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�شتغري العامل باأ�شره.. علماء يكت�شفون »املادة املعجزة«
اكت�سف علماء مادة جديدة، اأطلقوا عليها ا�سم “املادة احلمراء” ب�سبب 
درجات  يف  تعمل  حيث  بـ”املعجزة”،  اإعالمية  تقارير  و�سفتها  لونها، 
الكهرباء  نقل  يكفي ال�ستخدامها يف  حــرارة و�سغط منخف�ستني مبا 
االأمريكية  جورنال”  �سرتيت  “وول  �سحيفة  وذكــرت  مقاومة.  دون 
اأن علماء اأمريكيني اأنتجوا اأول مادة “تق�سي على فقدان الطاقة مع 
وهو ما ميثل “اخرتاقا علميا”  حترك الكهرباء على طول ال�سلك”، 

قد يعني بطاريات تدوم لفرتة اأطول و�سبكات طاقة اأكرث كفاءة.
واملواد التي ميكنها تو�سيل التيارات الكهربائية دون اأي مقاومة، والتي 
تعرف باملو�سالت الفائقة، كانت غري عملية اإىل حد كبري الأنها حتتاج 
عادة اإىل تربيد �سديد، )حوايل 320 درجة فهرنهايت حتت ال�سفر(، 

وتعري�سها ل�سغط �سديد من اأجل العمل.
من جهتها، قالت �سحيفة “اإندبندنت” الربيطانية اإن هذه املادة كان 
العلماء يطاردونها منذ اأكرث من قرن، م�سرية اإىل اأن اكت�سافها ميكن 
اأن يوؤدي اإىل ظهور �سبكات طاقة قادرة على نقل الطاقة ب�سال�سة، مما 
�سيوفر ما ي�سل اإىل 200 مليون ميغاواط يتم فقدانها حاليا ب�سبب 
النووي، وهي  االندماج  اأي�سا يف  ت�سهم  اأن  “ميكن  وتابعت:  املقاومة. 
عملية طال انتظارها وميكن اأن تخلق طاقة غري حمدودة، اإ�سافة اإىل 

ا�ستغاللها يف القطارات عالية ال�سرعة واملعدات الطبية..«

مر�ض الوردية.. ابتعدي عن هذه امل�شتح�شرات
“الوردية”  با�سم  املــعــروف  اجلــلــدي  بــاملــر�ــض  امل�سابة  لــلــمــراأة  ميكن 
مواجهة االحمرار ال�سديد بالوجه بوا�سطة كرمي CC امل�سحح للون 
الوجه  باحمرار  يتميز  مزمن  جلدي  مر�ض  هي  والــورديــة  االأحــمــر. 
الوجه  جلد  على  و�سطحية  �سغرية  متمددة  دمــويــة  اأوعــيــة  وتــواجــد 
اإنه  واجلمال،  بال�سحة  املعنية   »Elle« جملة  وقالت  وانتفاخ.  وبثور 
بوا�سطة  الكرمي  تطبيق  ثم  جيدا،  الوجه  تنظيف  البداية  يف  ينبغي 

فر�ساة كرمي اأ�سا�ض نظيفة اأو بوا�سطة اأ�سابع نظيفة.
بالوردية  امل�سابة  املـــراأة  على  عــام  ب�سكل  يتعني  اأنــه   Elle واأ�ــســافــت  
ا�ستخدام منتجات عناية لطيفة على الب�سرة تخلو من الزيوت وبع�ض 
املواد مثل الكحول واملنثول والهاماميلي�ض؛ نظرا الأن هذه املواد تت�سبب 
يف تهيج الب�سرة. كما ينبغي االبتعاد عن م�ستح�سرات التق�سري، ومن 

املهم اأي�سا جتنب التعر�ض الأ�سعة ال�سم�ض املبا�سرة.
فــيــمــكــن حينئذ  االحــــمــــرار،  تــقــلــيــل  الــتــدابــري يف  هـــذه  تــفــلــح  واإذا مل 
للجلد  الدقيق  الك�سط  جهاز  بوا�سطة  اأو  بالليزر  العالج  اإىل  اللجوء 

.)Microdermabrasion(

كيف تواجه دوار البحر؟ تدابري مهمة واأطعمة ممنوعة
ال�سحية  املتاعب  من  يعد  البحر  دوار  اإن  كوفال  ين�ض  الدكتور  قــال 

ال�سائعة عند ال�سفر بال�سفن.
عليه معاجلة  يتعني  املــخ  اأن  اإىل  يرجع  البحر  دوار  �سبب  اأن  واأو�ــســح 
معلومات خمتلفة، مع وجود ت�سارب بني املعلومات الواردة من ع�سو 

