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ترفيهية لأ�شبال الك�شافة 

بعد بلوغه الـ75 عاًما.. 
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طريقة اختيار لون ال�صبغة 
املنا�صب ل�صعرك

ينبغي اختيار لون �شبغة ال�شعر تبعا للون الب�شرة ولون العني، وذلك 
للح�شول على اإطاللة متناغمة.

اأنواع  تق�شيم  يتم  اأنه  "هاوت. دي" الأملانية  بوابة اجلمال  واأو�شحت 
فاحتة  بب�شرة  ميتاز  ال�شتوي  فالنوع  ال�شنة؛  لف�شول  طبقا  الب�شرة 

وعيون وا�شحة وباردة و�شعر داكن وبارد.
وتتناغم الدرجات اللونية الباردة مع هذا النوع. وب�شكل عام حذرت 
اختيار  من  الأبي�ض  للون  املائلة  الب�شرة  �شاحبة  دي" املراأة  "هاوت. 

�شبغة �شعر �شوداء، كي ل يبدو املظهر فجاً.
وميتاز النوع ال�شيفي بب�شرة وردية وعيون مائلة لالأزرق ولون �شعر 
هذا  مع  الرمادية  والبني  الأ�شقر  درج��ات  وتتناغم  للرمادي.  مائل 
النوع، وكذلك درجات الأحمر املائلة لالأزرق مثل البنف�شجي. وميتاز 
النوع اخلريفي بب�شرة برونزية وعيون بنية بكل التدريجات املمكنة، 
البني  درج��ات  وتتناغم  ال�شيء.  بع�ض  اأحمر  بريق  ذي  بني  �شعر  مع 

الدافئة وكذلك الدرجات ذات النعكا�شات النحا�شية مع هذا النوع.

العلماء يعيدون ابتكار عطر 
عمره 3200 عام

متكن فريق علمي يتاألف من 15 خبريا من اإعادة ابتكار عطر عمره 
عام.  3200

وت�شري وكالة DHA، اإىل اأن الفريق العلمي عمل على مدى ثالث 
تابوتي  ابتكرته  ال���ذي  العطر  ذل��ك  اإع����ادة  م��ن  متكن  حتى  ���ش��ن��وات 
3200 عام يف  للعطور قبل  ام��راأة كيميائية ومبتكرة  اأول  البابلية، 

بالد ما بني النهرين.
لوح  تابوتي على  كتبته  ما  العلمي يف عمله على  الفريق  ا�شتند  وقد 
اإىل �شيغة  وبالإ�شافة  ال��ورد، وغريها.  امل��ر،  نبات  امليلي�شيا،   - طيني 

العطر ، وو�شفت بالتف�شيل عملية تركيب هذا العطر.

هذا ما يحدث عندما ال 
حتّدث هاتف اأندرويد

عندما  مع�شلة  اأندرويد  هواتف  م�شتخدمي  معظم  يواجه  ما  غالباً 
يتعلق الأمر بتحديث هواتفهم، خوفاً من اأن يوؤدي حتديث الربنامج 
يقوم  اأن  ميكن  التحديث  ول��ك��ن  الأ���ش��ي��اء،  بع�ض  اإزال����ة  اإىل  الأخ���ري 

باإ�شالح ثغرة اأمنية م�شنفة على اأنها خطرية.
الهواتف  التي يقوم �شانعو  الأمنية �شيوعاً  الثغرات  اأن��واع  اأكرث  اأحد 
الذكية بت�شحيحها ب�شكل منتظم ي�شمح بتنفيذ التعليمات الربجمية 
البيانات  ب�شرقة  للمت�شلل  ت�شمح  �شعف  نقاط  هناك  ث��م  ُب��ع��د.  ع��ن 
الأمنية  الثغرة  ت�شمح  اأن  ميكن  اجل��ه��از.  على  الكاملة  ال�شيطرة  اأو 
اخلطرية اأي�شاً للمت�شلل بتثبيت برامج �شارة، والتي ميكن اأن حتدث 

الكثري من ال�شرر.
م�شاكل الأداء والأخطاء: هناك طريقتان يوؤثر بهما حتديث الربنامج 
على كيفية عمل هاتفك: اإما اإ�شالح م�شكالت الأداء احلالية اأو زيادة 
حت�شني التجربة. واأحياناً توؤدي بع�ض التحديثات اإىل حدوث بع�ض 
هذه  حلل  ت�شحيحية  حتديثات  ال�شركات  تطرح  ما  وغالباً  امل�شاكل، 
امل��ت��وف��رة يف  ال�شحرية  امل��م��ح��اة  م��ي��زة  امل��ث��ال،  �شبيل  على  امل�����ش��ك��الت. 
غري  التحديث  ت�شبب  الذكية.  بيك�شل  لهواتف  غوغل  �شور  تطبيق 
ال�شحيح الذي ن�شرته غوغل يف اختفاء امليزة، مما دفع ال�شركة اإىل 
�شحب التحديث. وبعد التعرف على اخلطاأ، اأ�شلحته غوغل بتحديث 

ت�شحيحي.
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يربي الطاوو�س ويحلم 
باأكرب مزرعة 

ي�شتقبل  ل��ل��ن��ور،  م���رة  لأول  ع��ي��ن��ي��ه  ي��ف��ت��ح  ع��ن��دم��ا  اأب مب���ول���وده،  ب��ف��رح��ة 
بي�شته وخرج  الذي ك�شر جدران  الطاوو�ض  الفل�شطيني غازي فاري فرخ 

للحياة قبل حلظات يف مزرعته ببلدة عرابة يف ال�شفة الغربية.
ي�شغي فاري لزقزقة الطائر ال�شغري ويتح�ش�ض ري�شه الناعم بديع الألوان 
ويحلم باأن يكون يف يوم من الأيام �شاحب اأول مزرعة كبرية للطواوي�ض يف 

الأرا�شي الفل�شطينية.
44 عاما، لرويرتز يف مزرعته  قال ال�شاب الفل�شطيني، البالغ من العمر 
التي ت�شم اأي�شا اأعدادا من الطيور الأخرى واملاعز اإن "الطاوو�ض هاويه 
اأرب��ي الطاوو�ض  النادر وبحب  اأرب��ي الطري  واأن��ا �شغري. بحب  )اأحبه( من 

بالتحديد لأن لونه جميل وب�شتفيد من ورا تربيته".
وقفت  �شغري  واأن��ا  ربيته  م��ادي��ا.  وب�شتفيد  منظره  من  "ب�شتفيد  واأ���ش��اف 
فرتة ورجعت �شار يل اأربع �شنني بربي فيه". وهناك اأعداد حمدودة جدا 
من طائر الطاوو�ض يف الأرا�شي الفل�شطينية بع�شها يف حدائق احليوانات 
والبع�ض الآخر يف املنازل ي�شتخدمها اأ�شحابها للزينة. ميلك فاري حاليا 
30 طاوو�شا بني ذكر واأنثى ويطمح لأن يكون هذا العدد نواة ملزرعة كبرية 
يحقق بها حلم الطفولة. بداأت احلكاية عندما كان فاري يف مرحلة الدرا�شة 
البتدائية حني بداأ حماولته الأوىل لرتبية الطواوي�ض لكن التجربة مل 
تكتمل. انقطع بعدها لفرتة طويلة، لكنه مل ين�ض يف يوم من الأيام حلمه 
القدمي، وعاود املحاولة بعد ع�شرات ال�شنني.وقال اإنه عاد قبل حوايل اأربع 

�شنوات ليكمل ما بداأه �شغريا.

�صرداب ي�صلط ال�صوء على 
طقو�س املوت عند ح�صارة املايا 

القدمية  تونينيا  مدينة  اأه��رام��ات  تقف 
املايا  ح�������ش���ارة  ع�����ش��ر  اإىل  ت���ع���ود  ال���ت���ي 
منت�شبة فوق اإحدى الغابات جنوب �شرق 
املك�شيك، اإل اأنه وعلى اأعماق بعيدة حتت 
تلك الأه���رام���ات، ال��ت��ي تعترب الأه���م يف 
املنطقة، يوجد �شرداب ذهب يوما ما يف 
طي الن�شيان وي�شلط �شوءا جديدا على 
تلك احل�شارة  اأه��ل  ك��ان  التي  الطقو�ض 

ميار�شونها.
عام  اكت�شفت  التي  الغرفة،  تلك  وداخ��ل 
بني  مبنية  ت��ك��ون  اأن  وي��رج��ح   2020
القرنني ال�شابع والثامن امليالديني، وجد 
على  يحتوي  وع���اء   400 الآث���ار  علماء 
باملطاط واجلذور.  ب�شري مم��زوج  رم��اد 
وت���دع���م ال��ن��ت��ائ��ج ف��ر���ش��ي��ة ع���امل الآث����ار 
ال�شخ�شيات  رف���ات  ب���اأن  ي���ادي���ون  خ���وان 
يف  ت�شتخدم  ك��رات  داخ��ل  و�شعت  املهمة 
الريا�شة، وهو "حتول يف اجل�شم" ي�شمح 

لهم بالعي�ض بعد وفاتهم.
وقال ياديون "توفر مثل هذه الكت�شافات 
اأك���رث دق��ة ح��ول مدى  يف تونينيا ف��ك��رة 

اإثارة وتعقيد ديانة املايا".

مراجعة علمية: ال دليل على اأن االكتئاب 
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العنا�شر  الكثري من  على  والأ�شماك  واللحوم،  والبقولّيات،  واخل�شار،  الفاكهة،  حتتوي 
وظائفنا  على  الغذائي  النظام  ي��وؤّث��ر  اإذ  اجل�شم.  وظائف  �شري  حُت�ّشن  التي  ال�شرورّية 
احليوّية بطريقة مبا�شرة، عرب تن�شيط اآلّية جتديد اخلاليا، وتعزيز الع�شالت، واحلفاظ 
على متانة العظام، وتقوية القدرات الذهنّية. وهي قادرة على حماية ال�شعر من الت�شاقط 

املُفرط.
لتعزيز  دوري  ب�شكل  ا�شتهالكها  يجب  وال��ت��ي  ال�شعر  ل�شحة  املفيدة  الأطعمة  ه��ي  فما 

منّوه؟

الكاملة احلبوب   -  1
ا�شتهالك  وي�شاهم  اأ�شمر.  دقيق  من  امل�شنوعة  واملعكرونة  والأرز،  اخلبز،  يف  جتدونها 
الهرمونات  عمل  وتنظيم  ال�شعر  اإىل  الأوك�����ش��ج��ني  و���ش��ول  تعزيز  يف  الكاملة  احل��ب��وب 
امل�شوؤولة عن حيويته وحمايته من الت�شاقط، نظراً لغناها بالألياف، وحم�ض الفوليك، 

.B وفيتامني

البحر ثمار   -  2
املوز. وهي توؤّمن للج�شم هذا  اأي�شاً يف  املوجودة  الزنك  البحر بغناها مبادة  تتمّيز ثمار 
العن�شر الغذائي ال�شروري ل�شحة ال�شعر والذي يتّم احل�شول عليه ب�شكل ح�شري من 

الغذاء.

اللوز  -  3
التوتر  ملكافحة  �شروري  وه��و  باملغنيزيوم،  الغنّية  املجففة  الفاكهة  �شمن  اللوز  يندرج 
بالإ�شافة اإىل تقوية الأظافر وحماربة ت�شاقط ال�شعر. ُين�شح با�شتهالك ب�شع حّبات منه 

ب�شكل يومي.

اخلمرية  -  4
ُين�شح  ال�شعر.  ل�شحة  ال�����ش��رورّي��ة   B فئة  م��ن  بالفيتامينات  بغناها  اخل��م��رية  تتمّيز 

اأو تناولها على �شكل حبوب �شمن  با�شتهالكها على �شكل بودرة يتم ر�ّشها على الأطباق 
عالج ميتد على عدة اأ�شهر.

اللقطني بذور   -  5
ُتعترب هذه البذور م�شدراً طبيعياً للفيتامني B8 والبيوتني. 

الدهون  اإنتاج  اإىل  بالإ�شافة  األيافه  وتقوية  ال�شعر  ت�شريع منّو  ُت�شاهم يف  مكّونات  وهي 
التي تغّذيه. 

ُين�شح بتناولها غري ممّلحة واإ�شافتها اإىل اأنواع ال�شلطات واحل�شاء.

احللوة البطاطا   -  6
الأخري  ه��ذا  ويقوم   .Aالفيتامني بت�شنيع  ي�شمح  ال��ذي  بالبيتاكاروتني  بغناها  تتمّيز 

بتحفيز اإنتاج الدهون التي حتمي ال�شعر وُت�شّرع منّوه.

ال�شيا بذور   -  7
مثل  الأوميغا3 متاماً  الدهون اجليدة وحت��دي��داً  اأب��رز م�شادر  اأح��د  البذور  ه��ذه  ُتعترب 
اأ�شماك ال�شاملون، وال�شردين، وال��رتاوت. فهي ُتعّزز الدورة الدموّية يف فروة الراأ�ض كما 

ُتغّذي ب�شيالت ال�شعر مما يجعله متيناً وقوياً.

بالكربيت الغنّية  الأطعمة   -  8
اأي املكّون  اإنتاج الكرياتني،  اأبرزها الب�شل، والثوم، والبي�ض. يعمل الكربيت على تعزيز 

الأ�شا�شي لل�شعر كما اأنه يوؤّمن له احلماية التي يحتاج اإليها.

اخل�شراء اخل�شار   9-
ت��ن��درج اخل�����ش��ار اخل�����ش��راء ���ش��م��ن الأط��ع��م��ة ال�����ش��رورّي��ة ل��ل��ج�����ش��م، ف��ه��ي م�����ش��در مهم 
ح�شاء،  ع�شائر،  �شكل  على  يومياً  بتناولها  ُين�شح  والربوتينات.  واملعادن،  للفيتامينات، 

�شلطات، مطهوة اأو حتى نيئة.

ال�صيد اجلائر 
يهدد وحيد القرن 
جنوب  يف  ال���ب���ي���ئ���ة  وزارة  ق���ال���ت 
اإن البالد �شهدت زيادة يف  اأفريقيا 
ع��دد ح��ي��وان��ات وحيد ال��ق��رن التي 
ُقتلت ب�شكل غري قانوين من اأجل 
عام  من  الأول  الن�شف  يف  قرونها 

.2022
حيوانات  م���ن   259 ���ش��ي��د  ومت 
وحيد القرن ب�شكل غري قانوين يف 
جميع اأنحاء البالد، وهو عدد اأكرب 
بالن�شف  م��ق��ارن��ة  ع�����ش��رة  مب��ق��دار 

الأول من العام املا�شي.
ال�����ش��ي��د اجل���ائ���ر يف جنوب  وك�����ان 
العام  ب��ال��ف��ع��ل  زاد  ق���د  اأف���ري���ق���ي���ا 
عام  ان���خ���ف���ا����ض يف  ب���ع���د  امل���ا����ش���ي 
ب�شبب قيود كوفيد19-.  2020
وي��ع��ي�����ض يف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا نحو 
ن�شف اإجمايل اأعداد وحيد القرن 
الأ�شود املهدد بالنقرا�ض يف القارة 
لأكرب  موطن  اأنها  كما  الإفريقية 
الأبي�ض  ال���ق���رن  م���ن وح��ي��د  ع���دد 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال�����ع�����امل وال������ذي 
"�شبه مهدد" ولي�ض  يعترب و�شعه 
ذكرت  وفقما  لالنقرا�ض،  معر�شا 

"رويرتز".
اجلائر  بال�شيد  ي��ق��وم  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
حمليون  ���ش��ي��ادون  ال��ق��رن  لوحيد 
وع�شابات اإجرامية دولية لتهريب 
ق��رون��ه ع��رب احل���دود. ووف��ق وزارة 
ال��ب��ي��ئ��ة اجل���ن���وب اإف���ري���ق���ي���ة، ف���اإن 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ق���رون وح��ي��د القرن 

مرتفع ب�شكل خا�ض يف اآ�شيا.

اإغوانة برية انقر�صت 
تتكاثر جمددًا 

انقر�شت  برية  اإغ��وان��ة  ا�شتطاعت 
ق��ب��ل ن��ح��و ق���رن م���ن اإح�����دى جزر 
فيها  ت���ت���ك���اث���ر  اأن  غ���الب���اغ���و����ض 
اإعادة  بعد  طبيعي  ب�شكل  جم���دداً 
اأعلنت  م��ا  بح�شب  فيها،  اإدراج��ه��ا 

وزارة البيئة الإكوادورية الثنني.
واأ�شارت الوزارة اإىل اأّن فريقاً تابعاً 
كاليفورنيا  يف  ال��ع��ل��وم  لأك��ادمي��ي��ة 
 1903 �����ش����ن����ت����ي  ب�������ني  لح���������ظ 
و1906 انقرا�ض زواحف من نوع 
�شوبكري�شتاتو�ض،  ك��ون��ول��وف��و���ض 
وه��ي اأح��د اأن���واع الإغ��وان��ة الربية 
الأرخبيل،  يف  تعي�ض  التي  الثالثة 
من جزيرة �شانتياغو بداية القرن 

الع�شرين.
و�شنة 2019، اأدخلت اإدارة متنزه 
غ��الب��اغ��و���ض ال��وط��ن��ي اأك����رث من 
ثالثة اآلف اإغوانة اأح�شرتها من 
النظام  ق��ري��ب��ة ل���ش��ت��ع��ادة  ج��زي��رة 
ل�شانتياغو  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��ب��ي��ئ��ي 

الواقعة و�شط الأرخبيل.

ال�صيف ف�صل  خالل  ال�صعر  لت�صاقط  م�صادة  اأطعمة   9

تلعب بع�ض الأطعمة دورًا اأ�شا�شيًا يف تعزيز حيوية ال�شعر 
الت�شاقط  اإىل حمايته من  بالإ�شافة  األيافه،  وتقوية 

الزائد يف ظل العتداءات اخلارجية التي يتعر�ض 
املكّونات  اأب��رز  على  تعرفوا  الف�شل.  هذا  يف  لها 
اإدراجها  على  واحر�شوا  املجال  هذا  يف  املفيدة 

�شمن نظامكم الغذائي ال�شيفي.
وفقدان  الت�شاقط  م��ن  ال�شعر  ُي��ع��اين  عندما 
من  اأن���واع  ا�شتعمال  اإىل  ع��ادة  نلجاأ  احليوية، 

للنمّو  املُ��ع��ّززة  والأم�شال  واللو�شن،  ال�شامبو، 
مكّمالت  تناول  اإىل  بالإ�شافة 

هذا  يف  مفيدة  غذائّية 
األ  علينا  ولكن  املجال. 

