىل ال�ضادة/اوريانا القاب�ضة ذ.م.م - يف الرخ�ضة امل�ضماه  ح�ضتها البالغة 

رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  بامارة  تاأ�ض�ضت  الواحد(  اليوم  جلراحة  اوريانا  )م�ضت�ضفى 

615493 ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة - تعديالت اخرى ليوجد
 وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 

يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 

الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه عليه اتباع الجراءات القانونية  .

 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن بالن�شر        

 939/2022/465 نزاع جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �ضده : 1- حممد عبداهلل حممد ا�ضميك - اردين اجلن�ضية 
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :فا�ضت لتاأجري ال�ضيارات �ض.ذ.م.م
اىل  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  مت�ضامنني  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
املدعية مبلغ وقدره )123.110.94( درهم مائة وثالثة وع�ضرون الف ومائة وع�ضرة دراهم واربعة وت�ضعون 
فل�ضا - مع الفائدة القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد - احلكم بالزام 
املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره )5.000( درهم خم�ضة الف درهم 
قيد  تاريخ  ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ  بها من  النتفاع  لديهما وعدم  املدعية  تعوي�ض عن حب�ض م�ضتحقات 
الربعاء  يوم  لها جل�ضة  . وح��ددت  املحاماة  اتعاب  وامل�ضاريف مقابل  الر�ضوم  املدعي عليهما  ال��زام  الدعوى 
املوافق 2022/8/24 ال�ضاعة 09:00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن بالن�شر        

 125/2022/465 نزاع جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �ضده : 1- مان�ضر �ضاك�ضون دبي �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :جي �ضي ا�ض جرمن لعمال اخلر�ضانة ومقاولت البناء ذ.م.م

وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�ضي
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)92.542( درهم اثنان وت�ضعون الف وخم�ضمائة اثنان واربعون درهما مع الفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام - اعالن املتنازع �ضده بالقرار املنهي للخ�ضومه 
قررت املحكمة ا�ضدار قرار منهي للخ�ضومة وفقا لن�ض املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون 
درهم   )92.889.7( مبلغ  �ضدها  املتنازع  ال���زام  احل�ضوري  مبثابة  وق���ررت  املدنية  الج����راءات 
 500 ومبلغ  وامل�ضاريف  الر�ضوم  والزمتها  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 والفائدة 

درهم اتعاب املحاماة .  
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 70392
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 4447/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- األفا لل�ضياحة �ض.ذ.م.م - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فندق جراند ميلينيوم دبي - منطقة احلرة

وميثله:رميا عبداحلكم اجلر�ضي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)239684.1( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اخلربه الرائده هايرب ماركت هاين حممد ابراهيم خمي�ض روزيقه
اداء امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001861/ 

منطقة   - ال�ضارقة  العنوان:امارة   - ماركت   هايرب  الرائده  اخلربه   -1  : عليه  املحكوم  اإىل 
البوطينه - خلف �ضارع الزهراء - معر�ض رقم 12 ملك يعقوب حممد احمد يو�ضف احلمادي 

- هاتف:0555501467
هاين حممد ابراهيم خمي�ض روزيقه - العنوان:امارة ال�ضارقة - منطقة البوطينه - خلف �ضارع 

الزهراء - معر�ض رقم 12 ملك يعقوب حممد احمد يو�ضف احلمادي - هاتف:0555501467
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:�ضمري ال�ضعيد 
له  املحكوم  اأن  اعاله، ومبا  اليها  امل�ضار  الق�ضية  ، يف  - اجلن�ضية م�ضري   �ضليمان احللو  احمد 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف :8182604.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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يف  م�ضاركتها  وال�����ض��ب��اب،  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اختتمت 
عا�ضمة  الأردن���ي���ة  اإرب���د  مدينة  اخ��ت��ي��ار  احتفالية 
للثقافة العربية، من ِقبل املنظمة العربية للربية 
وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم “ الأل��ك�����ض��و “ ل��ل��ع��ام 2022، 
حيث نظمت لهذه املنا�ضبة عرو�ضاً فنية مو�ضيقية 
التابعة  املو�ضيقية  الإم�����ارات  ف��رق��ة  فيها  ���ض��ارك��ت 

لوزارة الثقافة وال�ضباب.
واأحيت الفرقة حفلني الأول بتاريخ 10 اأغ�ضط�ض 
على خ�ضبة امل�ضرح الرئي�ضي يف مركز اإربد الثقايف، 
بح�ضور متثيل ر�ضمي و�ضعبي عايل �ضمل حمافظ 

اإربد ر�ضوان العتوم مندوب وزير الثقافة، ورئي�ض 
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الح��ت��ف��ال��ي��ة امل��ه��ن��د���ض منذر 
من  كبري  وح�ضد  ر�ضمية  دوائ���ر  وم����دراء  بطاينة 

املثقفني واملواطنني.
وقدمت الفرقة خالل احلفل جمموعة من الأغاين 
والعربي  الإم���ارات���ي  ال�ضعبي  ال��ف��ن  م��ن  ال��راث��ي��ة 
املطربني  لكبار  مو�ضيقية  وو���ض��الت  واخلليجي، 
ب��ت��ك��رمي عطوفة  الأم�������ض���ي���ة  ال����ع����رب، واخ��ت��ت��م��ت 
املحافظ لأع�ضاء الفرقة. فيما عقد احلفل الثاين 
ار مدينة اأم قي�ض  بتاريخ 11 اأغ�ضط�ض، يف مركز زورّ

من  مبجموعة  اجلمهور  ا�ضتمتع  حيث  الأث��ري��ة، 
العرو�ض املو�ضيقية التي تعك�ض من خاللها بالفن 
الإماراتي الأ�ضيل وتعرفوا على الراث الإماراتي.

