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لهذه الأ�سباب الفول طعام مثايل لل�سحور
ال�سحور، و�سبب ذلك هو  الأطعمة تف�سياًل لوجبة  اأكثثر  الفول من   
القيم الغذائية التي يحتويها، والكمية الوفرية من الألياف التي يزّود 

بها اجل�سم.
�سعرة حرارية، و8.7   127 الفول على  100 غثثرام من  حتتوي كل 
غرامات من الربوتني، و6.4 غرامات من الألياف، ون�سف غرام فقط 

من الدهون، و22 غراماً من الكربوهيدرات.
تف�سيله  �سبب  الفول  يف  الكبرية  والألثثيثثاف  الثثربوتثثني  ح�سة  وتعترب 
�سم�س  غثثروب  حتى  الطعام  عن  امتناع  يعقبها  التي  ال�سحور،  لوجبة 
يثثعثثّزز الإحثث�ثثسثثا�ثثس بال�سبع، ويثثثزود اجل�سم  فثثالثثربوتثثني  الثثتثثايل،  الثثيثثوم 
باحتياجاته لتجديد الأن�سجة والع�سالت، بينما ت�ساعد الألياف على 

مترير الطعام، وت�سهيل حركة الأمعاء.
اليوم،  25 غراماً من الربوتني يف  املتو�سط حثثوايل  املثثراأة يف  وحتتاج 
ح�سة  الفول  يوفر  ويذلك  غثثرامثثاً،   38 حثثوايل  الرجل  يحتاج  بينما 

جيدة من احتياجات اجل�سم.
وميتاز الفول مبحتواه الغني اأي�ساً من حم�س الفوليك، وهو فيتامني 
ب9، الذي ي�ساعد يف بناء خاليا الدم احلمراء ويوؤديان دوراً اأ�سا�سياً يف 

اإنتاج احلم�س النووي الذي يتحكم يف الرتكيب اجليني.

تاأثري امللح على �سغط الدم يختلف بني اجلن�سني
ومثثن جميع  الأعثثمثثار  الن�ساء يف جميع  اأن  اإىل  درا�سة جديدة  تو�سلت 
يف  دوراً  يلعب  ذلك  واأن  الرجال،  للملح من  اأكر ح�سا�سية  الأعرا�س 

ارتفاع �سغط الدم لدى املراأة.
وقال الدكتور اإريك بيلني دي �سانتيميل، موؤلف الدرا�سة من جامعة 
امللح.  اإفثثراز  اأف�سل يف  الإنثثاث  كليتي  اأن  اإىل  الأدلثثة  "ت�سري  اأوغو�ستا: 
اأن يريح  اأن امل�سكلة تكمن يف الأوعية الدموية، لأن امللح يجب  ويبدو 
الذين  الأ�سخا�س  لدى  ذلك  لكنه ل يحدث  اأي�ساً،  الدموية  الأوعية 

يعانون من ح�سا�سية امللح".
ينخف�س  الدموية  الأوعثثيثثة  تتو�سع  "عندما  �سانتيميل  دي  ويو�سح 
�سغط الدم. واإذا مل ت�سرتِخ تزداد قوة ال�سغط على الأوعية . ولأنها 
لتغريات  ذلك عر�سة  يجعلهن  الن�ساء،  العديد من  عند  ت�سرتخي  ل 

�سغط الدم احل�سا�سة للملح".
على  الثث�ثثسثثوء  الثثدرا�ثثسثثة  هثثثذه  تلقي  "هايربتن�سن"،  جمثثلثثة  وبح�سب 
وهو من العوامل الأقل �سهرة لرتفاع �سغط الدم،  "ح�سا�سية امللح"، 
وتت�سمن العوامل ال�سهرية: تخطي �سن الث65، والبدانة، والتدخني، 
وا�ستهالك الكحول. وتقدر جمعية القلب الأمريكية اأن ح�سا�سية امللح 
موجودة يف حوايل %51 من امل�سابني بارتفاع �سغط الدم، و26% 

من الأ�سخا�س الذين ل يعانون من ارتفاع ال�سغط.

اإىل من يعانون الأرق.. احلكومات ت�سدد فاتورة النوم
�سلوكيات  اأن  الأمريكية،  "راند"  موؤ�س�سة  عن  �سادرة  درا�سة  ك�سفت 
النوم غرِي الكايف ت�سبب خ�سارة اقت�سادية مبعدل 2 يف املئة من الناجت 

املحلي للبلدان �سنوياً.
وتاأخذ هذه الدرا�سُة يف العتبار تاأثرَي عدِم احل�سول على نوم كاٍف على 
باأمرا�ٍس  الإ�سابِة  خطِر  زيثثادة  حيث  من  للمواطنني  العامة  ال�سحة 
التاأثري على الإنتاجية وما ينُتُج عن ذلك من  اإىل  ُمزمنة، بالإ�سافة 

تداعيات على الأفراد وال�سركات واحلكومات.
اإىل  ت�سل  اقت�سادية  خ�سائر  املتحدة  الولياُت  تتكبد  الدرا�سة،  ووفق 
411 ملياَر دولر �سنوياً، وهو ما ميثل 2.3 يف املئة من ناجتها املحلي 
الإجمايل، تليها اليابان مع 138 ملياَر دولٍر �سنوياً، اأي 2.9 يف املئة 

من ناجتها املحلي الإجمايل، ثم اأملانيا بث60 مليار دولر.
اأعرا�س  ُيعانون  البالغني  املئة من  يف   50 نحو  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت 

الأرق، فيما ُيعاين 15 اإىل 25 يف املئة من الأرق ال�سريري واملُزِمن.
وكان من الالفت اأن البالغني ممن ُيعانون الأرق م�ستعدون لدفع 14 
نف�سه عن  الر�سا  لتحقيق م�ستوى  ال�سنوي  الأ�سرة  دخل  املئة من  يف 

احلياة مقارنة باأولئك الذين ل يعانون الأرق.
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م�ساع لإحياء املكتبة املدر�سية 
وق�س�ص الأطفال يف ال�سودان

اخلا�س  الق�س�سي  الإنتاج  زيثثادة  على  ال�سودان  يف  ومرّبون  فنانون  يعمل 
الطفل"،  "اأدب  م�سروع  خالل  من  اجلميع،  متناول  يف  وجعله  بالأطفال، 
املتطلبات  مثثع  يثثتثثالءم  مثثثثوارده مبثثا  لثثزيثثادة  الثثقثثائثثمثثون عليه  الثثثذي ي�سعى 

احلديثة.
لوحات ق�س�سية لالأطفال، تر�سم عرب الري�سة والألوان حكايات ت�سكل اأدب 
بق�سايا  واعيا  جيال  فتخلق  والت�سكيلية،  الب�سرية  الثقافة  عرب  الطفل، 

املجتمع ال�سوداين.
هذا بالتحديد ما ق�سده الفنان الت�سكيلي ح�سن مو�سى، من اإهدائه ق�س�س 

اأطفال لبيت الرتاث ال�سوداين يف اخلرطوم.
ن�سعى  ل  "نحن  عربية":  نثثيثثوز  لث"�سكاي  مو�سى  قثثال  الثث�ثثسثثدد،  هثثذا  ويف 
م�سوؤولني  الأطثثفثثال  يكون  اأن  نريد  بل  م�ستهلكني،  اإىل  الأطثثفثثال  لتحويل 
وواعني مب�سوؤوليتهم الجتماعية والق�سايا الأ�سا�سية، اأي اأولويات املجتمع 

ال�سوداين. هذه هي الفكرة الأ�سا�سية من اأدب الأطفال".
وتابع: "نريد اأجيال جديدة لديها ثقافة ب�سرية وت�سكيلية، ت�ساهم يف خلق 

جيل متفتح من الناحية الفنية".
املوروث  يهدف حلفظ  ثقايف  عثثن مركز  عثثبثثارة  الثث�ثثسثثوداين،  الثثثرتاث  وبيت 
والفنون  والآداب  الفنون  ترقية  على  ويعمل  الثث�ثثسثثوداين،  والفني  الثقايف 

الت�سكيلية واملو�سيقى والغناء، واجلوانب املختلفة.

طابعة ثالثية الأبعاد 
لت�سنيع حلوى معقدة

اآلثثثثة  اأن تثثثخثثثرج لثثثثك  هثثثثل فثثثكثثثرت يثثثثومثثثثاً 
معقدة  مبثثكثثونثثات  �سهية  حثثلثثوى  طثثابثثعثثة 
من دون بثثذل اأي جهد؟ هثثذا الأمثثر بات 
اإذ  قريباً،  جتربته  ميكنك  وقثثد  حقيقًة 
قثثثام عثثلثثمثثاء يف كثثولثثومثثبثثيثثا بثثتثثطثثويثثر اآلة 
طباعة  ميكنها  الأبثثعثثاد،  ثالثية  طباعة 
درا�سة  بح�سب  مثثكثثونثثات،   7 مثثن  حثثلثثوى 
 npj" حديثة ن�سرت الثالثاء يف دورية
Science of Food". هذا البتكار 
خمترب  طثثور  حيث  متاماً،  جديداً  لي�س 
هود  لثثلثثربوفثثيثث�ثثسثثور  الإبثثثداعثثثيثثثة  الآلت 
لثثيثثبثث�ثثسثثون تثثقثثنثثيثثة طثثبثثاعثثة الثثطثثعثثام لأول 
ولكن   ،2005 عثثثام  كولومبيا  يف  مثثثرة 
اإذ  التقنية كانت فقرية يف قدرتها،  هذه 
اقت�سرت على عدد حمدود من املكونات.
الأ�ثثثسثثثواق طابعات  ذلثثثك، ظثثهثثرت يف  بعد 
ثثثالثثثيثثة الأبثثثثعثثثثاد لثثلثثطثثعثثام لثثكثثنثثهثثا ظلت 
حمثثثثدودة، حثثيثثث حتثثتثثوي عثثلثثى مثثكثثون اأو 
التي  اجلثثثديثثثدة  التقنية  بعك�س  اثثثنثثني، 

ميكنها طباعة حلوى من 7 مكونات.
جثثثثثثرب الثثثثفثثثثريثثثثق الثثثبثثثحثثثثثثثي عثثثثثثثثثدداً من 
الثثتثث�ثثسثثمثثيثثمثثات املثثخثثتثثلثثفثثة لثثكثثعثثكثثة اجلنب، 

تتكون من �سبعة مكونات رئي�سية.

ن�سائح لتجنب اجلوع 
والعط�ص خالل �سهر رم�سان �ص 23

» ميتا« متهمة بالتغا�سي 
عن اأن�سطة الجتار بالب�سر 
رفثثثثثثعثثثثثثت �ثثثثثسثثثثثنثثثثثاديثثثثثق تثثثثقثثثثاعثثثثديثثثثة 
�ثثسثثكثثوى �ثثسثثّد �سركة  وا�ثثسثثتثثثثثمثثاريثثة 
بث"غ�ّس  فثثيثثهثثا  تثثّتثثهثثمثثهثثا  "ميتا" 
تثثتثثّم عرب  اأنثث�ثثسثثطثثة  عثثثن  الطرف" 
واإن�ستغرام  فثثيثث�ثثسثثبثثوك  ثثتثثي  مثثنثث�ثثسّ
وتثثرتثثبثثط بجرائم  لثثهثثا  الثثتثثابثثعثثتثثني 

اجتار بالب�سر وا�ستغالل اأطفال .
"على  وبح�سب ن�ّس الدعوى فاإّنه 
�ساعدت  املثثثا�ثثثسثثثي،  الثثثعثثثقثثثد  مثثثثثدى 
و�سّهلت  ودعثثمثثت  مثثيثثتثثا  تطبيقات 
عثثمثثل املثثثجثثثرمثثثني املثثث�ثثثسثثثوؤولثثثني عن 
وجرائم  بالب�سر  والجتثثار  القوادة 
الأطفال  على  اجلن�سي  العثثتثثداء 
وا�سع على  نطاق  والتي مّتت عرب 
ات" املجموعة الكاليفورنية. من�سّ

وُقّدمت الدعوى يوم الثنني اأمام 
�سة يف  حمكمة يف ديالوير متخ�سّ

قانون الأعمال.
"اأدّلة  اأّن  الثثثثثدعثثثثثوى  وتثثث�ثثثسثثثيثثثف 
جمل�س  اأّن  اإىل  تثث�ثثسثثري  جثثوهثثريثثة 
علمه،  رغثثم  الطرف  غ�ّس  الإدارة 
ال�سركة،  اإدارة  فعلت  كثثمثثا  متثثامثثاً 

بهذه الظاهرة املتنامية بقوة".
متتلك  �سناديق  الثثدعثثوى  ورفثثعثثت 

اأ�سهماً يف جمموعة ميتا.
مرتكبي  فثثثثثاإّن  املثثثّدعثثثني  وبثثحثث�ثثسثثب 
جرائم الجتار بالب�سر وال�ستغالل 
ي�ستخدمون  لثثالأطثثفثثال  اجلن�سي 
لت�سّيد  واإنثثث�ثثثسثثثتثثثغثثثرام  فثثيثث�ثثسثثبثثوك 
�سحاياهم  وا�ثثسثثتثثغثثالل  وجتثثنثثيثثد 
الذين ُهم على حّد �سواء قا�سرون 
تني  وبالغون من م�ستخدمي املن�سّ

"تدّمرت حياتهم اإىل الأبد".

هاري يواجه الطرد من 
اأمريكا ب�سبب املخدرات

هاري  الأمثثري  �ساك�س  دوق  يكاد  ل 
يثثنثثتثثهثثي مثثثثن اأزمثثثثثثثثثثة، حثثثتثثثى يجد 
نثثفثث�ثثسثثه عثثثر�ثثثسثثثة لأزمثثثثثثثة جثثثديثثثدة، 
ولثثعثثل اأحثثدثثثهثثا اأنثثثه مثثهثثّدد بالطرد 
مثثن الثثثوليثثثات املثثتثثحثثدة، بثثعثثد قيام 
الثث�ثثسثثلثثطثثات الأمثثثريثثثكثثثيثثثة بثثثثاإجثثثثراء 
ت�سريحاته  يف  قثثثانثثثوين  تثثدقثثيثثق 
الربامج  خثثثالل  �ثثثسثثثواء  الثث�ثثسثثابثثقثثة، 
مذكراته،  كثثتثثاب  اأو  التلفزيونية 
وهو  �سابقاً،  املخدرات  تعاطيه  عن 
ما يتنافى مع القوانني، ما يجعله 
عر�سة لفقدان حقه بالإقامة على 

اأر�سها.
"بيج  ملجلة  خثثا�ثثس  تثث�ثثسثثريثثح  فثثفثثي 
اأكدت اخلبرية القانونية  �سيك�س"، 
ال�سابقة  الثثفثثيثثدرالثثيثثة  واملثثثدعثثثيثثثة 
نعمه رحثثمثثاين، اأنثثه عثثادة ما يكون 
�سبباً  املخدرات  بتعاطي  العرتاف 
غري  من  الإقثثامثثة  تاأ�سرية  ل�سحب 
اإياها  منحه  عدم  حتى  اأو  املواطن 
اأ�ساًل، وهو ما ينطبق على الأمري 
هاري انطالقاً من اعرتافه العلني 
من  وغثثريهثثا  الثثكثثوكثثايثثني  بتعاطي 

املواد املخدرة.

لعالج ت�ساقط ال�سعر.. اإليك 7 طرق طبيعية فعالة

من منا ال يريد �شعرًا �شحيًا، فال�شعر الطويل 

ال��ام��ع واحل���ري���ري ه��و ح��ل��م كل 

الرجال  اأي�شًا  وباملثل  ام���راأة، 

يريدون �شعرًا �شحيًا.

على  احل�����ش��ول  مي��ك��ن  ال  ل��ك��ن 

منا�شب  روتني  باتباع  اإال  ذلك 

ومعرفة  بال�شعر،  للعناية 

والعاجات  الزيوت  اأف�شل 

املمكن ا�شتخدامها.

ووفق اخلرباء هناك 7 طرق 

بال�شعر  للعناية  فعالة  طبيعية  عاجية 

وفق  كثافة،  اأكرث  ي�شبح  اأن  يف  وم�شاعدته 

الطبي   onlymyhealth موقع   ن�شر  ما 

املتخ�ش�ص.

النوبة القلبية ال�سامتة كما يوحي ال�سم 
حتدث ب�سمت دون اأي اأعرا�س، وهذا 
النوبة  مثثن  �ثثثسثثثرراً  اأكثثثثر  يجعلها 

القلبية التقليدية.
ومتثل النوبة القلبية ال�سامتة، 
واملعروفة با�سم احت�ساء ع�سلة 
القلب ال�سامت، %45 من 
الثثنثثوبثثات الثثقثثلثثبثثيثثة، وعثثثادة 
تثث�ثثسثثيثثب الثثثثرجثثثثال اأكثثثر 
بح�سب  الثثنثث�ثثسثثاء  مثثثن 
جلامعة  تثثثثقثثثثريثثثثر 

هارفارد. 
النوبة  عالمات 
الثثثثثثثقثثثثثثثلثثثثثثثبثثثثثثثيثثثثثثثة 

املري�س  اأن  لثثدرجثثة  للغاية  خفيفة  ال�سامتة 
اأقل خطورة  غالباً ما يخلط بينها وبني �سيء 
الطبية.  امل�ساعدة  على  احل�سول  يثثوؤخثثر  ممثثا 
برنامج  مدير  بلوتزكي،  جورج  الدكتور  يقول 
الثثوقثثايثثة مثثثن اأمثثثرا�ثثثس الأوعثثثيثثثة الثثدمثثويثثة يف 
التابع جلامعة هارفارد،  بريغهثثثثثام  م�ست�سثثثثثثفى 
اإن هثثثثذا الثثثنثثثوع مثثثن الثثثنثثثوبثثثات الثثقثثلثثبثثيثثة يثثثثوؤدي 
املر�سى  يثثجثثعثثل  الثثثثثذي  النثثثثزعثثثثاج  بثثعثث�ثثس  اإىل 

يتجاهلونها”
العالمات ال�سائعة للنوبات القلبية وهي �سيق 
واأمل و�سغط �سديد يف ال�سدر، واأمل يف الذراع 
والرقبة والفك، و�سيق التنف�س املفاجئ، وهذه 
القلبية  الثثنثثوبثثات  عثثادة يف  الأعثثرا�ثثس ل تظهر 

ال�سامتة. 

ما هي النوبة القلبية 
ال�سامتة؟

غ�شل ال�شعر بانتظام
للتخل�س من الأو�ساخ والأتربة العالقة يف 
فثثروة الثثراأ�ثثس، من املهم جثثداً غ�سل ال�سعر 

بانتظام.
اأمر  الثثراأ�ثثس نظيفة  فثثروة  واحلثثفثثاظ على 
ال�سعر مثل  ل بد منه ملنع معظم م�ساكل 

ق�سرة الراأ�س وت�ساقط ال�سعر.
لثثتثثعثثزيثثز منثثو الثث�ثثسثثعثثر يثثجثثب غثث�ثثسثثل ال�سعر 
اأو ثالث  اأ�ثثسثثبثثوعثثني  بثث�ثثسثثامثثبثثو خثثفثثيثثف كثثل 

مرات يف الأ�سبوع.
ا�ستخدم  دهنية،  راأ�ثثسثثك  فثثثروة  كثثانثثت  واإذا 
ا  ال�سامبو كل يوم بالتناوب. وميكنك اأي�سً

ا�ستخدام مق�سر فروة الراأ�س.

�شامبو خاٍل من املواد الكيميائية
�سديدة  الثثكثثيثثمثثاويثثات  تثثعثثتثثرب  ذلثثثثثك،  اإىل 
على  املثثثثواد  هثثثذه  وتثثثوؤثثثثر  بال�سعر  الثث�ثثسثثرر 
درجة احلمو�سة يف فروة الراأ�س وتت�سبب 

يف تلف ال�سعر.
ال�سامبو  ا�ثثثسثثثتثثثخثثثدام  يثثثثثثوؤدي  اأن  وميثثثكثثثن 
الكيميائية  املثثثواد  مثثن  واخلثثثايل  الع�سوي 

اإىل  الأخثثثثرى  بال�سعر  العناية  ومنتجات 
منع تلف ال�سعر غري ال�سروري.

كثثمثثا ميثثكثثنثثك �ثثسثثراء الثث�ثثسثثامثثبثثو حثث�ثثسثثب نوع 
البارابني  وجثثثثود  مثثثن  والثثتثثحثثقثثق  �ثثسثثعثثرك 

والكربيتات فيه وجتنب ا�ستخدامها.
اأن  تعتقد  كثثنثثت  اإذا  ذلثثثك،  اإىل  بثثالإ�ثثسثثافثثة 
عن  فتوقف  تنا�سبك،  ل  املنتجات  بع�س 

ا�ستخدامها.