نن�شى اأن للنظام الغذائي 
دورًا اأ�شا�شيًا يف تقوية ال�شعر 

واإعادة حيويته املفقودة.

فائقة  الأطعمة  كبرية من  كميات  يتناولون  الذين  اإن  �شينية جديدة  درا�شة  قالت 
املعاجلة، مثل امل�شروبات الغازية ورقائق البطاط�ض وال�شجق والطماطم املعلبة 

والكات�شب اأكرث عر�شة لالإ�شابة باخلرف من الذين يتناولون كميات اأقل.
ت�شدرها  ال��ت��ي  "نيورولوجي"  جملة  ن�شرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وبح�شب 

الأطعمة  ا�شتبدال  اأن  تبني  الأع�����ش��اب،  لطب  الأمريكية  الأك��ادمي��ي��ة 
بانخفا�ض  يرتبط  معاجلة  اأو  م�شّنعة  غري  باأطعمة  املعاجلة  فائقة 

خماطر اخلرف.
واعتمدت الدرا�شة على البيانات ال�شحية ل� 72 األف �شخ�ض ملدة 10 

�شنوات، مت احل�شول عليها من البنك احليوي الربيطاين.
ومت تعريف الفئة التي تتناول كميات كبرية من الأطعمة املعاجلة باأنهم 

يح�شلون على %28 من طعامهم اليومي من هذه النوعية، بينما 
يزيد  الأطعمة ما ل  ه��ذه  اأدن��ى من  تتناول ح��داً  التي  الفئة  تنال 

عن 9%.
ووج���د ال��ب��ح��ث اأن���ه م��ق��اب��ل ك��ل زي����ادة م��ق��داره��ا %10 يف 

ال�شتهالك اليومي لالأطعمة فائقة املعاجلة تزداد ن�شبة 
خطر الإ�شابة باخلرف 25%.

زيادة كمية االأطعمة 
املعاجلة يرتبط باخلرف
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�ش�ؤون حملية

ينظم بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم

اأكرث من 50 طالبًا ي�صاركون يف برنامج �صفراوؤنا الوطني »ا�صتعداد« الذي يقام افرتا�صيًا  يف جامعة االإمارات

اأول موؤ�ش�شة اأكادميية خا�شة يف منطقة ال�شرق الأو�شط

جامعة اأبوظبي حت�صل على اأعلى اعتماد اأكادميي من هيئة االعتماد االأكادميي العاملي جلامعات غرب الواليات املتحدة

جل�صات مهرجان طريان االإمارات لالآداب ت�صم نقا�صات وعرو�صًا �صعرية وحوارات مع نخبة من املتحدثني

مركز �صرطة حتا ينظم رحلة ترفيهية الأ�صبال الك�صافة 

•• العني - الفجر

ممثلة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة  ت�شت�شيف 
الرتبية  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الطلبة،  ���ش��وؤون  بقطاع 
والتعليم الن�شخة الثالثة من برنامج �شفراوؤنا الوطني 
اأكرث  مب�شاركة  "افرتا�شياً"  يقام  وال��ذي  )ا�شتعداد( 
يف  العامة  الثانوية  طلبة  من  وطالبة  طالباً   50 من 

اأربع م�شارات ابتكارية واإبداعية.
امل�شارك  النائب  الظاهري  عائ�شة  الدكتورة  واأ���ش��ارت 
اأ�شبوعني  منذ  انطلق  ال��ربن��ام��ج  اأن  الطلبة  ل�����ش��وؤون 
متوا�شلني وذلك خالل الفرتة من 18 يوليو ولغاية 

5 اأغ�شط�ض، ومبعدل 30 اىل 40 �شاعة معتمدة لكل 
م�شار من امل�شارات املعتمدة يف الربنامج املطبق، وهي 
علوم  وي�شمل  الإثرائية  املجالت  م�شار  الأول  امل�شار   :
نظم  وتطبيقات  وال���ش��ت��دام��ة  البيئة  وع��ل��وم  الف�شاء 
باإ�شراف  بعد،  عن  وال�شت�شعار  اجلغرافية  املعلومات 
ك��ل م��ن ال��دك��ت��ورة خ��ول��ة ال��ك��ع��ب��ي اأ���ش��ت��اذ م�����ش��ارك يف 
والدكتورة  احل�شرية،  وال�شتدامة  اجلغرافيا  ق�شم 
الطلبة  ل�����ش��وؤون  العميد  م�شاعد  ال�شميطي  طريفة 
امل�شار  اأم���ا  الإن�����ش��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  يف كلية 
الثقافية  ال�شناعات  ملجال  فعالياته  خ�ش�شت  الثاين 
املن�شوري،  اأحمد  الدكتور  اإ���ش��راف  حتت  والإب��داع��ي��ة، 

رئي�ض ق�شم العالم وال�شناعات الإبداعية بكلية العلوم 
الثالث  امل�شار  خ�ش�ض  فيما  والجتماعية،  الإن�شانية 
العرميي.  �شعاد  الدكتورة  اإ�شراف  للدبلوما�شية، حتت 
رئي�ض ق�شم احلكومة واملجتمع يف كلية العلوم الإن�شانية 
وريادة  البتكار  م�شار  ال��راب��ع:  وامل�شار  والجتماعية، 
الأعمال. واأ�شافت "يف جامعة المارات نحر�ض دائماً 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم على تنظيم مثل 
هذه الفعاليات ال�شيفية لطلبة الثانوية العامة لإثراء 
مهارتهم  تطوير  على  اإيجاباً  ينعك�ض  ومب��ا  معارفهم 
وفق  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  مبخرجاتهم  ،والرت��ق��اء 
اأعلى املعايري التي تواكب تطور تقنيات التعليم والتعلم 

،مما ي�شاهم يف امتالكهم القدرات على حتديد امل�شارات 
للتخ�ش�شات  واختيارهم  درا�شتهم  اأث��ن��اء  واخل��ي��ارات 
بخرباتهم  وترقى  طموحاتهم،  تلبي  التي  الأكادميية 
بال�شكر  اأتقدم  كما  ولبتكارية،  الإبداعية  ومهاراتهم 
لفريق العمل با�شراف الأ�شتاذ علي الظاهري م�شاعد 
جهودهم  على  ا�شتعداد  برنامج  من�شق  م�شاريع  مدير 
لتنفيذ هذه الن�شخة " يجدر بالذكر اأن  وزارة الرتبية 
برنامج  من  الثالثة  ال���دورة  م��وؤخ��راً  اأطلقت  والتعليم 
افرتا�شياً  ُينفذ  ال��ذي  »ا���ش��ت��ع��داد«  الوطني  �شفراوؤنا 
بال�شراكة  ال�شيفية للطلبة  الإجازة  "عن بعد" خالل 

مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات الرائدة يف الدولة.

•• اأبوظبي- الفجر

اإجن������ازاً وطنياً  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ج��ل��ت ج��ام��ع��ة 
اأكادميي  اعتماد  اأع��ل��ى  ح�شلت  اإذ  ج��دي��داً 
العاملي  الأك��ادمي��ي  العتماد  هيئة  تقدمه 
جلامعات غرب الوليات املتحدة الأمريكية 
موؤ�ش�شة  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  يف   "WASC"
العتماد الأكادميي املعروفة عاملياً وواحدة 
اأكادميي  اع��ت��م��اد  موؤ�ش�شات  �شت  ب��ني  م��ن 
الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اإقليمية 
الكامل  بالعتماد  اجلامعة  حظيت  حيث 
اأعوام   10 للمرة الثانية على التوايل ملدة 
ب��ذل��ك اجل��ام��ع��ة اخلا�شة  ل��ت��ك��ون  م��ق��ب��ل��ة 
احلا�شلة  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف  ال��وح��ي��دة 
على هذا العتماد املرموق.  وياأتي ح�شول 
العاملي  العتماد  اأبوظبي على هذا  جامعة 
الذي  التدقيق  م��ن  اأ�شهر  ع��دة  بعد  ال��ه��ام 
الأمريكيني  الأك��ادمي��ي��ني  جلنة  ب��ه  قامت 
يف ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي، مب���ا يف ذل����ك زي����ارة 
ميدانية ا�شتغرقت اأ�شبوعاً ملرافق اجلامعة 

�شابق  وق����ت  ن��ه��ائ��ي��ة مت���ت يف  وم���راج���ع���ة 
ال��ع��ل��ي��ا للكليات  ال��ل��ج��ن��ة  ال���ع���ام ع���رب  ه���ذا 

واجلامعات يف الهيئة. 
العتماد  ه��ي��ئ��ة  ب�����داأت   ،2016 ع���ام  ويف 
الأكادميي العاملي جلامعات غرب الوليات 
املتحدة باإتاحة العتماد اأمام اجلامعات يف 
اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
اأول موؤ�ش�شة خا�شة  اأبوظبي  وُتعد جامعة 
املرموق  بالعتماد  حتظى  العايل  للتعليم 
ذات����ه.  وت�شمن ح�����ش��ول جامعة  ال��ع��ام  يف 
ت�شليط  جديد  من  العتماد  على  اأبوظبي 
ال�شوء على 16 جانب متيزت به اجلامعة، 
مبا يف ذلك توثيق التميز لو�شع الطلبة يف 
�شميم كل ما تقوم به اجلامعة والبتكار يف 
تطوير املناهج الدرا�شية وتقدمي الربامج 
ال���واع���دة. وي��ع��زز ه���ذا الع��ت��م��اد املرموق 
من  قائمة  �شمن  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  مكانة 
اأمريكا  م�شتوى  على  املرموقة  اجلامعات 

ال�شمالية والعامل. 
وق����ال ال��ربوف��ي�����ش��ور وق����ار اأح���م���د، مدير 

جامعة اأبوظبي: "نعتز يف جامعة اأبوظبي 
ما  ك��ل  يف  التميز  على  ال��ت��اأك��ي��د  مبوا�شلة 
التقييم يف هيئة  ف��ري��ق  ب��ه م��ن قبل  ن��ق��وه 
العتماد الأكادميي العاملي جلامعات غرب 
دولة  بتمثيل  ون��ف��خ��ر  امل��ت��ح��دة.  ال���ولي���ات 

من  نخبة  ب��ني  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
العاملية املرموقة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
ل��ق��د حر�شنا  احل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى الع���ت���م���اد. 
يف ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا على 
ا�شرتاتيجياتنا  �شميم  يف  الطلبة  و���ش��ع 
وتطوير  بتعزيز  نلتزم  حيث  الأك��ادمي��ي��ة، 
مناهجنا با�شتمرار، واإتاحة فر�ض معرفية 
وعملية متميزة ُتعد الطلبة خلو�ض غمار 

�شوق العمل يف امل�شتقبل."
واأ�شاف الربوفي�شور اأحمد: "نحن يف غاية 
هيئة  يف  املتميز  ال��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  الم��ت��ن��ان 
العتماد الأكادميي العاملي جلامعات غرب 
بذلوها  ال��ت��ي  للجهود  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
وال�شفافية واملهنية العالية التي اأظهروها 
يف �شتى مراحل املراجعة والتقييم، ونتطلع 
تقدمها  ال��ت��ي  الأن�����ش��ط��ة  امل�����ش��ارك��ة يف  اإىل 
املقبلة،  ال��ع�����ش��رة  الأع������وام  ال��ه��ي��ئ��ة خ���الل 
يف  خا�شة  جامعة  ك��اأك��رب  متيزنا  لنوا�شل 

الإمارات العربية املتحدة." 
العاملي  الأك���ادمي���ي  الع��ت��م��اد  هيئة  وُت��ع��د 

جل�����ام�����ع�����ات غ�������رب ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
موؤ�ش�شة  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  يف   "WASC"
العتماد الأكادميي املعروفة عاملياً وواحدة 
اأكادميي  اع��ت��م��اد  موؤ�ش�شات  �شت  ب��ني  م��ن 
الأمريكية.  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اإقليمية 
ويقوم الهدف من الهيئة على تعزيز التميز 
والثانوي  البتدائي  التعليم  موؤ�ش�شات  يف 
والعايل وبرامج الدرا�شات العليا. وت�شجع 
الأكادميية  املوؤ�ش�شات  حت�شني  على  الهيئة 
من خالل عملية التقييم امل�شتمر وتعرتف 
العتماد  م���ن���ح  خ�����الل  م����ن  ب���امل���وؤ����ش�������ش���ات 
متميزة  م�شتويات  تقدم  التي  للموؤ�ش�شات 
املعمول  للمعايري  وفقاً  التعليم  ج��ودة  من 
ب���ه���ا. وب����ه����دف م���وا����ش���ل���ة ت���ق���دمي جتربة 
م�شتويات  اأع��ل��ى  وحتقيق  �شاملة  تعليمية 
ا�شتبيان لأع�شاء  اإجراء  يتم  الطلبة،  ر�شا 
هيئة التدري�ض والطلبة يف جامعة اأبوظبي 
بانتظام لتقدمي مالحظاتهم حول الأدوات 
واملناهج والرحلة التعليمية ال�شاملة داخل 

وخارج احلرم اجلامعي.

•• دبي- الفجر

ل���الآداب، اجلهة  الإم����ارات  اأ���ش��درت موؤ�ش�شة 
لالآداب،  الإم���ارات  ط��ريان  ملهرجان  املنظمة 
اأح���د اأف�����ش��ل امل��ه��رج��ان��ات الأدب��ي��ة يف العامل 
ال�شرق  يف  بالق�ش�ض  تهتم  احتفالية  واأك��رب 
الأو�شط، عدد من اأبرز جل�شات دورة املهرجان 
خالل  ت�شجيلها  جرى  والتي   ،2022 لعام 
فرتة املهرجان. وتتاح هذه �شل�شلة اجلل�شات 
قناة  ع��ل��ى  امل�����ش��اه��دي��ن  جلميع  الآن  امل��م��ي��زة 

املوؤ�ش�شة على من�شة اليوتيوب. 
"القيادة  ح�����وار  ع��ل��ى  اجل��ل�����ش��ات  وت�����ش��ت��م��ل 
وزيرة  الها�شمي،  رمي  م��ع��ايل  م��ع  العاملية" 
دول���ة ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل، م��دي��ر عام 
»اإك�شبو 2020 دبي«، واإندرا نويي، الرئي�ض 
 ،"PepsiCo" ل�شركة  ال�شابق  التنفيذي 
ي�شتعر�ض  مم��ي��ز  ن��ق��ا���ض  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
الأ���ش��ه��ر على  امل��ح��ت��وى  ك��اًل م��ن �شانع  فيه 
امللقب  ال��غ��ن��دور،  اأح��م��د  "يوتيوب"،  من�شة 
برنامج  م��دي��ر  امل���ري،  و���ش��امل  ب�"الدحيح"، 
�شريحي  وامل��وؤل��ف  الف�شاء،  ل���رواد  الإم����ارات 
العلمية  الكت�شافات  ح��ول  اأفكارهم  بلوخي 
للمتابعني  ك��م��ا مي��ك��ن  ال��ع�����ش��ور.  م���ر  ع��ل��ى 
م�شاهدة د. روبي اأوجال، موؤلف العديد من 
الكتب الأكرث مبيعاً، مع موؤلفة كتب الطبخ 

ومقدمة الربامج ورائدة الأعمال زهرة عبد 
اهلل؛ وي��ن��اق�����ض ك��اله��م��ا ال��ط��رائ��ق الأح���دث 
لطهي الو�شفات الكال�شيكية. فيما ت�شتك�شف 
جل�شة "التقاء ال�شرق بالغرب" تاريخ العوملة 
مع  وال���ط���ع���ام  والأدب  ال���ف���ن  يف  ال���ط���وي���ل 
هوك�شلي،  ديكنز  لو�شيندا  املرموقة،  املوؤلفة 
ت�����ش��ارل��ز ديكينز،  الأ���ش��ه��ر،  امل���وؤل���ف  ح��ف��ي��دة 
الدرا�شات  ق�شم  رئي�ض  نيومان،  اإل  ودانييل 
هاوزر،  وك��رمي  دوره����ام،  جامعة  يف  العربية 
العربي  البيت  يف  الدولية  العالقات  رئي�ض 

نوعها  م��ن  ف��ري��دة  جل�شة  وت��ت��اح  باإ�شبانيا. 
جمموعة  ت��ق��دم  اإذ  اجل���رمي���ة؛  اأدب  مل��ح��ب��ي 
فيلي�شا  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  املتخ�ش�شني  م��ن 
وبويل  بيلينغهام  وم��ارك  فويل  ولو�شي  ياب 
فيليب�ض، اآرائهم حول اأ�شالة الأفكار يف كتب 
للم�شاهدين  ميكن  كما  والإث���ارة.  اجلرمية 
نور  والروائية  ال�شاعرة  بحديث  ال�شتمتاع 
جنا مع الكاتبة واملحررة �شلمى الدباغ حول 

احلميمية يف الأدب العربي.
بلوكي،  اأح��الم  ال�شيدة  ع��ربت  جهتها،  وم��ن 

م���دي���رة م��ه��رج��ان الإم��������ارات ل�������الآداب، عن 
���ش��ع��ادت��ه��ا ب����اإط����الق ���ش��ل�����ش��ل��ة ج����دي����دة من 
وجهد  با�شتمرار  "ن�شعى  قائلًة:  اجلل�شات، 
جل��ع��ل امل�����ش��ه��د الأدب������ي اأك����رث ���ش��م��ول��ي��ة من 
خالل اإتاحة الو�شول ب�شهولة اإىل املحادثات 
الإم����ارات  م��ه��رج��ان  يقدمها  ال��ت��ي  املتنوعة 
ل������الآداب ع��ل��ى الإن����رتن����ت. ت��ت��ل��خ�����ض مهمة 
القائمني على املهرجان يف جعل متعة الأدب 
�شرفه  ع��ل��ى  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املمتعة  وال��ن��ق��ا���ش��ات 
حول  من  اجلمهور  �شرائح  ملختلف  متوفرة 
بالتجربة  ال�شتمتاع  لهم  ليت�شنى  ال��ع��امل؛ 
ال�شتثنائية التي يقدمها املهرجان".  ت�شم 
عميقة  ن��ق��ا���ش��ات  ك��ذل��ك  اجل��ل�����ش��ات  �شل�شلة 
امل���دون���ات، جيني  م��ع م��وؤل��ف��ة الكتب وك��ات��ب��ة 
الفكر  رواد  م��ع  ح�شرية  وجل�شات  ل��و���ش��ون، 
والتغيري يف دولة الإمارات، �شعادة عمر �شيف 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعد  غ��ب��ا���ض، 
والدبلوما�شية  الثقافية  ل��ل�����ش��وؤون  ال���دويل 
العامة، خلف اأحمد احلبتور، موؤ�ِش�ض ورئي�ض 