وق���ال���ت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي���رة 
اململكة  يف  ل��الأ���ض��ق��اء  :”نبارك  وال�����ض��ب��اب  الثقافة 
الأردنية الها�ضمية هذا الختيار الذي ياأتي تكرمياً 
وزنها  ويربز  ف،  م�ضررّ عربي  كنموذج  املدينة  ملكانة 
على ال�ضاحة الثقافية واجلهد امللمو�ض لتعزيز دور 
الثقافة قوة ناعمة تر�ضخ الفكر امل�ضتنري، ومدينة 
رموزاً  العربية  للثقافة  مت  قدرّ مكوناتها  بكل  اإربد 

ال�ضعر، والفنون، وامل�ضرح والغناء، كما  يف جمالت 
واختيارها  عريقة،  تاريخية  مبكانة  حتظى  اأن��ه��ا 
املكونات  ه���ذه  ع��ل��ى  اأك���رب  ب�ضكل  ال�����ض��وء  �ضي�ضلط 
ف  التاريخية واحلديثة، و�ضتفتح املجال نحو التعررّ
ب�ضكل اأكرب على واقع الثقافة فيها ويف اململكة على 
د هذه  وجه اخل�ضو�ض«.واأ�ضافت معاليها : “ جت�ضرّ
امل�ضاركة الروابط الأخوية املتينة التي جتمع دولة 
الإمارات مع اململكة الأردنية الها�ضمية يف خمتلف 
عالقات  وه���ي  م��ن��ه��ا،  الثقافية  �ضيما  ل  امل��ج��الت 
له  املغفور  املوؤ�ض�ض  الوالد  عهد  اإىل  تعود  تاريخية 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، واملغفور له امللك 
“ طيب اهلل ثراهما”،  الراحل احل�ضني بن طالل 
ة والأل����ف����ة، وع��ك�����ض��ت يف  وال���ت���ي ُب��ن��ي��ت ع��ل��ى امل�������ودرّ
م�ضامينها مواقف تاريخية يف خمتلف املجالت ل 
زالت مغرو�ضة يف وجدان كال ال�ضعبني ال�ضقيقني، 

وبقيت يف تطور وازدهار حتى وقتنا الراهن«.
وت�ضتمر الفعاليات امل�ضاحبة لنيل اللقب يف املدينة 
و”عرو�ض  الأقحوان”  “مدينة  عليها  يطلق  التي 
م��ا بني  ع  ت��ت��ن��ورّ ك��ام��ل، ح��ي��ث  ع���ام  طيلة  ال�ضمال” 
اإىل جانب  والأدائية،  واملو�ضيقية،  الفنية  الأن�ضطة 

الأم�����ض��ي��ات ال�����ض��ع��ري��ة، وج��ل�����ض��ات ون�����دوات النقد، 
وحلقات النقا�ض يف ال�ضوؤون املحلية والعربية، واأدب 
املراأة والطفل، والثقافة العلمية وجمالت البتكار 
الأكادميية  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����ض��ارك��ة 
والفنية، اإ�ضافة اإىل تنظيم جمموعة من معار�ض 
ال�ضوء على  ت�ضليط  �ضيتم  الت�ضكيلية، كما  الفنون 
عدد من الرموز ال�ضيا�ضية، والأدبية، والجتماعية 
ل��ه��م م�ضاهمات  ال���ذي���ن ك��ان��ت  امل��دي��ن��ة  اأب���ن���اء  م���ن 
ملمو�ضة يف الرتقاء مبكانة املدينة وجعلها منوذجاً 

ثقافياً رائداً على امل�ضتوى العربي.

وزارة الثقافة ت�ضارك يف احتفالية »اإربد عا�ضمة الثقافة العربية 2022«

ي��ج��زم ب��ع�����ض امل���وؤرخ���ني اأن ���ض��ه��ر اأغ�����ض��ط�����ض ، 
كليوباترا  امللكه  نهاية  �ضهد  ال��ذي  ال�ضهر  ه��و 
الأكاذيب  لحقتها  والتى  البطاملة،  امللوك  اآخ��ر 

واخلرافات على امتداد التاريخ.
ا�ضتمرت احلقبة البطلمية ما يقرب من قرنني 
م��ن ال��زم��ان ، وت��و���ض��ح ال��دك��ت��ورة ري��ه��ام ح�ضن 
�ضم�ض ، كلية الآثار بجامعة عني �ضم�ض ، اإنه بعد 
وفاة الإ�ضكندر الأكرب مت تق�ضيم اإمرباطوريته 
اأبرزهم  املرامية الأط��راف على ق��واده ، وك��ان 
اإليه ولية  اآل��ت  ال��ذي  اب��ن لجو�ض  بطليمو�ض 
)بطليمو�ض  بعد  فيما  يلقب  واأ���ض��ب��ح  م�����ض��ر،  
البطاملة  امل��ل��وك  اأول  وه��و  امل��ن��ق��ذ،   اأى  �ضوتري( 
والتي كانت �ضيا�ضتهم ترمي اإىل تكوين مملكة 
اأبناء مقدونيا واأبناء م�ضر على  غنيه دعامتها 

حد �ضواء.
ت�ضريحات  فى  ح�ضن  ريهام  الدكتورة  ت�ضيف 
جلاأوا  البطاملة  اإن  الأه����رام«،  »ب��واب��ة  ل���  خا�ضة 
ا�ضتغالل  مقدمتها  يف  ك��ان  �ضتى  و���ض��ائ��ل  اإىل  

فتم  رعاياهم.  بني  ال�ضائدة  الدينيه  املعتقدات 
الثالوث  م��ن  املكونة  اجل��دي��دة  ال��دي��ان��ة  ابتكار 
وحربوقراطي�ض(  واإيزي�ض  )�ضريابي�ض  املقد�ض 
الأوىل  الركيزه  مبثابه  اخلطوه  ه��ذه  وكانت   ،

لتاأ�ضي�ض دولتهم اجلديدة .
ت�����ويل امل����ل����وك ال���ب���ط���امل���ة ع���ل���ى ال���ع���ر����ض منذ 
وحتى  ق.م.   305 ع���ام  الأول(  )ب��ط��ل��ي��م��و���ض 
نهاية  ج��اءت  حتى   ، ع�ضر(  الثاين  )بطليمو�ض 
ال�ضابعة  كيلوباترا  ميالد  وه��و  ق.م.   69 ع��ام 
الذي  ع�����ض��ر  ال��ث��اين  بطليمو�ض  ه��و  ف��وال��ده��ا 
كليوباترا  هي  ووالدتها  )ال��زم��ار(  بلقب  ع��رف 
عدة  ال�ضابعة  كليوباترا  اتقنت  وقد  ال�ضاد�ضة.، 
وامل�ضرية  باإتقان  اليونانية  لغات حيث تتحدث 
واليهودية  احلب�ضية  ال��ل��غ��ه  وت��ع��رف  ب��ط��الق��ه 

والعربية  والفار�ضية،  
وين�ضب لها بع�ض الكتابات عن التجميل واأدوات 
الزينة و املقايي�ض والأوزان والعمالت،  واأمرا�ض 
اأنها من  الن�ضاء والكيمياء ، حيث ميكن القول 

والعلماء  بالعلم  اهتموا  ال��ذي��ن  احل��ك��ام  اأ�ضهر 
كالمها  و�ضحر  ظلها  خفة  بجانب  ذل��ك  ك��ان   ،
كل  جت��ذب  التي  اجلميلة  �ضخ�ضيتها  ومالمح 