ترطيب ال�شعر
ال�سعر  تثثكثثيثثيثثف  يثثقثثل  ذلثثثثك، ل  مثثثثثثوازاة  يف 
خا�سة  بال�سامبو  ال�سعر  غ�سل  عن  اأهمية 
والباهت  اجلثثاف  ال�سعر  ذوي  لالأ�سخا�س 

واملجعد.
ال�سعر وتكييفه  البل�سم يف تنعيم  وي�ساعد 
الطبقة  حلثثمثثايثثة  الأ�ثثسثثا�ثثسثثيثثة  بثثاملثثكثثونثثات 

اخلارجية من التلف.
ت�سفيف  اأدوات  تثث�ثثسثثتثثخثثدمثثني  كثثنثثت  واإذا 
ال�سعر ب�سكل متكرر، فيجب عليك ترطيب 
احلرارة  تاأثريات  لإبطال  بانتظام  �سعرك 

على �سعرك.

جفف �شعرك يف الهواء
املبلل هي  اأف�سل طريقة لتجفيف �سعرك 

جتفيفه يف الهواء.
اإذا  ال�سعر  بتجفيف  اخلثثرباء  ين�سح  فيما 
�سديداً  تلفاً  ي�سبب  لأنثثه  الأمثثر فقط  لثثزم 

لل�سعر اإذا مت القيام به بانتظام.
وميثثكثثن اأن يثثثوؤدي ا�ثثسثثتثثخثثدام احلثثثثرارة اإىل 

اإتالف فروة الراأ�س وخيوط ال�سعر.
اأو  باملن�سفة  ال�سعر  كذلك ين�سح بتجفيف 

يف الهواء لتقليل خماطر التلف.
مت�سيط  يثثجثثب  ل  ذلثثثثك،  اإىل  بثثالإ�ثثسثثافثثة 

ال�سعر املبلل، بل النتظار حتى يجف.

و�شع الزيت ب�شكل �شحيح
اإىل ذلك، هناك كثري من النا�س ي�ستخفون 

بزيت ال�سعر. 
غ�سل  مثثثثثل  مثله  مثثهثثم  الأمثثثثر  هثثثذا  اأن  اإل 

ال�سعر بال�سامبو لتغذيته.
اأثناء  الثثثثراأ�ثثثثس  فثثثثروة  تثثدلثثيثثك  والأفثثث�ثثثسثثثل 

التزييت لتعزيز الدورة الدموية. 
التغذية  الع�سالت ويح�سن  اأنه يريح  كما 

ويحفز عملية منو ال�سعر.
واأف�سل الزيوت لنمو ال�سعر هي زيت اللوز 
وزيثثثت الثثزيثثتثثون وزيثثثت جثثثوز الثثهثثنثثد وزيت 

اخلروع.

ا�شتخدم م�شطا وا�شع االأ�شنان
بعد غ�سل ال�سعر، ين�سح با�ستخدام م�سط 
وا�ثثسثثع الأ�ثثسثثنثثان نثثظثثراً لأن خثثيثثوط ال�سعر 

تكون �سعيفة عند البلل.
وا�ستخدام م�سط وا�سع الأ�سنان يقلل من 
ا�ستخدام  اأيثث�ثثسثثاً  وميكنك  ال�سعر،  تك�سر 

م�سط النيم )اخل�سب( لفوائد طبية.

ق�ص ال�شعر بانتظام
العناية  الت�سذيب جزءاً مهماً من  ويعترب 

بال�سعر.
 فثثالثثتثث�ثثسثثذيثثب لثثيثث�ثثس قثث�ثثس الثث�ثثسثثعثثر بثثثل هو 
الأطثثثثراف  مثثن  للتخل�س  الثث�ثثسثثعثثر  تقطيع 

املتق�سفة.
اأن الثثتثث�ثثسثثذيثثب بثثانثثتثثظثثام خثثثالل 8-6  كثثمثثا 

اأ�سهر يعزز منو ال�سعر ب�سكل اأ�سرع.
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�ش�ؤون حملية

طالبات جامعة الإمارات ُي�ساركن يف الحتفال باليوم العاملي للفرنكوفونية

االأطفال من 10 جن�شيات خمتلفة

مدينة برجيل الطبية حتتفي بنجاح عمليات زراعة نخاع العظم  لـ 18 طفاًل

�شمن حما�شرة افرتا�شية

نادي تراث الإمارات يحتفي باليوم العاملي لل�سعر

••  العني- الفجر

الحتفال  يف  الإمثثثثارات  جامعة  طالبات  �ساركت 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  نّظمته  الذي 
الدبلوما�سية  قثثرقثثا�ثثس  اأنثثثور  اأكثثادميثثيثثة  مثثقثثّر  يف 
العاملي  باليوم  الحثثتثثفثثالت  مبنا�سبة  باأبوظبي 
اأنور  زكي  معايل  بح�سور  وذلك  للفرنكوفونية، 
رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة 

الإمثثثثارات  جلامعة  الأعثثلثثى  – الرئي�س  الثثدولثثة 
اأنثثثثور قرقا�س  اأكثثادميثثيثثة  اأمثثنثثاء  وعثث�ثثسثثو جمل�س 
مالدينوف،  نثثيثثكثثولي  و�ثثسثثعثثادة  الثثدبثثلثثومثثا�ثثسثثيثثة، 
الدبلوما�سية  قرقا�س  اأنثثور  اأكادميية  عام  مدير 
الأكادميية  الهيئتني  من  كبري  وح�سد  بالإنابة، 
والثثتثثدريثث�ثثسثثيثثة يف جثثامثثعثثة الإمثثثثثثثثثثارات، وطثثثالب 

الأكادميية.
وقام �سعادة الدكتور �سامل النيادي،  �سفري دولة 

الدولية  املنّظمة  يف  املتحدة  العربية  الإمثثثثارات 
الفرن�سية  اللغة  برنامج  بدعوة  للفرنكوفونية 
باإ�سراف الدكتورة موزة عبيد الطنيجي، رئي�سة 
الإن�سانية  الثثعثثلثثوم  بكلية  والآداب  الثثلثثغثثات  ق�سم 
متنّوعة  ثقافية  فثثقثثرات  لتقدمي  والجتماعية 

باللغة الفرن�سية.
م�سرحية  مثثثثن  جثثثثثثثثزءاً  الثثثثفثثثثقثثثثرات  وتثثث�ثثثسثثثّمثثثنثثثت 
جان  الفرن�سي  للكاتب  "اآنتيجون" الكال�سيكية 

اآنوي، �سارك فيها الطالبات، منة اهلل اأبو الوفا، 
حثثنثثان بثثثن �ثثسثثالمثثة و�ثثسثثالمثثة الثثبثثلثثو�ثثسثثي. ووقع 
"اآنتيجون" نظراً لحتفالت  اخليار عليها على 
والثقافة  الفرن�سية  واللغة  بثثاملثثراأة  مار�س  �سهر 
الثثفثثرنثثكثثوفثثونثثيثثة، حثثيثثث تثثعثثكثث�ثثس املثث�ثثسثثرحثثيثثة قّوة 
حتّدي  على  ومقدرتها  وجراأتها  املثثراأة  �سخ�سية 
من  امل�سرحية  وُتثثعثثّد  بالغة.  ب�سجاعة  ال�سعاب 
التي  املعروفة  الكال�سيكية  الفرن�سية  الأعثثمثثال 

معظم  يف  الآداب  درو�ثثثثس  �سمن  تدري�سها  يثثتثثّم 
املدار�س الفرن�سية والأوروبية.

اللغة  كثثورال برنامج  8 طالبات من  كما قّدمت 
على  "ننق�س  عثثثنثثثوان  حتثثثت  اأغثثنثثيثثة  الثثفثثرنثث�ثثسثثيثثة 
اجلدران"، والتي حتتفي كلماتها بالتنّوع الثقايف 
الإن�سانية  القيم  على  ال�سوء  وت�سّلط  والعرقي، 
مهما  الب�سر  جميع  حولها  يّتفق  التي  املُ�سرتكة 

اختلفت اأعراقهم ودياناتهم.

وعثثثثن هثثثثذه املُثثث�ثثثسثثثاركثثثة قثثثالثثثت الثثثدكثثثتثثثورة مثثثوزة 
الإن�سانية  الثثعثثلثثوم  كثثلثثيثثة  "تتبنى  الثثطثثنثثيثثجثثي: 
تعلم  على  الطلبة  ُت�سّجع  روؤيثثثة  والجثثتثثمثثاعثثيثثة 
لغة ثالثة اإىل جانب اللغة العربية والإجنليزية 
اللغات  لتعليم  روؤيثثتثثهثثا  يف  الكلية  تقت�سر  ول   ،
واإمنا   ، تعليمية  لثثغثثويثثة  مثث�ثثسثثاقثثات  تثثقثثدمي  عثثلثثى 
اأمام طلبتها  للتعّرف على تاريخ  تتيح الفر�سة 

وثقافة وعادات تلك ال�سعوب والحتفاء بها".

•• اأبو ظبي - الفجر

 ، اأبثثوظثثبثثي  يف  الطبية  بثثرجثثيثثل  مثثديثثنثثة  احتفلت   
طفاًل  لث18  العظم  نخاع  زراعثثة  عمليات  بنجاح 
اأقيمت  فعالية  يف  وال�سرطان،  الثثدم  مر�سى  من 
اإمتام  على  عثثام  مثثرور  مبنا�سبة  امل�ست�سفى  مبقر 
اأول حثثالثثة زراعثثثثة نثثخثثاع لثثالأطثثفثثال بثثنثثجثثاح، فيما 
امللهمة،  ق�س�سهم  الأطثثفثثال  عائالت  ا�ستعر�ست 
حيث  املر�س،  من  معاناتهم  انتهت  بعدما  وذلثثك 
تعترب زراعة نخاع العظم هي احلل الأمثل لبع�س 
اأمرا�س و�سرطانات الدم لدى الأطفال بح�سب ما 

اأكده الأطباء. 
وح�سر الفعالية الدكتورة حواء املن�سوري ع�سو 
املجل�س الوطني الحتادي، وم�سوؤولني من هيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي، و علي ال�سام�سي املدير 
"رحمة"،  ال�سرطان  مر�سى  رعاية  جمعية  العام 

وممثلون عن عدد من اجلمعيات اخلريية داخل 
املوؤ�س�س  فثثايثثالثثيثثل  �سام�سري  والثثدكثثتثثور  الثثثدولثثثة، 
القاب�سة،  وعمران  اإدارة برجيل  ورئي�س جمل�س 
القاب�سة،  برجيل  اإدارة  جمل�س  ع�سو  اخلثثثوري 
املتنامية  الحثثتثثيثثاجثثات  احلثث�ثثسثثور  نثثاقثث�ثثس  فثثيثثمثثا 
وال�سرطان،  الثال�سيميا  مر�سى  مثثن  لثثالأطثثفثثال 
واحلثثثاجثثثة املثثلثثحثثة لثثلثثعثثالج بثثثزراعثثثة نثثخثثاع العظم 

و�سرورة توفريه. 
املجل�س  ع�سو  املن�سوري  حثثواء  الدكتورة  وقالت 
الفعاليات  هثثذه  مثل  :" اإن  الحتثثثثادي،  الثثوطثثنثثي 
م�ساعدة  عمليات  تعزيز  يف  �ست�ساعد  املجتمعية، 
لهم  الأمثثثثثل  الثثدعثثم  وتثثقثثدمي  ال�سرطان  مر�سى 
وذلك من خالل التعرف على احتياجات املر�سى، 
بف�سل قثثيثثادتثثنثثا الثثر�ثثسثثيثثدة كثثانثثت دولثثثة الإمثثثثارات 
امل�سرتكة  لالإن�سانية  منارة  الثثدوام،  على  و�ستظل 
والأخوة العاملية، اإننا نوا�سل ال�سعي كاأفراد وِفَرق، 

اهلل  اأنعم  التي  واخلثثربات  املثثوارد  من  لالإ�ستفادة 
علينا بها من اأجل حت�سني حياة املر�سى يف جميع 
اأنثثحثثاء الثثعثثامل، والثثتثثاأكثثد مثثن و�ثثسثثول العالجات 

والدعم املطلوب ".
رعاية  العام جلمعية  املدير  ال�سام�سي  علي  واأكثثد 
زيادة  اأهمية  على   ، "رحمة"  ال�سرطان  مر�سى 
الثثعثثظثثم لالأطفال،  نثثخثثاع  زراعثثثثثة  عثثلثثى  الثثرتكثثيثثز 
وتوفري مزيد من فر�س العالج لأكثثرب عدد من 
العالج  باعتباه  معاناتهم  لإنهاء  �سعياً  الأطفال، 
 6 العمر  مثثن  البالغة  وكثثانثثت جثثوردانثثا  الأجنثثثثع. 
�سنوات هي اأول طفلة تخ�سع لزراعة نخاع العظم 
العام املا�سي يف مدينة برجيل الطبية، عندما مت 
ت�سخي�سها مبر�س فقر الدم املنجلي منذ �سغرها 
، وتربعت لها �سقيقتها بالنخاع لتنهي معاناتها، 
فيما ا�ستعر�ست والدتها خالل الفعالية، ال�سدمة 
النف�سية التي اأ�سابت الأ�سرة خالل رحلة البحث 

وجدت  اأن  اإىل  ابثثنثثتثثهثثم،  اّلم  لإنثثثهثثثاء  عثثثالج  عثثن 
يف  مثثتثثوفثثراً  اأنثثقثثذ حياتها،  الثثثذي  الثثعثثالج  طفلتها 
دولة الإمثثارات ، اليوم الطفلة الأوغندية �سعيدة 
ميكنها اأن تعي�س حياة طبيعية ك�سائر الأطفال يف 
عمرها، فيما �سكرت والدة جوردانا دولة الإمارات 
هم  الذين  لالأطفال  الداعم  العالج  وفثثرت  التي 

بحاجه اإليه.
كتبت  لها  الأن  والدة جوردانا:"طفلتي  واأ�سافت 
لها حياة جديدة بف�سل الرعاية التي ل مثيل لها 
يف دولة الإمارات، لقد كان حًقا وقًتا �سعًبا بالن�سبة 
لنا ، لكننا متكنا من التغلب عليه بف�سل الدعم 
للجهات  مدينون  نحن  تلقيناه،  الثثذي  املتوا�سل 
م�ساعدتهم  قثثدمثثوا  الثثذيثثن  والأطثثثبثثثاء  ال�سحية 
دولة  اأن  ن�سعر  متناولنا،  يف  العالج  هثثذا  وجعلوا 

الإمارات وطننا الثاين ".
10 دول مبا يف  الأطثثفثثال من  �ساركت عائالت  و 

ذلك م�سر والأردن والعراق واأفغان�ستان واملغرب 
و�ثثسثثوريثثا والثث�ثثسثثودان واأوغثثثنثثثدا والثثهثثنثثد وباك�ستان 
الأطفال  هثثوؤلء  جتثثارب مماثلة، حيث خ�سع كل 
اأن  بعد  الطبية،  برجيل  مدينة  يف  زرع  لعمليات 
ثبت جنثثاح اإجثثثثراء زراعثثثة نثثخثثاع الثثعثثظثثم، مثثع اأول 

طفلة.
عاًما   11 العمر  من  البالغة  نحل  ت�سخي�س  مت 
ب�سرطان الدم يف عام 2022، وتذكرت �سدمتها 
اأنها  اأكثثدت  فيما  مبر�سها،  علمت  عندما  الأوىل 
ا�ستمدت قوتها يف وقت لحق من ت�سجيع عائلتها 
�سا�سديف  مان�سي  الدكتور  ذلك  والأطباء مبا يف 
اأمرا�س الدم والأورام لدى الأطفال  ، ا�ست�سارية 

زراعة نخاع العظام مبدينة برجيل الطبية.
كانت  قائال:" اإذا  �سعادته  عثثن  نحل  والثثد  وعثثرب 
التي  الثثرعثثايثثة  بف�سل  فثثهثثذا   ، الثثيثثوم  معنا  نثثحثثل 
تلقتها  بف�سل من اهلل �سبحانه وتعاىل، ل ميكن 

للكلمات اأن تعرب عن اإمتناين لالأطباء واجلهات 
الدولة  واأ�سكر  العالج،  لها  قدموا  الذين  املعنية 
يف  �ساهمت  التي  املتطورة  العالجات  توفري  على 

اإنقاذ حياة ابنتي ".
من جانبه، قال الدكتور زين العابدين ا�ست�ساري 
اأمرا�س الدم والأورام وزراعثثة نخاع العظم لدى 
العام  يف  الطبية:"  برجيل  مدينة  يف  الأطثثفثثال 
املثثا�ثثسثثي ، اأجثثريثثنثثا عثثمثثلثثيثثات زراعثثثثة نثثخثثاع العظم 
الذاتية  -الثثزراعثثة  متربع  من  "الزراعة  بنوعيها 
" للمر�سى الأطثثفثثال الذين  املثثريثث�ثثس ذاتثثثه   مثثن 
يعانون من �سرطان الدم ، والثال�سيميا ، ومر�س 
و   ، الأولثثيثثة  املثثنثثاعثثة  ونق�س   ، املنجلي  الثثثدم  فقر 
عملية   50 لإمتام  العام  هذا  ونتطلع   ،HLH
زراعثثثثثة نثثخثثاع الثثعثثظثثم لثثثالأطثثثفثثثال، اإنثثثنثثثا ممتنون 
للجهات املعنية وال�سحية و�سركائنا على دعمهم 

امل�ستمر".

•• اأبوظبي-الفجر

نظم نادي تراث الإمارات ، حما�سرة افرتا�سية 
اإماراتية"،  اإ�سدارات  "�سل�سلة يف  �سمن برنامج 
ي�سادف  الثثذي  لل�سعر  العاملي  اليوم  مع  تزامناً 
21 مار�س من كل عام، جاءت بعنوان "خم�سون 
ال�ساعر والباحث  الإمارات" قدمها  �ساعراً من 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العميمي  �سلطان  الدكتور 
احتثثثاد كثثتثثاب واأدبثثثثاء الإمثثثثثارات مثثديثثر اأكادميية 

ال�سعر.
املثثنثث�ثثسثثوري مثثديثثرة مثثركثثز زايد  وقثثالثثت فاطمة 
كلمتها  يف  للنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات 
املتحدة  الأمم  منظمة  اعتماد  اإن  الفتتاحية 
)يثثونثث�ثثسثثكثثو(، خالل  والثثثثثقثثافثثة  والثثعثثلثثم  للرتبية 

عام  باري�س  يف  عقد  الثثذي  الثالثني  موؤمترها 
�سنوياً  مار�س   21 العاملي  ال�سعر  يوم   1999
جثثثاء اإميثثثانثثثاً بثثاأهثثمثثيثثة الثث�ثثسثثعثثر الثثثثذي يثثعثثد اأحد 
اللغوية  الهوية  مظاهر  واأحثثد  التعبري  اأ�سكال 
ملخاطبة  اأ�سا�سية  و�سيلة  يعد  كما  والثقافية، 

القيم الإن�سانية ون�سر ثقافة احلوار وال�سالم.
واأ�ثثسثثافثثت املثثنثث�ثثسثثوري اأن نثثثادي تثثثراث الإمثثثثارات 
املوؤ�س�سات على م�ستوى الدولة التي  اأوائثثل  من 
وجنح  النبطي،  ال�سعر  وحفظ  بتوثيق  اهتمت 
ال�سعر  اإ�ثثسثثدار العديد مثثن دواويثثثن  الثثنثثادي يف 
النبطي لكبار ال�سعراء من اأهمها ديوان املغفور 
لثثثه -بثثثثثاإذن اهلل- الثث�ثثسثثيثثخ زايثثثثد بثثثن �ثثسثثلثثطثثان اآل 
يتابع  الثثنثثادي  ثثثثراه، وليثثثزال  نهيان، طيب اهلل 
تنظيم  املجال من خالل  الريادي يف هذا  دوره 

الأم�سيات والحتفاء بال�سعر واإ�سدار الدواوين 
وتكرمي  وتقدير  املهمة  ال�سعرية  والثثدرا�ثثسثثات 

ال�سعراء.
كتابه  عثثن  العميمي  �سلطان  الثثدكثثتثثور  وحتثثدث 
اإن  قثثائثثاًل  الإمارات"  مثثن  �ثثسثثاعثثراً  "خم�سون 
الكتاب يوثق لعدد من ال�سعراء الإماراتيني من 
نبذة عن حياة  ويقدم  الدولة،  اإمثثارات  خمتلف 
وجمموعة  وفاته  وحتى  مولده  من  �ساعر  كل 
مثثثن قثث�ثثسثثائثثدهثثم، ويثثغثثطثثي فثثثرتة زمثثنثثيثثة متتد 
بن  املاجدي  ال�ساعر  من  بداية  �سنة  لثالثمئة 

ظاهر.
اخلم�سني  ال�سعراء  اأ�ثثسثثمثثاء  ا�ستعرا�س  وعثثقثثب 
الذين �سمهم الكتاب اأ�سار املوؤلف اإىل اأنه �سعى 
لتقدمي اختيارات لنماذج �سعرية من الإمارات، 

�سعراء  اختيار  هي  الأ�س�س  من  عدد  على  بنيت 
مثثن خمتلف اإمثثثثارات الثثدولثثة، وتثثقثثدمي جتارب 
البادية  مثثثثثل  الثثبثثيثثئثثات  مثثثن خمثثتثثلثثف  �ثثسثثعثثريثثة 
كما  واجلبلية،  والثثزراعثثيثثة  ال�ساحلية  واملناطق 
املثثخثثتثثارات خمتلف  هثثذه  ت�سّم  اأن  على  حثثر�ثثس 
ال�سعراء  عليها  نثثظثثم  الثثتثثي  الثث�ثثسثثعثثريثثة  الثثفثثنثثون 
التي متيز  اخلا�سة  ال�سعرية  الأوزان  فيها  مبا 
و"التغرودة"  "الوّنة"  مثل  الإمثثثارات  اأهثثل  بها 
اعتمد  اأنثثه  العميمي  وبثثني  و"الردح" وغثثريهثثا. 
يف جمع الكتاب على م�سادر متنوعة مثل الكتب 
القدمية  الثث�ثثسثثعثثريثثة  واملثثخثثطثثوطثثات  املثثطثثبثثوعثثة 
والت�سجيالت  ال�سخ�سية  ال�سفاهية  والروايات 
باأر�سيف  لال�ستعانة  اإ�سافة  واملرئية،  ال�سوتية 
عثثثثدد الثث�ثثسثثحثثف واملثثثثجثثثثالت لثثتثثوثثثيثثق عثثثثدد من 

املحا�سرة  �سهدت  فيها.  ن�سرت  التي  الق�سائد 
فاطمة املن�سوري مديرة مركز زايد للدرا�سات 
الإداري يف  املثثديثثر  الأمثثثثثريي  وبثثثثدر  والثثبثثحثثوث 
الدرا�سات  ق�سم  رئي�سة  الدرعي  ومثثوزة  املركز، 

الرتاثي  امل�ست�سار  املناعي  و�سعيد  والثثبثثحثثوث، 
والباحثني  الثثث�ثثثسثثثعثثثراء  مثثثثن  وعثثثثثثدد  بثثثثالثثثثنثثثثادي، 
والأكادمييني واملهتمني، وتخلل املحا�سرة عدد 

من املداخالت والأ�سئلة التي اأثرت املناق�سة.