جمل�ض اإدارة جمموعة احلبتور. 
فيما تقدم املوؤلفة جوليا جون�شون والر�شامة 
لالأطفال  مم��ت��ع��ة  ج��ل�����ش��ة  اخل���ي���اط  م��ي��ث��اء 
كما  ال��ل��وؤل��وؤ.  غو�ض  تقليد  فيها  ت�شتعر�ض 
"عنرت  بق�شة  ال���ش��ت��م��ت��اع  ل��الأط��ف��ال  مي��ك��ن 
باأ�شلوب  ����ش���ّب���اين،  ���ش��ن��اء  ل��ل��ك��ات��ب��ة  وعبلة" 

ع�شري وحديث. 
ولع�شاق الفن، يتاح لهم ال�شتمتاع مب�شاهدة 
اأرتو، ر�شام الر�شوم املتحركة مل�شل�شالت  كني 
الإمني الأ�شهر، "مغامرات جوجو العجيبة" 
 ،"Jojo’s Bizzare Adventure"
 Demon’s" ال�شياطني"  و"قاتل 
كاي�شن"  و"جوجوت�شو   "Slayer
اإىل  بالإ�شافة   ."Jujutsu Kaisen"
فيلم  خم��رج  امل��ه��ريي،  فا�شل  امل��ب��دع  جل�شة 
نوعه  من  الأول  الفيلم   ،"Catsaway"
اأب��و ظبي. فيما ي�شتعر�ض كاًل من  اإم��ارة  يف 
�شمرية  القديرة  واملمثلة  العطار  حبيب  د. 
اأحمد، ال�شعوبات التي يواجهها املبدعون يف 
للمبدعني  بالن�شبة  اأما  الفن".  "اأثر  جل�شة 
الفن  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  تعلم  فيمكنهم  ال��ي��اف��ع��ني، 
بيدولف.  وملحبي  والر�شام، روب  املوؤلف  مع 
لال�شتمتاع  ال��ف��ر���ش��ة  ل��ه��م  ت��ت��وف��ر  ال�����ش��ع��ر، 
بني  الفريد  للتعاون  الأول  العاملي  بالعر�ض 
ال�شاعرة الإماراتية د. عفراء عتيق، وال�شاعر 
العديد من اجلوائز،  الأمريكي احلائز على 
وموؤلف  وامل��غ��ن��ي  اأن��دري�����ض غوميز  ك��ارل��و���ض 
الأغاين واملنتج، برنت �شاتلوورث اإ�شافة اإىل 
ال�شحراء"  اأعماق  من  "اأبيات  جتربة  عي�ض 
الآ���ش��رة، احل��دث الأه��م يف مهرجان طريان 

الإمارات.

•• دبي-الفجر:

املتمثلة  الإم�����ارات  ك�شافة  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  حتا  �شرطة  م��رك��ز  نظم 
مبفو�شية ك�شافة دبي، وموؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي، رحلة ترفيهية 
�شعار  حت��ت  ال�شيفي  املخيم  يف  امل�شاركني  الك�شافة  لأ�شبال  حتا  �شد  اإىل 
الك�شفية  املهارات  و�شقل  تنمية  بهدف  وابتكار"،  تكنولوجيا  "الك�شفية 
الك�شفية  والأن�����ش��ط��ة  ال���ربام���ج  ع��رب  وذل���ك  احل��ك��وم��ي��ة،  امل���دار����ض  لطلبة 

والرتفيهية، والتعرف على الأماكن ال�شياحية يف منطقة حتا.
بالوكالة،  حتا  �شرطة  مركز  مدير  الهفيت،  را�شد  اهلل  عبد  العقيد  واأك��د 
وتنظيم  دعم  على  امل�شتمر  وحر�شها  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  اهتمام 
الدرا�شي،  ال��ع��ام  نهاية  يف  امل��دار���ض  لطلبة  ال�شيفية  والأن�شطة  ال��ربام��ج 

بهدف ا�شتثمار اأوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للم�شتقبل.
واأ�شار العقيد عبد اهلل الهفيت، اإىل اأن عملية بناء �شخ�شية الطالب تتطلب 
ت�شافر جميع اجلهود من كل املوؤ�ش�شات، وفق اأ�ش�ض علمية قادرة على �شنع 
جيل جديد من الطالب الذين �شيحملون لواء القيادة م�شتقباًل يف جمالت 
عدة، اإ�شافة اإىل قراءة حتديات امل�شتقبل من خالل تطبيق منهجية علمية 
لتنفيذ الربامج ال�شيفية املتنوعة التي توؤ�شل يف نفو�ض الطالب العديد 

من املفاهيم والقيم النبيلة.

اأكرث من 100 متطوع من �صكرًا لعطائك مببادرة 
معكم يدًا بيد  الإزالة اأ�صرار االأمطار يف الفجرية 

عهد  ال�����ش��رق��ي، ويل  ب��ن حمد  ال�شيخ حممد  �شمو  م��ب��ادرة  م��ن  ان��ط��الًق��ا 
الفجرية، �شارك اأكرث من 100 متطوع من فريق �شكراً لعطائك التطوعي 
يف مبادرة " معكم يداً بيد" لإزالة الأ�شرار الناجمة عن الأحوال اجلوية 

التي �شهدتها الإمارة يف الفرتة املا�شية.
وتطوع اأع�شاء فريق �شكراً لعطائك مع الفرق التطوعية الأخرى والأفراد 
املت�شررة  الأ�شر  دعم  عمليات  يف  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  املتطوعون، 
ال�شيول  خّلفتها  التي  الآث���ار  واإزال���ة  ال��ط��رق،  وتنظيف  الإي���واء،  يف مراكز 
والأمطار الغزيرة التي تعّر�شت لها الفجرية، متهيداً لإعادة �شري احلياة 

الطبيعية فيها.
اإىل  والمتنان  بال�شكر  العامري  ركا�ض  بن  �شامل  الدكتور  ال�شيخ  وتوجه 
�شاحب ال�شمّو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي، ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم 
الفجرية، و�شمّو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي، ويل عهد الفجرية، على 

توجيهاتهما ال�شديدة للحد من الأ�شرار املرتبطة بالأمطار الأخرية.
وقال اإن فريق �شكراً لعطائك ينطلق من قناعات را�شخة وموؤ�ش�شية باأهمية 
التعاون والت�شامن مع كافة �شرائح املجتمع، لتحقيق الأهداف املجتمعية، 
والإن�شانية  التطوعية  الأه��داف  خدمة  لأج��ل  الإيجابي  التوا�شل  وتاأكيد 
امل�شتلهمة من القيادة الر�شيدة يف خمتلف املوؤ�ش�شات والقطاعات، وتكري�ض 
مبا  املجتمع،  يف  الثقافة  ه��ذه  ون�شر  التطوعي،  بالعمل  اخلا�شة  ال���روؤى 

يتما�شى مع الأهداف الوطنية.
بدوره اأو�شح �شيف الرحمن اأمري، رئي�ض جمل�ض اإدارة فريق �شكراً لعطائك، 
اأن امل�شاركة �شمن الفرق التطوعية الأخرى للحد من الأ�شرار التي خلفتها 
الأمطار، جاءت تلبية للواجب الوطني، واإعالء للقيم التطوعية التي داأب 
الفريق على تنفيذها يف خمتلف القطاعات داخل الدولة، م�شيفاً اأن هذه 

امل�شاركة ت�شاف اإىل ال�شجل امل�شرف لهم يف جمال العمل التطوعي.
واأ�شاف: جميع اأع�شاء الفريق على اآهبة ال�شتعداد للم�شاركة يف املبادرات 
اجلهات  مع  ونتعاون  الدولة،  اأرج��اء  جميع  يف  التطوعي  بالعمل  اخلا�شة 
واملوؤ�ش�شات املختلفة، مبا يعزز اأهمية اجلهود املخل�شة من الفرق التطوعية، 
ون�شكر التعاون البناء والإيجابي الذي كان له الأثر الإيجابي يف مواجهة 

الظروف الطبيعية التي ت�شببت بالأ�شرار املختلفة".



�شحة وتغذية

23

بعد عقود من الدرا�شة، تو�شل باحثون اإىل اأنه ل وجود لدليل وا�شح 
على اأن الكتئاب ناجم عن انخفا�ض م�شتويات ال�شريوتونني.

والتي  كاليفورنيا،  جامعة  علماء  بقيادة  اجلديدة،  املراجعة  وت�شري 
 Molecular يف  املن�شورة  احلديثة  الدرا�شات  من  جمموعة  حللت 
عن  ناجمة  تكون  اأن  املحتمل  غري  من  اأنها  اإىل   ،Psychiatry
اختالل التوازن الكيميائي، وتدعو اإىل الت�شاوؤل عما تفعله م�شادات 

الكتئاب.

ومعظم م�شادات الكتئاب هي مثبطات ا�شرتداد ال�شريوتونني 
عن  تعمل  اإنها  الأ�شل  يف  يقال  والتي   ،)SSRIs( النتقائية 
املنخف�شة ب�شكل غري  ال�شريوتونني  طريق ت�شحيح م�شتويات 
م�شادات  بها  توؤثر  مقبولة  اأخ��رى  طريقة  توجد  ول  طبيعي. 

الكتئاب على اأعرا�ض الكتئاب.
حيث  مهمة  اإليها  تو�شلوا  التي  النتائج  اإن  الباحثون  ويقول 
اأظهرت اأن ما ي�شل اإىل 85-%90 من اجلمهور يعتقدون اأن 
اأو اختالل التوازن  الكتئاب ناجم عن انخفا�ض ال�شريوتونني 

الكيميائي.
وقالت املوؤلفة الرئي�شية جوانا مونكريف، اأ�شتاذة الطب النف�شي 
يف جامعة كاليفورنيا، وهي طبيبة نف�شية ا�شت�شارية يف موؤ�ش�شة 
 North East London NHS Foundation
وجود  اإث��ب��ات  دائ��م��ا  ال�شعب  "من   :)Trust )NELFT
اإجراء  بعد  اأن��ه  ب��اأم��ان  القول  ميكننا  اأن��ه  اأعتقد  لكنني  �شلبي، 
ق����در ك��ب��ري م���ن الأب����ح����اث ع��ل��ى م����دى ع���ق���ود ع�����دة، ل يوجد 
اأن الكتئاب ناجت عن �شذوذ يف ال�شريوتونني،  دليل مقنع على 
ن�شاط  انخفا�ض  اأو  املنخف�شة  امل�شتويات  طريق  عن  �شيما  ل 

ال�شريوتونني".
وتزامنت �شعبية نظرية "عدم التوازن الكيميائي" لالكتئاب مع 
زيادة هائلة يف ا�شتخدام م�شادات الكتئاب. واأ�شارت مونكريف: 
يعتقدون  لأنهم  الكتئاب  م�شادات  ياأخذون  النا�ض  من  "كثري 
اأن اكتئابهم له �شبب كيميائي حيوي، لكن هذا البحث اجلديد 

ي�شري اإىل اأن هذا العتقاد ل ي�شتند اإىل اأدلة".
الآث����ار  م��ن  الأ���ش��خ��ا���ض  اآلف  "يعاين  م��ون��ك��ري��ف:  واأ���ش��اف��ت 
اجلانبية مل�شادات الكتئاب، مبا يف ذلك اآثار الن�شحاب ال�شديدة 
اإيقافها، ومع ذلك  التي ميكن اأن حتدث عندما يحاول النا�ض 
ت�شتمر معدلت الو�شفات الطبية يف الرتفاع. ونعتقد اأن هذا 

الكتئاب  ب��اأن  اخل��اط��ئ  بالعتقاد  جزئيا  مدفوعا  ك��ان  امل��وق��ف 
لإبالغ  الوقت  حان  لقد  الكيميائي.  التوازن  اختالل  عن  ناجت 

اجلمهور اأن هذا العتقاد ل ي�شتند اإىل العلم".
ال�شلة  ذات  ال��درا���ش��ات  جميع  يف  ال�شاملة  امل��راج��ع��ة  ون��ظ��رت 
اأه��م جم��الت البحث ح��ول ال�شريوتونني  التي وق��ع ن�شرها يف 

والكتئاب.
ق��ارن��ت م�شتويات  ال��ت��ي  الأب���ح���اث  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  اإح����دى  وك��ان��ت 
ال�شريوتونني ونواجت حتللها يف الدم اأو �شوائل الدماغ مل جتد 

فرقا بني امل�شابني بالكتئاب والأ�شخا�ض الأ�شحاء.
ون��ظ��ر ال��ب��اح��ث��ون اأي�����ش��ا يف ال��درا���ش��ات ال��ت��ي وق��ع فيها خف�ض 

م�شتويات ال�شريوتونني ب�شكل م�شطنع يف مئات امل�شاركني.
نق�ض  اأن  تثبت  اأن��ه��ا  على  ال��درا���ش��ات  ب��ه��ذه  ال�شت�شهاد  ووق���ع 

ال�شريوتونني مرتبط بالكتئاب.
لكن مراجعة البحث املتوفر يف عام 2007 وعينة من الدرا�شات 
مل  الطريقة  بهذه  ال�شريوتونني  خف�ض  اأن  وج��دت  احلديثة، 

ينتج عنه اكتئاب لدى مئات املتطوعني الأ�شحاء.
وبحثت درا�شات اأخرى يف اآثار اأحداث احلياة املجهدة، ووجدت 
اأنه كلما زادت اأحداث احلياة املجهدة التي مر بها ال�شخ�ض زادت 

احتمالية تعر�شه لالكتئاب.
ووجدت اإحدى الدرا�شات املبكرة عالقة بني الأحداث املجهدة 
ال�شخ�ض  ال���ذي ميتلكه  ل��ل�����ش��ريوت��ون��ني  ال��ن��اق��ل  اجل���ني  ون���وع 

واحتمال الإ�شابة بالكتئاب.
ومع ذلك، ت�شري الدرا�شات الأكرب والأك��رث �شمول اإىل اأن هذا 
ا�شتنتاج  اإىل  املوؤلفني  النتائج  ه��ذه  خاطئة.وقادت  نتيجة  ك��ان 
عن  ن��اجت  الكتئاب  ب��اأن  القائلة  للفر�شية  دع��م  يوجد  "ل  اأن��ه 

انخفا�ض ن�شاط اأو تركيزات ال�شريوتونني".
وت�شري بع�ض الأدلة اإىل اأن العتقاد باأن احلالة املزاجية ال�شيئة 
ناجتة عن اختالل التوازن الكيميائي يوؤدي اإىل اأن يكون لدى 
اإدارة  واإمكانية  التعايف،  احتمالية  ب�شاأن  النا�ض نظرة مت�شائمة 

احلالة املزاجية دون م�شاعدة طبية.
اأن  اأخرى على  اأي�شا دليل من درا�شات  ووفقا للباحثني، هناك 
الذين ي�شتخدمون م�شادات الكتئاب لديهم م�شتويات اأقل من 

ال�شريوتونني يف دمائهم.
ويقول الباحثون اإن هذا ي�شري اإىل اأن بع�ض الأدلة كانت مت�شقة 
املدى  على  الكتئاب  م�شادات  ا�شتخدام  ي��وؤدي  اأن  احتمال  مع 

الطويل اإىل تقليل تركيزات ال�شريوتونني.

بع�ض  تنتجها  ال��ت��ي  ال�����ش��ريوت��ون��ني  زي����ادة  اأن  ه���ذا  يعني  وق���د 
اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  الق�شري  امل���دى  على  الك��ت��ئ��اب  م�����ش��ادات 
املدى  على  معاك�شا  تاأثريا  تنتج  الدماغ  يف  تعوي�شية  تغيريات 
ما  نفهم  "اإننا ل  الربوفي�شورة مونكريف:  الطويل.واأو�شحت 
تفعله م�شادات الكتئاب للدماغ بال�شبط، واإعطاء النا�ض هذا 
النوع من املعلومات اخلاطئة مينعهم من اتخاذ قرار م�شتنري 
اأن  الباحثون من  اأم ل".وحذر  الكتئاب  تناول م�شادات  ب�شاأن 
اأي �شخ�ض يفكر يف الن�شحاب من م�شادات الكتئاب يجب اأن 

يطلب م�شورة اأخ�شائي �شحي.
 Molecular جم��ل��ة  يف  ك��ام��ل��ة  ال��ب��ح��ث  ن��ت��ائ��ج  وُن�������ش���رت 
لالأطباء  امللكية  الكلية  با�شم  متحدث  Psychiatry.وقال 
باختالف  الك��ت��ئ��اب  م�����ش��ادات  ف��ع��ال��ي��ة  "تختلف  ال��ن��ف�����ش��ي��ني: 
تعتمد  اأن  املهم  من  ولهذا  معقدة،  ذل��ك  واأ�شباب  الأ�شخا�ض، 
رع��اي��ة امل��ر���ش��ى ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ك��ل ف���رد واأن ت��ت��م مراجعتها 
بانتظام. والبحث امل�شتمر يف عالجات الكتئاب مهم مل�شاعدتنا 
على فهم اأف�شل لكيفية عمل الأدوية بالإ�شافة اإىل فعاليتها".

تختلف فعالية م�شادات الكتئاب باختالف الأ�شخا�ض

مراجعة علمية: ال دليل على اأن االكتئاب ناجت عن "خلل كيميائي" يف الدماغ!