من يتعامل معها.
 وت�ضيف ريهام ح�ضن ، اأنه فى  اجلانب ال�ضيا�ضي 
فاقت كليوباترا ال�ضابعة  اأ�ضالفها ذكاءاً ودهاءاً 
وك��ذل��ك ط��م��وح��اً، ف��ل��م ي�ضهد ال��ت��اري��خ ام����راأة 
املهارة.،   ه��ذه  و  ال��ق��وة  بهذه  اأنوثتها  ت�ضتخدم 
م�ضر  كانت  وال��ده��ا  بعد  العر�ض  اعتلت  فحني 
ل�ضالح  ممتلكاتها  جميع  فقدت  �ضعيفة   دول��ة 
روما ، فكانت كليوباترا ال�ضابعة تطمح اأن متد 
اآفاق  م��ن  ك��ث��ريا  اأب��ع��د  اآف���اق  اإىل  امللكي  نفوذها 
القدمي  ال��ع��امل  ملكة  ت��ك��ون  ان  ف�����اأرادت  م�ضر 
الرومانية  الإم��رباط��وري��ة  يف  متمثله  ب��اأ���ض��ره 

ذاتها، 
يووؤل  اأن  ال��زم��ار  )بطليمو�ض(  اأو���ض��ي  ول��ق��د   
)بطليمو�ض  وه��و  اأخويها  ولأك���رب  لها  العر�ض 
ت�����ض��رف روم����ا على  اأن  ، ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث ع�����ض��ر( 
وب��ال��ف��ع��ل مت  ال��ن��ح��و،  ه���ذا  ع��ل��ى  و�ضيته  تنفيذ 
تنفيذ الو�ضية ولكن مل ياأت عام 48 ق.م حتى 
تاأزمت الأ�ضاع يف م�ضر وجلاأت كليوباترا لروما 
للتدخل وحل النزاع بينها وبني اأخيها،  وبالفعل 
توطدت عالقتها بيوليو�ض قي�ضر الذي  فر�ض 
�ضيطرتها على احلكم �ضد اأخيها، الأمر الذي مل 
عده  ف��دارت  ع�ضر(  الثالث  )بطليمو�ض  ير�ضى 
)بطليمو�ض  م��وت  اإىل  النهاية  يف  اأدت  م��ع��ارك 

الثالث ع�ضر( ،
واإعالن  الإ�ضكندرية  قي�ضر  يوليو�ض  ودخ��ول   
تزوجها  اأن��ه  وي��ق��ال  ملكة،   ال�ضابعة  كليوباترا 
واأجن���ب  منها بطليمو�ض   ، زواج��ا غري �ضرعيا 
اأغ�ضب  ال����ذي  الأم����ر  )ق��ي�����ض��رون(  اأو  قي�ضر 
اإىل  كليوباترا  ذهبت  حينما  وبخا�ضه  الرومان 
الرومان،    امتعا�ض  اآث���ار  ل��ه مم��ا  ك��زوج��ة  روم��ا 
فكان القانون الروماين ل يتيح تعدد الزوجات 
بخا�ضة ان زوجته كانت ل تزال على قيد احلياة،  
����ض���وى ع�ضيقه  ي��ع��ت��ربوه��ا  ال����روم����ان ل  وك�����ان 
لقي�ضر فقط .وتطورت الأحداث تطورا �ضريعا 
مع اإزدياد كراهية  الرومان لقي�ضر وكليوباترا ، 
حتى جاء عام 44 ق.م. ومت التاآمر لقتل قي�ضر 
يف اخلام�ض ع�ضر من مار�ض عام 44 ق.م. ويف 
اأثناء جل�ضة جمل�ض ال�ضيوخ )ال�ضناتو�ض( اأحاط 
الأع�ضاء بقي�ضر ، واأنطروه بوابل من الطعنات 
م�ضر  اإىل   كليوباترا  ع��ادت  و  خناجرهم.،  من 
الأ�ضغر  باخيها  اأط��اح��ت  عودتها  وب��ع��د  ه��ارب��ه 
وا���ض��رك معها يف  ع�����ض��ر(،   ال��راب��ع  )بطليمو�ض 
احلكم طفلها ال�ضغري )قي�ضرون(  ، اأبنها من 
يوليو�ض قي�ضر ، وبداأت يف النهو�ض بالإقت�ضاد 

تاأثر يف ف��ره تواجدها يف روما  ك��ان قد  ال��ذي 
واهتمت   ، ق.م.   44-43 بني  ما  الفره  وه��ي 
الرثوات  تدفق  اإىل  اأدي  مم��ا  ب��ال��زراع��ة  خا�ضة 
على خزائن م�ضر مرة اأخرى ، واهتمت بجميع 
غيابها،   فيها  ت�ضبب  التي  الداخلية  امل�ضكالت 
وق���د ا���ض��ت��غ��رق ه���ذا الإ����ض���الح فيما ي��ق��رب من 

ع�ضر �ضنوات.
ك��ان��ت ك��ل��ي��وب��ات��را ال�����ض��اب��ع��ة ت���راق���ب الأح�����داث 
وال�����ض��راع��ات الأه��ل��ي��ة يف روم���ا وال��ت��ى انتتهت 
ب��ت��ق�����ض��ي��م الإم�����رباط�����وري�����ة م����ا ب����ني ك����ل من 
اأوكتافيو�ض للق�ضم الغربي من الإمرباطورية،  
ن�����ض��ي��ب ماركو�ض  ال�����ض��رق��ي م���ن  وك����ان اجل����زء 

اأنطونيو�ض.،
املمتلكات  ت��ل��ك  �ضمن  م�ضر  ك��ان��ت  وب��ال��ط��ب��ع   
ال�ضرقية فعادت كليوباترا مرة  اخرى حليلتها 
بعدم  اإتهمها  حني  اأنطونيو�ض  على  لل�ضيطرة 
احلرب  اث��ن��اء  قي�ضر  يوليو�ض  اأن�����ض��ار  معاونة 
الأه��ل��ي��ة ب��روم��ا ، وب��ال��ف��ع��ل جن��ح��ت ك��امل��ع��ت��اد يف 
وقلب  ع��ق��ل  ع��ل��ي  لل�ضيطره  ذك��ائ��ه��ا  ا���ض��ت��خ��دام 
اإىل   النهاية  يف  اأدى  ال���ذي  الأم���ر  اأن��ط��ون��ي��و���ض 
ي��ق��وم بتق�ضيم  اأن��ط��ون��ي��و���ض  جن��اح��ه��ا يف ج��ع��ل 
الأجزاء ال�ضرقية من الإمرباطورية الرومانية 