جامعة الإمارات حتتل املركز الأول حمليًا يف ت�سنيف كيو اإ�ص لتخ�س�سات علوم 
الأحياء والطب، والعلوم الطبيعية، والعلوم الجتماعية والإدارة لعام 2023

•• العني - الفجر

حققت جامعة الإمارات العربية املتحدة قفزة نوعية يف 
ت�سنيف كيو اإ�س للتخ�س�س لعام 2023 والذي يعك�س 
بحثية  جامعة  تكون  بثثاأن  للجامعة  الطموحة  الثثروؤيثثة 
تقوم على الإبداع والبتكار من خالل برامج اأكادميية 
وجودة عالية يف البحث العلمي، والذي بدوره يعزز من 
ال�سمعة الدولية للجامعة من خالل خمرجات تعليمية 
متميزة واأبحاث علمية وتطبيقية ت�ست�سرف امل�ستقبل.

الأوىل حمليا يف  املرتبة  الإمثثثارات  احتلت جامعة  وقد 
ت�سنيف  حثث�ثثسثثب  رئي�سية  تخ�س�سية  جمثثثثالت  ثثثثالث 
2023 وهي علوم احلياة  لعام  للتخ�س�سات  اإ�ثثس  كيو 
الجتماعية  والثثعثثلثثوم  الثثطثثبثثيثثعثثيثثة،  والثثعثثلثثوم  والثثثطثثثب، 
والإدارة، كما واحتلت اجلامعة املرتبة الأوىل بال�سراكة 
اأخري حملياً يف الفنون والإن�سانيات. وقد  مع جامعة 
تخ�س�س  يف  حملياً  الثانية  املثثرتثثبثثة  اجلثثامثثعثثة  حققت 

الهند�سة والتكنولوجيا. وعلى امل�ستوى العاملي، حققت 
اأخرى  جامعة  مثثع  بال�سراكة   260 املرتبة  اجلامعة 
حققت  بينما  والثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا،  الهند�سة  تخ�س�س  يف 
جامعة  مثثع  بال�سراكة  عثثاملثثيثثاً   293 املثثرتثثبثثة  اجلثثامثثعثثة 

اأخرى يف تخ�س�س العلوم الجتماعية والإدارة.
كما وحقق تخ�س�س الهند�سة املدنية والإن�سائية املرتبة 
151-200 عاملياً واملرتبة الأوىل حملياً بال�سراكة مع 
البرتول  اأخرى. بينما احتل تخ�س�س هند�سة  جامعة 
حملياً  الثثثثثانثثيثثة  واملثثرتثثبثثة  عثثاملثثيثثاً   100-51 املثثرتثثبثثة 
ال�سيدلة  تخ�س�س  ويف  اأخثثرى.  جامعة  مع  بال�سراكة 
و�سناعة الأدويثثة، فقد حققت جامعة الإمثثارات املرتبة 
اأحمد  الدكتور  ال�ستاذ  واأو�سح  عاملياً.    250-201
باجلامعة  العلمي  للبحث  امل�سارك  النائب  مثثراد-  علي 
اأن  عثثلثثى  الثثثثدويل  الت�سنيف  مثث�ثثسثثرعثثات  ورئثثيثث�ثثس جلثثنثثة 
البحثية  املمكنات  تثثوفثثري  خثثالل  مثثن  ت�سعى  اجلثثامثثعثثة 
البحث  العاملية من خالل  الريادة  اإىل حتقيق  والبيئة 

والبتكار والثثذي ي�ساعد يف حتقيق قفزات نوعية على 
اأهمية  اجلامعة  وتثثويل  اجلامعة،  يف  العاملي  الت�سنيف 
كربى لتلك املبادرات التي ت�ساعد على حتقيق ت�سنيف 
حيث  فعالة،  بحثية  �سراكات  خثثالل  من  متقدم  عاملي 
تعمل اجلامعة على تعزيز التعاون البحثي الدويل من 
خالل برامج بحثية وم�ساريع اإ�سرتاتيجية والتي حتقق 
اإيجاد  يف  وت�ساهم  العلوم  تطوير  على  امللمو�س  الأثثثر 

احللول البتكارية للتحديات املجتمعية امل�سرتكة.
واأكد الدكتور اأحمد مراد باأن جلنة م�سرعات الت�سنيف 
الدويل باجلامعة تعمل �سمن خطة عمل تت�سمن عدد 
من املبادرات والأن�سطة البحثية والعلمية التي ت�ساهم 
�سراكات  خثثالل  من  للجامعة  دولية  �سمعة  حتقيق  يف 
دولثثيثثة ا�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة نثثوعثثيثثة قثث�ثثسثثرية وطثثويثثلثثة املدى 
ي�ستفيد منها ع�سو هيئة التدري�س والباحث والطالب، 
بل وت�ساهم يف خمرجات ذات جودة عالية والتي تعك�س 

مكانة اجلامعة العلمية.

حديقة احليوانات بالعني ت�ستقبل زوارها برفقة الأ�سود والزرافات خالل �سهر رم�سان املبارك
••  العني - الفجر

زوارها  بالعني  احليوانات  حديقة  ت�ستقبل 
املبارك خالل الأ�سبوعني  يف �سهر رم�سان 
الأول والثاين من ال�ساعة 09:00 �سباحاُ 
بثثثجثثثولت وجتثثثارب  مثث�ثثسثثاًء   06:00 حثثتثثى 
اأكثثثر متعة و�ثثسثثط احلثثيثثاة الربية  واأجثثثثواء 
تثثتثثنثثا�ثثسثثب مثثع جثثمثثيثثع اأفثثثثثراد الثثعثثائثثلثثة لأول 

اأ�سبوعني من رم�سان و�سيتم حتديث الزوار 
مبواعيد عمل احلديقة لآخر اأ�سبوعني من 

ال�سهر الف�سيل يف وقت لحق.
الف�سيل  الثث�ثثسثثهثثر  خثثثثالل  احلثثديثثقثثة  تثثقثثدم 
العديد من اخلدمات والتجارب الرتفيهية 
ال�سعادة  ت�سفي  التي  امل�سوقة  واملثثغثثامثثرات 
على زوارها مبختلف فئاتهم العمرية، من 
مثرية  م�سائية  ا�ستك�سافية  جتثثارب  بينها 

اإفطار  ولثثيثثمثثة  تت�سمن  الثثعثثني  �ثثسثثفثثاري  يف 
تناول  وجتثثربثثة  الأ�ثثسثثود  برفقة  رم�سانية 
الإفطار مع الزرافات وعائلتها بعد غروب 
والثاين  الأول  الأ�سبوعني  خثثالل  ال�سم�س 
عثثثن طثثثريثثثق احلثثثجثثثز املثث�ثثسثثبثثق. وكثثثمثثثا توفر 
احلثثديثثقثثة خثثدمثثة اأهثثثثال املثثمثثيثثزة عثثلثثى منت 
اإىل  �سياحي  مر�سد  برفقة  فثثاخثثرة  مركبة 
امللكية التي ت�سم باقات  املها  جانب خدمة 
من الرفاهية وقدر كبري من اخل�سو�سية 
الفاخرة وجولت فارهة يف اأنحاء احلديقة. 
وي�ستقبل مركز ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء 
زواره مثثن خثثالل كثثثادر اإمثثثاراتثثثي مثثوؤهثثل يف 
جمال الإر�ساد الثقايف الذين يعدون ميزة 
تناف�سية للحديقة و�سفراء لإمارة اأبوظبي 
لثثتثثقثثدميثثهثثم خثثدمثثات وجتثثثثارب فثثريثثدة من 
و  املحلية  البيئة  روعثثثة  بثثني  جتمع  نوعها 

ثقافتها وتراثها العريق.
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يقدم خرباء التغذية بع�ص الن�شائح لتجنب العط�ص واجلوع والتعب والتمتع 
ب�شحة جيدة يف �شهر رم�شان املبارك. 

يف  ال�شاملة  التغذية  واأخ�شائية  التغذية  اخت�شا�شية  غني،  اأو�شما  وقالت 
�شركة Nutriacs :"اإن ال�شوم يدفع بنظامنا اإىل مرحلة ال�شفاء".

واأ�شافت غني "منذ يوم والدتنا، يعمل اجلهاز املعدي املعوي لدينا با�شتمرار، 
لذلك عندما نعطيه فرتة راحة، فاإننا ن�شمح للج�شم بالتوقف 
واإزالة بع�ص اخلايا امليتة ولدينا بع�ص الوقت للقيام ببع�ص 

التدبري املنزيل اأو تنظيف املنزل".

وت�سمل الفوائد الأخرى لل�سيام حتكما اأف�سل 
الإجهاد  وتثثقثثلثثيثثل  الثثثثثدم،  الثث�ثثسثثكثثر يف  نثث�ثثسثثبثثة  يف 
والثثعثثمثثلثثيثثات اللثثتثثهثثابثثيثثة يف اجلثث�ثثسثثم وحت�سني 

�سحة القلب ووظائف الدماغ، 
بثثحثث�ثثسثثب اأخثثث�ثثثسثثثائثثثيثثثة الثثثتثثثغثثثذيثثثة �ثثسثثمثثيثثة خان 
رم�سان  مثثن  الأ�ثثسثثا�ثثسثثي  "الهدف  واأ�ثثسثثافثثت: 

وال�سيام هو ممار�سة اليقظة والن�سباط 
وال�سيطرة". 

ومن الن�سائح التي قدمتها اأخ�سائية 
نثثثثثثايل، مثثثثن موقع  اأبثثثثثثثثرار  الثثثتثثثغثثثذيثثثة 

على   Naelynutrition
اإن�ستغرام، اأبطئ من �سرعتك عند 

تناول الطعام، خذ الوقت الكايف 
لثثلثثمثث�ثثسثثغ، يثث�ثثسثثتثثغثثرق الثثثدمثثثاغ 
لتلقي  دقثثثيثثثقثثثة   20 حثثثثثثوايل 
باأنك  مثثعثثدتثثك  مثثثن  اإ�ثثثثسثثثثارة 
باأن  ممتلئ"، وت�سيف نايل 
اأف�سل  لي�س  رم�سان  �سهر 

املقيدة  لبدء احلميات  وقت 
مثل كيتو اأو اأتكينز.

اأخثثث�ثثثسثثثائثثثيثثثة 

فريزينيو�س  مثثثن  مثثثالثثثك،  �ثثسثثامثثيثثال  الثثتثثغثثذيثثة 
اإن  تقول  ال�سمالية  اأمريكا  يف  كثثري  ميديكال 
بع�س النا�س قد ينامون ول ياأكلون يف ال�سحور، 
الوجبة قبل بدء ال�سيام، لكن هذه فكرة �سيئة 

�سوف  تثثثثثثثثثوؤدي لأنها 

وتناول غالبية  اليوم  نهاية  اأكثثرب يف  اإىل جوع 
ي�سر  النوم  قبل  الليل  يف  احلرارية  ال�سعرات 

بعملية التمثيل الغذائي ويزيد الوزن،
احلرارية  ال�سعرات  تفتيت  الأف�سل  من  لثثذا   
عند  وبع�سها  ال�سحور  يف  بع�سها  وتق�سيمها، 

الإفطار.
من  ال�سريري  التغذية  اأخ�سائي  ويو�سي 
الثثطثثبثثي �سومر  �ثثسثثيثثنثثاء  �ثثسثثيثثدار  مثثثركثثثز 
حداد، بالتخفيف من تناول الطعام 

بعد ال�سيام،
 حثثيثثث اأ�ثثسثثار �ثثسثثومثثر اإىل اأنثثثه من 
يبداأ  اأن  الإ�ثثسثثالمثثيثثة  الثثتثثقثثالثثيثثد 
التمر  مثثثثع  فثثثثطثثثثوره  الثثث�ثثثسثثثائثثثم 
"حتتوي  حثثثثثثثثداد:  قثثثثثال  حثثثيثثثث 
15 جراما  عثثلثثى  الثثتثثمثثر  حثثبثثة 
من الكربوهيدرات، لذلك يتم 
امت�سا�س التمر على الفور يف 
ال�سائم  يثث�ثثسثثاعثثد  ممثثا  اجلثث�ثثسثثم 
طاقة  دفثثثثعثثثثة  اكثثثتثثث�ثثثسثثثاب  عثثثلثثثى 

�سريعة".
وتثثقثثول اأخثث�ثثسثثائثثيثثة الثثتثثغثثذيثثة ياز 
تنظيم  مثثن  جثثثثزءا  اإن  كبة:" 
ال�سماح  هثثثثثو  نثثثفثثث�ثثثسثثثك 
باإ�سباع  لثثنثثفثث�ثثسثثك 
رغباتك ال�سديدة 
خا�سًة  باعتدال 
لأنثثثثثثه غثثثالثثثبثثثا ما 
تثثثثثثكثثثثثثون هثثثثنثثثثاك 
من  الثثثثثثعثثثثثثديثثثثثثد 
الثثثثثتثثثثثجثثثثثمثثثثثعثثثثثات 
الجثثثثتثثثثمثثثثاعثثثثيثثثثة 
خثثثثثثثثثثثثالل �ثثثسثثثهثثثر 
رمثثثثثث�ثثثثثثسثثثثثثان مثثثع 
طثثثثثثثعثثثثثثثام لثثثثثذيثثثثثذ 

وغري �سحي".
من  ولثثثلثثثتثثثقثثثلثثثيثثثل 
اجلثثثثثثثثثثثوع خثثثثثالل 
يو�سي  الثث�ثثسثثيثثام 
الأخثثث�ثثثسثثثائثثثيثثثون 
بتناول الربوتني 
التي  والألثثثثيثثثثاف 
متثثثثثنثثثثثح الثثثثطثثثثاقثثثثة 

ا�ستغراقها  بثث�ثثسثثبثثب  وذلثثثثثثك  اأطثثثثثثثثول،  لثثثفثثثرتة 
وحذر  والمت�سا�س،  اله�سم  يف  اأطثثثول  وقثثت 
ال�سكر  تثثنثثاول  يف  الإفثثثثراط  مثثن  الأخ�سائيون 
والكربوهيدرات الب�سيطة الأخرى، مثل اخلبز 
الأبي�س، التي توؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف 

الدم والت�سبب باجلوع ال�سريع.
"اإن  خثثثان:  �سمية  التغذية  اأخ�سائية  وتثثقثثول 
بثثالثثربوتثثني �ستكون  الثثغثثنثثيثثة  الثث�ثثسثثحثثور  وجثثبثثة 
الفا�سوليا  واللنب،  البي�س  مثل  حقا،  مفيدة 
واملك�سرات".  والثثدجثثاج  والأ�ثثسثثمثثاك  والثثعثثد�ثثس 
وت�سيف خان باأن الكربوهيدرات امل�سنوعة من 
احلبوب الكاملة كخبز احلبوب الكاملة، خبز 
والدهون  الكينوا  ال�سوفان،  دقيق  التورتيال، 
الثث�ثثسثثحثثيثثة الأفثثثثثثوكثثثثثثادو، املثثثكثثث�ثثثسثثثرات والثثثبثثثذور 
اليوم،  طثثثوال  بال�سبع  الثث�ثثسثثعثثور  عثثلثثى  تثث�ثثسثثاعثثد 
بثثاأن الفواكه واخلثث�ثثسثثروات غنية  وتثثوؤكثثد خثثان 
بالألياف، وحتتوي على جمموعة متنوعة من 
اأي�سا  وتوفر  ال�سرورية  واملعادن  الفيتامينات 
الثثرتطثثيثثب لثثثذا يثثجثثب اأن تثثكثثون حثثا�ثثسثثرة على 

وجبة ال�سحور.
حركة  تثثثثوقثثثثف  وبثثث�ثثثسثثثبثثثب 

اأثثثثثنثثثثاء فرتة  الأمثثثثثعثثثثثاء 
الثثثثثث�ثثثثثثسثثثثثثيثثثثثثام يثثثثثثوؤكثثثثثثد 

الأخثثث�ثثثسثثثائثثثيثثثون 
عثثثثلثثثثى اأهثثثمثثثيثثثة 

تثثثثثثثثثثثثثثثنثثثثثثثثثثثثثثثاول 
الألثثثثثثثثثيثثثثثثثثثاف، 

حثثثثثيثثثثثث يثثثثقثثثثول 
"اأي  �سومر حثثداد: 
تغيريات يف اأمناط 
نظامك  اأو  نثثومثثك 
مثل  الثثثثثثغثثثثثثذائثثثثثثي، 
الوجبات،  تثثوقثثيثثت 
�ثثثثسثثثثتثثثثغثثثثري حثثثثركثثثثة 
وت�سبب  الأمثثثثعثثثثاء 
هرمونية  تثثغثثريات 
قد  جثثث�ثثثسثثثمثثثك،  يف 
ازديثثثثاد  اإىل  تثثثثثوؤدي 
�ثثثثسثثثثهثثثثيثثثثتثثثثك وقثثثثثثد 
حتثثثثتثثثثفثثثثظ بثثثثثاملثثثثثاء 
بالنتفاخ،  وت�سعر 
لثثثثثثثكثثثثثثثن طثثثثثريثثثثثقثثثثثة 

مكافحة ذلك هي بالألياف".
للوقاية  اجلثثثيثثثدة  الإ�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة  وتثثتثثمثثثثثل 
التي  املثثثاء  كمية  يف  التفكري  يف  اجلثثفثثاف  مثثن 
والتاأكد  الثثعثثادي  الثثيثثوم  يف  اجلثث�ثثسثثم  يحتاجها 
غروب  بني  نف�سها  الكمية  هثثذه  احل�سول  من 

ال�سم�س و�سروقها.
ومثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن 

تخفيف  الأخ�سائيون  قدمها  التي  الن�سائح 
العط�س خالل ال�سيام :

- جتنب الأطعمة الغنية بال�سوديوم والأطعمة 
املقلية

على  حتثثثثثتثثثثثوي  الثثثثثتثثثثثي  الثثثث�ثثثثسثثثثوائثثثثل  �ثثثثثسثثثثثرب   -
الهند ومرق  مثثاء جثثوز  الإلثثكثثرتولثثيثثتثثات، مثل 

العظام واجلاتوريد اخلايل من ال�سكر.
- �سرب املاء ببطء وثبات.