التوازن وما تراه العيون.
واأ�ساف املمار�ض العام االأملاين اأن اأعرا�ض دوار البحر تتمثل يف التعب 

وال�سعور باالمتالء والغثيان والقيء والتعرق.
املهمة،  التدابري  بع�ض  اتخاذ  البحر من خالل  دوار  وميكن مواجهة 
هذا  يف  املــتــاعــب  تــقــل  حــيــث  ال�سفينة؛  منت�سف  يف  الــتــواجــد  اأبـــرزهـــا 

املو�سع.
االأطعمة  وكذلك  والد�سمة،  الثقيلة  الوجبات  جتنب  اأي�سا  وينبغي 
والتونة  وال�سالمي  ال�سلب  اجلــن  مثل  اله�ستامني  على  املحتوية 
املعلبة وخملل امللفوف؛ نظرا الأن اله�ستامني يعد م�سوؤوال عن ال�سعور 

بالغثيان.
كما ينبغي االبتعاد عن ال�سوكوالتة والقهوة وال�ساي االأخ�سر؛ نظرا 

الأن هذه االأطعمة ت�ساعد على اإفراز اله�ستامني يف اجل�سم.
 ،C وفيتامني  الزجنبيل  تناول  خــالل  من  الغثيان  مواجهة  وميكن 
كما ميكن اأي�سا تناول االأدويــة، التي حتد من الغثيان، باالإ�سافة اإىل 
حتفز  والــتــي  اخلا�سة،  االإبـــري  ال�سغط  �سمادات  ا�ستخدام  اإمكانية 

نقاط ال�سغط داخل الر�سغني.
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كيف يريد ال�شباب اأن 
تتعامل حكوماتهم مع العامل؟

�سوؤال جوهري طرحه مركز “بيو” االأمريكي لالأبحاث على اآالف ال�سباب 
حكوماتهم  تتعامل  اأن  ال�سباب  يريد  “كيف  يــقــول:  متقدمة،  دول   4 يف 
يف  احلــرب  اأبــرزهــا  الق�سايا،  مــن  بعدد  يتعلق  فيما  وذلــك  العامل؟”،  مــع 
اأوكرانيا والتغري املناخي. و�سمل اال�ستطالع اآالف ال�سباب يف فرن�سا واأملانيا 

وبريطانيا والواليات املتحدة، يف نوفمرب ودي�سمرب من العام املا�سي.
الي�سار  اأن�سار  مــن  ال�سباب  املواطنني  اأن  وجــدت  اال�ستق�سائية  الــدرا�ــســة 
“ي�سعرون باأن لديهم التزاما اأخالقيا مب�ساعدة اأوكرانيا، لكن لديهم اأي�سا 

�سكوك عميقة ب�ساأن دور حكوماتهم ودوافعها.
لكن الرغبَة يف م�ساعدة االأوكرانيني تفوق خماوفهم ب�ساأن قدرة حكوماتهم 

على التعامل مع االأزمة ب�سكل �سحيح.
اأمـــا اأنــ�ــســار الــيــ�ــســار ممــن يــعــطــون االأولـــويـــَة لــلــ�ــســوؤون اخلــارجــيــة، فاإنهم 
ع�سكريا،  تتدخل  عندما  �ــســوءا  االأمـــور  تــزيــد  حكوماتهم  بـــاأن  “ي�سعرون 
اإعطاء االأولوية لتحويل االأمــوال مل�ساعدة ال�سكان  اإىل  مما يقودهم غالبا 
الداخلية  ال�سوؤون  تهمهم  ممن  اليمني،  اأن�سار  من  امل�ساركون  املحليني«. 
اأوال، مييلون اإىل اإعطاء االأولوية ل�سعب بالدهم، لكنهم ي�سلطون ال�سوء 

على اأهمية ا�ستقاللية الطاقة.
ال يوؤيد هوؤالء كذلك اإر�سال ما �سّموها “�سيكات على بيا�ض” اإىل اخلارج 

ملنفعة حمدودة.
اإىل  احلاجة  فـــراأوا  اخلارجية،  بال�سوؤون  املهتمني  من  اليمني  اأن�سار  اأمــا 

مواجهة رو�سيا من اأجل اأمنهم واأمن النظام العاملي.