عليها، 
 واأبنائها من قي�ضر ومنه، وهو  الأمر الذي جعل 
اأوكتافيو�ض ي�ضتغل ذلك �ضد اأنطونيو�ض ويثري 
عليه الراأي العام الروماين م�ضورا املوقف على 
ال�ضرقية  الوليات  �ضوف يحول  اأنطونيو�ض  اأن 
وكليوباترا  هو  عر�ضها  على  يجل�ض  مملكه  اإىل 
الأمر   ال��روم��اين.  ال�ضعب  يعنى خيانة  وه��و ما 
الروماين  ال�ضيوخ  جمل�ض  اأع�ضاء  جعل  ال��ذى 
اأنطونيو�ض  ���ض��ل��ط��ه  ب��اإل��غ��اء  ق�����رارا  ي�����ض��ت�����ض��در 
باإنه   ، ري��ه��ام ح�ضن  ال��دك��ت��ورة  ال��ع��ل��ي��ا. وت��ق��ول 
باإعتبارها  كليوباترا،   على  احل��رب  اإع���الن  مت 
ي�ضفى  وذل���ك حتى  ال��روم��اين  ال�ضعب  ع���دوة  
اأجنبي  عليها �ضفه احلرب القومية �ضد خطر 
كليوباترا  بالطبع  ونا�ضرت  ال�ضرق،   من  ق��ادم 
ال�ضابعة زوجها اأنطونيو�ض خلو�ض احلرب �ضد 
اأوكتافيو�ض،  تلك احلرب التي انتهت بانت�ضار 
 30 عام  البحرية  اأكتيوم  اأكتافيو�ض يف موقعه 
ال�ضابعة  وكليوباترا  اأنطونيو�ض  ق.م.  وهزمية 
وانتحارهما واحدا تلو الآخر، ومبوت كليوباترا 
وحتولت  البطلمية  ال���دول���ة  ان��ت��ه��ت  ال�����ض��اب��ع��ة 
رومانية،  ولي���ة  اإىل  م�ضتقلة  دول���ة  م��ن  م�ضر 
ومت  ق��ربه��ا،  ع��ن  الأث���ري���ون  يبحث  الآن  واإىل 
الر�ضومات،  العديد من   جت�ضيد كليوباترا فى 
ال�ضينما  ف��ى  ق�ضتها  جت�ضيد  ومت  والأ����ض���ع���ار، 

العاملية والعربية.

»�ضغلت ال�ضينما والدراما«.. هل تنجح جه�د ال��ض�ل لقرب امللكة كلي�باترا ال�ضابعة؟
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تخطط لرتك بر�سلونة بعد انف�سالها عن بيكيه وق�سيتها مع ال�سرائب

�ضاكريا ترف�ش عقد �ضفقة مع النيابة الإ�ضبانية 
النجمة  اأع����ل����ن����ت 
الكولومبية �ضاكريا 
امل��ت��ه��م��ة ب��ال�����ض��ل��وع يف 
�ضريبي  ت��ه��رب  ع��م��ل��ي��ة 
يف اإ���ض��ب��ان��ي��ا الأرب���ع���اء، عن 
رف�������ض���ه���ا ع���ق���د ات����ف����اق مع 
ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة، واأع���رب���ت 
املغنية التي توؤكد براءتها عن عزمها  

امل�ضي يف الق�ضية حتى املحاكمة. 
يف ال�����ض��ي��اق، ذك����ر وك�����الء ���ض��اك��ريا اأن 
مع  يبقى  اتفاق  اإىل  التو�ضل  احتمال 
املحاكمة  ان��ط��الق  حتى  مفتوحا  ذل��ك 
اأمام الق�ضاء يف بر�ضلونة )�ضمال �ضرق 
النجمة  اإحالة  قرار  اأن  علما  اإ�ضبانيا(، 
املحكمة  على  ر�ضميا  عاما   45 البالغة 

مل ي�ضدر بعد. 
ك���م���ا اأو�����ض����ح امل���ح���ام���ون يف ب���ي���ان ب����اأن 
"الواثقة متاما برباءتها )...(  �ضاكريا 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  م��ع  تقبل" ات��ف��اق��ا  ل 
حتى  "الإجراءات  م��وا���ض��ل��ة  وق������ررت 
املحاكمة. و�ضددوا على اأن املغنية "واثقة 
حق".  على  اأنها  �ضيثبت  الق�ضاء  اأن  من 
من  الفرن�ضية  الأنباء  وكالة  تتمكن  ومل 
النيابة  م��ن  تعليق  ع��ل��ى  ف���ورا  احل�����ض��ول 

العامة. 
ا�ضتنكارها  اأي�ضا  �ضاكريا  عن  البيان  ونقل 
و"الأ�ضاليب  حلقوقها  التام"  "النتهاك 
العامة،  النيابة  اإليها  تلجاأ  التي  التع�ضفية" 
التي  بالأموال"  املطالبة  على  "ت�ضر  ال��ت��ي 
ومن  العاملية  جولتها  خ��الل  املغنية  ك�ضبتها 
برنامج "ذي فوي�ض" الذي كانت ع�ضو جلنة 
الوليات  يف  الأمريكية  ن�ضخته  يف  التحكيم 
اإ�ضبانيا  يف  "مقيمة  تكن  مل  عندما  املتحدة 
 17،2 اأن دفعت  �ضبق  اأنها  اأك��دت  بعد". كما 
الإ�ضبانية،  ال�ضرائب  لهيئات  ي��ورو  مليون 
ديون  "اأي  عليها  ت��رت��ب  تعد  مل  وب��ال��ت��ايل 

للخزانة منذ �ضنوات عدة".
عن  بالتهرب  املغنية  العامة  النيابة  وتتهم   
14،5 مليون يورو عن  دفع �ضرائب بقيمة 
�ضنوات 2012 و2013 و2014، وتقول 
اإن �ضاكريا كانت تعي�ض يف اإ�ضبانيا منذ 
اأعلنت  ال��ت��ي  ال�ضنة  وه���ي   ،2011
املغنية عن عالقتها بنجم نادي  فيها 
بيكيه،  ج��ريار  القدم  ك��رة  يف  بر�ضلونة 
جزر  يف  ال�ضريبي  مقرها  على  اأبقت  لكنها 
�ضنة  حتى  �ضريبيا،  م���الذا  امل�ضنفة  ب��اه��ام��ا���ض 
يونيو/حزيران  يف  و�ضاكريا  بيكيه  واأعلن   .2015

الفائت انف�ضالهما بعد عالقة لأكرث من عقد اأثمرت 
طفلني.