- تناول الأطعمة التي حتتوي على ن�سبة عالية 
من املاء، مبا يف ذلك البطيخ واخليار والكو�سا 

واللنب واملرق واملك�سرات والبذور والتمر.
ت�ساعد على  التي  الرطبة  بذورال�سيا  تناول   -

اإبقاء اجل�سم رطب.
ولتجنب التعب يوؤكد الأخ�سائيون على اأهمية 
وتقول  الثثنثثوم،  كثثاف من  ق�سط  على  احل�سول 

اأخ�سائية التغذية اأبرار نايل:
اأمر بالغ  " اإن احلفاظ على جدول نوم عادي 

الأهمية،
 كما اأنه ي�ساعد يف تنظيم الهرمونات التي قد 
ت�سبب لك ال�سعور باجلوع ثم الإفثثراط يف 

تناول الطعام".

ال�شوم يدفع بنظامنا اإىل مرحلة ال�شفاء

ن�سائح لتجنب اجلوع والعط�ص خالل �سهر رم�سان

عالمة "نادرة" ل�سرطان املعدة تظهر يف العينني

وكتب امل�سعفون الذين يعملون يف الوليات املتحدة والهند، 
كانت  املثثثثثراأة  اأن  الثثطثثبثثيثثة،  لثثلثثعثثلثثوم   Cureus جمثثلثثة  يف 
بالتعب  و�سعرت  للطعام  �سهية  لديها  تكن  ومل  مري�سة، 

اأكر من املعتاد.
معدة  ب�سرطان  م�سابة  كانت  اأنثثهثثا  الفحو�سات  وك�سفت 

مميت ي�سمى ال�سرطانة الغدية املعدية.
اإذا كان  اأن يكون عالج �سرطان املعدة ناجحا  ومن املرجح 
ال�سحية  لهيئة اخلدمات  وفقا  املعدة فقط،  ال�سرطان يف 

.)NHS( الوطنية
ولكن، يف هذه احلالة، منا �سرطان املراأة كثريا لدرجة اأنه 

انت�سر اإىل اأمعائها ما جعله غري قابل لل�سفاء.
وكثثثان الثثثثورم الثثكثثبثثري ي�سغط عثثلثثى الأنثثثبثثثوب الثثثذي يحمل 

الع�سارات اله�سمية بني املعدة والأمعاء الدقيقة.
املعوي هو الذي ت�سبب يف حتول لون  وكان هذا الن�سداد 
با�سم  تعرف  - وهي حالة  الأ�سفر  اللون  اإىل  املثثراأة  عيني 

الريقان.
ويحدث هذا عندما يكون هناك تراكم ملادة �سفراء ت�سمى 
الأ�سخا�س  يعاين  عندما  يحدث  ما  وغالبا  البيلريوبني. 

من حالت مثل ح�سوات املرارة اأو تلف الكبد.
العار�س  هو  العني  ا�سفرار  اأن  التقرير  الأطباء يف  وكتب 
لعملية  املثثثراأة  وخ�سعت  املثثعثثدة.  ل�سرطان  "النادر"  الأول 
لي�س  ولثثكثثن  اأعثثرا�ثثسثثهثثا،  تخفيف  يف  للم�ساعدة  جثثراحثثيثثة 

لعالج ال�سرطان.
وخرجت يف وقت لحق من امل�ست�سفى لكنها رف�ست تلقي 
وفقا  �سهرين،  بعد  وتوفيت  الكيميائي  العالج  من  مزيد 

للتقرير.

ل�شرطان  ال�شائعة  الثمانية  االأع��را���ص  ه��ي  م��ا 
املعدة؟

منو  مكان  على  املثثعثثدة  �سرطان  اأعثثرا�ثثس  تعتمد  اأن  ميكن 
اخلاليا ال�سرطانية وتكاثرها يف املعدة.

الأعرا�س  ت�سمل  قثثد  كلينيك"،  "مايو  ملثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة  ووفثثقثثا 
ال�سائعة ل�سرطان املعدة ما يلي:

- حرقة من املعدة

تثثنثثاول ح�س�س �ثثسثثغثثرية من  بثثعثثد  بثثالمثثتثثالء  الثث�ثثسثثعثثور   -
الطعام

- اآلم يف املعدة
- الغثيان

- ع�سر اله�سم

- فقدان الوزن غري املق�سود
- ال�سعور بالنتفاخ بعد الأكل

- �سعوبة يف البلع
الأعثثرا�ثثس قد تنطبق  اأيثثا من هثثذه  اأن  واإذا كنت قلقا من 

عليك، فمن الأف�سل اأن تقوم بفح�سها.

 ك�شفت عينا اإحدى الن�شاء لاأطباء اأنها م�شابة ب�شرطان معدة مميت، اأدى اإىل وفاتها الحقا.
وقال االأطباء اإن املراأة البالغة من العمر 52 عاما عانت من اآالم يف املعدة ملدة ثاثة اأ�شابيع وراأوا بيا�ص عينيها يتحول اإىل اللون 

االأ�شفر قبل اأن تطلب امل�شاعدة الطبية.
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العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2023/1188(

املخطره : عي�سة رين�سي د�سوزا لن�سي د�سوزا
�سد / املخطر اإليها : اأ�س & ها�س للو�ساطة العقارية

تتوجه املخطرة اإىل املخطر اإليها بهذا الإنذار للعلم مبا جاء به وما اأ�ستمل عليه ونفاذ مفعوله قانوناً، 
مع التنبيه عليها برد واإعادة �سيك التاأمني رقم )8781775020101017721750010( 
 2022/11/22 يف  املثثثثوؤرخ  و  درهثثثم   350،000 وقثثدرهثثا  بقيمه   HSBC بنك  على  امل�سحوب 
ايام من  للمخطرين ح�سب البند العا�سر مع العقد يف مواجهة املخطر اليها وذلك يف خالل �سبعة 
ا�ستجابة  عدم  حالة  يف  القانونية  الطرق  ايل  اللجوء  ايل  �سن�سطر  وال  الإخطار  ا�ستالمكم  تاريخ 
الإجراءات  كافة  باتخاذ  املخطرة  تقوم  ف�سوف  الإنثثثذار  بهذا  الثثثواردة  الطلبات  لتنفيذ  اإليها  املخطر 
املرت�سدة يف بذمتها  باملبالغ  املطالبة  اإليه يف  املخطر  �سائر حقوقها جتاه  الكفيلة بحفظ  القانونية 
و  الثثر�ثثسثثوم  بكافة  ذلثثك  عثثن  ف�سال  اإليها  املخطر  اإلثثثزام  مثثع  تعوي�سات  مثثن  منا�سباً  تثثراه  عما  ف�سال 

امل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة م�سمولة بالنفاذ املعجل طليقاً من قيد الكفالة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مانوج مانوج كاروار فا�صانتا �صديق 
ح�صن كونات كونات تو�صيف على خان يو�صف علي خان   

جتاري    SHCEXCICOMS2023 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001477/ 
اإىل املحكوم عليه : مانوج مانوج كاروار فا�سانتا ، �سديق ح�سن كونات كونات ، 

تو�سيف على خان يو�سف علي خان
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ال�سماء بال�ستك اند�سرتيز )م م ح(  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 64779.0  

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

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�صب الر�صول اخل�صر مو�صى احمد  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0009266/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�سب الر�سول اخل�سر مو�سى احمد  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

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

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 119667.0  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�صني علي م�صعود اخلتال املهريي   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003773/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�سني علي م�سعود اخلتال املهريي  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

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

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 90709.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �صركة ريل هوم للعقارات - ذ م م 
حممد منري عبدالرا�صد

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005006/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة ريل هوم للعقارات - ذ م م   

العنوان : اإمارة عجمان - منطقة النعيمية 1 �سارع ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح بناية خالد علي اللوغاين حمل رقم 4 رقم 
مكاين 0842445190 هاتف رقم 0528163529 0527982065 

حممد منري عبدالرا�سد  - العنوان : اإمارة عجمان - منطقة النعيمية 1 �سارع ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح بناية خالد علي 
اللوغاين حمل رقم 4 رقم مكاين 0842445190 هاتف رقم 0528163529 0527982065 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد �سبري خان ، اجلن�سية اأمريكي  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 
كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 1733763.0 

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

املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

جتاري      AJCEXCICOMS2023 /0000805 اإخطار دفع يف  الق�صية رقم

اإىل املحكوم عليه : منري مو�سى حمدان الغلبان  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  

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

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 924389.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 

تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
مدين     SHCAPCICIVS2022 /0000663 يف  الدعوى رقم الإ�صتئناف

بالن�صر 
امل�ستاأنف �سده : خليفة عبيد علي القطي النعيمي - عنوانه : اإمارة ال�سارقة برج هند - اخلان - 

هاتف رقم 065302772 فاك�س 065302727  �س ب 4329 ال�سارقة 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : ان�س فوؤاد دب�سي 

 /0000663 قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى الإبتدائية رقم 
مدين.   - املدنية  الإ�ستئنافية  املحكمة   SHCAPCICIVS2022

فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة ال�سارقة بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2023/4/3 املوافق 

ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 
اأمل حممد عبداهلل حممد املازمي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 70392
مدين     SHCAPCICIVS2022 /0000663 يف  الدعوى رقم الإ�صتئناف

بالن�صر 
امل�ستاأنف �سده : �سركة احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري  عنوانه : اإمارة ال�سارقة برج هند - 

اخلان - هاتف رقم 065302772 فاك�س 065302727  �س ب 4329 ال�سارقة 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : ان�س فوؤاد دب�سي 

 /0000663 قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى الإبتدائية رقم 
مدين.   - املدنية  الإ�ستئنافية  املحكمة   SHCAPCICIVS2022

فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة ال�سارقة بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2023/4/3 املوافق 

ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 
اأمل حممد عبداهلل حممد املازمي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن مدعى عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2022 / 0001928 جتاري )جزئي( 
اىل املدعي عليه : حممد �سرافراز �سيخ هندي / اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي �سركة دار التمويل )�س.م.ع( 
املدعي  بالزام   / املحكمة مبثابة احل�سوري  : حكمت  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
عليه بان يوؤدي لل�سركة املدعية مبلغا مقداره 46360.39 درهم )�ستة واربعون الفا 
5% �سنويا  وثالثمائة و�ستون درهما وت�سعة وثالثون فل�سا( وبالزامه بفائدة بواقع 
ب�سرط  ال�سداد  متام  وحتى   2022/3/2 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
األ جتاوز اأ�سل الدين املق�سى به والزمته بامل�سروفات والر�سوم ومبلغ خم�سمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة.  
حرر بتاريخ  2022/11/18 - حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�صارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002624 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عجمان لند العقارية - العنوان : 9545212  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/10/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�سالح / �سعيد ح�سينى بالتايل : حكمت املحكمة : بف�سخ عقد بيع الوحدة 
2111 مب�سروع البحريات اخل�سراء املربم يف 2008/3/3 ، وبالزام املدعي عليها ان 
توؤدي للمدعي مبلغ 265،000 درهم )مائتني وخم�سة و�ستني الف درهم( مع الفائدة 
2022/6/8 وحتى متام ال�سداد  6% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى يف  عليه بواقع 
لال�ستئناف  قابال  حكما  حماماة.   اتعاب  درهم  والفي  وامل�سروفات  بالر�سوم  والزامها 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
ق�سائية   اإنابة   2015/120

اإعالن عن بيع عقارات باملزاد العلني
عن طريق �صركة الإمارات للمزادات 

عن طريق الن�صر بجريدتني ر�صميتني 

يف الق�صية التنفيذية رقم 2015/120 انابة  
تعلن حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقارات - عبارة عن قطع ارا�سي 

العنوان  امل�شاحة     رقم املخطط  رقم الوثيقة   نوع العقار  
منطقة اهل علي  4586.899 ق.م            81/131   1984/2266 قطعة ار�س  
منطقة اهل علي  2106.00 ق.م               81/132   1984/2267 قطعة ار�س  

بناء على قرار قا�سي التنفيذ يف الق�سية التنفيذية رقم 2015/120 تنفيذ بتاريخ 2023/3/29 ، عن 
طريق �سركة الإمارا ت للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا ، علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع 
للمزادات  الإمارات  ل�سركة  الإلكرتوين  املوقع  على  الدخول  الطالع  او  بال�سرتاك  يرغب  من  فعلى  نقدا.  
الدوام  اأثناء  التنفيذ  دائرة  بالإعرتا�س عليه مراجعة  ، ومن يرغب   www.emiratesauction.ae

الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
 ماأمور التنفيذ / �صعيد ال�صحي

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70496

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : جيفاين للمفرو�شات )�ص ذ م م( 
ال�سرق الو�سط  العنوان : مكتب )005-1101-1102-1103-1104( ملك ليجند 
 : الرخ�سة  ،  رقم  : ذات م�سوؤولية حمثثدودة  القانوين  ال�سكل   - B ا�ستدامة  البطني  - رقة 
دائرة  تعلن  هثثذا  مبثثوجثثب   1007538  : الثثتثثجثثاري  بال�سجل  القيد  رقثثم   593158
الثثتثثجثثاري لثثديثثهثثا باإنحالل  الثثتثثاأ�ثثسثثري يف ال�سجل  بثثاأنثثه قثثد مت  الإقثثتثث�ثثسثثاد والثث�ثثسثثيثثاحثثة يف دبثثثي 
واملوثق   2022/7/27 بتاريخ  دبي  قثثرار حماكم  وذلثثك مبوجب   ، اأعثثاله  املذكورة  ال�سركة 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & اأم االن�شاري لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 
 - الأول  التجاري  -املركز  نهيان  ال  �سلطان  بن  زايد  بن  ال�سيخ هزاع  �سمو  1-2903 ملك 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2955598  : فاك�س   04-2955582  : هاتف 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي :  ايه & اأم االن�شاري لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
    04-2955598  : فاك�س   04-2955582  : هاتف   - الأول  التجاري  -املثثركثثز 
مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية جيفاين للمفرو�شات )�ص ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/7/27 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/7/27
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
الثبوتية  امل�ستندات والأوراق  اأعاله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
ا�سم ال�سركة : حلويات و�شكاكر ريال �شرتوبوفل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 

العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين : 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ،  رقم الرخ�سة : 1103804 
الإقت�ساد  دائثثثثرة  تعلن  هثثثذا  مبثثوجثثب   1810161  : الثثتثثجثثاري  بال�سجل  الثثقثثيثثد  رقثثثم 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قثثد  بثثاأنثثه  دبثثي  يف  وال�سياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/14 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب  رقم 914  
 : هاتف   - �سعيد  بثثور   - ديثثرة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات
م�ساريع  لدعم  را�ثثسثثد  بثثن  حممد  موؤ�س�سة  ملك    914 رقثثم  مكتب    : العنوان 
ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-
04  مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاله لت�سفية حلويات و�شكاكر ريال �شرتوبوفل �شركة ال�شخ�ص 
 2023/3/14 بثثتثثاريثثخ  ال��واح��د ذ م م وذلثثثك مبثثوجثثب قثثثرار حمثثاكثثم دبثثثي 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/14 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
انذار قانوين بالن�صر
رقم )2023/1194(

املنذر : �سركة العاملية لالأمن )�س.م.ح( 
اإىل املنذر اليه : تكنولوجي بارك ) م.م.ج(

)جمهول حمل الإقامة(
درهم   506،934،04 مبلغ  قدرها  والبالغ  امل�ستحقة  املبالغ  دفثثع  اإليه“  “املنذر  على  يجب 
)خم�سمائة و�ستة اآلف وت�سعمائة واربعة وثالثون درهماً واربعة فل�س( يف غ�سون فرتة )5 اأيام( 
من تاريخ اإ�ستالم “هذا النذار “ ويف حال اإخفاق “املنذر اإليه” يف �سداد املبلغ املذكور يف خالل 
املدة املحددة ، وبعد انق�ساء فرتة )5( اأيام من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار ، فاإننا �سوف ن�سرع يف 
اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اأمام املحاكم املخت�سة اأو ال�سلطات الق�سائية الأخرى، بالإ�سافة 
الإحتفاظ بحقوق  الق�ساء مع  او  املحكمة  ور�سوم  كافة م�ساريف  �سداد  يتعني عليك  ذلك  اإىل 
“موكلنا “ يف املطالبة ب�سبل الإن�ساف والتعوي�س عن الأ�سرار التي قد تنتج نتيجة اإخالل املنذر 

اإليه بالإلتزامات العقدية املرتتبة عليهما.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�صن اإمام بديع العامل �صيكدير   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004603/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�سن اإمام بديع العامل �سيكدير 
 العنوان : ال�سارقة ال�سناعية رقم 6 خلف �سارع الثالث ال�سناعي حمل رقم 5 ملك عبداللطيف عبداهلل 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ نا�سكو اتوموتيف - م م ح  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 10305.0  

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0005139 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد نا�سر حممد نوا�سره  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/4/11 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/3/22 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0005139 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد ماجد حممد الوي�سى
جمهول حمل الإقامة

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/4/11 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/3/22 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية  املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�صتعجل     AJCFICIINJ2022 /0004163 يف  الدعوى رقم

اىل : جود لعمال الملنيوم والزجاج )ذ م م(   
جمهول حمل الإقامة : اإمارة  عجمان - منطقة اجلرف ال�سناعية الوىل - 12 حمل رقم - ملك فادى حنا خليل - قطعة 

رقم 0166 - معر�س رقم 8 - �س ب 18945 - هاتف متحرك 0505104011 
نعلمكم باأن املدعي )ة( / الوطنية لل�سيارات 

 : الهاتف   -  6 رقم  عر�س  �سالة   - اخلور  را�س  جممع   - احلمر  ند   - ديرة   - دبي  اإمارة   : الإقامة  حمل   /  : العنوان 
   34034 دبي   : بريد  �سندوق   -  042895090 الفاك�س   -  045190605  -  042895060

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة بثثثثثث : 1- قبول الدعوى وت�سجيلها واإعالن اخل�سوم بالئحتها. 2- الق�ساء بندب 
خبري ح�سابي تكون مهمته الإطالع على حقيقته العالقة بني طريف الدعوى والإطالع على كافة امل�ستندات واحل�سابات 
احلقيقية  املبالغ  وح�ساب  الدين  اأ�سل  وعلى  املدعية  اىل  عليهما  املدعى  من  امل�سددة  واملبالغ  العالقة  بداية  منذ  بينهما 
املرت�سدة يف ذمة املدعى عليهما لل�سركة املدعية وجميع املهام التي تراها عدالة املحكمة املوقرة منا�سبة لتنفيذ اخلربة 

مهمتها على اكمل وجه.  3- الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة الدعاوى امل�ستعجلة حمكمة عجمان الإحتادية �سباح يوم ........ املوافق 
2023/4/5 ال�ساعة 9.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ / 2021/2/17 م

مدير اخلدمات الق�صائية 
الء الأمريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية  املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�صتعجل     AJCFICIINJ2022 /0004163 يف  الدعوى رقم

اىل : معتز اح�سان كركوكلي    
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان - منطقة اجلرف ال�سناعية الوىل - 12 حمل رقم  - ملك فادى حنا خليل - قطعة 

رقم 0166 - معر�س رقم 8 - �س ب 18945 
نعلمكم باأن املدعي )ة( / الوطنية لل�سيارات 

 : الهاتف   -  6 رقم  عر�س  �سالة   - اخلور  را�س  جممع   - احلمر  ند   - ديرة   - دبي  اإمارة   : الإقامة  حمل   /  : العنوان 
   34034 دبي   : بريد  �سندوق   -  042895090 الفاك�س   -  045190605  -  042895060

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة بثثثثثث : 1- قبول الدعوى وت�سجيلها واإعالن اخل�سوم بالئحتها. 2- الق�ساء بندب 
خبري ح�سابي تكون مهمته الإطالع على حقيقته العالقة بني طريف الدعوى والإطالع على كافة امل�ستندات واحل�سابات 
احلقيقية  املبالغ  وح�ساب  الدين  اأ�سل  وعلى  املدعية  اىل  عليهما  املدعى  من  امل�سددة  واملبالغ  العالقة  بداية  منذ  بينهما 
املرت�سدة يف ذمة املدعى عليهما لل�سركة املدعية وجميع املهام التي تراها عدالة املحكمة املوقرة منا�سبة لتنفيذ اخلربة 

مهمتها على اكمل وجه.  3- الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة الدعاوى امل�ستعجلة حمكمة عجمان الإحتادية �سباح يوم ........ املوافق 
2023/4/5 ال�ساعة 9.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ / 2021/2/17 م