درا�صة تك�صف اأهمية اقرتان النظام الغذائي 
بالريا�صة لعمر مديد

تو�شلت درا�شة جديدة اإىل اأن طول العمر، مرهون باإقران الطعام ال�شحي، مبمار�شة الريا�شة بانتظام.
متكرر  ب�شكل  الريا�شة  ميار�شون  الذين  اأولئك  اأن  الريا�شي،  للطب  الربيطانية  املجلة  يف  ُن�شرت  التي  النتائج  واأظهرت 
وياأكلون جيدا هم اأقل عر�شة للوفاة، لحظ موؤلفو الدرا�شة اأي�شا اأن امل�شتويات العالية من الن�شاط البدين ل تت�شدى 

لالآثار ال�شحية ال�شلبية للنظام الغذائي ال�شيئ.
والن�شاط  اجليد  الغذائي  بالنظام  الل��ت��زام  "اإن  الباحثون:  كتب 
الوفاة  خماطر  من  الأم��ث��ل  النحو  على  للحد  مهم  الكايف  البدين 
الأمرا�ض  الدموية،  والأوعية  القلب  ،اأمرا�ض  الأ�شباب  جميع  من 

القلبية الوعائية والأمرا�ض ال�شرطانية ،املرتبطة بال�شمنة".
ق���ام ال��ب��اح��ث��ون بتقييم ب��ي��ان��ات ال�����ش��ح��ة وال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ش��ي��ة ل� 
التمرين  بتتبع مقدار  قاموا  عاما،   11 فردا على مدار   346627
�شدة  م��دى  جانب  اإىل  متو�شط  اأ�شبوع  يف  م�شارك  ك��ل  اأكمله  ال��ذي 
امل�شاركني،  ل��دى  الأك��ل  ع��ادات  الفريق  اتبع  كما  ال��ب��دين،  ن�شاطهم 
13869 م�شاركا ،2650 من اأمرا�ض  خالل فرتة الدرا�شة، تويف 

القلب و 4522 من ال�شرطانات املرتبطة بال�شمنة.
مرتبطا  ك��ان  املنتظمة  التمارين  من  ن��وع  اأي  اأن  البحث  فريق  ووج��د 
وميار�شون  ج��ي��دا  ي��اأك��ل��ون  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك  ال��وف��اة،  خطر  بانخفا�ض 
الريا�شة على حد �شواء كانوا اأقل عر�شة للوفاة، يف حني اأن التمارين 
والنظام الغذائي مرتبطان ب�شكل م�شتقل بانخفا�ض خطر الوفاة، 
اأن تخفف متاما من  فاإن امل�شتويات العالية من التمارين ل ميكن 

اأ�شرار النظام الغذائي ال�شيئ.
�شيدين  كلية  الدكتور  يف  الدرا�شة  للدرا�شة يف  الرئي�شي  املوؤلف  قال 
غذائيا  نظاما  تناولوا  الذين  اأولئك  دينج:"  ميلودي  العامة  لل�شحة 

رديئا وكانوا ن�شطني ما زالوا يقللون ب�شكل كبري من خماطر الوفيات من اأولئك 
كان  اأن��ه  الأم��ر  يف  ما  كل  ن�شطني،  وكانوا غري  رديئا  غذائيا  نظاما  اتبعوا  الذين 

لديك احلد الأق�شى من املخاطر عند القيام بالأمرين ب�شكل �شحيح."

فوائد الأكل ال�شحي وممار�شة الريا�شة بانتظام
الريا�شية ميكن  وال��ت��م��اري��ن  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
الأمرا�ض  م��ن  جمموعة  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  منهما  ك��ل  ي�شاعد  اأن 

املزمنة.
، والطبيب العام  اإريك ويرن ، مدير مركز ييل لل�شرطان  قال الدكتور 

الأورام  الأمريكية علم  ، ورئي�ض اجلمعية  لل�شرطان  �شميلو  يف م�شت�شفى 
:)ASCO( ال�شريري

�شحي  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  وات��ب��اع  ال��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  م��ن  "كل 
يتم حتديد  الأخ��رى، ومل  الطبية  امل�شاكل  مفيد من حيث 

التف�شريات العلمية الأ�شا�شية ب�شكل كامل، ولكن خال�شة 
القول هي اأنه اإذا اأراد النا�ض تقليل فر�شهم يف الوفاة من 

اأنواع  من  والعديد  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض 
ال�شرطان ، فاإنهم بحاجة اإىل مراقبة نظامهم الغذائي 

وممار�شة الريا�شة".
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العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8378/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكني املرجتعني رقم )000065-000156( وال�شادرين عن املنفذ �شده 
من بنك دبي التجاري - فرع دبي بقيمة )1116249( درهم .

طالب التنفيذ : اليماحي للمقاولت والنقل - وميثلها مديرها/حممد حم�شن مو�شى �شالح
عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �شارع �شارع املكتوم - مبنى بناية B62 - �شقة 

الطابق الثاين 204
ال�شام�شي  �شعيد حممد مفتاح  - ومتثلها/موزة  للمقاولت  العاليمة  التاألق  �شركة   -1  : اإعالنه  املطلوب 

- �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1121764( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5062/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 597/2022 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )424229.75( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب التنفيذ : م�شنع النجوم للخزانات البال�شتيكية �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - ميدان بني يا�ض - برج ديره - �شقة 2/209 بجوار حمطة مرتو 
gheyath@emirates.net.ae:بني يا�ض - رقم مكاين 2953195734 - الربيد اللكرتوين

املطلوب اإعالنه: 1- بيفر جلف للمقاولت �ض.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده
املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  :ق��د  الإع���الن  مو�شوع 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )424229.75( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  412/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/995 عقاري جزئي واملعدل بال�شتئناف 
للر�شوم  �شامال  دره��م   )639815( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، عقاري  ا�شتئناف   2021/1711 رقم 

وامل�شاريف 
طالب التنفيذ : عدنان يو�شف منال

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة - برج ال�شاطئ 1- �شقة رقم 1708
املطلوب اإعالنه: 1- �شركة الوادي الخ�شر للعقارات ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده

املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  :ق��د  الإع���الن  مو�شوع 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )639815.00( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - انينايا جود�شبوير اجرييجا
جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003543/ 

اإىل املحكوم عليه : انينايا جود�شبوير اجرييجا 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:اجرة 
ال�شارقة ذ.م.م  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :25373
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

اأداء اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002488/ 

اإىل املحكوم عليه : �شيخ حممد عمران حممد 
املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
املنفذ:رحمن احمد مق�شود مق�شود، اجلن�شية باك�شتاين  ، يف الق�شية امل�شار 
اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :42782.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل 
)15( يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن 

ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  7253/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2611 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1056715 درهم( 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:�شامح حممد �شعيد حممد عبد الغني 
عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع الحتاد - مبنى الر�شتماين - �شقة اخلام�ض - مكتب 506 - نف�ض بناية معر�ض ني�شان 

لل�شيارات  - وميثله :ح�شن عبداهلل حممد العبدويل 
املطلوب اإعالنه : يو�شف خمي�ض عبداهلل يو�شف النقبي 

عنوانه :المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع املرقبات - مبنى مركز حمر عني - �شقة الثالث 1304 - 0552424240 
EMIRATES@GMAIL.COM

مو�شوع الإعالن :املنفذ �شده:�شركة المارات لنظمة ميادين الرماية ذ.م.م
العقار  بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م   05:00:00 ال�شاعة   2022/8/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   
http://www. الإل���ك���رتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الإم�����ارات  )���ش��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ل��دى  اأدن����اه  اأو���ش��اف��ه  املو�شحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
رقم   - الوىل  اخل��ريان  املنطقة   - وح��دة عقارية  العقار  :ن��وع  املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�شروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن 
1406 - التقييم  ال��وح��دة  اي���ه - رق���م   18 ���ش��اي��د  امل��ب��ن��ى ك��ري��ك  ا���ش��م   - 1 امل��ب��ن��ى  104.58 م��رت م��رب��ع - رق���م  امل�����ش��اح��ة   - 115 الر�����ض 

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: مالحظات    - درهم   2.297.063.14

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001995 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد ر�شي ل�شيانة املباين ذ.م.م ومن ميثلها قانونا
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  اأمام مكتب   2022/8/11 انت مكلف باحل�شور بجل�شة  لذا 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
مدير الدعوى رقم 2 - دائرة اليوم الواحد( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/7/28  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
مذكرة اإعالن املدعي عليها بالن�صر

يف الدعوى رقم 2021/459 اإداري كلي
اىل املدعي عليها/جاري�شما فا�شونز FZE جمهولة حمل القامة ، مبا ان املدعية/جي.جي 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم  اأقامت يف مواجهتكم الدعوى  ، قد  هو�شريي بي.يف.بي ليمتد 
التايل  القرار  م  ب��ت��اري��خ:2022/7/4  اأ�شدرت  قد  البتدائية  اأبوظبي الحتادية  ب��ان  حمكمة 
ال�شادر عن حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية/املحكمة البتدائية  )بال�شارة اىل احلكم 
املدنية - بتاريخ:2022/5/23 يف الق�شية املذكورة اعاله واملت�شمن ندب خبري حقوق امللكية 
طه  اأب��و  حممد  علي  اخلبرية/اإ�شراقه  ن��دب  تقرر  بانه  علما  نحيطكم  والفكرية  ال�شناعية 
اجتماعات  ح�شور  ب�شرورة  نعلنكم  وعليه   ، والفكرية  ال�شناعية  امللكية  التخ�ش�ض:حقوق 
افنيو  املنتدبه يف الدعوى وعنوانها:بناية �شيتي  اأبو طه  اخلربه امام اخلبرية/ا�شراقة علي 
ال�شابع مكتب رقم 704 منطقة بور�شعيد - مقابل ديرة �شيتي �شنرت - رقم مكاين  ال��دور   -
3225493941 - هاتف رقم:042959552 - وقد حتدد لالجتماع يوم الثنني املوافق:2022/8/8 

يف متام ال�شاعة الواحدة 2:00 ظهرا
اخلبرية/اإ�شراقة علي اأبو طه/خبرية ملكية فكرية 

حمكمة اأبوظبي
حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية

70197 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن بالن�شر

رقم 2022/149835 
املنذر:م�شنع املرج للرخام واجلرانيت ذ.م.م

املنذر اليه:�شمري كمال ابراهيم الن�شاري
املو�شوع:اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

مبلغ  �شداد  بوجوب  اليه  املنذر  النذار  هذا  مبوجب  املنذره  تكلف 
وثماين  درهم  وت�شعون  الف  واربعة  مائة  اماراتي  درهم   )104.090.28(
وع�شرون فل�ض - خالل مدة خم�شة )5( اأيام من تاريخ العالن وال �شت�شطر 
املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية ل�شتيفاء مبلغ املديونية امل�شتحقة 

يف ذمة املنذر اليها.
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
MOJAU_2022- 0078033 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء
اخطار عديل للوفاء مببلغ 37800 درهم

املخطر:كامران عبدالغني ، باك�شتان اجلن�شية واحمل هوية رقم:784197895959050
بالوكالة عنه/ب�شري احمد حممد عبداهلل ، باك�شتان اجلن�شية ويحمل هوية رقم:784199413526106 مبوجب وكالة �شادر 

من كاتب عدل حماكم دبي بتاريخ:2021/7/7 - العنوان عجمان �شارع الكويت هاتف رقم:0556919764
املخطر اليه:تخلي�ض خلدمات املعلومات التجارية ذ.م.م ومن ميثلها قانونا

العنوان:عجمان - منطقة ال�شناعية 1 - رقم مكاين 4679708814 - هاتف رقم:0556159786
اعالن بالر�شائل الن�شية يف حال تعذر العالن على العنوان/هاتف رقم:0556159786.

ال�شرح:املخطر اليه حرر �شيكات للمخطر مببلغ 37800 درهم مو�شوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه 
حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�شرف ال�شيك ال انه ارتد دون �شرف ب�شبب غلق احل�شاب وبيانه كالتايل 1- ال�شيك 

رقم 384546 مببلغ 18900 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2020/6/25 وامل�شحوب على بنك ابوظبي الول.
الول وحيث  ابوظبي  بنك  وامل�شحوب على   2020/4/25 ا�شتحقاق  بتاريخ  18900 درهم  384545 مببلغ  ال�شيك رقم   -2

ان املدعي قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.
لذلك فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�شة ايام من تاريخ اخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الجراءات 

القانونية واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
MOJAU_2022- 0080260 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/عي�شى �شعيد �شامل �شعيد ال�شويدي اماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/كونهي 
حممد كالتيل يو�شف كالتيل ، هندي اجلن�شية  - يف الرخ�شة امل�شماه )حمل ال�شالن 

للخياطة( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم:27861.
تعديالت اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة لخر

ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية.
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
MOJAU_2022- 0080227 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

العربية  المارات  ، اجلن�شية  القا�شمي  ال�شيد/ال�شيخ خالد حممد خالد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
املتحدة ويحمل بطاقة هوية رقم:784196684613175 ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:خليل عبدالواحد عبدالرحمن ح�شن ، اجلن�شية المارات 
امل�شماه  الرخ�شة  يف   - رقم:784197459359721  هوية  بطاقة  ويحمل   ، املتحدة  العربية 
)�شوبر ماركت �شندباد نينوى( والتي حتمل رقم 779445 �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

ال�شارقة
�شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حازم خمتار عو�س عبد العزيز
جزئي مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003917/ 

اإىل املحكوم عليه : حازم خمتار عو�ض عبد العزيز 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:حور�ض 
قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�شار  الق�شية  يف   ، ال�شيارات   لتاأجري 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :18752
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
يف الدعوى رقم 2022/491 تعيني خربة

لدى مركز الت�صوية الودية للمنازعات
املرفوعة من املتنازع/�صيف علي احمد حممد العور

�صد املتنازع �صده/موؤ�ص�صة مزودي خدمات مركز البيانات يف مري�صن كولنج

ال�شادة موؤ�ش�شة مزودي خدمات مركز البيانات يف مري�شن كولنج
املقرر  التقنية  اخل��ربة  معتمد لجتماع  وكيل  بوا�شطة  او  للح�شور  الدعوى  اليكم  نوجه 
انعقاده يوم الثنني امل��واف��ق:2022/8/8 يف ال�شاعة 10 �شباحا وذلك مبقر مكتب اخلبري 
الكائن ب�شارع ال�شيخ زايد برج لطيفة - الطابق 5 - مكتب 501 - امارة دبي - هاتف مكتب 

043524030 - هاتف جوال:00971559500500.
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ترغبون يف تقدميها ويف حال 
تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحددة فان اخلبري 

�شيبا�شر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة
اخلبري التقني
حممد حممد �شريف حممد علي �شلطان العلماء

اإعالن بالن�شر مبوعد اجتماع اخلربة التقنية

70392

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن بالن�شر 

 693/2022/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- حنيف ان�شار الدين - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/داماك كري�شنت للعقارات �ض.ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)1675323.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

MOJAU_2022- 0080303 رقم املعاملة
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/�شوكت علي احمد بريومبارميال ، اجلن�شية الهند يرغب يف البيع والتنازل عن 

كامل ح�شته والبالغة 25% وذلك اىل ال�شيد:عبدالرحيم ثريوفته �شم�ض الدين اجلن�شية الهند.
وان ال�شيد/ابيالت بوتلون قا�شم عبداهلل ، اجلن�شية الهند يرغب يف البيع والتنازل بن�شبه 20% من كامل ح�شته 

والبالغة 50% وذلك اىل ال�شيد:عبدالرحيم ثريوفته �شم�ض الدين اجلن�شية الهند
وان ال�شيد/ابيالت بوتلون قا�شم عبداهلل ، اجلن�شية الهند يرغب يف البيع والتنازل بن�شبه 30% من كامل ح�شته 
والبالغة 50% وذلك اىل ال�شيد:تاجلدين واتاكى بيالكات اجلن�شية الهند ، يف الرخ�شة )كافترييا املعلم( والتي 
تعديالت   - القت�شادية  التنميه  دائرة  من  ال�شادرة   755533 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 

اخرى:خروج �شركاء ودخول اخر
2013 يف �شان الكاتب العدل.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية .

 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة ال�شتئنافية املدنية الحتادية
تظلم    SHCAPCIGRI2022 /0001029 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شركة الوطنية ال�شعودية ملواقف ال�شيارات
 جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/8 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  لذا 
حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة ال�شتئنافية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/8/1  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

مرية ح�شن ال�شويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
جزئي   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002450 يف  الدعوى رقم

فردية  موؤ�ش�شة  وال�شالمة  المن  لتجارة معدات  التحدي   : عليه  املدعي  اإىل 
ملالكها/ال�شيخة �شيد �شقر �شلطان القا�شمي -  جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/8 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  لذا 
حمكمة عجمان الحتادية املحكمة البتدائية املدنية -  مكتب رقم  )1 مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/7/25  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

مرمي ابراهيم البلو�شي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
  اعالن بالن�شر باللغة العربية/الجنليزية

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب ادارة الدعوى  
يف ال�شتئناف رقم : 2022/940 

بناء علي طلب امل�شتاأنف / ح�شن عبداهلل حممد الرئي�ض 
امل�شتاأنف �شده : ظهري اقبال بيك مريزا ظفر 

انت مكلف باحل�شور امام مكتب ادارة الدعوى رقم )1( مبحكمة ا�شتئناف 
ال�شارقة -  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يوم الثالثاء املوافق:2022/8/16 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بوثفك م�شتاأنف �شده.   
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70392 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  169/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/311  عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )4677174.30 

درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ:�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار )ذات م�شوؤولية حمدودة( 

عنوانه :المارات - امارة دبي - منطقة جبل علي - جممع دبي لال�شتثمار الول - بناية دبي لال�شتثمار - الطابق الثالث 
وميثله :عماد جمعة ح�شني علي اأهلي 

املطلوب اإعالنه : انرتنا�شيونال كواليتي �شتيل ذ.م.م 
عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �شارع الهباب - مبنى جممع دبي لال�شتثمار - 0501891599 - 

ashutosh.jain@ancsteel.com
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م   05:00:00 ال�شاعة   2022/8/10 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :حق منفعة ينتهي 
بتاريخ:2098/2/1 - ار�ض وماعليها من بناء - الر�ض رقم 198 - مبنطقة جممع دبي لال�شتثمار الول - رقم البلدية 598-917 

- امل�شاحة 41278.58 مرت مربع - التقييم 28.000.000 درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  141/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع العقار عبارة عن )رهن حق م�شاطحة( منطقة �شيح �شعيب 2 - رقم الر�ض 274 - رقم البلدية 238-531 - امل�شاحة 
باملزاد  لبيعه  متهيدا  وحجزه  العلني  باملزاد  لبيعه  متهيدا  وحجزه  م�شاطحة  املنفعة  نوع   -  197.055.34 املربع  بالقدم  امل�شاحة   -  18307.04

العلني - املرهون رهنا عقاريا من الدرجة الوىل
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه :امارة دبي ديرة - بور�شعيد - قرية العمال بلوك بي الطابق ال�شاد�ض مكتب 606 هاتف متحرك 0556638731 - مكتب 042525270 
- فاك�ض 97142525273 - بريد الكرتوين:info@arnhadvocates.com -  رقم مكاين 3143194981 -   وميثله :حامد جواد 

عطية اخلزرجي 
املطلوب اإعالنه : �شويت كورن للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 

3129995958 - هاتف  م��ك��اين  ال��غ��ري��ر لال�شتثمار  1 ملك  رق��م  ال��دي��ن - مكتب  ���ش��الح  ���ش��ارع  املطينة   - دي���رة   - دب��ي  ام���ارة   - :الم����ارات  ع��ن��وان��ه 
042863229 - A@YAHOO.COM - 0507230457 - 042863229:رقم:0507230457 - مكتب رقم 042855519 - فاك�ض

�شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م   05:00:00 ال�شاعة   2022/8/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   : الإع����الن  م��و���ش��وع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ش��اف��ه  املو�شحة  العقار  بيع 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام 
الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :ار�ض وماعليها من بناء - حق منفعة من 2015/4/1 اىل 2045/3/31 - املنطقة �شيح �شعيب 2 - رقم الر�ض 274 - 

رقم البلدية 238-531 - امل�شاحة 18307.04 مرت مربع - مببلغ 19000000 درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده
يف الدعوى رقم  141/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع العقار عبارة عن )رهن حق م�شاطحة( منطقة �شيح �شعيب 2 - رقم الر�ض 274 - رقم البلدية 238-531 - امل�شاحة 
باملزاد  لبيعه  متهيدا  وحجزه  العلني  باملزاد  لبيعه  متهيدا  وحجزه  م�شاطحة  املنفعة  نوع   -  197.055.34 املربع  بالقدم  امل�شاحة   -  18307.04

العلني - املرهون رهنا عقاريا من الدرجة الوىل
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه :امارة دبي ديرة - بور�شعيد - قرية العمال بلوك بي الطابق ال�شاد�ض مكتب 606 هاتف متحرك 0556638731 - مكتب 042525270 
- فاك�ض 97142525273 - بريد الكرتوين:info@arnhadvocates.com -  رقم مكاين 3143194981 -   وميثله :حامد جواد 

عطية اخلزرجي 
املطلوب اإعالنه : �شويت كورن للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 

3129995958 - هاتف  م��ك��اين  ال��غ��ري��ر لال�شتثمار  1 ملك  رق��م  ال��دي��ن - مكتب  ���ش��الح  ���ش��ارع  املطينة   - دي���رة   - دب��ي  ام���ارة   - :الم����ارات  ع��ن��وان��ه 
042863229 - A@YAHOO.COM - 0507230457 - 042863229:رقم:0507230457 - مكتب رقم 042855519 - فاك�ض

�شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م   05:00:00 ال�شاعة   2022/8/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   : الإع����الن  م��و���ش��وع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ش��اف��ه  املو�شحة  العقار  بيع 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام 
الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :ار�ض وماعليها من بناء - حق منفعة من 2015/4/1 اىل 2045/3/31 - املنطقة �شيح �شعيب 2 - رقم الر�ض 274 - 

رقم البلدية 238-531 - امل�شاحة 18307.04 مرت مربع - مببلغ 19000000 درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1155/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�شوع الدعوى : �شحيفة طعن �شد القرار ال�شادر يف املنازعة التاأمينية بالرقم 45 ل�شنة 2021 من جلنة 

ت�شوية وحل املنازعات التاأمينية دبي بتاريخ:2022/6/13 والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:اأمريكان ليف اإن�شورن�ض كومباين - فرع دبي

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - املبنى رقم/3 الطابق ال�شاد�ض - 
مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680

املطلوب اإعالنه :  1- حممد ميخائيل ا�شكندراين  -  �شفته : مدعي عليه 
املنازعة  يف  ال�شادر  ال��ق��رار  �شد  طعن  �شحيفة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�شوع 
التاأمينية بالرقم 45 ل�شنة 2021 من جلنة ت�شوية وحل املنازعات التاأمينية دبي بتاريخ:2022/6/13 والر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2022/8/9  ال�شاعة 09.00 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1719/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الرابعة رقم 201
جزئي  جت��اري  رق������م:2021/2824  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - بردبي - دب��ي - �شارع ال�شيخ زاي��د - مبنى ب��رج املنارة - �شقة 
ابراهيم  ون�شرين  املعمري  وفاطمة  املرزوقي  املحاميات/حليمة  -بوكالة   3006 مكتب   -  30 ط 

ورو�شة فولذ
وميثله:فاطمة عبداهلل حممد علي املعمري 

املطلوب اإعالنه :  1- جو�شي �شيف كومار كار �شاندا�ض  �شفته: م�شتاأنف �شده
جزئي.  جت��اري  رق�����م:2021/2824  بالدعوى  ال�شادر  اأ�شتاأنف/احلكم  قد    : الإع���الن  مو�شوع 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2022/8/8  ال�شاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70448
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العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  142/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

املذكور  العقار  رهن  عقد  ا�شل  بتذييل  القرار  ا�شدار  عن  عبارة  مرهون  عقار  وبيع  احلجز  طلب   : الدعوى  مو�شوع 
التنفيذي على العقار رقم 304 بالطابق رقم 3 مببنى اوملبيك بارك  التنفيذية والمر بايقاع احلجز  اعاله بال�شيغة 
G-88 على قطعة الر���ض رقم 82 مبنطقة احلبية الرابعة  البالغ م�شاحته 1.417.82 قدم مربع واملواقف  4 رقم 1 
الطالب  حقوق  لتح�شيل  العلني  باملزاد  وبيعه  وتثمينه  �شده  للمطلوب  واململوك  الطالب  للبنك  املرهون  دبي  بامارة 
قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ )840.738.00( درهم فقط ثمامنائة واربعون الف و�شبعمائة وثمانية وثالثون درهم 
التاأميني رقم 14  الرهن  و 26 وما بعدهما من قانون  واملادتني 25  القانون  البيع طبقا لحكام  لغري - من ح�شيلة 

ل�شنة 2008 بامارة دبي 
طالب التنفيذ : بنك الحتاد الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي التجاري - حاليا

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802 & 
804 - وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي

املطلوب اإعالنه : 1- �شوري�ض كومار �شاندر ا�شيكهار ان بيالى - �شفته: منفذ �شده
العقار  الكائنة يف  املنقولت  با�شتالم  ب��ت��اري��خ:2022/7/28 اخطاركم  البتدائية  دبي  :ق��ررت حمكمة  الإع��الن  مو�شوع 
)وحدة عقارية - املنطقة احلبية الرابعة - رقم الر�ض 82 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى اوملبيك بارك 4 - رقم العقار 
304 - رقم الطابق 3 - امل�شاحة 131.72 مرت مربع - خالل 15 يوم من تاريخ العالن وال �شيتم توريد قيمة املنقولت 

من قبل املزايد الرا�شي عليه املزاد و�شراء املنقولت وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اعالن بالن�شر 
 7584/2022/253 تنفيذ �شيكات 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- زليخة �شامل نا�شر �شامل  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تور�ض لتاأجري ال�شيارات �ض.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )8862( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اعالن بالن�شر 
 211/2022/692 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- الوادي الخ�شر للعقارات ذ.م.م  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/هيرية ن�شيب حممد بن حميدان

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )2039986( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  1086/2019/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
على حكم  بالت�شديق  والقا�شي منطوقه  - حتكيم  على عري�شة  امر   75/2018 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
التحكيم رقم 156/2017 مركز دبي للتحكيم الدويل بتاريخ 2018/4/15 ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )538.935( �شامال الر�شوم 

وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:مايكل بري�ض - بريطاين اجلن�شية - واخرون 

الهاتف  رق��م   - 1302 رق��م  13 مكتب  رق��م  الغربي - طابق  املبنى   - ب��رج �شمان   - العاملي  امل��ايل  املركز   - دب��ي  ام��ارة  املختار  عنوانه :عنوانه 
044073900 - رقم الفاك�ض:043276714 - �ض.ب:482017 - رقم مكاين 2692289414  - وميثله :يا�شني ابوبكر �شامل احلامد 

املطلوب اإعالنه : ام ئي للتطوير �ض.ذ.م.م 
 - 2072970604 715 - رقم مكاين  عنوانه :ام��ارة دبي - مدينة دبي الريا�شية - مبنى ريد ريزيدن�ض - الطابق ال�شابع - مكتب رقم 

rej@med.ae  -  044230927  -  0504992630
مو�شوع الإعالن :املنفذ �شده:�شركة المارات لنظمة ميادين الرماية ذ.م.م

العقار  بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م   05:00:00 ال�شاعة   2022/8/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   
http://www. الإل���ك���رتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الإم�����ارات  )���ش��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ل��دى  اأدن����اه  اأو���ش��اف��ه  املو�شحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :وحدة عقارية - املنطقة احلبية الرابعة - رقم الر�ض 5 - رقم 
املبنى 1 - ا�شم املبنى RED RESIDENCE - رقم العقار 2212 - امل�شاحة 693.17 مرت مربع - املقدرة ب�����:3.274.605/94 

درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
بالدعوى رقم 2022/284 تعيني خربة

املتنازع:�شركة اخلط المامي لدارة ال�شتثمار ذ.م.م
املتنازع �شده:حممد عطيه مو�شى حوا�ض

فاإنني  اع��اله  ب��ال��دع��وى  ح�شابيا  خبريا  بندبي  امل��وق��رة  دب��ي  حماكم  حلكم  تنفيذا 
  manea.atlas@gmail.com:ادعوكم للتوا�شل مع اخلبري عرب الربيد اللكرتوين
او الت�شال به لتقدمي ما لديكم من م�شتندات وا�شتكمال باقي الج��راءات على ان 
يكون ذلك خالل مدة �شبعة ايام عمل من تاريخه ، علما بان اخلبري �شوف يبا�شر 
اجراءات اخلربة وفقا ملا مت تكليفه باملحكمة املوقرة وعليه يرجى اللتزام بالتوا�شل 

باخلربة وتقدمي امل�شتندات اخلا�شة بالدعوى اعاله.
اخلبري احل�شابي
مانع املن�شوري

 اإعالن بالن�شر لتقدمي م�شتندات
والتوا�شل مع اخلربة

70197
العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

MOJAU_2022- 0079437 رقم املعاملة
تنازل/وبيع

اعالن
التجاري  الرخ�شة  ميلك  اجلن�شية  اماراتي   - الطويل  عبداهلل  �شلطان  ال�شيد:يا�شر  ان  حيث 
)الوهاج للحدادة( رخ�شة جتارية تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شه رقم 560152 حيث ان 
ال�شيد:يا�شر علي �شلطان عبداهلل الطويل - اماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
خليفة  عبداهلل  ال�شيد  100% اىل  البالغة  للحدادة(  )الوهاج  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته 
القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل  ال�شكل  تغيري   - اماراتي اجلن�شية   - الكتبي  عبداهلل هويدن 

وكيل خدمات - ا�شافة �شريك/�شركاء
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
MOJAU_2022- 0079209 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن

التجارية  الرخ�شة  ميلك  اجلن�شية  بنغالدي�شي   - احمد  في�ض  احمد  ال�شيد:�شابر  ان  حيث 
)الدكتور ملقاولت الملنيوم والزجاج( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شة 
رقم:25682 حيث ان ال�شيد:�شابر احمد في�ض احمد - بنغالدي�ض اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية )الدكتور ملقاولت الملنيوم والزجاج( البالغة 
100% اىل ال�شيد:حممد بالل ح�شني حممد اببو طاهر - بنغالدي�ض اجلن�شية تنازل �شاحب 

الرخ�شة لخر
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - الن�شمة ل�شتقدام اليدي العاملة
جزئي مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002417/ 

اإىل املحكوم عليه : الن�شمة ل�شتقدام اليدي العاملة 
الرقم   - ال�شامل  املدينة  �شرطة  مركز  بجوار   - الب�شتان  منطقة   - عجمان  العنوان:امارة 

املكاين:4682709358 - هاتف رقم:0506391992 - 0552474748
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:عبداملجيد عبداهلل 
جا�شم �شليمان البلو�شي - اجلن�شية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :8316.0
اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
 - يوم  جل�ش�شة  بح�شور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم 
بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حال  ويف  املذكورة  املحكمة  امام   - ال�شاعة   - املوافق 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0004213 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : منجره نور الفيحاء ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم بان املدعي/عزير حممد عبدالر�شيد - اجلن�شية باك�شتان يف الدعوى رقم 2022/4213 
الزام  فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رقع  قد  الثالثة  الدائرة  العمالية  الواحد  اليوم  دائرة 

املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )4900( درهم بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف.
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  لذا 
او  �شخ�شيا   )15 رقم  الدعوى  رقم  )مكتب مدير  -  مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/8/2  
مكتب اخلدمات الق�شائية      
�شعيد خلفان را�شد ال�شعايل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 70535
اعالن بالن�شر

 2022/150045
املنذر:خليفة عبداهلل احمد لوتاه - اماراتي اجلن�شية

املنذر اليه:الوجاهة للخياطة والتطريز
املو�شوع النذار العديل رقم حمرر 2022/1/196952

يخطر املخطر اليه بتجديد العقد وت�شديد امل�شتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة اأق�شاها 
يف  رغبته  لعدم  العقد  انتهاء  بعد  العقار  واخالء  الخطار  هذا  ا�شتالمه  تاريخ  من  يوم   30
ا�شالح ما  ت�شلمها عليه مع  التي  ال�شواغل وباحلالة  التجديد وت�شليمها للمخطر خالية من 
قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم املفاتيح و�شداد م�شاريف ا�شتهالك الكهرباء واملياه 
حتى تاريخ الخالء الفعلي واي ا�شرار اخرى ترتبت على عدم التزام املخطر اليه وال �شي�شطر 
املخطر اىل اتخاذ الجراءات الق�شائية الالزمه للمطالبة مبا ذكر مع التعوي�ض اجلابر للعطل 

وال�شرر وحتمل املخطر اليه كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3693/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

بقيمة  �شدهم  املنفذ  عن  وال�شادر   )000048( رق��م  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
)92484( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : ان ان بي لتجاره املواد الغذائيه ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - ا�شبكت تاور - بجوار باي افينيو مول - الدور 32 - مكتب 
رقم 3202 - هاتف رق����م:0508810185 - 0569011505 - ه��ات��ف:042594391 - ����ض.ب:103951 - مكاين 

رقم:2528187378 - وميثله:امل خمي�ض دروي�ض حممد البلو�شي
 - ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ا�شو�شييات�ض  باراموند   -2 جبابالدين  احمد  ار�شاد   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، وامل�شاريف  للر�شوم  �شامال  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )92484(
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:525/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية ع�شر رقم 761
�شبعة  وخم�شمائة  اللف  �شبعة   )7547.68( للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
والر�شوم  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا  و�شتون  وثمانيه  درهما  واربعون 

وامل�شاريف  . 
املتنازع:ان ان بي لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �شارع �شارع ال�شيخ زايد - مبنى برج ا�شنب التجاري - 
�شقة الطابق 42 مكتب 4201 - بالقرب من زيت وزعرت 

املطلوب اإعالنه :  1- قرياط لتجارة اللحوم �ض.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي )7547.68( 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا  و�شتون  وثمانيه  درهما  وارب��ع��ون  �شبعة  وخم�شمائة  اللف  �شبعة 
 54 امل��ادة  لن�ض  وفقا  للخ�شومة  منهي  ق��رار  ا�شدار  املحكمة  ق��ررت  وامل�شاريف-  والر�شوم  ال�شداد  وحتى  املطالبة 
من الالئحة التنظيمية لقانون الج��راءات املدنية وقررت مبثابة احل�شوري الزام املتنازع �شدها بان توؤدي مبلغ 

)68.7547( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمتها الر�شوم وامل�شاريف .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1154/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية  رقم 203

مو�شوع الدعوى : الزام امل�شتدعي �شده ب�شداد مبلغ وقدره والبالغ )60.000( درهم �شتون الف درهم مع الفائدة القانونية 
املعجل بال  بالنفاذ  المر  �شمول  التام مع  ال�شداد  ال�شتحقاق احلا�شل يف 2022/1/5 وحتى  تاريخ  �شنويا من  بواقع %12 

كفالة - الزام امل�شتدعي �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شرف الدين بابو تارايل تارايل بابو

عنوانه:المارات  - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع الحتاد - مبنى بيزني�ض افينو - �شقة 5/514 ني�شان
املطلوب اإعالنه :  1- �شهيل بوتاتو فالييل  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/5/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
�شرف الدين بابو تارايل تارايل بابو ببعد الطالع على امللف الرقمي املذكور اعاله وبحث املطالبة الواردة فيه حيث تبني 
توافر �شروط امر الداء فيها والتكليف بالداء وفق مقت�شيات الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدية ، امرة املحكمة 
يف مادة جتارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره والبالغ )60.000( �شتون الف درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  ، حكما مبثابة احل�شوري  املعجل  النفاذ  طلب 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1533/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 35/2022 نزاع حمدد ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )7835( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف وتنفيذ احلكم ح�شب منطوقه .
طالب التنفيذ : اي بي ورلد كاترينغ فا�شيليتي ماجنمنت )منطقة حرة( وميثلها مالكها ومديرها/

جيو�شيبى اي�شبو�شيتو - ايطايل اجلن�شية
عنوانه:المارات - امارة دبي - ابراج بحريات جمريا - بناية تيفاين تاورز - وحدة رقم 501

املطلوب اإعالنه : 1- حممد علي علويه - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7835.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4850/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 500/2022 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )157555( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة عبداهلل يحي رم�شان الزهراين للخ�شار والفواكهة

رقم   - ال�شديق  اأبوبكر  م��رتو  حمطة  م��ن  بالقرب  ���ش��ارة  بناية   - دي��رة   - دب��ي  ام���ارة  عنوانه:العنوان 
هاتف:0565482228

املطلوب اإعالنه : 1- تبيان املعاين للتجارة �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)157555( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:924/2022/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 547
مو�شوع الطعن : قبول الطعن �شكال ومو�شوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�شتئناف ل�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �شده بالر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب . 
الطاعن:وليد بن ذيبان للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - وميثله املحامي/وليد حميد خليفه 

بن ذيبان الفال�شي
ام��ارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زاي��د - مبنى برج ال�شالم - �شقة  عنوانه:المارات - 

1106 - وميثله:اميان يون�ض حممد ا�شماعيل الرفاعي
املطلوب اإعالنه :  1- ا�شماعيل اجلعبي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية  -  مطعون �شده 

يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �شحيفة  من  بن�شخة  نبلغكم    : الإع��الن  مو�شوع 
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن .

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:953/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

مو�شوع املنازعة : مطالبة مالية مببلغ وقدره )17.000( �شبعة ع�شر الف درهما والفائدة التاأخريية بواقع 
5% من تاريخ املطالبة الق�شائية ولغاية ال�شداد التام  . 

املتنازع:�شركة املالحة القطرية اللوج�شتية - واخرون
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - اخلليج التجاري - كربي كون تاور - الطابق 12 بالكامل 
- م��ك��اين:2666989989 - ه��ات��ف:044058444 - هاتف م��ت��ح��رك:0506247057 - فاك�ض:5824 دبي - بريد 

اللكرتوين:yameen@M - وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل 
املطلوب اإعالنه :  1- الو وود المارات ل�شناعة ال�شغال املعدنية �ض.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة مالية مببلغ وقدره )17.000( �شبعة ع�شر 
الف درهما والفائدة التاأخريية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية ولغاية ال�شداد التام ، وحددت لها 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا  ال�شاعة:09:00  امل���واف���ق:2022/8/8  الثنني  ي��وم  جل�شة 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 70459

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4464/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4585/2021 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )1279545.85( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شرياميك راأ�ض اخليمة �ض.م.ع

عنوانه:را�ض اخليمة عنوانها املختار امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - 
مبنى رقم/3 الطابق رقم/6 مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680

املطلوب اإعالنه : 1- بيفر جلف للمقاولت �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1279545.85(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5117/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3319/2019 جتاري جزئي  .

طالب التنفيذ : عظمت حممود
اأ�شكوير 12 -  ب��اي  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - بردبي - اخلليج التجاري - �شارع الب��راج - 

الطابق 3 - مكتب 303 مكاين:2687286633
املطلوب اإعالنه : 1- نامييك�ض برتوليوم م.د.م.�ض - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )21715( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية ال�شرعية

ال�شخ�شية   الحوال   AJCFISHPAF2022 /0000112 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / نا�شر حممد وكيل حممد - العنوان:9473791 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/6/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / 
للمدعية:بيبي  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحكمة  :حكمت  التايل  وكيل   حممد  نا�شر  رئي�شة  رئي�شة  بيبي 
املدعية  اول:بتطليق   - املدعي عليه:نا�شر حممد وكيل حممد  وكيل )على(  نا�شر حممد  رئي�شه  رئي�شه 
من املدعي عليه طلقة بائنة للهجر وعلى املدعية اح�شاء عدتها من هذا التطليق من تاريخ �شريورة حكم 
التطليق باتا - ثانيا:اثبات ح�شانة املدعية لبنتها من املدعي عليه ح�شنة - ثالثا:برتك املدعية للمطالبة 
رابعا:يتحمل   - الرتك  مب�شاريف  والزامها  عليه  املدعي  قبل  دعواها  �شحيفة  يف  الواردة  طلباتها  ببقية 
املدعي عليه ر�شوم الدعوى وم�شروفاتها ومبلغ )1000( درهم من مقابل اتعاب املحاماة ماعدا م�شاريف 

الرتك ، يعلن املدعي عليه باحلكم بالن�شر
�شدر احلكم مبثابة احل�شوري وتلي علنا يف يوم اخلمي�ض 17/ ذو القعدة 1443 ه��� - املوافق2022/6/16 م 
با�شم �شاحب ال�شمو رئي�ض دولة المارات العربية املتحدة و�شلى اهلل على نبينا حممد واله و�شحبه و�شلم ، 

حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002395/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد اكرب جنا عامل بهيان 
حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:النهام 
قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�شار  الق�شية  يف   ، للعقارات  
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :12124.0

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل 
)15( يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حال تخلفك عن 

ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003037/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد اكرب جنا عامل بهيان 
حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:النهام 
للعقارات ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب 
املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :17924.0

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل 
)15( يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حال تخلفك عن 

ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002396/ 

اإىل املحكوم عليه : جنيد قيوم عبدالقيوم 
حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:النهام 
للعقارات ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب 
املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :21924.0

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل 
)15( يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حال تخلفك عن 

ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
MOJAU_2022- 0078386 رقم املعاملة

اخطار عديل بالوفاء
اخطار عديل للوفاء مببلغ 5000 درهم

 - رقم:784197895959050  هوية  واحمل  اجلن�شية  باك�شتاين   - عبدالغني  غني  كامران  املخطر 
العنوان:عجمان �شارع الكويت هاتف رقم:0556919764

املخطر اليه:حممد ديدار العامل نور حممد - بنجالدي�ض اجلن�شية ويحمل هوية رقم:784196283598603 
- العنوان:عجمان - منطقة ال�شناعية 1 - رقم مكاين:4679708814 - هاتف رقم:05566159786

اعالن بالر�شائل الن�شية يف حال تعذر العالن على العنوان/هاتف رقم:05566159786
بالتوقيع  املخول  قبل  املحرر من  ال�شيك  درهم مو�شوع   5000 للمخطر مببلغ  �شيك  اليه حرر  ال�شرح:املخطر 
ب�شبب  دون �شرف  ارتد  انه  ال  ال�شيك  املدعي ل�شرف  توجه  ال�شيك  ا�شتحقاق  بتاريخ  انه  املدعي عليه حيث  عن 
غلق احل�شاب وبياناته كالتايل:1- ال�شيك رقم 200428 مببلغ 5000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2022/7/12 
واملح�شوب على بنك �شتاندرد ت�شارترد  وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه 
واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى لذلك فاننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديونية املذكور خالل 
خم�شة ايام من تاريخ اخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق 

على هذا الخطار للعلم مبا جاء به.
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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•• جموند – النم�سا – اآيري�س ميديا -الفجر:  

�شلفادور  اأن�����دري�����ا������ض   “ الأر�������ش������ي������دوق  ق������ال 
هاب�شبورج  اأ�شرة  �شليل   “ لورينجني  هاب�شبورج 
الإمرباطورية ، اإن عدد اأفراد الأ�شرة ل يتجاوز 
اأو  ���ش��ل��ط��ات  – ب���ال  ي���ت���وزع���ون  الآن   250 ال����� 
النم�شا  م��ن  ك��ل  – يف  ملكية  ال��ق��اب  اأو  منا�شب 

واملجر واأملانيا واإ�شبانيا .
حكمت  ال����ت����ي  ه���اب�������ش���ب���ورج  اأ������ش�����رة  اأن  وذك�������ر 
اأربعة  مل��دة  املجرية  النم�شاوية  الإم��رباط��وري��ة 
ق�����رون مل ت��ن��ق��ر���ض ل��ك��ن اأع�����ش��ائ��ه��ا ه���م الآن 
ممتلكاتهم  يف  ي��ع��ي�����ش��ون  ع����ادي����ون  م���واط���ن���ون 

اخلا�شة التي ورثوها عن اأجدادهم .
وكان الأر�شيدوق اندريا�ض يتحدث يف لقاء نادر 
جدا ، مع وكالة” اآيري�ض ميديا “ الإعالمية  يف 
قلعة ورثها عن والده يف مدينة “ جموند “ على 

احلدود النم�شاوية – الت�شيكية .  
حتيط بالقلعة اأ�شجار لها تاريخ ومتاثيل تروي 
ح��ك��اي��ات وج������داول م����اء ت��ن�����ش��اب م���اب���ني ح���دود 
ليزيد  خ�شبي  ج����دار  يف�شلها  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دي��ن 

ارتفاعه على املرت الواحد.
املجايدة  ب��ال��دك��ت��ور ج��م��ال  الأر����ش���ي���دوق  رح���ب 
ب��ال��ع��اط��ف��ة واحلنني  امل���ل���يء  ال���ه���ادئ  ب�����ش��وت��ه   ،
للذكريات امللكية اأيام كانت عائلته “ هاب�شبورج 
داخل  اىل  وا�شطحبني  واملجر  النم�شا  حتكم   “

القلعة حيث ي�شكن وحيداً منذ �شنوات  .
اأبناوؤه الثالثة ، ولدان يعمالن يف فيينا يف جمال 
ا�شبانيا  املو�شيقى يف  تدر�ض  وابنته  التكنولوجيا 
اأن زوج��ت��ه ه��ج��رت��ه وذه��ب��ت للعي�ض يف  يف ح��ني 

العا�شمة النم�شاوية مبفردها.
الر�شيدوق اأندريا�ض هو ابن الأر�شيدوق هوبري 
�شالفاتور والأمرية روزماري من قلعة اأنهولت ، 

في�شتفاليا ، باأملانيا. 
املوؤ�ش�ض  المرباطور  �شور  تعلق  �شقته  داخل  يف 
جوزيف والأب��اط��رة والأم���ريات والم���راء وكلها 
لوحات زيتية ا�شلية ر�شمها فناين ع�شر النه�شة 
ب��ع�����ش��رات ماليني  ال��ل��وح��ات  ت��ل��ك  وت��ق��در قيمة 

الدولرات يف الوقت احلا�شر .
اأي�شا  ت�شم  ال��ت��ي  �شقته  يف  ان��دري��ا���ض  ويقتني 
كني�شة مزينة بلوحات ومتاثيل اأ�شلية ، العديد 
م��ن الأو���ش��م��ة وال��ن��ي��ا���ش��ني وال���ت���ذك���ارات امللكية 
والهدايا  الأ�شرة  ملوك  بني  املتبادلة  والر�شائل 
وال�شجاد والقطع الأثرية الثمينة ، لدرجة اأنني 
ظنت نف�شي اأجتول يف متحف تاريخي ولي�ض يف 

�شقة �شكنية . 
ل��ل��ق��ل��ع��ة، وهي  ال��ت��اب��ع��ة  ت��وج��ه��ن��ا اإىل احل��دي��ق��ة 
تتو�شطها  واجل��م��ال  ال��روع��ة  يف  غاية  ب�شراحة 
مت��اث��ي��ل ل����الإم����رباط����ورة ج���دت���ه ومت���ث���ال اآخ���ر 
ت��اري��خ احلديقة  ع��ن  �شرحا  لنا  وق���دم  ل��وال��دت��ه 
الذي يعود اإىل اأكرث من 500 عام والتي تربع 
عامة  ح��دي��ق��ة  ت�شبح  ل��ك��ي  ال��دول��ة  ل�شالح  ب��ه��ا 
بحرية  تتو�شطها  حيث  للتنزه  النا�ض  يرتادها 

حتيط بها الزهور من كل �شوب!

غذاء على وقع الذكريات :
ت��وج��ه��ن��ا اىل مطعم جماور  اجل��ول��ة  ت��ل��ك  ب��ع��د 
طعام  تناولنا  خ�شراء  واودي���ة  جبال  على  يطل 
وهي  ا�شيلة  من�شاوية  اطباق  من  املكون  الغذاء 
 “ البطاطا  مع  ال��دج��اج  “ �شنايت�شل  عن  عبارة 
اأتاأمل  ورح��ت   ، املحلية  الفاكهة  من  وم�شروبات 
الذكريات  وال��زم��ان على وق��ع ح��دي��ث  امل��ك��ان  يف 
80 عاماً  ال�  الذي جتاوز عمره  الر�شيدوق  مع 

ولزال يعمل وميار�ض امل�شي ويحب احلياة !
بري�شنبيوغ.  قلعة  يف  “ُولدت  ان��دري��ا���ض  ي��ق��ول 

اإق��ام��ة وال��دي اآخ��ر اإم��رباط��ور للنم�شا ويف عمر 
اىل  ا�شرتي  اأف���راد  بع�ض  م��ع  �شافرت  ع��ام��اً   16
مدريد  يف  امللكية  ال���ش��رة  كنف  ظ��ل  يف  ا�شبانيا 
اأعود  ان  قبل  عاما   55 مل��دة  ا�شبانيا  يف  واأق��م��ت 

للنم�شا .
يف  وتعلم  ال�شبانية  اجلن�شية  على  حا�شل  لكنه 
للعائلة  الف�شل  ولين�شى  فيها  وعمل  ا�شبانيا 
اأ�شعب  يف  احت�شنته  ال��ت��ي  ال���ش��ب��ان��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
الظروف عقب انهيار الإمرباطورية النم�شاوية 

.
يروي لنا الر�شيدوق اندريا�ض “يف مفاو�شات عام 
1919 بني جمهورية النم�شا املنتخبة والعائلة 
الأر�شيدوق  اخ���ت���ار   ، وامل��ل��ك��ي��ة  الإم���رباط���وري���ة 
هوبرت �شالفاتور ابن الأر�شيدوق ماري فالريي 
، ولي�ض فقط  ابنة الإمرباطور فرانز جوزيف   ،
با�شم  امل��ع��روف  اإل��ي��زاب��ي��ث  ال�شهري  الإم���رباط���ور 

�شي�شي ، البقاء يف املجر. يف اأر�ض اأجداده » .
لكنه يتاأثر كثرياً عن احلديث عن اأ�شباب انهيار 
يف  وتفككها  املجرية  النم�شاوية  الإم��رباط��وري��ة 
ان  وي��ق��ول   ، الوىل  العاملية   احل��رب  بعد  املانيا 
التي  الإمرباطورية  تفكيك  اه��داف احلرب  من 
كانت الأقوى يف اأوروبا واإقامة اأنظمة جمهورية 
ان��ت�����ش��رت يف  ال��ت��ي  ال����دول  ب��رمل��ان��ي��ة منتخبة يف 

احلرب .
يقول اندريا�ض ان عائلة هاب�شبورج الإمرباطورية 
هذه  علي  ب�شالم  مت��ر  مل  العاملية  احل���رب  لكن 

العائلة العريقة .
عائلته على  اف��راد من  لديه  كان  اذا  �شاألته عما 
250 من  “ يوجد حاليا نحو  قيد احلياة قال 
النم�شا  يف  منت�شرين  هاب�شبورج  ا���ش��رة  اأع�����ش��اء 
واأملانيا واملجر ، لكن التوا�شل فيما بيننا �شعيف 
لع���ت���ب���ارات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ف��ر���ش��ت��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ال����دول 

الأوروبية »

حياتة املهنية 
باجلامعة  التحق  ع��م��ره  م��ن  ع�شر  ال�شابعة  يف 
لتبداأ  الكادميية  درا�شته  اأنهى  حيث  ا�شبانيا  يف 
ح��ي��ات��ه امل��ه��ن��ي��ة يف م���دري���د ب��اإ���ش��ب��ان��ي��ا يف جمال 
ال��وط��ن��ي��ة ووزارة  ال�����ش��ن��اع��ة  وم��ع��ه��د  ال��ب��ن��وك 
تدريًبا  ال��ق��اري��ة. ح�شر  امل��ي��اه  وق��ط��اع  ال��زراع��ة 
 ، اأوب��ورن  العذبة يف  املياه  املائي يف  ال�شتزراع  يف 
األباما ، الوليات املتحدة الأمريكية.وهو ع�شو 
ميثاق يف الرابطة الدولية لعلم الأ�شتاكولوجيا 
)IAA( التي تاأ�ش�شت يف باتون روج ، لويزيانا ، 

الوليات املتحدة الأمريكية.
ملدة 35 عاًما ، قاد الر�شيدوق اندريا�ض النظام 
الدويل للقدي�ض هوبرت يف جميع اأنحاء العامل 
اإ�شبانيا  ال��ف��رع يف   ، اآخ���ري���ن  ب��ني  ، م��ن  واأ���ش�����ض 
نوبريجا  م��اري��ا  موؤ�ش�شة  اإىل  وروم��ان��ي��ا.ان�����ش��م 
كما  باإيطاليا.  فلورن�شا  يف  الن�شطة   Ampla
اأ�ش�ض املعهد الدويل للمعرفة التقليدية بالنم�شا 
يف  متخ�ش�ض  فهو  النحو  هذا  على   .)ITKI(
“ح�شاد املطر” وتخزين املياه التي ت�شقط على 
 IPOGEA الأر�ض. بالتعاون مع اليون�شكو و
املناظر  “تراث  ح����ول  ن�����دوة   ITKI ن��ظ��م   ،

الطبيعية للربك« .