ك��م��ا ي��وؤك��د حم��ام��و ���ض��اك��ريا ب���اأن معظم دخ��ل��ه��ا حتى 
2014 كان ياأتي من جولتها العاملية، وعلى اأنها مل 
اأ�ضهر يف ال�ضنة يف  تكن تعي�ض لفرات تزيد عن �ضتة 
يف  ال�ضريبية  اإقامتها  لتحديد  �ضرط  وه��و  اإ�ضبانيا، 

البالد. 
واأعلنت حمكمة يف بر�ضلونة يف مايو/اأيار الفارط اأنها 
ردت طلبا تقدمت به املغنية لكف املالحقات يف حقها 
بحجة اأنها مل تكن مقيمة يف اإ�ضبانيا خالل ال�ضنوات 
التي ت�ضملها تهمة التهرب ال�ضريبي، بل كان مقرها 

ال�ضريبي حينها يف جزر باهاما�ض.
حتى اإن ا�ضم �ضاكريا ورد يف ما ُعرف ب�"وثائق باندورا"، 
وهو حتقيق وا�ضع ن�ضره نهاية 2021 الحتاد الدويل 
ل��ل�����ض��ح��اف��ي��ني ال���ض��ت��ق�����ض��ائ��ي��ني واُت��ه��م��ت ف��ي��ه مئات 
ل  خ��ارج��ي��ة،  �ضركات  يف  اأ���ض��ول  ب��اإخ��ف��اء  ال�ضخ�ضيات 

�ضيما لغر�ض التهرب ال�ضريبي. 

اخلروج من بر�سلونة
اإىل  ع��اًم��ا،   45 �ضاكريا،  الكولومبية  النجمة  ت�ضعى 
اخلروج من بر�ضلونة والعي�ض ب�ضكل كامل يف ميامي  

تاركة وراءها امل�ضاكل ال�ضخ�ضية التي تطاردها.
اأكدت  م�ضادر  هناك  اأن   "Page Six" ملوقع  وفًقا 
املعلومة، كما اأن �ضاكريا لي�ضت فقط يف خ�ضم معركة 
اأطفالها،  وال��د  مع  وح�ضانة  للجدل  مثرية  انف�ضال 
ن���ادي بر�ضلونة ج���ريارد بيكيه،  ال��ق��دم يف  ك��رة  لع��ب 
ا عقوبة ت�ضل اإىل ثماين  35 عاًما، ولكنها تواجه اأي�ضً
الإ�ضبانية  ال�ضلطات  اتهمتها  اأن  بعد  بال�ضجن  �ضنوات 

بالحتيال ال�ضريبي.
يف ميامي بيت�ض، لدى �ضكريا عائلة واأ�ضدقاء مقربون 
اإليه،  حتتاج  ال��ذي  الدعم  وتقدمي  حولها  لاللتفاف 
بالإ�ضافة اإىل ذلك، ق�ضر خا�ض وفخم على الواجهة 
البحرية، تطلق عليه �ضديقة العائلة و�ضم�ضار عقارات 
"ملجاأ"   ، مارتينيز  ل��وردي�����ض  اآن���ا  اإل��ي��م��ان،  دوغ��ال���ض 

�ضاكريا يف املدينة.
قالت مارتينيز، التي تعمل مع اأنطونيو �ضقيق �ضاكريا 
 :The Post يف العقارات املحلية للمغنية، ل�ضحيفة
يعي�ض  هنا،  وال��داه��ا  يعي�ض  منزلها"،  هي  "ميامي 
لي�ض  ��ا.  اأي�����ضً اأخ��ي��ه��ا  واب���ن  اأخ��ت��ه��ا  واب���ن  �ضقيقها هنا 
عن  خمتلفة  بيئة  اإن��ه��ا  اإ�ضبانيا.  يف  عائلة  اأي  لديها 

بر�ضلونة".
األيخاندرو  املو�ضيقي  زميلها  مثل  اأ�ضدقاء  اإن  يقال 
�ضانز يحاولون اإقناع �ضاكريا بنقل مواهبها اإىل �ضاوث 
املغنية  م��ن  ق��ري��ب��ة  اإ���ض��اف��ي��ة  م�����ض��ادر  وت��وؤك��د  بيت�ض، 

رغبتها يف النتقال اإىل ولية �ضن �ضاين.
مرة  لأول  منزًل  ا�ضرت  حيث  بر�ضلونة؛  م��غ��ادرة  اإن 

البتعاد عن  ي�ضاعد يف  اأن  �ضاأنه  2012، من  ع��ام  يف 
ال�ضائعات التي تدور حول بيكيه وخياناته املزعومة.

التقارير  ن�����ض��رت  ح��ي��ث  ان��ف�����ض��ال��ه��م��ا؛  اإىل  اأدى  مم��ا 
العاملية اأن بيكيه الذي عا�ض ق�ضة حب مع �ضاكريا ملدة 
و�ضا�ضا،  اأعوام،   9 ميالن،  لأبنائهما  والأب  عاًما   11
اأخريات، مبا  ن�ضاء  ب�ضكل خا�ض  يرا�ضل  كان  اأعوام   7
���ض��وزي كورتيز،  ال��ربازي��ل��ي��ة  الأزي����اء  ذل��ك عار�ضة  يف 
 ،Miss BoomBum ب��ا���ض��م  ��ا  اأي�����ضً امل��ع��روف��ة 
 23 ���ض��را م��ع طالبة ع��الق��ات ع��ام��ة عمرها  وت��واع��د 

عاًما، منذ �ضهور.
التقى  يونيو.  يف  انف�ضالهما  وبيكيه  �ضاكريا  اأعلنت 
الزوجان يف عام 2010 خالل كاأ�ض العامل يف جنوب 
واكا" اأثناء  "واكا  لأداء  �ضاكريا  هناك  كانت  اإفريقيا. 
لعبه لبلده الأم اإ�ضبانيا، الفريق الفائز يف ذلك العام. 