مدير اخلدمات الق�صائية 
الء الأمريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 1293/2023/42 جتاري  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414  

ب�سداد  املدعي عليها  بالزام  واملطالبة  القيمة  نزاع حمدد   2023 ل�سنة   2610 النزع رقم  : �سم ملف  الدعوى  مو�سوع 
مبلغ وقدره )18354.00( ثمانية ع�سر الفا وثالثمائة واربعة وخم�سون درهم اإماراتي والفائدة بواقع 9% من تاريخ 

ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف. 
املدعى : عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة - ذ م م  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة راأ�س اخلور ال�سناعية الثانية ، �سارع �سنعاء ، بالقرب من دوار العبار ، كراج �سركة 
عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�ساحنات مكاين : 3333585035  

املطلوب اإعالنه : 1- ك بي جيه للمقاولت �س ذ م م - �سفته : مدعى عليه 
القيمة  نثثزاع حمدد   2023 2610 ل�سنة  النزع رقم  الدعوى ومو�سوعها  �سم ملف  اأقثثام عليكثثث  الإعثثالن : قد  مو�سوع 
درهم  واربعة وخم�سون  الفا وثالثمائة  ثمانية ع�سر  وقثثدره )18354.00(  ب�سداد مبلغ  عليها  املدعي  بالزام  واملطالبة 
يوم  جل�سة  لها  وحثثددت  وامل�ساريف.   والر�سوم  ال�سداد  متثثام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  والفائدة  اإمثثاراتثثي 
الثالثاء املوافق 2023/3/28 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
الدعوى رقم 2022/2687 ا�صتئناف جتاري   

�سد / امل�ستاأنف �سدهم : 1/ ايتان جولز م د م �س ، 2/ فيني�س لتجارة املجوهرات �س ذ م م 
3/ اإيتان داميوند اآند جولز �س ذ م م 4/ بريانكا هاري�س باهوجا 5/ يوفراج هاري�س باهوجا 
6/ هاري�س كومار راغونات باهوجا.  املقامة من / بنك را�س اخليمة الوطني )�س.م.ع( - مبا 
ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي الإ�ستئنافية حتت الدعوى رقم 2022/2687 
ا�ستئناف جتاري ، وحيث انه مت ندبنا جلنة خربة م�سرفية يف الدعوى املذكورة اعاله فاإننا 
وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�س اعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم 
املوافق  الربعاء  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق  بعد عن طريق  اجتماع اخلربة عن  حل�سور 
2023/3/29 يف متام ال�ساعة 1.00 ظهرا، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة 

واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع. 
عن اللجنة / اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 
رقم الهاتف : 04-2527888

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 14853/2022/253 تنفيذ �صيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

 -  000358  -  000357-  000361  -000362( رقم  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
بالر�سوم  الإجمايل  واملبلغ   )245135( بقيمة  امل�سرق  بنك  عن  وال�سادر   )000135-  000360  -  000359

)251093( لطالب التنفيذ. 
طالب التنفيذ : مدار الإمارات ملواد البناء )ذ م م(  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد 

- مبنى الإمارات اترمي - �سقة طابق 2  مكتب 252 - جلف نيوز  
املطلوب اإعالنهما : 1- ال�سلك الف�سي لتجارة الأدوات الكهربائية واحلديدية  - �سفته : منفذ �سده   

�سده    منفذ   : �سفته    - ديفاناين  توتارام  رمي�س   -2
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكثثث الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 251093 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  الجثثثراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهثثم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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رقم الرخ�صة : 67926

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 

ال�سم التجاري : باب النور ملقاولت ال�سيانة والتمديدات الكهربائية ذ م م 
ال�سيانة  ملثثقثثاولت  الثثنثثور  بثثاب   : هثثي  اعثثاله  املثثذكثثورة  ال�سركة  بثثان  نعلن للجميع 
والتمديدات الكهربائية ذ م م - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - تا�س�ست يف امارة 
عجمان مبوجب قانون ال�سركات الحتادي  رقم )8( ل�سنة )1984( وتعديالته 
مرخ�سة يف دائرة التنمية القت�سادية و�سجلته  بالتنمية القت�سادية  حتت رقم 

)67926( وقد قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
جمال لتدقيق احل�شابات 

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر العثثالن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة   ،  هاتف : 067447771 ، �س.ب : 1131 

دائرة التنمية القت�صادية    
حكومة عجمان

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 اإخطار عديل بالوفاء بالدين 

MOJAU-2023- 0120558 رقم املعاملة
اخطار عديل

املخطر : �سركة طالئع لتجارة املواد الال�سقة �س ذ م م ة وميثلها عدنان حممد اخل�سر
ويعلن على العنوان التايل : ال�سارقة - اخلان بناية الهدى مكتب 205 هاتف رقم 0544973354

�سد / املخطر اليه : �سركة كنوز البحار للخدمات الفنية ذ م م وميثلها ا�سي�س كومار دير�سون لل 
0567592636 رقم  هاتف  ويعلن على العنوان التايل : دبي ديرة �سارع بور�سعيد مكتب 306 

املو�سوع اخطار عديل
ا�ستحقاق  تاريخ  ان  وحيث  درهم  وع�سرون  ومائة  الف  و�سبعون  ثمانية  درهم   78120 وقدره  مببلغ  بالوفاء 
اىل  الوطني  راأ�س اخليمة  بنك  وامل�سحوب على   000241 رقم  ال�سيك  اإيداع  عند  و   2023/1/27 ال�سيك 

البنك تبني اأن احل�ساب البنكي مغلق ومت ارجاع ال�سيك
درهم  ع�سرون  و  مائه  و  الف  و�سبعون  ثمانية  درهم   78،120 وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم   ، لذلك 
الزمة  القانونية  اتخاذ الجراءات  �سوف ن�سطر اىل  وال  ا�ستالمكم لالإخطار  تاريخ  ايام من  �سبع  يف غ�سون 

وحتكملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف
املخطر / عدنان حممد اخل�سر الكلدي

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU-2023- 0124312 رقم املعاملة
اإخطار عديل بالوفاء

املخطر / احمد ابراهيم خالد احلزبه - اجلن�سية العراق احمل هوية رقم 784197219385750
العنوان / ال�سارقة - اخلالدية هاتف رقم / 0507836664

املخطر اإليه / �سفيان حممد علي حممد العوال احلمودي
العنوان ال�سارقة هاتف رقم / 0524774044 - 0509487773 - 0509868000

يتم التبليغ عن طريق الر�سائل الن�سيه على الرقم 0524771044 - 0509487773 - 0509868000 
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 15،000 درهم

املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 15.000 )خم�سة ع�سر الف( درهم اماراتي
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرفها اإل اأنه ارتد ب�سبب احل�ساب مغلق وبيانات ال�سيك كالتايل : 

000020 مببلغ 15،000 درهم بتاريخ ا�ستحقق 2020/11/03 وامل�سحوب من بنك الحتاد الوطني رقم  �سيك   -1
حيث اأن املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و امتنع عن ال�سداد وحيث مت املطالبة الودية مرارا 
وتكرارا لكن دون جدوى لذلك فاأنا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ست�سطر 
اأو �سرر  اأي عطل  املنا�سب عن  الأداء واملطالبة بالتعوي�س  اأمر  ا�ست�سدار  التي حتفظ له حقه و  القانونية  لتخاذ الإجراءات 
تعر�س له املخطر مع حتميل املخطر اليه بكافة الر�سوم وم�ساريف القا�سي و اأتعاب املحاماة ، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل 

التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
التاريخ : 21/03/2023

يف الدعوى رقم 7897/2022 
املدعى / مارينا لالإ�صت�صارات الهند�صية 

اخل�سم املدخل / �سركة �سفد ملقاولت البناء
اإ�سارة اىل املو�سوع اعاله واىل القرار ال�سادر عن دائرة اليوم الواحد التجارية الرابعة بتاريخ 13/12/2022 
رقم  بالإعالن   ،23/02/2023 بتاريخ  تكليفنا،  مت  فقد  هند�سية،  خربة  جهة  ندب  واملت�سمن 
اإليه اأعاله،  )0000418/2023(، لالطالع على ملف الدعوى وفقاً ملحددات التكليف الوارد يف القرار امل�سار 
بتاريخ  بعد(  )عن  الأول  الجتماع  حل�سور   ،23/02/2023 بتاريخ  الأطراف  مبخاطبة  اخلبري  قام  حيث 
ما عدا اخل�سم املدخل �سركة �سفد للمقاولت ، الذي  الطراف،  جميع  بح�سور  الجتماع  وعقد   ،2023/3/1
مل يح�سر اأو من ينوب عنه، وبناء عليه فانت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا، امام اخلربة املنتدبة للرد على 
مو�سوع الدعوى وتقدمي املذكرات وامل�ستندات والرد على مو�سوع الدعوى على الربيد اللكرتوين للخبري املو�سح 

اأدناه، يف موعد اق�ساه 2023-03-24
اخلبري الهند�شي املنتدب
م ماجد امني الزرعوين

 majid.alzarooni@hotmail.com للتوا�سل مع اخلبري على المييل
والهاتف : 0501111324

اإعالن بالن�صر 

70533

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2023/1200(

املنذرة : جراندما�س للمنتجات الغذائية
املنذر اليها / �سركة ال�سرق الأق�سى للتجارة )ذ.م.م( - جمهول حمل الإقامة

فاإن املنذرة تنبه على املنذر اإليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتها ل�سالح املنذرة 
وقدره 36،789.24 دولر اأمريكي على اأن يكون ذلك خالل مدة 5 اأيام من تاريخ 
ت�سلمكم الإنذار واإل �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية ل�ستيفاء حقها 
حتت طائلة اإ�سدار اأمر اأداء وفقاً للمادتني رقمي )143 و 144( من مر�سوم بقانون 
طلب  بخالف  املدنية  الإجثثثثراءات  قانون  باإ�سدار   2022 ل�سنة   )42( رقثثم  احتثثادي 
الفائدة القانونية نتيجة لحتبا�س مبلغ الإنذار وحرمان املنذرة من النتفاع به ، مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى ....
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 1202/2023/42 جتاري  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى التا�سعة رقم 412  

305،482.35 )ثالثمائة وخم�سة  وقثثدره  مبلغ  للمدعية  تثثوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
الف واربعمائة واثنني وثمانني درهما وخم�سة وثالثون فل�سا( مع فائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ اإ�ستحقاق مبلغ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
املدعى : �سركة تراث احلجر - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - مبنى اركادا - �سقة 306 - 

بجوار حمطة مرتو جي جيكو   - املطلوب اإعالنه : 1- روتانا للمقاولت )�س ذ م م(  - �سفته : مدعى عليه 
وقدره  مبلغ  للمدعية  تثثوؤدي  بثثان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليكثثث  اأقثثام  قد   : الإعثثالن  مو�سوع 
الف واربعمائة واثنني وثمانني درهما وخم�سة وثالثون فل�سا( مع فائدة قانونية  305،482.35 )ثالثمائة وخم�سة 
املحاماة.  وحددت لها  التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب  ال�سداد  املطالبة وحتى  اإ�ستحقاق مبلغ  تاريخ  12% من  بواقع 
جل�سة يوم الإثنني املوافق 2023/3/27 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

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

رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اعالن بالن�صر
 817/2023/40 مدين

تفا�شيل االإعان بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- جون ادوارد بيلى  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : كارل ويليام فيلدير  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
مببلغ وقدره )36729750 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  �سباحا يف   9.00 ال�ساعة   2023/3/28
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  1223/2022 تنفيذ مدين 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- راهول راجو �سانتوخ  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/مركز امريكا ال�سماليه للخدمات
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 

املنفذ به وقدره )5.542.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف . 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:124/2023/254 منازعة مو�صوعية تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة املنازعات املو�سوعية رقم 269

تنفيذ  رقثثثثم:4990/2022  بالتنفيذ  املو�سوعية  املنازعة  يف  باحلكم  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
�سيكات والزام املتنازع �سدهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 

املتنازع:امني عبداهلل - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع امل�ستقبل - مبنى ا�سبكت تاور - 

�سقة 2502 - جوار فندق التاج 
املطلوب اإعالنه :  1- �سيد احمد عبدالرحيم ال�سيخ احمد  -  �سفته : اخل�سم املدخل 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باحلكم يف املنازعة املو�سوعية 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  �سدهم  املتنازع  والثثزام  �سيكات  تنفيذ  رقثثثم:4990/2022  بالتنفيذ 
�سباحا  ال�ساعة:08:30  املثثوافثثق:2023/3/28  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وحثثددت  املحاماة-  اتعاب 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:1199/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات العا�سرة رقم 759

مو�سوع املنازعة : دعوى مطالبة مببلغ وقدره )200.000( درهم مائتي الف درهم كتعوي�س بعد الدية عن 
ال�سرار املاديه والدبيه وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد  . 

املتنازع:حممد ابو الكالم - من ورثة املتويف/حممد �سوبوج ميا حممد ابو كالم )والد املتويف( واخرون
عنوانه:دبي - ديرة �سارع بني يا�س برج امل�سرف الطابق رقم 14 مكتب رقم 1407 

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة زيبا احمد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
درهم  وقثثدره )200.000(  دعثثوى مطالبة مببلغ  الدعوى ومو�سوعها  اأقثثام عليك  قد    : الإعثثالن  مو�سوع 
مائتي الف درهم كتعوي�س بعد الدية عن ال�سرار املاديه والدبيه وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى متام ال�سداد  - وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2023/3/27 ال�ساعة:09:00 �سباحا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:123/2023/254 منازعة مو�صوعية تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة املنازعات املو�سوعية رقم 269

تنفيذ  رقثثثثم:5091/2022  بالتنفيذ  املو�سوعية  املنازعة  يف  باحلكم  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
�سيكات والزام املتنازع �سدهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 

املتنازع:امني عبداهلل - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع امل�ستقبل - مبنى ا�سبكت تاور - 

�سقة 2502 - جوار فندق التاج 
املطلوب اإعالنه :  1- �سيد احمد عبدالرحيم ال�سيخ احمد  -  �سفته : اخل�سم املدخل 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باحلكم يف املنازعة املو�سوعية 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  �سدهم  املتنازع  والثثزام  �سيكات  تنفيذ  رقثثثم:5091/2022  بالتنفيذ 
�سباحا  ال�ساعة:08:30  املثثوافثثق:2023/3/28  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وحثثددت  املحاماة-  اتعاب 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 70021

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:2574/2022/100 احوال نف�س م�صلمني 

املنظورة يف:دائرة احوال نف�س م�سلمني التا�سعة رقم 170
مو�سوع الدعوى : دعوى ا�سقاط ح�سانه البناء لبلوغه ال�سن القانوين . 

املدعي:خالد عبيد �سامل بو�سمرة املحرزي
عنوانه:المارات - امارة دبي - مدينة دبي - الورقاء الثانية - ديره

املطلوب اإعالنه :  1- زينب علي ر�سا حب�س  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2023/1/12 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ خالد عبيد �سامل بو�سمرة املحرزي بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بانتهاء ح�سانة الولد 
)زايد و عبداهلل( و�سمهم لبيهم والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ، حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70642

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  586/2013/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/35 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)3185916.16( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : براين كالرك
عنوانه:امارة دبي - منطقة جمريا 3 - �سارع الو�سل - �ساطئ جمريا - بناية مول �سان�سيت الطابق الر�سي 

G10 سقة رقم� -
املطلوب اإعالنه : 1- بافاريا جلف �ساندوفال ليمتد - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات - فيال رقم 1 يف 
منطقة الرب�سا جنوب الرابعة - رقم الر�س 546 - امل�ساحة 292.82 مرت مربع 2- فيال رقم SGT22 يف 
الرب�سا جنوب الرابعة - رقم الر�س 546 - امل�ساحة 252 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1191/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/590 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )76320( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ن�ساما للعقارات ملالكها ن�سمي ديفلومبنت �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - �سقة 2604

املطلوب اإعالنه : 1- اك�سى جوبتا ارفيند جويل - �سفته : منفذ �سده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فثثان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهثثم   )76320( وقثثدره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  979/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي  عقاري   270/2022 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)372.856.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : متويل م�ساهمة خا�سة
عنوانه:المارات - امارة دبي - املنخول - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى مبنى برجمان - برج املكاتب 

- �سقة 24
املطلوب اإعالنه : 1- فرزانا غنى حاجي عبدالغني - �سفته : منفذ �سده

اأقثثثثام عليك الثثدعثثوى التنفيذية املثثثذكثثثورة اعثثثاله والثثثزامثثثك بثثدفثثع املثثبثثلثثغ املثثنثثفثثذ بثثه وقدره  مثثو�ثثسثثوع الإعثثثثالن : قثثد 
)372856.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 1- بف�سخ اتفاقية الجارة 
املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة 2007/5/29 عن الوحدة العقارية )الفيال( املقامة 
التداعي  حمل  العقار  وت�سليم  الرابعة  جنوب  الرب�ساء  مبنطقة   681  -  1192 البلدية  رقم   -  491 رقم  الر�ثثس  على 
لل�سركة املدعية خاليا من ال�سواغل والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة با�سم املدعي عليها يف �سجالت دائرة الرا�سي 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الجثثراءات  املحكمة  الدائرة بذلك، وعليه فان  والمثثالك وتكليف 

بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  ال�صتئناف رقم:358/2023/305 ا�صتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية اخلام�سة رقم 265

والر�سوم  كلي  م�سارف  جتثثاري  رقثثثثم:2022/48  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:عبداهلل بخيت �سيف مر�سد املرر
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - بناية الفتان بالزا - الطابق الرابع - 401

وميثله:عبداهلل م�سبح عبيد اأحمد �سعيد بن حمد املهريي 
املطلوب اإعالنهم :  1- تبارك لال�ستثمار ملالكها تبارك لال�ستثمار التجاري �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م 
ريا�س  لينا  �سفيق 5-  �ثثس.م.ع 4- حممد م�سطفى  الأول  اأبوظبي  بنك  ذ.م.م 3-  لل�سناعة  �ستيل  2- ماك�س 

توفيق ال�سادق 6- ريا�س توفيق حممود ال�سادق  -  �سفتهم : م�ستاأنف �سدهم
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/48 جتاري م�سارف كلي. وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2023/3/23  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 70392

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:126/2023/43 جتاري م�صارف 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف البتدائية التجارية الثانية  رقم 256
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهما الوىل والثاين مت�سامنني ب�سداد ورد مبلغ وقدره )100.000( دولر 
ال�سداد مع  املطالبة حتى متام  تاريخ  امريكي مبا يعادل مبلغ وقدره )مبا يعادل 367.250.00( درهم من 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهما  املدعي  والثثزام  املطالبة  مبلغ  5% من  بن�سبة  القانونية  الفائدة 

املحاماة . 
املدعي:�سركة فري�ست واي للتمويل املحدودة

عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري مرا�سي درايف - ميدان اخلليج بناية رقم 7 - املكتب رقم 07
املطلوب اإعالنه :  1- وا�سف مريزا �سلطان حممود  -  �سفته : مدعي عليه 

والثاين مت�سامنني  املدعي عليهما الوىل  الثثزام  الدعوى ومو�سوعها  اأقثثام عليك  :  قد  الإعثثالن  مو�سوع 
ب�سداد ورد مبلغ وقدره )100.000( دولر امريكي مبا يعادل مبلغ وقدره )مبا يعادل 367.250.00( درهم من 
تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد مع الفائدة القانونية بن�سبة 5% من مبلغ املطالبة والزام املدعي عليهما 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2023/3/28  ال�ساعة 
10.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70579

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:224/2023/41 عقاري 
املنظورة يف:الدائرة البتدائية العقارية الثالثة رقم 197

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يدفع ويوؤدي للمدعية مبلغ )3.202.954.16( درهم ثالثة ماليني ومئتان واثنان 
الفا وت�سعمائة واربعة وخم�سون درهما و�ستة ع�سر فل�سا - وهو املبلغ الذي تو�سل اليه اخلبري العقاري يف املنازعة رقم:784/2022 
تعيني خربة اىل اإن�سغال ذمة املدعي عليه به حتى تاريخ التقرير يف 2023/1/4 وفائدة تاأخريية على هذا املبلغ بواقع 12% �سنويا يبدء 

ح�سابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�سروفات مقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة اخلط المامي لدارة ال�ستثمار �س.ذ.م.م

عثثنثثوانثثه:عثثنثثوان املثثدعثثيثثة/امثثارة دبثثي - دبثثي اجلثثديثثدة - تثثالل المثثثثارات �ثثسثثارع ال�سيخ زايثثثد - مكتب رقثثم 2006 - �ثثثثثس.ب:2195 رقم 
ahmed.fiala:مكاين:3003295320 - هاتف:043731102 - هاتف متحرك:0501753689 - الربيد اللكرتوين