تخل�شت من الوزن الزائد.. 
ثم بداأت امل�شاكل

هو  الكثريين  يــراود  الــذي  اليقظة  حلم 
خالل  الــزائــد  الــــوزن  مــن  يتخل�سوا  اأن 
اأ�سهر اأو اأ�سابيع يف اأكرث التوقعات تفاوؤال، 
حتقيق  من  اأمريكية  امــراأة  وا�ستطاعت 
م�سكلتني  يف  وقــعــت  لكنها  احلــلــم،  هـــذا 
كبريتني.  وذكرت �سحيفة “ديلي ميل” 
الربيطانية اأن دريا فا�سكيز “22 عاما”، 
اأن ت�سعر بالربد با�ستمرار، لكنها مل تندم 
على فقدان الــوزن. وانخف�ض وزنها من 
كيلوغراما   51 اإىل  كيلوغراما   111
خالل 5 �سنوات، بعد اأن جرى ت�سخي�سها 
بــاأنــهــا دخــلــت مــرحــلــة مــا قــبــل ال�سكري 
لكن  بــالــدم  الــ�ــســكــر  مــ�ــســتــويــات  “ارتفاع 
الثاين  النوع  من  ال�سكري  م�ستوى  دون 
وتعني هذه املرحلة االقرتاب من املر�ض 
حينها  الطبيبة  اأبلغتها  وقــد  املــزمــن«. 
تخ�سر  مل  مــا  بال�سكري  ت�ساب  قــد  اأنــهــا 
اأذهلها باأنه دخلت تلك  من وزنها. ومما 
املرحلة يف عمر 18 عاما. ودفع اخلوف 
مــن الــتــداعــيــات اخلــطــرية لــهــذه احلالة 
ال�سابة االأمريكية اإىل اتباع اأ�سلوب �سارم 
من اأجل خ�سارة الوزن الزائد على اعتبار 

اأن مدخل ال�سرور.

م�شادات الأك�شدة يف 
ال�شاي حتمي من اخلرف �ص 23

حمار على امل�شرح وغاغا 
بدون ماكياج.. اأبرز 
حلظات حفل الأو�شكار

�سهد حفل توزيع جوائز االأو�سكار 
مميزة  حلــــظــــات   2023 لــــعــــام 
اأبــــرزهــــا يف هذا  نـــقـــدم  وطـــريـــفـــة، 
التقرير. لقاء �سديقني قدميني: 
فر�سة  االأحــــــــد  يــــــوم  حـــفـــل  كــــــان 
للقاء  كــــــوان  هـــــوي  كــــي  لــلــمــمــثــل 
فورد،  هاري�سون  القدمي  �سديقه 
 Indiana« بعدما مثال معا يف 
 Temple of»و  »Jones
قبل نحو عقدين من   »Doom
يزال  مــا  كــي  كـــان  الـــزمـــن، حينها 
بجائزة  االأخــري  فــوز  وبعد  طفال. 
هوي  �سعد  م�ساعد،  ممثل  اأف�سل 
وكان  املــ�ــســرح  اإىل  بــحــمــا�ــض  كــــوان 
مــ�ــســهــد احــتــ�ــســان فـــــورد مـــوؤثـــرا، 
ــــزة. الدي  بــعــدمــا قــــدم لـــه اجلــــائ
غاغا بدون ماكياج: حر�ست الدي 
بـــدون ماكياج،  الــغــنــاء  غــاغــا عــلــى 
ارتــدت �سروال جينز وقمي�سا  كما 
عاديني. وكان مظهر غاغا خمتلفا 
واأنــهــا حتر�ض  املـــرة، خا�سة  هــذه 

دائما على ارتداء مالب�ض فاخرة.
دعابة  لقيت  غــرانــت:  هيو  دعــابــة 
هــيــو غرانت  الـــربيـــطـــاين  املــمــثــل 
تــفــاعــال كـــبـــريا مـــن اجلــمــهــور يف 
تقدمي  وعــــنــــد  دولـــــبـــــي.  مـــ�ـــســـرح 
جائزة اأف�سل ت�سميم اإنتاجي، قال 
ماكدويل  اآنــدي  املمثلة  اإن  غرانت 
“ما تزال مذهلة”، وبعدها اأ�ساف 
اأنــهــا كــانــت تــ�ــســتــخــدم مــرطــبــا كل 
يوم يف حياتها، مربزا “هنا تظهر 