اأ�شباب تفكك الإمرباطورية .
فرانز  اغ��ت��ي��ال  مت   1914 ح���زي���ران   28 ي���وم 
النم�شاوية،  المرباطورية  عهد  ويل  فرديناند، 
مع زوجته �شويف، قتال على يد القومي ال�شربي 
وقعت  التي  احل��ادث��ة،  ه��ذه  برين�شيب.  غافريلو 
البو�شنية  العا�شمة  يف  الالتيني  “اجل�شر  على 
�شراييفو، كانت ال�شبب املبا�شر يف اندلع احلرب 

الكربى ودخول العامل ع�شرا جديدا.
النم�شاوي،  ال��ع��ه��د  ويل  اغ��ت��ي��ال  م��ن  �شهر  ب��ع��د 
املجرية،  ال��ن��م�����ش��اوي��ة  الإم����رباط����وري����ة  اأع��ل��ن��ت 
“28 متوز- يوليو  احلرب على مملكة �شربيا، 
1914”، وا�شتغلت الإمرباطورية الأملانية هذه 
الفر�شة واأعلنت احلرب على نظريتها الرو�شية. 
تكن  مل  ال��ت��ي  فرن�شا،  اأع��ل��ن��ت  ال��وق��ت  نف�ض  ويف 
ط���رف���ا، احل����رب ع��ل��ى ب��ل��ج��ي��ك��ا، وق���ام���ت اململكة 
املتحدة بغزو اأملانيا يف 4 اآب- اأغ�شط�ض 1914، 

بينما اأعلنت اإيطاليا موقف احلياد.
الأوىل،  العاملية  للحرب  الأب��رز  النتيجة  وكانت 
“النم�شاوية  اإم�����رباط�����وري�����ات  اأرب�������ع  ان���ه���ي���ار 
والأملانية”،  وال��ع��ث��م��ان��ي��ة  وال��رو���ش��ي��ة  امل��ج��ري��ة 
وتاأ�ش�شت  ال��ن��م�����ش��ا،  ع���ن  امل��ج��ر  ان��ف�����ش��ل��ت  ح��ي��ث 
و�شلوفينيا،  كرواتيا  و  و�شربيا  ت�شيكو�شلوفاكيا 
انهيار  نتيجة  ال��رتك��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  وت��اأ���ش�����ش��ت 

العديد  اأملانيا  العثمانية، وفقدت  الإمرباطورية 
من م�شتعمراتها، التي كانت ت�شيطر عليها قبل 
بدء احلرب.وا�شتمر النزاع اأكرث من اأربع �شنوات 
نهايته  ويف  ال��ع��امل.  م��ن��اط��ق  جميع  اإىل  وام��ت��د 
كانت اأوروبا منهكة، اإذ �شقط ع�شرة ماليني قتيل 

وماليني  املقاتلني،  من  جريح  مليون  وع�شرون 
اأو  اجل����وع  اأو  امل���ع���ارك  قتلتهم  ال��ذي��ن  امل��دن��ي��ني 
بقيت  التي  الدامية  ال�شطرابات  اأو  الأم��را���ض 
تهز اأوروب��ا من بولندا اإىل تركيا مرورا برو�شيا 

واملجر حتى 1923.

حوار نادر .. مع اأندريا�ض هاب�شبورج حفيد اإمرباطور النم�شا الراحل:

هذه هي اأ�صباب انهيار االإمرباطورية النم�صاوية -املجرية !
عدد اأع�صاء اأ�صرة هاب�صبورج الباقني على قيد احلياة    250

»طلع  اأن�شودة  ل��وري��ن،  �شلوى  الإجنليزية  املطربة  طرحت 
ل�شيد  حبها  ع��ن  للتعبري  امل��الئ��ك��ي،  ب�شوتها  علينا«  ال��ب��در 
الب�شرية حممد )�شلى اهلل عليه و�شلم(، وذلك عرب القناة 

الر�شمية لها على موقع  يوتيوب . 
با�شط  معاد  كلمات  لورين،  �شلوى  اأداء  علينا«  البدر  »طلع 
- ت��راث اإ���ش��الم��ي، اأحل���ان حامد ب���دوي، ت��وزي��ع اإي��ه��اب عبد 

.ICTV ال�شالم، من اإنتاج ال�شبكة الكندية
وتقول كلمات الأغنية:

طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع

وجب ال�شكر علينا
ما دعا هلل داع

pay t’wouldn I price no is There
 your  from  shining  light  the  see  To

face
freedom my are teachings Your

am I who of blueprint The
believe I and free am I

 ya  you  see  I  that  chance  my  is  Islam
Mohammad

طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع

وجب ال�شكر علينا
ما دعا هلل داع

lived ever who greatest the are You
welcomings of beautiful most The
in believe I that reason the are You

Islam of meaning true The
Jannah to right me guide Allah Ya

 ya you beside right sit I that pray will I
Mohammad

�شلوات اهلل عليك
اإجنليزية، مرت برحلة  اأغاين  �شلوى لورين، مغنية وكاتبة 
م��ن ال��ت�����ش��اوؤلت ح��ت��ى اع��ت��ن��ق��ت الإ����ش���الم وب�����داأت يف كتابة 
ح�شلت  الإن�شانية،  والقيم  البحث  يف  رحلتها  عن  موا�شيع 
على بكالوريو�ض يف مو�شيقى اجلاز، وا�شتهرت بالعزف على 

البيانو، وعرفت بع�شقها ملو�شيقى البوب.

ح�شلت �شلوى علي تدريبها مع �شتيفي فان لجن وجو�شوا 
األمو، فهما مدربني اأ�شوات م�شهورين من اململكة املتحدة، 
ق��ام��ا ب��ت��دري��ب ال��ك��ث��ري م��ن ف���رق ال��ب��وب ال�����ش��ه��رية والفرق 
ع���دد من  ال�����ش��وت��ي يف  ب��ال��ت��دري��ب  ق��ام��ا  واأي�����ش��اً  املو�شيقية 
ليتل  اآي���دول،  ب��وب  فاكتور،  اإك�ض  فوي�ض،  »ذا  مثل  ال��ربام��ج 
الأعمال،  بع�ض  اإىل م�شاركتها معهم يف  بالإ�شافة  ميك�ض«، 

كما �شاركت، اأي�شاً، فريق اأورك�شرتا �شباب اجلاز بربيطانيا 
بع�ض اأعمالهم.وقامت �شلوى لورين، موؤخًرا بجولة غنائية 
وكندا  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة  اململكة  يف  لها 
وباك�شتان واأوروب��ا، وغنت مع فنانني كبار مثل اإيد �شريان، 
وكذلك غنت للحكومة الربيطانية ولالأمري ت�شارلز كونها 

عازفة بارعة.

�صلوى لورين.. فنانة اإجنليزية مرت برحلة من الت�صاوؤالت حتى اعتنقت االإ�صالم
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ي�شور عمله التليفزيوين الأول طوال م�شريته الفنية

بعد بلوغه الـ75 عاًما.. اأرنولد 
�صوارزنيجر ي�صارك جمهوره 

طريقته للحفاظ على اللياقة 
التمرين  اإن  �شوارزنيجر  اأرنولد  قال 
الأكل  اليومي مثل  جزء من روتينه 
وال��ن��وم ، وك���ان دائ��ًم��ا ك��ذل��ك "الآن 
اأن����ا اأت�����درب ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ق���در ما 
تقدمت  كلما  اللياقة  من  اأ�شتطيع 
 Insider �يف ال�شن" ،" واأ�شاف ل

من موقعه يف تورنتو ، كندا ،
ن�شف  "اإنها    ،  Zoom ع��رب   
كل  ال�شيانة  تدريب  من  �شاعة 
هو  امل��ه��م  ال�����ش��يء  "لكن  يوم". 
اأف���ع���ل ذل���ك دائًما  ك��ن��ت  اأن���ن���ي 

ب�شكل منتظم."
املا�شي  يف  �شوارزنيجر  اع��ت��اد 
ع��ل��ى مم��ار���ش��ة ال��ت��م��اري��ن ملدة 
بداأ  ال��ي��وم،  يف  ���ش��اع��ات  خم�ض 
الأثقال  رف��ع  يف  �شوارزنيجر 
عندما كان مراهًقا يف موطنه 

النم�شا، 
�شن  يف   ،  1970 ع����ام  ويف 
اأ�شبح  وال��ع�����ش��ري��ن  ال��ث��ال��ث��ة 
اأ���ش��غ��ر ف��ائ��ز ع��ل��ى الإط���الق 
بال�شيد اأوملبيا ، الذي ُيعترب 
اأرقى م�شابقة كمال الأج�شام 

، يف م�شابقته الأوىل.
بهذه  ����ش���وارزن���ي���ج���ر  ف������از 
اجلائزة 6 مرات اأخرى بني 

عامي 1970 و 1980.
على الرغم من اأن �شوارزنيجر 
ل��ل��غ��اي��ة وفًقا  ن�����ش��ًط��ا  ي����زال  ل 
اأن  اإل   ، النا�ض  معظم  ملعايري 
ب�شفته  لي�ض  احل��ايل  نظامه 
 ، مناف�ًشا  اأج�شام  كمال  لعب 
كان يرفع الأثقال ملدة خم�ض 

�شاعات يف اليوم ، كما قال.
 ، ال�شنني  اأنه على مر  واأو�شح 
الوقت  من  املقدار  ه��ذا  انخف�ض 
بتكييف  �شوارزنيجر  وق��ام   ، تدريجًيا 

تدريبه اعتماًدا على هدفه اأو دوره التمثيلي الذي ي�شتعد له.

عامل اجلا�شو�شية
من جهة اأخرى ك�شف موقع ديلي ميل عن �شور للنجم العاملي 
الأول  التليفزيوين  عمله  ت�شوير  اأث��ن��اء  �شوارزنيجر  اأرن��ول��د 

طوال م�شريته الفنية وذلك يف تورنتو. 
التجربة  ه��ذه  ت��ك��ون  اأن  على  �شوارزنيجر  اأرن��ول��د  ويحر�ض 
بالأعمال  الفنية احلافلة  اإ�شافة جديدة فى م�شريته  مبثابة 

ال�شينمائية الناجحة. 
فى  احداثه  تدور  اجلديد  �شوارزنيجر  اأرنولد  م�شل�شل  ويعد 

اإطار من الإثارة والت�شويق حول عامل اجلا�شو�شية. 
وج���ه امل��م��ث��ل الأم���ري���ك���ي ال�����ش��ه��ري واحل���اك���م ال�����ش��اب��ق لولية 
وخا�شة  �شخ�شية  ر���ش��ال��ة  ���ش��وارزن��ي��ج��ر  اأرن���ول���د  كاليفورنيا 
قائال  القائمة،  احل��رب  و�شط  بوتني  الرئي�ض  واإىل  للرو�ض 
بكلمات خا�شة  اإليهم مبا�شرة  التوجه  اإنه يحبهم لذلك قرر 

اختارها بعناية.
اأذاع���ت  الأم��ري��ك��ي��ة   attn اأن��ت��ج��ت��ه وك��ال��ة  ف��ي��دي��و  يف مقطع 

ف�شائية يورونيوز عربية، 
و�شاركه رنولد �شوارزنيجر عرب ح�شاباته على �شبكات التوا�شل 
الج��ت��م��اع��ي ق��ال جن��م اأف���الم الأك�����ش��ن واخل��ي��ال الأمريكية: 
يتم  العامل  يف  حتدث  اأ�شياء  هناك  لأن  اليوم  اإليكم  "اأحتدث 

اإخفاوؤها عنكم، اأ�شياء مروعة حتتاج اإىل معرفتها".
وا�شتح�شر جنم ال�شينما البالغ من العمر 75 عاًما ذكرياته 
يف رو�شيا اأثناء م�شافحته لالعب كمال الأج�شام ال�شابق يوري 

برتوفيت�ض فال�شوف يف العام 1961.
كان  ع��ن��دم��ا  ا�شتلهمه  ف��ال���ش��وف  ال��رو���ش��ي  ال��ن��ج��م  اإن  وق���ال   

مراهقا، واأهداه كوبا ل يزال ي�شتخدمه حتى اليوم.
والده  اإحجام  من  الرغم  على  الأعلى،  مثله  الريا�شي  اأ�شبح 

يف ذلك الوقت،
اإن ال�شعب الرو�شي   ومنذ ذلك احلني، قال النجم الأمريكي 
البلد  رو�شيا  كانت  وبالفعل  ل��ه،  اإلهام  م�شدر  اأ�شبح  ورو�شيا 

ا البع�ض اأفالمه. الذي �شور فيه اأي�شً
م�شى اأرنولد �شوارزنيجر اإىل اأبعد من هذا هذا حني قال "اإن 
اأوكرانيا".  يف  احل��رب  ب�شاأن  عليكم  تكذب  الرو�شية  احلكومة 
اأو  ال��ق��وم��ي��ني  ول  احل����رب.  ه���ذه  ت��ب��داأ  مل  "اأوكرانيا  وت��اب��ع 

النازيني".
 "من هم يف ال�شلطة يف الكرملني هم من بداأوا هذه احلرب.. 

هذه لي�شت حرب ال�شعب الرو�شي".
واأ�شاف النجم الأمريكي: "قيل لبع�ض اجلنود اإنهم �شيقاتلون 

النازيني، 
اإن ال�شعب الأوك��راين �شيحييهم مثل الأبطال،  وقيل للبع�ض 
وقيل للبع�ض اإنهم بب�شاطة يقومون بالتمارين الريا�شية، ومل 
يعرفوا حتى اأنهم ذاهبون اإىل احلرب، وقيل للبع�ض اإنهم كانوا 
هناك حلماية الرو�ض يف اأوكرانيا.. ل �شيء من هذا �شحيح.. 
�شر�شة من  الرو�ض واجهوا معار�شة  اأن اجلنود  احلقيقة هي 

الأوكرانيني الذين يريدون حماية اأ�شرهم وبلدهم".
على  لغزوها  الرو�شية  احلكومة  بت�شوير  �شوارزنيجر  ون��دد 
"ب�شبب  اإن��ه  اأوكرانيا" وق��ال  عن  النزعة  "لنزع  حماولة  اأن��ه 

وح�شيتها، اأ�شبحت رو�شيا الآن معزولة عن املجتمع العاملي".
ا ل ُتقال لك احلقيقة ب�شاأن عواقب هذه  واأ�شاف: "اأنت اأي�شً
احلرب على رو�شيا نف�شها. يوؤ�شفني اأن اأخربكم مبقتل الآلف 

من اجلنود الرو�ض".
كما روى �شوارزنيجر بع�ض رحالته اإىل رو�شيا، وقال: "�شبب 
الرابعة  يف  كنت  اأن  منذ  اأن���ه  ه��و  الأ���ش��ي��اء  ه��ذه  لكل  تطرقي 
ع�شرة من عمري مل يكن لدي �شوى م�شاعر واحرتام ل�شعب 

رو�شيا.. 
ت�شمحوا  اأن  اآم��ل  ولهذا  الرو�شي  ال�شعب  قلب  األهمني  لطاملا 
اأوكرانيا وما يحدث  باحلقيقة حول احلرب يف  باإخباركم  يل 
اأفهم ذلك، ولكن  انتقاد حكومته،  �شماع  اأحد يحب  هناك. ل 
ما  ت�شمعوا  اأن  اآم��ل  الرو�شي،  لل�شعب  قدمًيا  �شديًقا  ب�شفتي 

�شاأقوله ".
وا�شل �شوارزنيجر طيلة ت�شع دقائق يف توجيه النداء املبا�شر 

والعاطفي للجنود الرو�ض: 
"هذه لي�شت حرب الدفاع عن رو�شيا التي خا�شها اأجدادك.. 
وم�شتقبلكم  وعائالتكم  حياتكم  �شرعية..  غ��ري  ح��رب  ه��ذه 
يتم الت�شحية بها من اأجل حرب ل معنى لها يدينها العامل 

باأ�شره!".
ثم خاطب �شوارزنيجر الرئي�ض بوتني قائاًل: "لقد بداأت هذه 

احلرب، واأنت تقودها.. ميكنك اإيقاف هذه احلرب".
الرو�ض  للمواطنني  دع��م  بر�شالة  خطابه  �شوارزنيجر  وختم 
"لقد  ال��ذي��ن تظاهروا �شد احل��رب يف ���ش��وارع ال��ب��الد وق���ال: 
عواقب  من  عانيتم  اأنكم  نعلم  نحن  �شجاعتك..  العامل  �شهد 
�شجاعتكم.، اأنتم اأبطايل اجلدد ولديكم قوة يوري برتوفيت�ض 

فال�شوف".  

��ا باأن   ج���ادل ف��ري��ق ه��ريد اأي�����شً
"ميكن  ك��م��م��ث��ل��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
مقارنتها" باأمثال جي�شون 
م��وم��وا ، وج���ال غ����ادوت ، 
وزندايا ، واآنا دي اأرما�ض 

، وكري�ض باين.
وتك�شف وثائق املحكمة 
عنها  الك�شف  مت  التي 
اأن  اأي���������ش����ا  ح����دي����ًث����ا 
ه������ريد اب����ت����ع����دت عن 
"ع�شرات املاليني من 
الدولرات" برف�شها 
التي  الأم����وال  قبول 
دي��������ب من  ج����ن����اه����ا 
 Pirates" ف��ي��ل��م 
 of the
 "Caribbean

اخلام�ض.
اأثناء  اخلام�ض  اجل���زء  ت�شوير  مت  حيث 
زواج ديب وهريد ، مما جعله "اأحد اأ�شول 
ممتلكاتهم امل�شرتكة" وح�شل على ن�شف 

الدخل الذي مت حتقيقه. 
 The Daily Beast ت�شري �شحيفة
33 مليون دولر من  دي��ب حقق  اأن  اإىل 
فمن  ل����ذا   ، ال����راب����ع   Pirates ف��ي��ل��م 
املحتمل اأنه ح�شل باملثل اأو حقق املزيد يف 

اجلزء اخلام�ض. 
قبول  رف�شت  فهي  ه��ريد  ل��دف��اع  ووف��ق��ا 
اإج����راءات طالقها ، حيث مت  اأث��ن��اء  امل���ال 
ا�شتبعاد جميع الأدلة من ا�شتخدامها يف 

حماكمة الت�شهري.
 The Daily Beast وفًقا ل�شحيفة
ا  اأي�شً امل��خ��ت��وم��ة  غ��ري  ال��وث��ائ��ق  ك�شفت   ،
مارلني  ا�شم  لإبقاء  كافح  دي��ب  فريق  اأن 

الت�شهري.  حماكمة  ع��ن  بعيًدا  مان�شون 
والأدل����ة  "الإ�شارات  ب���اأن  ال��ف��ري��ق  ج���ادل 
�شاأنها  م��ن  مان�شون"  مب��ارل��ني  املتعلقة 
مذنب  باأنه  ديب  ال�شيد  �شمعة  "ت�شويه 

من خالل نظرية الرتباط".
يف غ�شون ذلك ، حث فريق هريد القا�شي 
"الأمور  ال��ت��خ��ل�����ض م���ن ع����دد م���ن  ع��ل��ى 
قيل  التي  ال�شلة"  ذات  غ��ري  ال�شخ�شية 
وي�شتخدمها  �شيطرحها  دي��ب  فريق  اإن 

�شدها.
 زعم فريق هريد اأن " ديب ي�شعى ب�شكل 
"تت�شمن"  اأدل����ة  ت��ق��دمي  اإىل  لئ���ق  غ��ري 
وفيديو  ؛  ه����ريد  لأم�����رب  ع���اري���ة  ����ش���ور 
عر�ض واقعي ل�شقيقة اآمرب هريد ويتني 
اآمرب  ق�شتها  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��رية  ال��ف��رتة  ؛ 
لقائها  من  �شنوات  قبل  غريبة  كراق�شة 

بجوين ديب ".