وميثله:حمدان عبداهلل �سبيح �سيف الكعبي
املطلوب اإعالنه :  1- اأ�سرف ح�سمت عبد الاله علي  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يدفع ويوؤدي للمدعية مبلغ )3.202.954.16( 
درهم ثالثة ماليني ومئتان واثنان الفا وت�سعمائة واربعة وخم�سون درهما و�ستة ع�سر فل�سا - وهو املبلغ الذي تو�سل اليه اخلبري 
العقاري يف املنازعة رقم:784/2022 تعيني خربة اىل اإن�سغال ذمة املدعي عليه به حتى تاريخ التقرير يف 2023/1/4 وفائدة تاأخريية 
على هذا املبلغ بواقع 12% �سنويا يبدء ح�سابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�سروفات مقابل اتعاب املحاماة  
- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2023/3/29  ال�ساعة 10.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:162/2023/43 جتاري م�صارف 
املنظورة يف:دائرة الدعوى التا�سعة رقم 412

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره )32.797.844.86( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة واحلكم ل�سالح البنك املدعي بكافة طلباته يف الالئحة. 
املدعي:بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود فرع دبي

ا�س بي  ات�س  تثثاون - برج  زايثثد - داون  ال�سيخ  امثثارة دبي -  بردبي - مكتب الدارة دبي - �سارع  عنوانه:المارات - 
�سي - مكاين:2847186917

املطلوب اإعالنه :  1- �سليمان بن حممد بن يحيي العدوي  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ب�سداد 
ال�سداد  املطالبة وحتى  والفائدة %12  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  مبلغ وقدره )32.797.844.86( 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة واحلكم ل�سالح البنك املدعي بكافة طلباته يف الالئحة - وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/3/27  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70448

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:705/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )300.000( درهم اماراتي ثالثمائه الف 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  الثثزام  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  الفائدة  اماراتي مع  درهم 
وامل�ساريف ومقابل  الر�سوم  املدعي عليها  الثثزام  بها  التي حلقت  الأ�سرار  وقثثدره )20.000( كتعوي�س عن  للمدعية مبلغا 

اتعاب املحاماة . 
املدعي:جيت ملقاولت البناء ذ.م.م

عنوانه:مكتب رقم 201 ملك داميوند ديفلوبريز بردبي - الرب�ساء اجلنوبية قطعة ار�س رقم 673-1337 - �س.ب:35758
املطلوب اإعالنه:  1- مدثر مق�سود مق�سود احمد-  �سفته : اخل�سم املدخل 

وقدره  مبلغا  للمدعية  تثثوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد    : الإعثثالن  مو�سوع 
)300.000( درهم اماراتي ثالثمائه الف درهم اماراتي مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )20.000( كتعوي�س عن الأ�سرار التي حلقت بها الزام املدعي عليها 
الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2023/3/28  ال�ساعة 09.00 �س يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:274/2023/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )153.000( درهم مائة 
وثالثة وخم�سون الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2019/8/1 وحتى 

ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:حامت خالد فوؤاد ابو�سعبان

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز الوىل - دبي - مبنى بناية النابوده - �سقة الطابق الثاين - مقابل 
باحل�سا لل�سواقه

املطلوب اإعالنه :  1- ماجد زكي علي حممد اجلزار  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2023/2/6 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )153.000( درهم مائة وثالثة وخم�سون الف درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست طلب النفاذ 

املعجل - ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن   .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 70392

اعالن بالن�صر        
 40/2023/838 مدين 

تفا�شيل االإعان بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد ا�سف غالم قا�سم  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س.م.ع 
ا�سف غالم  عليه حممد  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقثثام  قد 
قا�سم مببلغ وقدره )24847.61( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 

5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سدادالتام �سم ملف النزاع رقم 1092/2023 
ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  املوافق 2023/3/23  وحثثددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن بالن�صر        
 1164/2023/42 جتاري 

تفا�شيل االإعان بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سركة الفجرية الوطنيه للمقاولت ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة التاأمني العربية �س.م.ل - فرع دبي 
وقدره  مبلغ  للمدعية  تثثثوؤدي  بثثان  عليها  املثثدعثثي  الثثثزام  ومو�سوعها  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثثام  قثثد 
)330.944.92( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد والزامها 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2023/3/27 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13806 بتاريخ 2023/3/23 
اعالن بالن�صر        

 943/2023/42 جتاري 
تفا�شيل االإعان بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- عبداهلل �سعود عبداهلل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :نايف بن �سالح بن عبدالعزيز الراجحي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها انق�ساء وحل وت�سفية �سركة )اأبراج �س.م.ح( رخ�سة رقم 4672 منطقة 
بتعيني  املدعي عليها الوىل  ال�سركة  ، ت�سفية  دبي  امثثارة   - املنطقة احلثثرة بجبل علي  وال�سادرة من  حرة 
م�سفي قانوين لل�سركة املدعي عليها الوىل يتوىل اعمال الت�سفية والق�سمة وحتديد ن�سيب وح�سة كل 
�سريك على �سوء ما ت�سفر عنه الت�سفية وذلك وفقا لن�سو�س املواد 678 ولغاية 682 من قانون املعامالت 
املدنية لدولة المارات العربية املتحدة ا�سافة اتعاب امل�سفي ور�سوم وم�سروفات الدعوى واتعاب املحاماة 

على عاتق الت�سفية. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2023/3/28 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197
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اأدارت الندوة الكاتبة �ساحلة عبيد موؤكدة اأن اجلل�سة حتاول 
عموماً  الإمثثثاراتثثثي  ال�سرد  يف  الثثراهثثنثثة  احلثثداثثثة  اأ�سئلة  فكك 
تثثتثثوازى يف  والثثروايثثة على وجثثه اخل�سو�س، ويف حثثال كثثانثثت 
لالإمارات،  واحلثث�ثثسثثاري  الجثثتثثمثثاعثثي  الثثتثثقثثدم  مثثع  منتوجها 
بثثالإ�ثثسثثافثثة اإىل مثثا ر�ثثسثثده الثثنثثقثثد حثثولثثهثثا مثثن مثثوا�ثثسثثع قوة 

وموا�سع تراجع.
واأ�ثثثسثثثارت اإىل اأنثثثه رغثثثم حثثداثثثة الثثثروايثثثة كثثفثثن اأدبثثثثي ظثثهثثر يف 

القرن الثامن ع�سر، اإل اأنها مبثابة التاريخ الإن�ساين املوازي 
وال�سيا�سة  باملجتمع  تداخل  من  التاريخ  ذلك  ي�سعله  ما  بكل 
وغريها، وراأت اأنه يف الوقت احلا�سر يتداخل ال�سرد الروائي 
مع الفكرة احلداثية يف عامل مرتبك وم�سطرب ومزدحم.. 
فما �سكل الرواية احلديثة وكيف تطرح اأ�سئلتها وق�سايا التي 

نواتها ق�سايا اإن�سان الوقت الراهن.
الرواية  عثثن  نتحدث  عندما  اإلثثيثثه  ن�سري  الثثذي  مثثا  وت�ساءلت 

فعالة  نقدية  حركة  هناك  وهثثل  الثثيثثوم؟  الراهنة  الإمثثاراتثثيثثة 
متوازية مع احلالة ال�سردية الراهنة يف الإمارات؟

وراأت الدكتورة مرمي الها�سمي اأ�ستاذة النقد والأدب يف كليات 
التقنية العليا اأن احلديث عن الرواية الإماراتية هو حديث 
اأن م�سطلح  حثثول الواقع الثقايف يف دولثثة الإمثثثارات، واأكثثدت 
اأو احلثثديثثثثثة يثثذهثثب اإىل الخثثتثثالف بني  الثثثروايثثثة اجلثثديثثدة 
الرواية الكال�سيكية يف دولة الإمارات وكيف بداأت ثم تطورت، 
فالرواية نوع من اأنواع الفنون ال�سردية اخليالية التي تتميز 
كانت  وامل�سمون،  اللغة  حيث  من  تغريت  فالرواية  بالطول، 
ق�سايا  وخا�سة  الجتماعية  الق�سايا  تتناول  روايثثثة  �سابقاً 
اأن املثثحثثتثثوى وطثثريثثقثثة تثثنثثاول املثثو�ثثسثثوعثثات تغريت  املثثثثراأة، اإل 
تطور  وهناك  والنف�سية،  الرمزية  الرواية  هناك  فاأ�سبحت 
الرواية  يف  بقوة  العلمي  اخليال  وح�سر  ال�سردية،  اللغة  يف 

الإماراتية احلديث بفعل التثاقف مع الآخر.
التجارب  ظاهرة  تف�سر  اأ�سباب  هناك  بثثاأن  الها�سمي  واأكثثدت   
مير  اإن�سان  املبدع  لأن  راجثثع  الإمثثثثارات،  يف  املبتورة  ال�سردية 
الكتابة  ذاتثثثثه يف  يثثجثثد  اأو مل  ونثثفثث�ثثسثثيثثة  اجثثتثثمثثاعثثيثثة  بثثثظثثثروف 
الإبثثثداعثثثيثثثة ممثثثا يثثحثثول دون ا�ثثسثثتثثمثثراريثثة الثثعثثطثثاء الأدبثثثثثي، 
الأعمال  يف  نثثريثثده  الثثثذي  الن�سج  اإىل  و�سلنا  هثثل  وت�ساءلت 
الروائية الإماراتية بعد مرور ما يقارب من خم�سني �سنة من 
الإماراتية  الرواية  اإذا مت موازنة  اإماراتية؟  رواية  اأول  كتابة 
يخرج  الإبثثثداع  اأن  اإىل  يحيلنا  العربية،  الثثروايثثة  من  بغريها 
من رحم املعاناة وهذا ي�سعب على الكاتب الإماراتي التطرق 
تركيز  ولكن  وغثثريهثثا،  املجاعة  اأو  كالثورة  الق�سايا  لبع�س 
املبدع الإماراتي يكون على الق�سايا الجتماعية اأو الإن�سانية، 
والكتابة  الثثروايثثة  يف  القرائي  الفعل  اأهمية  اإىل  يقود  وهثثذا 

الإماراتية، فالكتابة عمل قرائي واإعادة كتابة ملا متت قراءته. 
فالعمل الروائي اليوم اأر�س للمعرفة باعتباره اأكر الأعمال 
الأدبية املن�سلخة من القالب، ولنت�ساءل ما الذي نريده من 
الرواية الإماراتية علماً باأنها بطيئة الن�سج ومل تزل يف طور 

النمو.
عن  يعرف  الثثذي  القلم  اأنثثهثثا  باعتبار  الن�سوية  الكتابة  وعثثن 
واأول  �ساهندة،  اإماراتية  روايثثة  اأول  اأن  والدليل  ذاتثثه،  ق�سايا 
واأعمق  اأكثثر  املثثثراأة  ق�سايا  اأن  ي�سري  ما  زينب،  عربية  روايثثة 
ومثرية للقلم الإبداعي، لذلك القلم الن�سائي حا�سر وغالبية 

املنتديات القرائية ن�سائية.
اأن جتربته  اإىل  مثثطثثر  جثثمثثال  والثثكثثاتثثب  الإعثثثالمثثثي  واأ�ثثثسثثثار 
بالعمق  متثثيثثزت  املثثا�ثثسثثي  الثثقثثرن  ت�سعينيات  مثثنثثذ  املثث�ثثسثثرحثثيثثة 
فرتات  الأجنا�س  كباقي  للم�سرح  اأن  اإل  والإ�سافة،  والثثراء 
الغابة  �سعود وتراجع، لذا اجته للرواية وكانت روايته ربيع 
التي  لكل جتاربه  لكليلة ودمنة، ومتنف�ساً  ا�ستح�سار  مبثابة 
اأفادته لغوياً وم�سرحياً، مل يعتمد على التاريخ، ولكنها حكاية 

خال�سة عن الإن�سان من خالل الرمزية الأدبية.
وحول كرة اجلوائز والفعاليات اخلا�سة بال�سرد التي ترعاها 
غائباً  الإمثثاراتثثي  اأن  اإل  با�سمها..  اأو مقدمة  الإمثثثارات  دولثثة 
اأن امل�سكلة هي قلة عدد الروائيني  اأكد  عن تلك التظاهرات، 
اأ�سماء  هناك  اأن  اإل  منهم،  املتميزين  وخا�سة  الإمثثاراتثثيثثني 
اإماراتية حازت على جوائز ومنهم ال�سيخة مي�سون القا�سمي. 
وعلى اجلانب الآخر راأى مطر اأن بع�س جلان التحكيم تكون 

غري من�سفة يف بع�س الأحيان.
 وذكرت الروائية والقا�سة لولوة املن�سوري اأن الكاتب ي�سعر 
اأحياناً بعد �سنوات من التجريب ب�سيء من الرتاكم، ما يطرح 

من  مزيج  النهاية  يف  والكاتب  الكتابة،  رحلة  حول  الت�ساوؤل 
ال�سفاهية  املرويات  ذاكرة  �سواء  الذاكرة  اأهمها  التي  الينابيع 
اأو الذاكرة الذاتية اأو ذاكرة املكان والتفاعل مع املحيط العام 

وغريها من امل�ساهدات التي مرت بحياته.
واأكدت اأنه لبد من وجود مرجعية ومعطيات ثقافية خمتلفة 
تري الكاتب، واأن الكاتب عندما يذهب للن�س يذهب حليوات 
كثرية مرت به، فالكاتب مو�سول مبا يقراأ ويبحث ويتاأمل، 

وعندما يكتب ي�ستح�سر كل امل�ساهدات.
واأ�سارت اأنها دائماً ما تذهب للمكان عند الكتابة املكان بكل ما 
يحويه من طبيعة ورمزية ومكون ثقايف وثراء تكويني، وهذا 
ما ن�ساأت عليه. واأكدت اأن الكتابة جتريب حر قد يكون على 
�سبيل الفكرة التي تطراأ ب�سكل ملح وجنوين فتجعل الكاتب 

ي�سرت�سل ويذهب يف ال�سرد املطول “الرواية«.
 واأ�سارت د. رفيعة غبا�س اإىل اأن اجلوائز م�ساألة معيقة لالإبداع 
لأن اأحياناً تفوز بع�س الكتب وعند قراءته ل تكون منا�سبة، 
يف  وخا�سة  الثقافية  احلثثركثثة  لر�سد  حتتاج  الإمثثثثارات  ولأن 
الثمانينيات  منذ  الكتاب  من  كثري  فهناك  الروائية،  الكتابة 
ومنهم حممد غبا�س وحديثاً وداد النابودة التي تكتب تاريخ 
تاريخ  يف  مهمة  ق�سايا  وتثثتثثنثثاول  قبل،  مثثن  يوثق  مل  حا�سر 
املنطقة، وهذا النوع من الروايات مهم وله وزنه على ال�ساحة 
احلركة  عثثن  روايثثثة  هثثنثثاك  يثثكثثون  ل  ملثثثاذا  الثقافية.وت�ساءلت 
الوطنية الإماراتية مثل ما كتب يف عمان، وما ورد يف رواية 
“وردة” ل�سنع اهلل اإبراهيم لت�ستفيد منها الأجيال اجلديدة.
وختمت عائ�سة �سلطان باأن الكتابة الن�سوية يف الرواية باأقالم 
املثثراأة تواجه  اأكر لأن  ن�سائية خا�سة يف جمتمعات احلداثة 

بكثري من الهموم لذا تعرب عن نف�سها.

الرواية الإماراتية احلديثة .. ق�سايا واأ�سئلة يف ندوة الثقافة والعلوم

•• ال�شارقة-الفجر:

مل�سرحنا”،  املنا�سب  املحتوى  �سنع  يف  “�سركاء  �سعار  حتت 
عن  واملبتكرين،  الثثقثثادة  ل�سناعة  قثثرن  ربثثع  موؤ�س�سة  ك�سفت 
امل�سرحية،  الكتابة  م�سابقة  يف  امل�ساركة  و�ثثسثثروط  تفا�سيل 
العر�س  وفثثنثثون  للم�سرح  م�سروعها  �سمن  تنظمها  الثثتثثي 

 ،2023
نثثحثثو اجثثثتثثثذاب املثثبثثدعثثني واملثثثوهثثثوبثثثني مثثثن موؤلفي  �ثثسثثعثثيثثاً 
اختالف  على  املجتمع  فئات  كافة  من  امل�سرحية  الن�سو�س 
مراحلهم العمرية، لإطالق العنان لأفكارهم واإبداعاتهم يف 
ن�سو�س م�سرحية تناق�س اهتمامات وتطلعات الفئات التي 

 31 اإىل   6 الأعثثمثثار من  قثثرن يف  ربثثع  موؤ�س�سات  ت�ستهدفها 
عاماً.

اأقثثيثثمثثت يف  الثثتثثي  امل�سابقة،  اإطثثثالق  ذلثثك خثثالل جل�سة  جثثاء 
الزاهية”،  “م�سرح  العر�س  وفنون  للم�سرح  قرن  ربع  مقر 
بح�سور الدكتور عبدالرحمن اليا�سي مدير نا�سئة ال�سارقة 
والثثفثثنثثان طثثالل حمثثمثثود والثثفثثنثثان ح�سن يو�سف وعثثثدد من 
املجال  الأمور وحمبي  واأولياء  منت�سبي موؤ�س�سات ربع قرن 

امل�سرحي. 
يكون  م�سرحية  ن�سو�س  مكتبة  اإن�ساء  اإىل  امل�سابقة  تهدف 
ربع  موؤ�س�سات  يف  امل�ستهدفة  العمرية  الفئات  من  اأبطالها 
قثثثرن، وتثثعثثرب عثثن اأفثثكثثارهثثم وروؤاهثثثثثم، وحثثثددت “ربع قرن” 

تثثوافثثرهثثا يف الن�سو�س  الثثثواجثثثب  الثث�ثثسثثروط  جمثثمثثوعثثة مثثن 
مواكباً  الن�س  مو�سوع  يكون  اأن  منها  للم�ساركة،  املُثثَقثثّدمثثة 
 2023 عثثام  يف  املتحدة  العربية  الإمثثثثارات  دولثثة  لتوجهات 

باعتباره عام ال�ستدامة. 
الفئات  مثثن  فئة  بكتابته  املُثث�ثثسثثارك  ي�ستهدف  اأن  ويثث�ثثسثثرتط 
جديد  ن�س  يف  قثثرن،  ربثثع  موؤ�س�سات  يف  امل�ستهدفة  العمرية 
الكتابة  ملقومات  وفثثقثثاً  الف�سحى  العربية  باللغة  ومكتوب 
 2500 حثثثدود  يف  “وورد”  ب�سيغة  م�ستند  يف  امل�سرحية، 
اإىل   6 الأعثثمثثار من  الأطثثفثثال يف  بفئة  للن�س اخلا�س  كلمة 
12 عاماً، و3000 كلمة للن�سو�س اخلا�سة بفئتي النا�سئة 
والفتيات يف الأعمار من 13 اإىل 18 عاماً، و 3500 كلمة 
 31 اإىل   19 من  الأعثثمثثار  يف  ال�سباب  بفئة  اخلا�س  للن�س 
عاماً، واأل يكون قد �سبق تقدميه على خ�سبة امل�سرح، اأو متت 
امل�ساركة به يف م�سابقات مماثلة، واأن ميتلك امل�سارك احلقوق 
الفكرية اخلا�سة بالن�س املَُقّدم، وحتتفظ موؤ�س�سة ربع قرن 
بحق طباعة الن�سو�س الفائزة وتقدميها على خ�سبة امل�سرح 

ملدة ثالث �سنوات وفق اإقرار كتابي من امل�سارك.
ولثثفثثت الثثدكثثتثثور عثثدنثثان �ثثسثثلثثوم خثثبثثري الثثفثثنثثون امل�سرحية يف 
موؤ�س�سة ربع قرن اإىل اأن املوؤ�س�سة تتيح للمبدعني واملوهوبني 
امل�ساركة  الدولة فر�سة  اأر�س  املواطنني واملقيمني على  من 
ملوؤ�س�ساتها و�سفحاتها  الإلكرتونية  املواقع  امل�سابقة عرب  يف 
الر�سمية يف مواقع التوا�سل الجتماعي، وتعبئة ال�ستمارة 
الإلكرتونية واإرفاق الن�س وفقاً لل�سروط املحددة، لي�ساركوا 
ت�ساعدهم  خمتلفة  مب�سامني  قرن  ربع  موؤ�س�سات  منت�سبي 

على متابعة رحلة التدريب.
العام،  امل�سابقة هذا  ناأمل من خالل  �سلوم:  واأ�ساف عدنان 
لكل  ن�سو�س  بواقع ثالثة  اإبداعياً  ن�ساً   12 اإىل   الو�سول 
لتكون  للم�ستقبل،  املنت�سبني  تطلعات  تثثواكثثب  عمرية  فئة 
الفنون  لربناجمي  القادم  التدريب  وم�سمون  عمل  حمور 

امل�سرحية وفنون العرائ�س.