عن  �ضاكريا  انف�ضلت  بيكيه،  ل��ق��اء  م��ن  �ضهرين  بعد 
اأنطونيو دي ل روا، جنل الرئي�ض الأرجنتيني ال�ضابق 
تبداأ  اأن��ه��ا مل  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ف��رن��ان��دو دي ل روا، 
مبواعدة جنم كرة القدم اإل مبرور عام من انف�ضالها، 
الآن، مع ت�ضاعد معركة احل�ضانة بني �ضاكريا وبيكيه، 
عاد الأطفال اإىل بر�ضلونة ليقيموا يف منزل والدهم، 
ال�ضهر،  ن�ضف  ملدة  احل�ضانة  منحته  موؤقتة  هدنة  يف 
بعد اأن اأخذتهما �ضاكريا يف رحلة �ضريعة اإىل ميامي، 

ولو�ض اأجنلو�ض واملك�ضيك.
جزيرة  مثل  اأخ��ري  واأ�ضياء  ع��ق��ارات  �ضاكريا  ومتتلك 
مليون   15 مقابل  ا�ضرتها  الباهاما  جزر  يف  خا�ضة 
دولر مع روجر ووترز، لكن الق�ضايا ال�ضريبية ميكن 

 300 تبلغ  ال��ت��ي  املغنية  ث���روة  ���ض��ايف  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  اأن 
مليون دولر.

ما ال�سر احلقيقي وراء النف�سال؟
ليزال البحث وراء ال�ضبب احلقيقي لنف�ضال الثنائي 
بيكيه، حمط  ال��ق��دم  ك��رة  ���ض��اك��ريا، ولع���ب  ال�ضهري: 

اهتمام جمهورهما، وكل من يهتم باأخبارهما.
ويوماً بعد اآخر، تنك�ضف بع�ض الأمور يف عالقة الثنائي 
ال�ضهري، اإذ ك�ضف �ضديق اأخت �ضاكريا عن اأن اخليانة 

مل تكن من بني الأ�ضباب التي اأدت لنف�ضالهما.
واأكد روبرتو غار�ضيا، الذي ارتبط بعالقة مع لو�ضيال، 
�ضقيقة �ضاكريا، ملدة 8 �ضنوات، يف مقابلة مع �ضحيفة  
يتمتعان  كانا  الثنائي  اأن  الإ�ضبانية،   esdiario

بعالقة مثالية للغاية.
نحو  طريقها  اأخ���ذت  امل�ضاكل  ف���اإن  غ��ار���ض��ي��ا،  وح�ضب 
لأ�ضباب  املا�ضية،  القليلة  ال�ضهور  يف  ال�ضهري  الثنائي 
اقت�ضادية بحتة، بعيدة عن مو�ضوع اخليانة، اأو اأ�ضلوب 
املال  من  مبلغاً  بيكيه  لبيكيه.وطلب  اخلا�ضة  احلياة 
من والدة طفليه، من اأجل ا�ضتثماره يف اأحد م�ضاريعه، 
بعد  ���ض��اك��ريا،  م��ن  بالرف�ض  ق��وب��ل  الطلب  ه��ذا  لكن 
اعرا�ض والديها. واأو�ضح غار�ضيا: "يف تلك اللحظة 
لتبداأ  وبيكيه،  �ضاكريا  بني  العالقة  انك�ضرت  بالذات 
اإعالن النف�ضال بينهما ب�ضكل  معارك ا�ضتمرت حتى 
لفرة  العالقة  هذه  انقطعت  "قبلها  ر�ضمي".وتابع: 
كانت حتر�ض على ظهورها مع  �ضاكريا  لكن  طويلة، 
اأمام اجلمهور".واأنهى غار�ضيا:  بيكيه يف �ضورة ودية 

التليفزيونية  امل��ن�����ض��ة  ت��ع��ر���ض��ت 
نتفليك�ض، حلملة هجوم جديدة؛ 
 Purple ب�ضبب فيلمها اجلديد
�ضوفيا  ل��ل��ن��ج��م��ة   ،Hearts
األني  اإليزابيث  كار�ضون واملخرجة 
روزن��ب��اوم، ال��ذى �ضهد الكثري من 
للعن�ضرية  تناوله  ب�ضبب  الأزمات 

واظهاره ملواقف معاديه للمراأة.
فاإن  ف��اراي��ت��ي،  ل�ضحيفة  ووف��ق��ا 
 Purple اجل�����دي�����د  ال���ف���ي���ل���م 
من  للكثري  تعر�ض   ،Hearts
الن��ت��ق��ادات، ب��ال��رغ��م م��ن جناحه 
مل�ضاهدات  وحت��ق��ي��ق��ه  ال��ع��ر���ض  يف 
100 مليون م��رة يف  لك��رث م��ن 
وهو  عر�ضه،  من  الثاين  الأ�ضبوع 
ما يعد اأزمة جديدة للمن�ضة التي 

اعتادت على اإثارة اجلدل.
 Purple اجل�����دي�����د  ال���ف���ي���ل���م 
Hearts بطولة �ضوفيا كار�ضون 
ق�ضة  ي�ضرد  ونيكول�ض جالتزين، 
على  ت��واف��ق  ل��ي��ربال��ي��ة  مو�ضيقية 
ال�����زواج م��ن م�����ض��اة ال��ب��ح��ري��ة من 

تاأمني �ضحي  اأجل احل�ضول على 
الذي  ال�ضكري  مبر�ض  لإ�ضباتها 
من  اأك���رث  �ضحية  عناية  يتطلب 

املواطن الأمريكي العادي.

الفيلم حقق  اأن  الرغم من  وعلى 
جناًحا كبرًيا،

انتقادات  ���ا  اأي�������ضً واج�����ه  اأن�����ه  اإل   
للمراأة  معادية  مو�ضوعات  ح��ول 

وعن�ضرية؛ وهي ما ظهرت خالل 
اأح���د امل�����ض��اه��د، ح��ي��ث ي��ق��ول فيها 
اأحد جنود م�ضاة البحرية: "نخب 
احل��ي��اة واحل����ب وم���ط���اردة بع�ض 

�ضبب  م��ا  وه��و  امللعونني"،  ال��ع��رب 
على  القائمني  عن�ضرية  يف  ازم��ة 
لل�ضرق  ن��ظ��رت��ه��م  ب�ضبب  ال��ف��ي��ل��م 

الأو�ضط والعرب ب�ضكل �ضيئ.