االأهمية احليوية للمرطب«.
اأدخل  املــ�ــســرح:  خ�سبة  على  حــمــار 
امل�سرح،  خ�سبة  اإىل  حــمــارا  كيمل 
وقد اأ�سار اإىل اأن هذا احلمار الذي 
الــذي �ــســارك يف  يدعى جيني، هــو 
 The Banshees of فــيــلــم 
امل�سرح:  على  دب   .Inisherin
بانك�ض  اإلــيــزابــيــث  النجمة  قــدمــت 
تاأثريات  الأف�سل  االأو�سكار  جائزة 
ب�سرية، مرفوقة ب�سخ�ض يرتدي 
منها  ــــارة  اإ�ــــس يف  �ــســخــم،  دب  زي 
فيلم  يف  ظــهــر  الـــــذي  الـــــدب  اإىل 
الـــذي   ،»Cocaine Bear«
اأخـــرجـــتـــه مــــوؤخــــرا. اإ�ــــســــادة جون 
تــرافــولــتــا: عــنــد تــقــدميــه تكرميا 
لقوا  الذين  هوليوود  ل�سخ�سيات 
قــدم جون  املــا�ــســي،  الــعــام  حتفهم 
لنجمة  عاطفية  اإ�ــســادة  تــرافــولــتــا 
نيوتن  اأولـــيـــفـــيـــا   ،»Grease«
جون. ويف هذا ال�سدد قال: “نظل 
ميوؤو�ض  بــ�ــســكــل  لــــك  خمــلــ�ــســني 
اأغنيتها  اإىل  اإ�ــــســــارة  يف  منه”، 
املذيع  احتفى  ال�سفعة:  ال�سهرية. 
قدم  الـــذي  كيمل  جيمي  ال�ساخر 
حفل توزيع جوائز االأو�سكار لثالث 
مرة يوم اأم�ض االأول االثنني بعودة 
بعد  ال�سينما  دور  اإىل  اجلــمــهــور 

جائحة كوفيد-19.

لنوم مثايل.. طريقة ع�شكرية جتعلك تغط يف نوم عميق خالل دقيقتني

ُتظهر الأبحاث العلمية اأن احل�سول على نوم �ست �ساعات فقط يجعل 

امل�سكالت  حل  اأو  العميق  التفكري  اأو  الرتكيز  تتطلب  مهمة  اأي 

 ،2018 اأجريت عام  درا�سة،  تو�سلت  اأن  و�سبق  اأكرث �سعوبة. 

�ساعات  �ست  اإىل  ملدة خم�س  ينامون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  اإىل 

الذين  الأ�سخا�س  مع  باملقارنة   %  19 بن�سبة  اإنتاجية  اأقل 

ليلة.  كل  �ساعات  ثماين  اإىل  �سبع  ملدة  بانتظام  ينامون 

كما اأن الأ�سخا�س الذين ينامون اأقل من خم�س �ساعات 

يكونون اأقل اإنتاجية بن�سبة 30 % تقريًبا.

بح�سب ما ورد يف �سياق تقرير ن�سره موقع Inc، فاإن 

كل جندي يف التدريب الأ�سا�سي ي�ستيقظ يف ال�ساعة 

م�ساًء،   9 ال�ساعة  يف  النوم  اإىل  ويخلد  �سباًحا   5

"الن�سباط  لـ  الدخول  نقطة  ي�سكل  روتــن  وهو 

اأثناء النوم"، وهي ممار�سة تتطلب تدريًبا من خالل 

النخراط يف نظام حمدد للنوم واتباعه با�ستمرار.

اأن  االأملــانــيــة  "هاوت.دي"  بــوابــة  اأوردت 
على  املحتوية  التق�سري  م�ستح�سرات 
 Alpha( هيدروك�سي  األفا  اأحما�ض 
مفتاح  تعد   )Hydroxy Acids

جمال ون�سارة الب�سرة.
اأن  باجلمال  املعنية  البوابة  واأو�سحت 
تندرج �سمن  األفا هيدروك�سي  اأحما�ض 
امليكانيكية،  الــتــقــ�ــســري  مــ�ــســتــحــ�ــســرات 
اإزالــــة خــاليــا اجللد  والــتــي تعمل عــلــى 
جتدد  وحتفيز  البثور  وحمــاربــة  امليتة 
وتعزيز  الــدم  �سريان  وتن�سيط  اخلاليا 

امت�سا�ض م�ستح�سرات العناية.
املــزايــا اجلــمــالــيــة، ميكن  هــذه  وبف�سل 
للمراأة احل�سول على ب�سرة نقية تخلو 
متجان�ض  بــلــون  وتتمتع  ال�سوائب  مــن 
و�سباباً  ــارة  نــ�ــس يــ�ــســع  وردي  ومــظــهــر 

وحيوية.
ينبغي  اأنــــــه  "هاوت.دي"  واأ�ــــســــافــــت 
املحتوي  التق�سري  م�ستح�سر  تطبيق 
مبعدل  هيدروك�سي  األفا  اأحما�ض  على 