وا�ثثسثثتثثمثثتثثع احلثث�ثثسثثور مبثث�ثثسثثاهثثدة عثثر�ثثس مثث�ثثسثثرحثثي بعنوان 
�سالح،  حمثثمثثد  عثثثبثثثداهلل  تثثقثثدمي  مثثثن  انتظار”،  “حمطة 
– تطوير، قدم  املنت�سب ملوؤ�س�سة ال�سارقة لتطوير القدرات 
“البانتومامي”،  الإميثثاء  بفن  املكت�سبة  مهاراته  خالله  من 
وور�س  وم�ساريع  برامج  اإجنثثازات  على  احل�سور  تعرف  كما 
يف   ،2022 للعام  العر�س  وفثثنثثون  للم�سرح  قثثرن  ربثثع  عمل 
امل�ستفيدين  ال�سوء على  اإلقاء  مقطع مرئي مت من خالله 
منت�سبي  مثثثن   )1192( عثثثددهثثثم  والثثثبثثثالثثثغ  املثثث�ثثثسثثثروع  مثثثن 
نا�سئة  ال�سارقة،  “اأطفال  يف  املتمثلة  قثثرن،  ربثثع  موؤ�س�سات 
ال�سارقة، �سجايا فتيات ال�سارقة وال�سارقة لتطوير القدرات 
بثثاأربثثعثثة عثثرو�ثثس فنية  املثث�ثثسثثاركثثة  اأبثثثرزهثثثا  مثثن  تطوير”،   –

فعاليات  املثثتثثحثثدة يف  العربية  الإمثثثثثارات  دولثثثة  حثثثدود  خثثثارج 
للكتاب  الثثدويل  ال�سارقة �سيف �سرف معر�س جثثوادالهثثارا 
يف املك�سيك، بالتعاون مع هيئة ال�سارقة للكتاب، اإ�سافة اإىل 
امل�ساركة يف مهرجان نيابولي�س الدويل مل�سرح الطفل، واأيام 
اإىل  هذا  التون�سية،  اجلمهورية  يف  العرائ�س  لفنون  قرطاج 
بال�سارقة،  فنياً يف منتزه ك�سي�سة  21 عر�ساً  جانب تقدمي 
اأرجاء  يف مناطق متعددة مبختلف  اأي�ساً  العرو�س  وُقدمت 
املكت�سبة  مهاراتهم  خاللها  املنت�سبون  طّبق  ال�سارقة،  اإمثثارة 
فنون  يف  ور�سة  و36  امل�سرحية،  الفنون  يف  ور�سة   64 من 
ربع  برنامج  ور�ثثس يف  و3  والثثثراوي،  الظل  العرائ�س وخيال 

قرن لقياديي امل�سرح، اإ�سافة اإىل ثالثة م�سابقات تناف�سية.

)ربع قرن( جتتذب املبدعني واملوهوبني يف التاأليف امل�سرحي بـم�سابقة الكتابة امل�سرحية

•• ال�شارقة-الفجر:

 235 قثثبثثول  عثثن  للكتاب  الثث�ثثسثثارقثثة  اأعثثلثثنثثت هيئة 
امل�ساركني  قثثائثثمثثة  �سمن  فثثنثثانثثاً،   85 مثثن  عثثمثثاًل 
للفوز بجوائز الدورة الث11 من “جائزة ال�سارقة 

املتميزة  للجهود  ت�سجيعاً  الطفل”،  كتب  لر�سوم 
حيث  للطفل،  املثثوجثثه  املحتوى  واإثثثثراء  تنمية  يف 
مهرجان  �سمن  الثثفثثائثثزيثثن  عثثن  الإعثثثثالن  �سيتم 
فعاليات  تنطلق  الذي  للطفل،  القرائي  ال�سارقة 

دورته الث14 يف 3 -14 مايو 2023.

اجتماع  خثثثثالل  ذلثثثثثك،  جثثثثاء 
حثث�ثثسثثره �ثثثسثثثعثثثادة اأحثثثمثثثد بن 
ركا�س العامري، رئي�س هيئة 
ال�سارقة للكتاب، ل�ستعرا�س 
اآلثثثثيثثثثات عثثمثثل جلثثنثثة حتكيم 
الأعمال  وجثثثثثودة  اجلثثثثائثثثثزة، 
وبثثثلثثثدانثثثهثثثا، حيث  املثثثقثثثدمثثثة، 
اإقبال  الجتماع حجم  ك�سف 
الثثفثثنثثانثثني عثثلثثى املثث�ثثسثثاركثثة يف 

خمتلف بلدان العامل. 
اإجمايل  اأن  الهيئة  وك�سفت 
املتقدمة  املثثث�ثثثسثثثاركثثثات  عثثثثدد 
 1300 جتثثثثثثثاوز  لثثثلثثثجثثثائثثثزة 

حول  دولثثة   46 مثثن  مبدعاً   280 قدمها  عمل، 
املقبولة  املثثث�ثثثسثثثاركثثثات  تثثثوزعثثثت  وبثثيثثنثثمثثا  الثثثثعثثثثامل، 
دولثثة عربية،   15 من  فناناً   135 على  للرت�سح 
وت�سدرت  اأجنبية،  دولثثثة   31 مثثن  فناناً  و145 
و�سوريا،  املتحدة وم�سر،  العربية  الإمثثارات  دولة 

واإيران، وال�سني واملك�سيك امل�ساركات املر�سحة.

وت�سم جلنة حتكيم اجلائزة 
هثثثذا الثثعثثام كثثثاًل مثثن الر�سام 
الإمثثثثثاراتثثثثثي عبد  والثثثنثثثحثثثات 
الرحيم �سامل، احلا�سل على 
العاملية،  اجلثثوائثثز  مثثن  عثثثدد 
الثثتثث�ثثسثثكثثيثثلثثي هاين  والثثثفثثثنثثثان 
�سالح من م�سر، اإ�سافًة اإىل 
الر�سامة واملوؤلفة الأمريكية 
اأندريا دي اأكوينو، والر�سامة 
اأجثثثريي،  ثرينيا  الإ�ثثسثثبثثانثثيثثة 
بثثثجثثثانثثثب الثثثثر�ثثثثسثثثثام الأملثثثثثثثاين 

فيتايل كون�ستانتينوف.
وقالت خولة املجيني، من�سق 
عام مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل: “�سهدت 
الأعثثثثمثثثثال املثثتثثقثثدمثثة لثثلثثجثثائثثزة تثثنثثوعثثاً كثثثبثثثرياً يف 
الفنية، مما  مو�سوعاتها وم�ستوياتها ومدار�سها 
والأهمية  باجلائزة،  الوا�سع  الهتمام  على  يثثدل 
الفنية  والأعثثمثثال  الكتب  تكت�سبها  التي  البالغة 
الإن�سانية،  الثقافات  خمتلف  يف  للطفل  املوجهة 

ونتطلع اأن ت�ساهم الأعمال املقدمة يف رفع جودة 
نطمح  الثثذي  امل�ستوى  اإىل  الطفل  كتاب  �سناعة 

اإليه«.
باملركز  لثثلثثفثثائثثز  املثثمثثنثثوحثثة  اجلثثثائثثثزة  قيمة  وتثثبثثلثثغ 
 8 الطفل  كتب  لر�سوم  ال�سارقة  جائزة  يف  الأول 

اآلف دولر اأمريكي، وبينما يح�سل �ساحب املركز 
اآلف دولر، ينال   6 الثاين على جائزة مقدارها 
جانب  اإىل  دولر،  اآلف   4 الثالث  باملركز  الفائز 
ثالث جوائز ت�سجيعية اأخرى تبلغ قيمة كل منها 

األف دولر اأمريكي.

تك�شف اأ�شماء الفائزين يف »مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل« مايو القادم

»ال�سارقة للكتاب« تعلن تر�سح 235 عماًل من 85 فنانًا جلائزة »ال�سارقة لر�سوم كتب الطفل«

••  دبي -د.حممود علياء

 توجت ندوة الثقافة والعلوم فعاليات �شهر القراءة بندوة نقا�شية 
“الرواية االإماراتية احلديثة.. ق�شايا واأ�شئلة” �شارك  بعنوان 
رئي�ص  البدور  بال  وبح�شور  واملثقفني،  االأدب��اء  من  نخبة  فيها 
جمل�ص االإدارة وعلي عبيد الهاملي نائب الرئي�ص رئي�ص اللجنة 
�شلطان  وعائ�شة  االإداري  املدير  القا�شم  �شاح  ود.  االإعامية، 
رئي�ص اللجنة االإعامية وعلي ال�شريف رئي�ص جلنة ال�شباب ود. 

رفيعة غبا�ص ود. عبداخلالق عبداهلل ولفيف من املهتمني.
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االنتقادات املتداَولة املوجهة للم�شل�شل �شلبية وال �شحة لها

جيني اإ�سرب: الهدف من »�سبايا 6« 
تقدمي عمل ظريف ولطيف

اإىل  ُتثثوجثثه  الثثتثثي  بثثالنثثتثثقثثادات  راأيثثثثك  • مثثا 
اجلزء ال�ساد�س من م�سل�سل »�سبايا«؟

اأزعثثل من منطق  اأتثثاأثثثر بالنتقادات بل  اأنثثا ل   -
النا�س وطريقة تعاملهم. تلك النتقادات حتزنني 
اأحثثثد يريد  واأن ل  بع�سنا  اأنثثنثثا ل نحب  تثثوؤكثثد  لأنثثهثثا 
ويتمتع  حمثثبثثوب  »�ثثسثثبثثايثثا«  م�سل�سل  لثثثالآَخثثثر.  اخلثثثري 
لكن  به،  يطالبون  والنا�س  وكبرية  عري�سة  بجماهريية 
النتقادات بداأت تالحقه قبل عْر�سه وهذا اأمر معيب جداً 

وُيعترب تنّمراً بكل ما تعنيه الكلمة.
حتى  اأنه  علماً  فيه.  املُ�ساِركات  املمثالت  اأعمار  ينتقدون  هم   •
بوجود  ال�سّن  يف  متقّدمة  فنانة  توجد  تعد  ال�سكل مل  م�ستوى  على 

عمليات التجميل؟
ويعك�س  اأمثثر خاطئ جثثداً  والعجائز، هو  ال�سبايا  النتقاد وفق مبداأ   -
عقاًل فارغاً وتعلُّقاً بالق�سور. الهدف من امل�سل�سل تقدمي عمل ظريف 
ولطيف. وَمن يعجبه ميكنه متابعته وَمن ل يعجبه ميكن اأن ينتقل اىل 
م�سل�سل اآَخر. ما الفارق بالن�سبة اإىل املُ�ساِهد اإذا كنُت �سبية اأو عجوزاً 

وهل هو يريد اأن يطلب يدي ويتزوج مني؟
عر�سه؟ قبل  امل�سل�سل  على  الهجوم  تف�سرين  • وكيف 

- اأي عمل يحقق انت�ساراً كبرياً ويكون حتت الأ�سواء ل بد واأن يتعر�س 
لالنتقادات. ولكن النتقادات املتداَولة �سلبية ول �سحة لها لأنها بداأْت 
قبل عر�س العمل، ما يعني اأن َمن ينتقدون ل عالقة لهم بالنقد بل 
ت�سدر  التي  النتقادات  العتبار  يف  اآخثثذ  اأنثثا  تنّمراً.  ذلثثك  يفعلون  هم 
يريد  َمن  ولي�س  العمل  يف  املوجودة  والثغر  امل�ساكل  يعر�س  ناقد  عن 
العمر  اإىل ذلك هناك �سبايا يف مقتبل  التنمر فقط.  النتقاد بهدف 
ي�ساركن يف امل�سل�سل فلماذا مت الرتكيز على املمثالت اللواتي جتاوزن 

�سّن الأربعني.
»�سبايا«؟ من  ال�ساد�س  اجلزء  يف  امل�ساركات  املمثالت  هن  • من 

الثثعثثايثثق، وهثثنثثاك ممثلتان  اأنثثثا ودميثثثا بياعة ومثثرينثثا �سلفون ونثثثورا   -
جديدتان هما ندى برهوم ولني �سحية كما ت�سارك فيه اأي�ساً نظلي 

الروا�س ودميا اجلندي.
الأجزاء  يف  �ساركْت  بينما  �سوريات  هن  املُ�ساِركات  املمثالت  • كل 

ال�سابقة ممثالت من جن�سيات خمتلفة؟

- هذا �سحيح، ولكن اأحببنا يف اجلزء ال�ساد�س اأن نعيد امل�سل�سل اإىل جزئه الأول. 
اجلزء الأول بداأ من ال�سام ونحن اأرْدنا اإعادة املُ�ساِهد اىل اجلزء الول وذكرياته. 
النا�س ا�ستاقوا اىل الأعمال ال�سورية املحلية ورمبا نعود ونقدم الأجزاء الالحقة 

ب�سكل خمتلَط ولكن �سركة الإنتاج اأحبت اأن تربط هذا اجلزء باجلزء الأول.
والإخراج؟ الكتابة  اإىل  • وبالن�سبة 

له  الأوىل  التجربة  وهثثذه  ادريثث�ثثس،  كتابة حممود  العمل من   -
ي�سكل  امل�سل�سل  اإىل  روح جديدة  واإدخثثال  الكتابة.  يف جمال 

اإ�سافة للعمل. »�سبايا« يقوم على اأفكار ن�سائية يرتجمها 
الكاتب عرب حثثثوارات ذكثثوريثثة، وهثثو على درايثثة كاملة 
بكل اأجزاء امل�سل�سل وَيعرف اأ�سلوبه. اأما الإخراج فهو 
لث فادي وفائي، وهو ممثل ظريف بالإ�سافة اىل كونه 
خمرج، ولديه روؤية املمثل وي�ستغل على اأدوات املمثل 

وتفا�سيله واأدائثثه، وهذا جيد جداً. وهذه جتربتي 
الأوىل معه كُمْخِرج، ولكننا ا�ستغلنا معاً كممثلني 

ومتفائلة  عليه  معتادة  واأنثثثا  كثرية  اأعثثمثثال  يف 
جداً بهذه التجربة معه.

يف  ابثثنثثتثثك  مثث�ثثسثثاركثثة  عثثن  تتحدثني  • كثثيثثف 
امل�سل�سل وكيفية تعاملها مع الكامريا؟

الكامريا  مثثع  ابثثنثثتثثي جتثثثاوبثثثْت  احلثثمثثد هلل،   -
دورها.  تقّدم  كيف  وعرفْت  اأبثثداً،  ترتبك  ومل 

وخالل الت�سوير كنت اأحتدث مع »جميلة« 
ولي�س مع ابنتي.

ر م�ساركة  • هل ل زلت عاتبة على ح�سْ
يف  معينة  بثثاأ�ثثسثثمثثاء  الثث�ثثسثثوريثثني  املمثلني 

الدراما امل�سرتكة؟
�سركات  هثثنثثاك  ولثثكثثن  عتباً،  لي�س  هثثو   -

رة  اأ�ثثثسثثثمثثثاء مكرَّ مثثثع  تثثتثثعثثامثثل  اإنثثثتثثثاج 
و�سطنا  يف  عثثاديثثاً  اأ�سبح  والأمثثثر 

ومل نثثعثثد نثثعثثتثثب. احلثثمثثد هلل 
اأنثثثثا اأعثثثمثثثل، وقثثثد �ثثسثثاركثثُت يف 

العديد من الأعمال امل�سرتكة 
ول اأعثثتثثب على اأحثثثد. ولثثكثثن هثثذا ل 

ورمبا  لآَخثثثر،  اىل  عمل  من  الأ�سماء  نف�س  تكرر  معينة  �سركات  هناك  اأن  يلغي 
واأنثثا ل  العمل. هذا ن�سيب،  اأجثثل م�سلحة  اأو من  ب�سيا�سة معينة  الأمثثر  يرتبط 

اأعتب ول اأزعل.
بعد  اليوم  هي  مرحلة  اأي  ويف  ال�سورية،  الثثدرامثثا  و�سع  تقّيمني  كيف   •
اأن  وخ�سو�ساً  املا�سية  الأعثثثثوام  خثثالل  منها  عثثانثثْت  الثثتثثي  الأزمثثثة 

املحطات اخلليجية عادت اإىل �سرائها؟
- حت�سن و�سع الدراما ال�سورية قبل عدة �سنوات ولكن 
فيها.  منثثّر  التي  ال�سعبة  الظروف  يف  امل�سكلة  تكمن 
ظروف  و�سط  »�سبايا«  م�سل�سل  ت�سوير  مت  مثاًل 
�سعبة جداً بني الزلزال والق�سف وانقطاع التيار 
م�ساعفاً  جثثهثثداً  نثثبثثذل  يجعلنا  مثثا  الثثكثثهثثربثثائثثي، 
يف الأعثثمثثال الثثتثثي نثث�ثثسثثّورهثثا يف �ثثسثثوريثثة عثثن تلك 
نبذل  كممثلني  ونحن  خارجها.  ن�سّورها  التي 
اأجل تقدمي عمل جيد لقاء  جهداً كبرياً من 
مردود متوا�سع جداً على امل�ستويني املادي 
واملثثعثثنثثوي، وفثثثوق كثثل ذلثثك هثثنثثاك َمن 
معيب  وهثثذا  علينا  التنمر  يثثحثثاول 

جداً.
لثثثلثثثفثثثرتة  حتثثثث�ثثثثسثثثثرياتثثثثك  مثثثثثثا   •

املقبلة؟
- اأنا يف فرته ا�سرتاحة واإعادة 
م�سل�سل  لأن  كاملة  تاأهيل 
»�ثثثسثثثبثثثايثثثا« يثثث�ثثثسثثثاوي 10 
م�سل�سالت، ونحن تعبنا 
ت�سويره.  يف  كثثثثثرياً 
تثثثثثثثثثوجثثثثثثثثثد بثثثثعثثثث�ثثثثس 
ولكنني  الن�سو�س 
اأقثثثثثثثثراأهثثثثثثثثا  مل 
و�ثثسثثاأفثثعثثل ذلك 
املثثثثثثرحثثثثثثلثثثثثثة  يف 
املقبلة وبعد اإعادة 

حتديث نف�سي.

عادل اأديب
درامثثا رم�سان هذا  اأديثثب يف  عثثادل  املخرج  ي�سارك 
دام  غياب  بعد  العمدة"،  "ح�سرة  مب�سل�سل  العام، 
لث 9 �سنوات، منذ اإخراجه م�سل�سل "جبل احلالل" 
 ،2014 عام  العزيز  عبد  حممود  الراحل  للفنان 
روبثثثثي،  العمدة"  "ح�سرة  بثثطثثولثثة  يف  ويثثث�ثثثسثثثارك 
وحممد  بثثديثثر،  واأحثثمثثد  وب�سمة،  اأيثثثثوب،  و�سميحة 

ووفاء  املغني،  عبد  وحمثثمثثود  عبدالعزيز،  حممود 
واإيثثهثثاب فهمي  حثثافثثظ،  واإدوارد، وحمثثمثثود  عثثامثثر، 
واأحمد رزق، وعدد كبري من الفنانني، والعمل من 
تاأليف اإبراهيم عي�سى، واإنتاج جمموعة فنون م�سر 
ملالكيها املنتجني رميون مقار وحممد حممود عبد 
للخدمات  املتحدة  ال�سركة  مثثع  بالتعاون  العزيز، 

الإعالمية.

يناق�س م�سل�سل "ح�سرة العمدة" عدد من الق�سايا 
لها  حثثلثثول  اإيثثجثثاد  وكيفية  الثثواقثثعثثيثثة،  الجتماعية 
اأبثثثرزهثثثا خثثتثثان الإنثثثثثاث، والثثهثثجثثرة غثثري ال�سرعية، 
وغ�سيل الأموال، وجتارة املخدرات وغريها، وذلك 
والتى  الفار�س"  عثثثارف  "�سفية  ق�سة  خثثالل  مثثن 
جت�سدها النجمة روبي، التي تفوز مبن�سب العمدة، 
�سبورة"  "تل  ا�سم  حتمل  التى  الثثقثثرى  اإحثثثدى  فثثى 
وهى قرية رمزية، وتواجه "�سفية" انق�سام القرية 
اأوائل  فى  �سابة  �سيدة  لتويل  ومعار�س  موؤيد  بني 
الأربعينات من�سًبا كان حكًرا على الرجال، ومن ثم 

تت�ساعد الأحداث لتواجه كل حتديات الواقع.