اأمرب هريد تدعي خ�صارتها 50 مليون جنيه 
ب�صبب جوين ديب يف وثائق املحاكمة 

ال� 75،  اأرنولد �شوارزنيجر بعيد ميالده  الفنان  احتفل 
ومازال جنم الأك�شن الكبري يحتفظ بلياقته البدنية .

كما  ريا�شة  يف  �شوارزنيجر  ب��دء  من  عقود  �شتة  بعد 
ب�شبب  بلياقته  يحتفظ  يزال  ل   ، مرة  لأول  الأج�شام 
موقع  م��ع  حل���واره  وف��ق��ا  يوميا،  الريا�شة  ممار�شته 

.Insider
يعمل اأ�شطورة كمال الأج�شام واملمثل وال�شيا�شي ال�شابق، 
ملدة ت�شل اإىل �شاعة ون�شف يومًيا يف ركوب الدراجات 

ملدة 45 اإىل 60 دقيقة ورفع الأثقال ملدة 30 دقيقة.

مت الك�شف عن اأكرث من 6000 �شفحة من وثائق املحكمة يف ق�شية الت�شهري بني جوين ديب واأمرب هريد ، حيث ذكرت 
�شحيفة ديلي بي�شت اأن فريق هريد ادعى يف وثائق ما قبل املحاكمة اأنها تكبدت خ�شائر مالية يف نطاق "50-47 

مليون دولر" على مدى فرتة "3-5 �شنوات" ب�شبب ت�شريحات ديب الت�شهريية �شدها.
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باحثون يحذرون من عادة ا�صتحمام 
ميكن اأن ت�صبب نوبة قلبية

ُتفهم النوبة القلبية ب�شكل اأ�شا�شي من حيث ارتباطها بالأمرا�ض امل�شاحبة 
الأخ����رى )وج����ود اأك���رث م��ن ح��ال��ة واح����دة يف نف�ض ال���وق���ت(، م��ث��ل ارتفاع 

الكولي�شرتول وارتفاع �شغط الدم.
حرمان  اإىل  القلب  اإىل  ال��دم  تدفق  يف  املفاجئ  التوقف  ي���وؤدي  اأن  وميكن 
زالوا  ما  النا�ض  اأن  من  الرغم  على  خطري،  ب�شكل  الأك�شجني  من  الع�شو 

واعني ويتنف�شون.
اإىل ظهور  اأن توؤدي  اأن عددا من العادات ميكن  واأظهرت بع�ض الدرا�شات 

اأعرا�ض النوبة القلبية، واإحداها قد يحدث اأثناء ال�شتحمام.
يف  و�شيق  ال�شدر  يف  اأمل  عن  القلبية  النوبات  �شحايا  من  العديد  واأب��ل��غ 

التنف�ض يف اللحظات التي �شبقت النوبة.
املاء  م��ن  مفاجئة  لتدفقات  التعر�ض  ي��ك��ون  ق��د  اخل����رباء،  لبع�ض  ووف��ق��ا 

خطريا على الأفراد امل�شابني باأمرا�ض القلب.
وتقول موؤ�ش�شة هارفارد هيلث": "حتدث النوبة القلبية عندما يتم اإغالق 
للغاية.  بطيئا  ال��دم  تدفق  يكون  اأو  فجاأة  للقلب  التاجية  ال�شرايني  اأح��د 
املعتاد  وال�شبب  ال��ق��ل��ب.  ع�شلة  احت�شاء  اأي�����ش��ا،  القلبية  ال��ن��وب��ة  وت�شمى 

لالن�شداد املفاجئ يف ال�شريان التاجي هو تكوين جلطة دموية".
اأن ال�شتحمام باملاء البارد قد يكون له تاأثري �شلبي على امل�شابني  وذكرت 
�شربات  انتظام  ع��دم  اأو  قلبية  نوبة  اإىل  ي��وؤدي  قد  "لأنه  القلب  باأمرا�ض 

القلب".
وتت�شبب �شدمة املاء البارد يف تقل�ض الأوعية الدموية يف اجللد، ما يزيد 

من مقاومة تدفق الدم داخل اجل�شم.
اأي�شا، ما يجعل من ال�شعب  القلب  ونتيجة لذلك، يرتفع معدل �شربات 

على القلب �شخ الدم يف جميع اأنحاء اجل�شم.
لذلك.  نتيجة  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة  داخ��ل  ال�شغط  يرتفع  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 
ومن خالل الت�شبب يف ت�شيق الأوعية الدموية، ميكن اأن يوؤدي املاء البارد 
اأزم��ات قلبية، حتى يف ال�شباب ن�شبيا والذين يتمتعون ب�شحة  اإىل حدوث 

جيدة.
يف  "الغط�ض  اأن  اأظهر  الذي  بالبحث  الأمريكية  القلب  جمعية  وت�شت�شهد 
لدى  حتى  قلبية  نوبات  ي�شبب  اأن  ميكن  احل��ار  الطق�ض  اأثناء  البارد  امل��اء 

ال�شباب، والأفراد الأ�شحاء".
الغط�ض  اأن  الأع�شاء،  وظائف  علم  جملة  يف  ُن�شر  ال��ذي  البحث،  واأو���ش��ح 

املفاجئ يف املاء البارد ي�شر اجل�شم.
وت�شرح جمعية القلب الأمريكية: "ا�شتجابة اجل�شم لل�شدمة الباردة ت�شرع 
�شربات القلب وت�شبب فرط التنف�ض، والذي ميكن اأن يتعار�ض مع ا�شتجابة 

الغو�ض، ما يوؤدي اإىل عك�ض ذلك ويعمل على احلفاظ على الأك�شجني".
اإيقاعات غري  اإىل  ي��وؤدي  وال��ذي  ال���الاإرادي،  بال�شراع  وُتعرف نتيجة ذلك 

طبيعية يف القلب، ويف بع�ض الأحيان املوت املفاجئ.
القا�شية  البيئات  خمترب  يدير  الذي  تيبتون،  مايك  الربوفي�شور  واأو�شح 
اأن يتم  اإدخال املاء البارد خالل ال�شتحمام يجب  اأن  بجامعة بورت�شموث، 
بحذر. وميكن اأن يقدم ال�شتحمام باملاء البارد فوائد �شحية عند القيام به 

على نحو �شحيح، من ذلك تعزيز اجلهاز املناعي وال�شحة العقلية.

احلديث؟  الع�شر  يف  العربي  الأدب  يف  الق�شرية  الق�شة  رائد  • من 
- حممود تيمور. 

العربي؟  الأدب  عميد  هو  • من 
- طه ح�شني. 

العربي؟  الأدب  يف  املقامات  فن  رائد  • من 
- بديع الزمان الهمذاين. 

الغارب؟  على  احلبل  له  ترك  بقولنا:  نق�شد  • ماذا 
- ترك له حرية الت�شرف كما ي�شاء. 

احلديث؟  الع�شر  يف  العاملي  الأدب  يف  الق�شرية  الق�شة  رائد  • من 
- ت�شيكوف

- هل تعلم اأن ظهور التليفزيون يف العامل كان يف الوليات املتحدة الأمريكية.
- هل تعلم اأن اأبو بكر الرازي كان اأول من اكت�شف الفرق ما بني احل�شبة، واجلدري.

- هل تعلم اأن الب�شر كانوا يعتقدون اأن الراديو هو اآخر الخرتاعات الب�شرية، واأنه ل مُيكن اأن يكون بعده 
اخرتاع اأكرب.

� اأن �شوء ال�شم�ض ي�شل اإىل الأر�ض يف 8 دقائق.
� اأن تون�ض هي اأكرب دولة من حيث اإنتاج الزيتون.

� اأن نابليون بونابرت كان يق�شي وقت فراغه يف حل الألغاز.
� اأن اأول من و�شع �شورة على العملة هو الإ�شكندر املقدوين .

� اأن امل�شوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .
� اأن القلب يخفق يف اليوم اأكرث من 103 خفقة.

� اأن ال�شينيون هم الذين اإخرتعوا البو�شلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا يجوبون 
�شمال املحيط الأطل�شي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�شلة بعد اأ�شفارهم التجارية اإىل بالد امل�شرق .

� اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�ض احلوت فوق جمجمته ي�شل اإرتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار .
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البنجر
ك�����������ش�����ف م�������وق�������ع " 
 H e a l t h
املتخ�ش�ض   "info
العامة،  ال�شحة  يف 
ع�������دة ف�����وائ�����د ق����ال 
لنبات  �شحرية  اإنها 
اأنه  م��وؤك��ًدا  البنجر، 
العديد  م��ن  يحمي 
م��������ن الأم���������را����������ض 

اخلطرية.
ومتوافرة،  رخي�شة  غذائية  م��ادة  على  يحتوي  فالبنجر  للموقع،  ووف��ًق��ا 

وتوؤثر اإيجابًيا يف القلب والأوعية الدموية، واأجهزة اأخرى يف اجل�شم.
ويحتوي البنجر على ن�شبة عالية من ال�شوديوم والكال�شيوم، ما ينعك�ض 
من  حممية  وت�شبح  مرونتها  ت���زداد  التي  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة  �شحة  على 
اأمرا�ض  ال��دم، وغ��ري ذل��ك من  ب��دوره مينع ارتفاع �شغط  الت�شلب، وه��ذا 

القلب والأوعية الدموية.
اأن تناول ع�شري البنجر ب�شورة دوري��ة ومنتظمة، ي�شاعد  ويرى اخل��رباء 
على تو�شيع الأوعية الدموية، عالوة على اأنه ي�شهم يف حت�شني عمل اجلهاز 

الع�شبي والهدوء.
 4-3 البنجر  50-100 ميلليلرت من ع�شري  وين�شح املخت�شون بتناول 

مرات يف اليوم، للوقاية من اأمرا�ض الأوعية الدموية.
كما اأن تناول ع�شري البنجر ي�شهم يف الوقاية من اأمرا�ض الغدة الدرقية، 

بف�شل ارتفاع ن�شبة اليود فيه.

كان احد الفر�شان ينزل منحدراً قوياً وقد امتطى ح�شانه فزلت قدم احل�شان مما ت�شبب فى اختالل توازنه و�شقوط 
الفار�ض من عليه �شقطة قوية اطاحت به من فوق املنحدر اإىل ا�شفله، وذهب يف اغماءة طويلة ل يدرى عما حوله �شيئاً، 
ثم  يتح�ش�شه  فاأخذ  الأر���ض  امللقى على  فار�شه  اإىل  ببطء حتى و�شل  املنحدر  يهبط  واخ��ذ  نف�شه  حتامل احل�شان على 

دحرجه ليجعله نائماً على ظهره واخذ يلعق وجهه عله يفيق لكن لالأ�شف كانت الأ�شابه قوية فلم يح�ض مبا حوله. 
رقد احل�شان على الأر�ض بجانب فار�شه واغم�ض عينيه لي�شرتيح وبعد فرته قام وجتول حول املكان فوجد ماًء ف�شرب 
وارتوى واكل ع�شباً وو�شع طيناً على قدمه املجروحه ثم عاد اإىل فار�شه امللقى ار�شاً ليتح�ش�شه مرة اخرى لكن ل فائدة 
نه�شته  ثعبان، ورمب��ا  او  اأو حيه  ترك �شاحبه هنا رمبا قر�شته عقرب  فلو  يفعل  م��اذا  يعرف  ل  جل�ض احل�شان حزيناً 
الطيور اجلارحه.. ل يعرف ماذا يفعل انه بحق حزين، ويف النهاية قرر احل�شان ان يرقد بجوار �شاحبه يدافع عنه حتى 
ي�شلهما املوت معاً. اخذ احل�شان كل فرتة يقوم من مكانه ي�شرب بع�ض املاء وياأكل بع�ض الع�شب ثم يعود ملرقده ولأن 
عني املاء قريبه منهما قرر احل�شان ان يحمل �شاحبه حتى هناك رمبا ياأتي من يحتاج املاء فيعينه او ينقذه يف هذا املكان 
البعيد، فاأقرتب منه واخذ يدحرجه برفق وا�شتمر هكذا حتى افلح بالفعل يف ان ياأتي به بجانب عني املاء ثم رقد بجانبه 
ي�شرتيح. جاء الليل وذهب وقام احل�شان �شرب واأكل ووقف ي�شهل وينظر حوله ف�شمع �شوت �شهيل جياد كثرية ياأتي 
من بعيد فاأخذ ي�شهل ب�شوت عال وكاأنه يناديهم ف�شمع �شهياًل ياأتي اليه يقرتب منه كل فرتة وبعد عدة دقائق كانت 
اأو حديث مودة بينهم  وكاأنه حديث هام�ض  هناك جمموعه من اجلياد تقف معه وي�شهل اجلميع ب�شوت خفي�ض معاً 
.. كان احل�شان يقرتب من �شاحبه امللقى على الأر�ض ويت�شممه ثم يعود ويحادثهم وكاأنهم قد اتفقوا على �شيئ ما.. 
بالفعل انحنى احل�شان ودحرج �شاحبه ليجعل وجهه لأ�شفل ثم رقد على الأر�ض بجواره وقام اربعه من اخليول القوية 
بالأقرتاب من الفار�ض امللقي وا�شطفوا معاً واطبقوا باأ�شنانهم على مالب�شه فرفعوه وو�شعوه فوق ح�شانه الراقد ار�شاً 
ي�شكرهم وم�شى  وكاأنه  ا�شدقائه وقد تدىل �شاحبه من فوق ظهره ثم �شهل لهم  واعتدل يف وقفته مب�شاعده  فوقف 
بهدوء ليخرج ب�شاحبه من هذا املكان وقد م�شى معه �شرب اخليول حتى او�شلوه اإىل مكاناً يعرفه جيداً ومن هناك انطلق 
م�شرعاً ب�شاحبه ووا�شل النهار بطوله حتى و�شل اإىل املنزل وهناك كان اهل الفار�ض يجل�شون منتظرين بقلق يت�شاءلون 
اإىل الداخل ليلقي  ملاذا تاأخره.. وعندما راأو احل�شان ا�شرعوا اليه واذ بهم يجدوا فار�شهم فوق ظهره جريح فحملوه 
بني يديهم العناية الالزمة، مرت اأيام وا�شرتد الفار�ض عافيته وعرف ان ح�شانه هو من جاء به اإىل هنا فذهب اليه يف 

ا�شطبله ليطمئن عليه ويقبله ب�شعادة قبلة ال�شكر من الفار�ض اإىل ح�شانه الذي لن ين�شى له هذا اجلميل ابداً.

تايلر ريديك يحتفل مع زوجته، األيك�شا دي ليون وابنه بو ، بعد فوزه بكاأ�ض نا�شكار فرييزون 200 يف �شباق 
بريكيارد يف اإنديانابولي�ض موتور �شبيدواي.  ا ف ب

األ��ي��ك�����ش��ي ك��ازان��ت�����ش��ي��ف، ع���امل املخدرات  اأع��ل��ن ال��دك��ت��ور 
الرو�شي، اأن الإفراط بتناول القهوة ميكن اأن يوؤدي اإىل 

تغريات يف احلالة العاطفية لل�شخ�ض.
اإىل  "�شبوتنيك"،  لراديو  حديث  يف  كازانت�شيف،  وي�شري 
اأن على حمبي القهوة، اأن ياأخذوا بالعتبار، اأن الإفراط 
وحتى  والتهيج  القلق  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  القهوة  تناول  يف 

العدوانية.
ويقول، " حتفز القهوة ن�شاط اجلهاز الع�شبي املركزي، 
الأرق  خلفية  وعلى  ال��ن��وم.  �شوء  ي�شبب  اأن  ميكن  وه��ذا 
ي�شبب  قد  القهوة،  من  فناجني   3-2 من  اأك��رث  وتناول 

التهيج وحتى العدوانية".
وي�شيف مو�شحا، "هنا يجب اأن نفهم اأن الكافيني يف حد 
ذاته ل ميكن اأن يوؤدي اإىل العدوانية، بل يجب اأن تكون 

هناك مواقف �شلبية حياتية م�شاحبة، مثل �شوء التفاهم 
يف العمل والبيت اأو قلة النوم".

مبا�شرا  �شببا  يكون  ق��د  القهوة  تعاطي  اأن  اإىل  وي�شري، 
للقلق املتزايد.

توؤدي  اأن  الكافيني، ميكن  زائ��دة من  "اإن جرعة  ويقول، 
اإىل القلق. وهذا ما يعرتف به الكثريون".

�شيء  كل  "قبل  يقول،  للقهوة،  اجلانبية  الآث��ار  ولتقليل 
ال�شخ�ض  يتناولها  ال��ت��ي  ال��ق��ه��وة  كمية  بتقليل  اأن�����ش��ح 
ي��وم��ي��ا. اأي ي��ج��ب الم��ت��ن��اع ع��ن ���ش��رب اأك���رث م��ن ثالثة 
الن�شف  يف  القهوة  �شرب  يف�شل  كما  ال��ي��وم.  يف  فناجني 
واإذا  النوم والأرق.  النهار، لكي ل ت�شبب �شوء  الأول من 
�شرب  عن  المتناع  فيمكنه  الإرادة،  ق��وي  ال�شخ�ض  ك��ان 

القهوة نهائيا".

الك�صف عن اآثار جانبية للقهوة غري متوقعة