اتهامات بالعن�ضرية.. اأزمة جديدة ت�اجهها 
Purple Hearts نتفليك�ش بفيلمها اجلديد

�سريبي  تهرب  عملية  يف  بال�سلوع  املتهمة  �ساكريا  املغنية  حمامو  قال 
من  متاما  واثقة  الكولومبية  النجمة  اإن  املا�سي،  الأربعاء  اإ�سبانيا  يف 
براءتها وترف�ض اإبرام اتفاق مع النيابة العامة واإنها تنوي امل�سي يف 
الق�سية حتى املحاكمة. وتتهم �ساكريا بعدم دفع �سرائب بقيمة 14،5 
مليون يورو عن �سنوات 2012 و2013 و2014، حتى اإن ا�سمها ورد 
يف ما ُعرف ب�"وثائق باندورا" التحقيق الوا�سع الذي اُتهمت فيه 
مئات ال�سخ�سيات باإخفاء اأ�سول يف �سركات خارجية بهدف 

الحتيال ال�سريبي. 
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طبيبة ت��ضح كيف ميكن 
منع ظه�ر الدوايل

املوجودة  ال�ضمامات  وظيفة  اأن  �ضابوفالينكو،  تاتيانا  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 
الدموية  الأوعية  اأي هي  القلب،  اإىل  القدم  ال��دم من  الأوردة هي �ضخ  يف 

الوحيدة التي حترك الدم عك�ض اجلاذبية.
وت�ضيف، اأن حركة الدم تكون من الأ�ضفل اإىل الأعلى، وعندما يح�ضل تغري 
ي�ضبب حركة  اأن  الأ�ضفل، ميكن  نحو  ينحني  وال�ضمام  الأوردة  ج��دران  يف 
الدم بالجتاه املعاك�ض. ما يوؤدي اإىل انتفاخ الأوردة، وي�ضعر ال�ضخ�ض بالثقل 

وعدم الراحة يف اأطرافه ال�ضفلى خا�ضة يف الن�ضف الثاين من النهار.
ويقرح الأطباء الطرق التالية ملنع ظهور الدوايل:

- التغذية ال�ضحيحة
عوامل  اأح���د  ال��زائ��د  ال���وزن  يعترب  كوت�ضيتكوف،  فا�ضيلي  للدكتور  وف��ق��ا 
اخلطر امل�ضببة لظهور الدوايل. ويقول، "عندما ت�ضغط كتلة اجل�ضم على 
اأوردة الأطراف ال�ضفلى، يزداد تدفق الدم بالجتاه املعاك�ض". لذلك يجب 

الهتمام بالنظام الغذائي وعدم تناول املواد الغذائية الدهنية.

- �ضرب املاء،
وين�ضح الدكتور فا�ضيلي كوت�ضيتكوف ب�ضرب 1 2-% لر من املاء يوميا، 

ملنع تكثف الدم.

- احلركة
تو�ضع  من  للوقاية  املهمة  الأم��ور  من  واحلركة  الريا�ضة  ممار�ضة  تعترب 
خفيفة  ريا�ضية  متارين  مبمار�ضة  ين�ضح  لذلك  ال�ضفلى.  الأط��راف  اأوردة 

ومعتدلة مثل ال�ضباحة والهرولة واليوغا وما �ضابه ذلك.

- تبديل الأحذية
يجب اأن تكون الأحذية مريحة، حيث عندما يكون اختيار احلذاء �ضحيحا 
يتوزع وزن اجل�ضم ب�ضورة مت�ضاوية على القدمني، ما ي�ضكل ظروفا مالئمة 

لتدفق الدم.

- ا�ضتخدام و�ضائل خا�ضة
اجللد  مرونة  من  تزيد  خا�ضة  منتجات  با�ضتخدام  �ضابوفالينكو،  وتن�ضح 
الأطراف  اأوردة  وتقوي  الدقيقة  الدموية  الأوعية  الدم يف  تدفق  وحت�ضن 
وامل�ضاء،  ال�ضباح  ال�ضفلى يف  الأط��راف  على  املنتجات  تو�ضع هذه  ال�ضفلى. 
هذه  وحت��ت��وى  منتظمة.  ب�ضورة  ا�ضتخدامها  عند  ت��اأث��ريه��ا  يظهر  حيث 
املنتجات على مواد ومركبات تقلل من لزوجة الدم ومن�ضطات ومواد تقوي 

الأوردة ومرونة الأوعية الدموية ال�ضغرية وغري ذلك.

؟ الديانة   اأ�سول  عن  الإبانة  كتاب   موؤلف  •  من 
- اأبو احل�ضن علي بن ا�ضماعيل الأ�ضعري 

يبلغ  الن�سان  اأن��زه  بناء  اأط��ول  العظيم  ال�سني  �سور    •
ارتفاعه 39 قدما و عر�سه 33 قدما فكم يبلغ طوله ؟

- 2400 كم
؟ الواحدة  ال�سنه  يف  ال�سعر  لنمو  مدى  اق�سى  •  ما 

- 15 �ضم
؟ العامل  يف  مرة  لأول  املرور  اإ�سارة  نظام  ا�ستخدم  متى  و  •  اأين 

- اأمريكا عام 1918 م
العامل  يف  احلديد  لل�سكة  حمطة  اأكرب  ت�ستقبل    •

مائتي الف �سخ�ض و توجد يف ؟؟
- نيويورك 

الأ�ضبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  الأ�ضياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 
ال�ضاد�ض من العمر ، ويف الفرة ذاتها ي�ضتجيب لالأ�ضوات املفاجئة

الكبار ي�ضيب  مما  اأقل  بن�ضب  ولكن  اأي�ضا  الأطفال  ي�ضيب  ال�ضقيقة  �ضداع  اأن  تعلم  • هل 
كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�ضل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 

عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�ضري  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�ضع دقائق و لي�ضت على مرة واحدة 

اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 
كم   600000 طولها  يبلغ  الب�ضري  اجل�ضم  �ضرايني  اأن  تعلم  • هل 
تنف�ض بدون  املياه  حتت  �ضاعة  البقاء  ي�ضتطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

الأر�ضية  الكرة  على  حيوان  اأكرب  هو  الأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
كم  م�ضافة850  على  غنائها  بوا�ضطة  التخاطب  ت�ضتطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 

اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�ضل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�ض  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 
ال�ضاعة   / كم   40 اإىل  �ضرعته  ت�ضل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�ضل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�ضوار  اأن  تعلم  • هل 

حنظلة واجلمل

 

فوائد الأنانا�ض
حتتوي فاكهة الأنانا�ض على 
الفيتامينات  م��ن  ال��ع��دي��د 
للج�ضم،  امل��ه��م��ة  وامل����ع����ادن 
م�ضادات  على  حتتوي  كما 
التي  والن��زمي��ات  الأك�ضدة 

تكافح الأمرا�ض.
غني مبجموعة خا�ضة من 
م�����ض��ادات الأك�����ض��دة ت�ضمى 
ال��ت��ي يتفرع  ف��الف��ن��وي��دات 
والوجبة  ن���وع.  اآلف  �ضتة 

مثل  مزمنة  باأمرا�ض  الإ�ضابة  خماطر  تقلل  الأك�ضدة  مب�ضادات  الغنية 
ال�ضكري والقلب.