حممد �شاكر خ�شري
دراما  اإىل  خ�سري  �ساكر  حممد  املثثخثثرج  يعود  كما 
الو�ساية"  "حتت  مب�سل�سل  الثثعثثام  هثثثذا  رمثث�ثثسثثان 
بطولة النجمة منى ذكي بعد غياب 6 �سنوات عن 
الدراما الرم�سانية، اإذ يناق�س فكرة كيفية متكني 
املراأة يف خمتلف اأن�سطة املجتمع، يف 15 حلقة، من 
خالل ق�سة حنان )منى زكي( وهي ربة منزل واأم 
تبداأ  اإذ  �سنوات،   9 اآخثثر ذى  لطفلة ر�سيعة وطفل 

الأحثثثثثداث مثثن مثثديثثنثثة الإ�ثثسثثكثثنثثدريثثة حثثيثثث تعي�س 
واأ�سرته  هو  يعمل  "عادل" الذي  "حنان" وزوجها 
يف مهنة ال�سيد حياة م�ستقرة حتى وفاته، فتنقلب 
امل�ساكل  مواجهة  يف  وتبداأ  عقب  على  راأ�ًسا  حياتها 
التي تظهر اأمامها من عائلة زوجها، حتى ت�سطر 
لعمل غري متوقع من جانبهم، وتنتقل اإىل دمياط، 
وت�سنع لنف�سها حياة جديدة، وت�سطر للتخلي عن 
اأنوثتها، وامتهان "ال�سيد" والعمل رئي�سة مركب، 

و�سط الرجال.
م�سل�سل "حتت الو�ساية" بطولة منى زكى، دياب، 
اأحمد خالد �سالح، نهى عابدين، ر�سدى ال�سامى، 
مها ن�سار، على الطيب، اأحمد عبداحلميد، حممد 
ال�سوي�سري، وعدد اآخر من الفنانني، تاأليف خالد 
و�سريين دياب، واإخراج حممد �ساكر خ�سري وانتاج 

ميديا هب �سعدى - جوهر.

اإ�شام خريي
بينما يعود املخرج اإ�سالم خريي للدراما الرم�سانية 
بعد غياب5 �سنوات  مب�سل�سل "جت �سليمة" وذلك 
"عزمي  م�سل�سل  الرم�سانية  اأعثثمثثالثثه  اآخثثثر  مثثنثثذ 

ا�ستهر  2018، حيث  واأ�سجان" الثثذي عر�س عام 
خريي بتقدمي الأعمال الدرامية الكوميدية والتي 

بداأها باجلزء الأول من م�سل�سل "الكبري اأوي".
"جت �سليمة" يف اإطار   كما تثثدور اأحثثداث م�سل�سل 
"�سليمة" )دنيا  حثثثول  حثثلثثقثثة،   15 مثثن  كثثومثثيثثدي 
الكتب والثثقثثراءة وت�سافر  التي حتب  �سمري غثثامن( 
اأزمنة زمنية خمتلفة  الروايات عرب  اإحثثدى  خالل 

مفارقات  و�ثثسثثط  اأحثثداثثثهثثا،  لتعي�س  و�سقيقها  هثثي 
كوميدية عديدة، وهو من بطولة دنيا �سمري غامن، 
�سامي مغاوري، حممد  فاخر،  �سالم، هالة  حممد 
غثثادة طلعت،  فثثوؤاد،  بيومي  ال�ساوي،  ثثثروت، خالد 
اآخر من الفنانني و�سيوف ال�سرف، والعمل  وعدد 
واإخراج  جثثمثثال،  و�سامح  يو�سف  كثثرمي  تاأليف  مثثن 

اإ�سالم خريى.

دراما رم�سان تعيد 3 خمرجني اإىل الأعمال الرم�سانية بعد غياب �سنوات

تطل  اأج��زاء  من  املوؤلفة  االأعمال  مو�شة  انت�شار  ومع  �شنوات   10 توقف  بعد 
من  ال�شاد�ص  اجلزء  يف  الرم�شاين  املو�شم  يف  اإ�شرب  جيني  ال�شورية  املمثلة 
م�شل�شل »�شبايا« اىل جانب عدد من جنمات �شورية بينهن دميا بياعة ومرينا 
�شلفون ودميا اجلندي ونظلي الروا�ص باالإ�شافة اىل وجهني جديدين وابنتها 

الوحيدة �شاندي التي كانت قد �شاركْت اأي�شًا يف اجلزء اخلام�ص.
له  تتعر�ص  التي  واالنتقادات  العمل  تفا�شيل  عن  حتدثت  ا�شرب 
اأن  وخ�شو�شًا  التنّمر  حد  اىل  و�شلت  والتي  فيه  امل�شاِركات 

امل�شل�شل مل ُيعر�ص بعد.

ي�شهد املاراثون الرم�شاين املقبل، توليفة متنوعة من االأعمال الدرامية الطويلة اأو الق�شرية، وذلك بتوقيع جمموعة خمتلفة ومميزة من املخرجني، اإذ تعيد الدراما هذا 
العام 3 خمرجني بعد غيابهم ال�شنوات املا�شية عن تقدمي اأعمال رم�شانية، وهم عادل اأديب، حممد �شاكر خ�شري، اإ�شام خريي.
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اإ�سافة الزبادي اإىل الوجبات 
ميكن اأن يقلل الدهون احل�سوية

يف حني اأن كمية معينة من الدهون احل�سوية تعد �سرورية لعزل وحماية 
الأع�ساء، فاإن الإفراط يف هذه الدهون املخزنة يف اأعماق البطن ميكن اأن 
يكون خطريا. ويف الواقع، ارتبطت الدهون احل�سوية بحالت مثل مر�س 
ال�سكري من النوع الثاين، واأمرا�س القلب، وحتى بع�س اأنواع ال�سرطان. 
اأمثثرا حيويا  الأدنثثثى قد يكون  اإىل احلثثد  البطن  فثثاإن تقليل دهثثون  لذلك، 
ذلثثك من  اأنثثه ميكن حتقيق  وا�ثثسثثع،  بثثه، على نطاق  امل�سلم  ل�سحتك. ومثثن 

خالل النظام الغذائي وممار�سة الريا�سة.
لكن خرباء اللياقة البدنية يف Muscle Breaking اأو�سوا على وجه 

التحديد بتناول الزبادي اليوناين للم�ساعدة يف فقدان الدهون.
الأهثثمثثيثثة عندما يتعلق  بالغ  اأمثثر  بثثك  الثثغثثذائثثي اخلثثا�ثثس  "النظام  وقثثالثثوا: 
الأمر بالتمارين الريا�سية، لأنه يلعب دورا مهما يف حتقيق النتائج املثلى. 
والربوتينات والكربوهيدرات هي عنا�سر غذائية حيوية، �سواء كان هدفك 

هو اإنقا�س الوزن اأو بناء الع�سالت".

فوائد الزبادي اليوناين
بالربوتني،  غنيا  اليوناين  الثثزبثثادي  لكون  "نظرا  الآتثثثي:  اخلثثرباء  اأو�ثثسثثح 
احلرارية  وال�سعرات  الثثدهثثون  قلة  ومثثع  الغذائي.  لنظامك  �ثثسثثروري  فهو 
فيه وحتى ال�سكر، ي�ساعد اللنب الزبادي على تعزيز فقدان الوزن مع بناء 

الع�سالت يف نف�س الوقت.
و�سحة  املناعة  لتح�سني  الربوبيوتيك  على  يحتوي  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

اجلهاز اله�سمي للم�ساهمة يف ت�سكيل املنطقة احليوية يف الأمعاء.
"اأ�سف حفنة من اللوز اإىل الزبادي للح�سول على وجبة  وتابع اخلرباء: 
خفيفة اأكر فاعلية، حيث اأن اأون�سة واحدة )نحو 30غ( حتتوي على �ستة 

غرامات من الربوتني".
 International ومت دعم هذا الدعاء من خالل درا�سة ن�سرت يف جملة
Obesity of Journal  عام 2016. وكجزء من الدرا�سة، قام فريق 
واإ�سرائيل  املتحدة  والثثوليثثات  وهثثولثثنثثدا  املتحدة  اململكة  يف  جامعات  مثثن 

بتحليل 22 درا�سة حالية حول تاأثري الزبادي على فقدان الوزن.
وقالت الدرا�سة: "يرتبط ا�ستهالك الزبادي بانخفا�س موؤ�سر كتلة اجل�سم، 
وانخفا�س وزن اجل�سم / زيادة الوزن، وحميط اخل�سر الأ�سغر، وانخفا�س 

الدهون يف اجل�سم".
وت�سري التجارب ذات ال�سواهد اإىل تاأثريات اإنقا�س الوزن، ولكنها ل ت�سمح 

بتحديد العالقة بني ال�سبب والنتيجة.
بالعنا�سر  غني  )غثثذاء  للزبادي  اجلاهز  التوافر  "اإن  الباحثون:  واأ�ساف 
الغذائية( و�سهولة اإدخاله يف معظم الأنظمة الغذائية ي�سري اإىل اأن تثقيف 
اجلمهور حول تناول الزبادي كجزء من نظام غذائي متوازن و�سحي قد 
اأن تقدم  امل�ستقبلية  وميكن للتجارب  ي�ساهم يف حت�سني ال�سحة العامة". 

دليال على التاأثري العملي للزبادي على وزن / تكوين اجل�سم.
الزبادي  ا�ستهالك  اأن  اإىل  ت�سري  اأدلثثة  "هناك  اأن:  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 
حميط  وت�سغري  الثثثوزن،  وخف�س  اجل�سم،  كتلة  موؤ�سر  خف�س  يف  ي�سهم 

اخل�سر، وخف�س ن�سبة الدهون يف اجل�سم".

• ما هي اأ�شلب مادة يف ج�شم االإن�شان؟
املينا بالأ�سنان

العادي؟ االإن�شان  ج�شم  يف  �شلعًا  • كم 
24 �سلعاً

• ما هو م�شب النهر ؟
يلتقي  النهر هي حيث  عندها  ينتهي  التي  النقطة  هو  النهر   م�سب 
النهر بالبحر وي�سب فيه . ي�سمى اي�سا فم النهر قد يح�سل مد وجزر 

عند م�سب النهر مما يجعل م�سب النهر موحاًل .
االأنهار �شكل الدلتا؟  بع�ص  م�شب  ياأخذ  • ملاذا 

 قد يحدث ل جتري بع�س الأنهار بخط م�ستقيم اإىل البحر بل تنق�سم 
اإىل عدة انهار �سغرية اأو اإىل قنوات متعددة تتكون الدلتا من الوحل 
النهر  م�سب  اإىل  والقنوات  ال�سغرية  الأنثثهثثار  جترفه  الثثذي  والطني 

�سميت دلتا لأنها ت�سبه احلرف اليوناين املعروف دلتا. 

• هل تعلم اأن ال�سينيون هم الذين اخرتعوا البو�سلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا 
يجوبون �سمال املحيط الأطل�سي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�سلة بعد اأ�سفارهم التجارية اإىل بالد 

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

• هل تعلم اأن دم جراد البحر عدمي اللون ولكن عند تعر�سه لالأك�سجني يتحول اإىل اللون الأزرق.
• هل تعلم اأن اأنثى حيوان املدرع ميكن اأن تنجب 4 جراء يف وقت واحد وكلها من نف�س اجلن�س.

• هل تعلم اأن اأطول م�سافة طريان مت ت�سجيلها للدجاج هي 13 ثانية.
هل تعلم اأن الطيور حتتاج للجاذبية الأر�سية لتتمكن من ابتالع طعامها.

الأمثثثزون فنهر  يليه نهر  40157 ميال  النيل و طوله  هثثو نهر  الثثعثثامل  الأنثثهثثار يف  اأطثثثول  اأن  تعلم  هثثل   •
امل�سي�سبي 

اأكثثرب عمق فيه  و  64 مليون مياًل  و م�ساحته  الثثهثثادي  املحيط  هثثو  الثثعثثامل  اأكثثرب حميطات  اأن  تعلم  هثثل   •
36201 قدماً 

• هل تعلم اأن رمال ال�سحراء تخفي حتتها خزانات مياه جوفية �سخمة
• هل تعلم اأن غ�سن الزيتون يرمز اإىل ال�سالم ، ويكر �سجر الزيتون يف بالد حو�س البحر املتو�سط ، واأن 

�سجر الزيتون تعمر 200 �سنة

جحا واجلار الغليظ
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خ�شائ�ص الزجنبيل املفيدة
اأولي�سا  الثثدكثثتثثورة  اأعثثلثثنثثت 
التغذية  خبرية  فثثرولثثوفثثا، 
للزجنبيل  اأن  الثثرو�ثثسثثيثثة، 
وم�سادة  مهدئة  خ�سائ�س 

للت�سنج.
وتثثث�ثثثسثثثري الأخثثث�ثثثسثثثائثثثيثثثة يف 
 ،Ru.Gazeta حديث لث
اإىل اأن الزجنبيل بالإ�سافة 
خلثثثث�ثثثثسثثثثائثثثث�ثثثثسثثثثه املثثثثهثثثثدئثثثثة 

وامل�سادة للت�سنج، يعزز مقاومة اجل�سم لالأمرا�س.
وتقول، "الزجنبيل- م�ساد ممتاز للت�سنجات. واإذا كان ال�سخ�س يعاين من 
فورا  ي�سعر  و�سوف  الزجنبيل،  �ساي  من  كوب  تناول  فعليه  اله�سم،  ع�سر 

بالتح�سن وملدة طويلة".
ووفقا لها، للزجنبيل تاأثري مهدئ اأي�سا، لي�س فقط يف اجلهاز اله�سمي. 
"للزجنبيل تاأثري مهدئ يف احللق الناجم عن التوا�سل الطويل، اأو التحدث 
يف  املف�سل  الريا�سي  للفريق  ت�سجيعا  العايل  ال�سراخ  اأو  اجلمهور،  اأمثثام 
امللعب. كما يخفف ال�سداع الناجت عن التوتر الع�سبي وي�ساعد على اإزالة 
حم�س الالكتيك الزائد من الع�سالت الذي تراكم فيها نتيجة الإجهاد".

"لأن  الثثثثربد.  اأمثثثرا�ثثثس  بثثا�ثثسثثتثثخثثدام الثثزجنثثبثثيثثل يف عثثثالج  وتن�سح اخلثثبثثرية 
والبكترييا  الفريو�سات  على  ويق�سي  املناعة  منظومة  يعزز  الزجنبيل، 
والطفيليات، وي�سلح احلم�س النووي ويزيد من اإنتاج فيتامني B12 يف 

اجل�سم".

كان ي�سكن بجوار جحا رجل غليظ الظل والقلب و�سر�س الطباع، ودائم التل�س�س على بيت جحا وكانت اذنه 
حادة ال�سمع لذا كان جحا يقول لزوجته دائما ان هذا الرجل �ستدخله اذنه جهنم ولن جحا كاد يختنق من كرة 
حماولة خفت �سوته وزوجته وكاد ين�سى الكالم فقد قرر ان يجعل هذا اجلار يتوب عن التل�س�س والتن�ست 

عليهم فاأتفق وزوجته على اأمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما املال�سق للجار وقال لها ب�سوت هادىء يا زوجتي العنيدة 
ننام  ان  ن�ستطيع  واي�سا  اأي ل�س يف وجثثود ذهب يف احلائط  يفكر  الذهب فلن  لو�سع قطع  اأح�سن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�ستيقظ لل�سفر مع بوادر الفجر وان مل ترغبي يف ذلك املكان فعلينا ان نخبئه داخل جتويف 

عامود ال�سرير فاأيهما تف�سلني فقالت دعني افكر و�ساأخربك بعد ان ا�ستيقظ من النوم .
اأخذ اجلار يفكر يف ذلك الكنز وي�ستعجل ان ي�سافر جحا وزوجته.. وعند الفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
اغلقي الباب جيدا، وجعال اجلار ي�سمع �سوت اغالق الباب وم�سى جحا ودخلت زوجته اإىل غرفتها بدون ان 
يدري اجلار ذلك فقد ظن �سفرهما معا..ا�سرع جحا اإىل �ساحب ال�سرطة يف الوقت الذي جهز فيه اجلار نف�سه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�س�سا يبحث عن الفتحة يف احلائط التي خباأ فيها جحا الذهب وقد قام 
بفتح اكر من مكان يف احلائط معتمدا على عدم وجود اأحد يف البيت وملا ياأ�س قال اذن �ساأجدها يف جتويف 
عامود ال�سرير، ودخل اإىل غرفة النوم يتح�س�س عامود ال�سرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�سرا�ستها وتتعارك 
معه عراكا عنيفا مل يرحمه منه غري دخول �ساحب ال�سرطة الذي كان جحا قد ذهب اليه ليبلغه نية جارهم 
اإىل  ال�سرطة يف رحلة  القب�س عليه لي�سحبه �ساحب  القي  بالفعل  اليوم وهذا ما حتقق  ال�سطو على منزله 

ال�سجن يرتاح فيها جحا من ت�سرفاته ال�سر�سة.

حمو�سة املعدة، هي �سعور بعدم الراحة وحرقان 
يف اجلزء العلوي من البطن ويف ال�سدر، �سببها 
اإىل  احلام�سية  املعدة  حمتويات  بع�س  ارجتثثاع 

املريء. فكيف نتخل�س منها؟
وي�سري الدكتور األك�سندر ميا�سنيكوف يف برنامج 
ا�ستخدام �سودا الطعام دائما  اأن  اإىل  تلفزيوي، 
للتخل�س من احلرقة اأمر غري �سحيح وم�سر.

با�ستمرار  الطعام  �سودا  ا�ستخدام  "اإن  ويقول: 
له تاأثري �سلبي يف الكلى. لأن الكلى هي امل�سوؤولة 
عن التوازن احلم�سي القاعدي يف اجل�سم. فاإذا 
ف�سوف  دائما،  الطعام  ال�سخ�س �سودا  ا�ستخدم 
تظهر  وبثثالثثتثثايل  القلويات،  مثثن  املثثزيثثد  يحملها 

م�سكالت جديدة".

�ثثسثثبثثب احلمو�سة  يثثثكثثثون  مثثثا  غثثالثثبثثا  ويثث�ثثسثثيثثف، 
التي   ،pylori  Helicobacter بكترييا 
ت�سبب التهاب املعدة التاآكلي، وزيادة احلمو�سة.

من  معينة  قثثواعثثد  باتباع  ميا�سنكوف  وين�سح 
�ثثسثثاأنثثهثثا اأن تثث�ثثسثثاعثثد عثثلثثى الثثتثثخثثلثث�ثثس مثثن حرقة 

املعدة.
- تخفي�س الوزن، "عندما يعاين ال�سخ�س من 
يكون  تكون بطنه ممتلئة، لذلك  الزائد  الثثوزن 
احلجاب احلاجز مرتفعا، وبالتايل يكون و�سع 
املعدة غري �سحيح، ما يوؤدي اإىل �سهولة ارجتاع 

احلم�س اإىل املريء".
-عدم ارتداء املالب�س ال�سيقة، "ارتداء املالب�س 
افراز  زيثثادة  ي�سبب  )كور�سيه(  وامل�سد  ال�سيقة 

الثثزائثثد يلعب دور  الثثثوزن  اأن  الثث�ثثسثثفثثراء. وتثثبثثني 
اإذا ظهرت  الدهون. وين�سح  الذي ترفعه  امل�سد 

احلرقة ليال فيجب النوم على و�سادة عالية".
ويثث�ثثسثثيثثف، وعثثثثثادة يثثتثثنثثاول الثث�ثثسثثخثث�ثثس الأدويثثثثثة 
لأن  �سحيحة.  غثثري  بثث�ثثسثثورة  للحرقة  املثث�ثثسثثادة 
ن�سف  قبل  تناولها  يجب  الأدويثثثثة  هثثذه  بع�س 
كما  ال�سباح.  الطعام يف فرتة  تناول  �ساعة من 
ان الأ�ثثسثثخثثا�ثثس الثثذيثثن يثثتثثنثثاولثثون هثثذه الأدويثثثة 
 В12 لفيتامني  خثثا�ثثس  اهثثتثثمثثام  ايثثثالء  عليهم 
للحمو�سة  امل�سادة  الأدويثثثة  لأن  واملغني�سيوم. 

ميكن اأن تقلل من فعالية بع�س اأدوية القلب.
ووفثثقثثا لثثه، اأهثثم قثثاعثثدة يف عثثالج احلمو�سة هي 

اتباع نظام غذائي �سحي و�سحيح.

كيف ميكن التخل�ص من حرقة املعدة؟

كاثرين، اأمرية ويلز تلقي خطابا مبقر )ناتوي�شت( يف لندن ال�شت�شافة االجتماع االفتتاحي لفريق العمل اجلديد للطفولة املبكرة. )ا ف ب(