ي�ضاعد الأنانا�ض على اله�ضم عرب جمموعة من الإنزميات ت�ضمى بروميلني 
التي تفتت جزيئات الربوتني مما ي�ضهل ه�ضمها.

يقلل خماطر الإ�ضابة بال�ضرطان
ي�ضاعد ما به من انزميات وفيتامينات ومعادن يف تقوية جهاز املناعة.

تخفيف اآلم املفا�ضل
تخفيف اآلم جراحات الأ�ضنان

يذكر اأن كوب واحد من الأنانا�ض يحتوي على 82.5 �ضعر حراري ويوفر 
131 باملئة من احتياجات اجل�ضم اليومية من فيتامني �ضي وكذلك 76 

باملئة من الحتياجات اليومية من املنجنيز.

وقد  ال�ضم�ض  وح��رارة  احلر  لهيب  و�ضط  قدميه  على  م�ضيا  ال�ضحراء  يعرب  ويدعى حنظلة  الرعاة  اأح��د  كان 
ا�ضابه اجلوع والعط�ض .. ويف اأثناء ذلك وجد جمال يعرب ال�ضحراء وحيدا فم�ضى معه حتى هداه اجلمل اإىل 
ماء عذب ، وهناك �ضرب حنظلة وارتوى كثريا ولكن اجلمل اأخذ ي�ضرب وي�ضرب وكاأنه لي�ضبع اأبدا ومل يكن 
حنظلة يعرف اأن اجلمل ميالأ �ضنامه حتي ي�ضتطيع اأن يحمله ويعرب معه ال�ضحراء، وبعد فرة �ضار الثنان 
حتى و�ضال اإىل واحة ت�ضكنها قبيلة كبرية نزل فيها �ضيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خريهما كبري 
وال��زواد ويرحالن فاختار حنطلة  ال��زاد  او يحمالن  القبيلة  ف��ردان من  كاأنهما  اأن يعي�ضا معهما  القبيلة من 
اأن يعي�ض و�ضط افراد القبيلة . اأخذ حنطلة يفكر كثريا فيعمل يدر عليه ربحا يكفيه �ضر ال�ضوؤال وهنا تذكر 
ماكان يفعله اجلمل حينما مالأ �ضنامه باملاء لي�ضتفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث 
عن جلود احليوانات القوية ثم ينظفها جيدا ويجعلها مل�ضاء لمعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم 
بخياطة متينة وليرك منها غري رقبة طويلة تربط منها بعد اأن متالأ باملاء ليحملها من اراد ال�ضفر فوق 
ظهره لتعينه على العط�ض و�ضط ال�ضحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�ضحاب القبيلة وعاء املاء 
اجللدي ومنهم من ا�ضماها قربة ومنهم من ا�ضماها مطرة لأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�ض حنظلة يف 
و�ضطهم كرمي النف�ض عزيزا مبا يك�ضبه من �ضناعة القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�ضب مل يكن 
يجيدها افراد القبيلة فقد كان يجيد �ضناعة بع�ض الثاثاث من الخ�ضاب فكان يتقن �ضناعة الواين اخل�ضبية 
و�ضناعة القوارب وغريها فا�ضتعان باملواد ال�ضمغية امل�ضتخرجة من ال�ضجار وحوافر الذبائح وا�ضتعان اي�ضا 
بامعاء احليوانات الذبيحة وا�ضياء كثرية ليتقن عمله ولتخرج من بني يديه ا�ضياء جيدة ال�ضنع فا�ضتطاعوا 
ان ينزلوا اإىل النهر ال�ضغري بقواربهم املتينة وعلمهم �ضيد ال�ضماك ومتليحها كما �ضنع لهم بع�ض الدوات 
اإىل جنة  الواحة  انواع اخل�ضروات والفاكهة حتى حتولت  البيئية وكان اي�ضا يعلمهم زراعة بع�ض  املو�ضيقية 
�ضغرية ت�ضكنها قبيلة �ضعيدة �ضميت بعد ذلك با�ضم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �ضيخ القبيلة وا�ضتحق 

اأن يكون فخرا لهم وعنوانا لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .

طفل وطفلة ينظران اإىل نافورة مليئة بالبطيخ يف متجر GUM و�سط مو�سكو. )ا ف ب(

اأعلنت الدكتورة اآنا بيلووؤ�ضوفا، خبرية التغذية الرو�ضية، 
ت��ك��ون ���ض��ارة يف  ال��ب��ازلء تن�ضط الأم��ع��اء، ولكنها ق��د  اأن 

بع�ض احلالت للمفا�ضل والكلى.
وت�ضري اخلبرية يف مقابلة مع راديو "�ضبوتنيك" اإىل اأن 
طبق  يف  تناولها  وعند  للربوتني،  مهم  م�ضدر  ال��ب��ازلء، 
الأحما�ض  اللحم نح�ضل على جمموعة مثالية من  مع 
الأم��ي��ن��ي��ة. وب��الإ���ض��اف��ة اإىل ذل���ك ال���ب���ازلء م�����ض��در مهم 

.B لفيتامينات جمموعة
وت�����ض��ي��ف، ل��ذل��ك ع��ل��ى الأ���ض��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
اإ�ضافة البازلء اإىل  م�ضكالت معينة يف اجلهاز اله�ضمي 
نظامهم الغذائي. وتقول، "ميكن اإ�ضافة البازلء مرة اأو 
مرتني يف الأ�ضبوع للنظام الغذائي من اأجل حت�ضني عمل 

الأمعاء. فمثال ميكن عمل ح�ضاء من البازلء املهرو�ضة 
لالأ�ضخا�ض الذين يعانون من اأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي 
وب�ضورة خا�ضة ملن يعاين من الإم�ضاك. وكل ما يتطلب 
هو اللتزام باملعايري - اأربع- خم�ض مالعق من احل�ضاء 

تكفي لتن�ضيط الأمعاء لتعمل ب�ضورة اعتيادية".
ولكن، يجب اأي�ضا اأن نتذكر اأن البازلء كبقية البقوليات 
ال�ضخ�ض يعاين من  ك��ان  ف��اإذا  ال��غ��ازات.  تكون  تزيد من 

انتفاخ البطن فعليه جتنب تناول البازلء ولو موؤقتا.
وبالإ�ضافة اإىل ذلك البازلء �ضارة ملن يعاين من م�ضكلة 
اأو اليورات  اأمالح حم�ض اليوريك  البيلة البوراتية، لأن 
املوجودة يف البازلء ميكن اأن توؤثر �ضلبا يف حالة املفا�ضل 

والكلى.

من يت�ضرر من تناول البازلء؟
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