ال يــزيــد عـــن 3 مــــرات اأ�ــســبــوعــيــاً، مع 
تنظيف  بعد  امل�ساء  يف  تطبيقه  مــراعــاة 
الــوجــه وتــركــه ملــدة 5 دقــائــق كــي يوؤتي 
ونظراً  فاتر.  مبــاء  �سطفه  ثم  مفعوله، 
امليكانيكية  التق�سري  م�ستح�سرات  الأن 
جتــعــل الــبــ�ــســرة حــ�ــســا�ــســة لــلــ�ــســوء، لذا 
فوق  االأ�سعة  من  الب�سرة  حماية  ينبغي 
البنف�سجية ال�سارة بوا�سطة كرمي واٍق 

حماية  عــامــل  ذي  ال�سم�ض  مــن 
)SPF( ال يقل عن 30.

هذا املكون مفتاح جمال الب�شرة

هو  التكتيكية  والبيئات  التدريب  يف  للنوم  التخطيط  يعد 
املواقف  متلي  فبينما  االأ�سا�سية،  القيادية  الــكــفــاءات  اأحــد 
�سبع  على  يكون احل�سول  الهدف  فاإن  ذلك،  اأحياًنا خالف 
اإىل ت�سع �ساعات من النوم كل 24 �ساعة؛ خالف ذلك، فاإن 

حتى املهام الب�سيطة ميكن اأن يتم اإجنازها ب�سعوبة.
للعمل  بالن�سبة  للغاية  مهًما  النوم  اأثــنــاء  االن�سباط  يعد 
والــعــالقــات واالأ�ــســرة ووقــت الــفــراغ، الأنــه اإذا مل يكن لدى 
املرء الكثري من الطاقة للقيام بكل هذه املهام، فاإنه �سيحقق 
ف�ساًل اأو على االأقل لن يقوم بها كما يجب. عندما ال يح�سل 
يوؤثر  فاإنه  ليلة،  كل  النوم  من  كــاٍف  ق�سط  على  ال�سخ�ض 
�سلًبا على اأدائــه يف كل جانب من جوانب حياته ويقلل من 

احتمالية اأن يكون يف اأف�سل حاالته.

نقطة البداية
اإن اختيار وقت حمدد للذهاب فيه اإىل النوم يكون يف معظم 
االأحوال اأمًرا من ال�سعب التحكم فيه. لذا، ين�سح اخلرباء 
اإغــالق كافة  اأواًل اختيار مــوعــًدا حمــدًدا يتم فيه  بــاأن يتم 
االأجهزة �سواء تليفزيون اأو هاتف اأو كمبيوتر ثم يتم اإطفاء 
املوعد منا�سًبا بحيث  بــاأن يكون  االأنـــوار. ويو�سي اخلــرباء 
�ساعات  ثماين  اإىل  �سبع  على  احل�سول  وقــًتــا  للمرء  يتيح 
من النوم؛ اإذا كان ال�سخ�ض بحاجة، على �سبيل املثال، اإىل 
ينبغي  بالطبع،  فــاإنــه،  �سباًحا.   6 ال�ساعة  يف  اال�ستيقاظ 

لن  الأنــه  فيه،  يغفو  اأن  �سيمكن  وقــت  اأقــرب  اختيار  مراعاة 
ينام على الفور اإال اإذا كان منهًكا متاًما.

اأو  الــنــوم  يف  التفكري  عـــدم  يف  الــتــالــيــة  اخلــطــوة  وتتلخ�ض 
باال�سرتخاء  ال�سخ�ض  يقوم  اأن  واإمنا فقط  النوم،  حماولة 
وقًتا  االأمـــر  ا�ستغرق  واإذا  بــهــدوء.  يتجول  عقله  يــدع  واأن 
ياأخذ  اأال  باأ�ض بذلك. ثم يحر�ض على  ليغفو، فال  طوياًل 
نف�ض  يف  الفرا�ض  اإىل  يذهب  واأن  الــتــايل،  اليوم  يف  قيلولة 
الوقت، ويعتربه وقًتا لال�ستعداد للنوم، ولي�ض وقًتا للنوم. 

مع مرور الوقت، �سيبداأ ج�سمه يف التكيف.

الطريقة الع�سكرية
ا جتربة "الطريقة الع�سكرية" للنوم، وهي عبارة  ميكن اأي�سً
عن روتني مدته دقيقتان ابتكرته كلية البحرية االأمريكية 
اأ�سفر،  قبل الطريان مل�ساعدة الطيارين على النوم، والذي 
يف غ�سون �ستة اأ�سابيع، عن متكن %96 من الطيارين من 
جال�سني  كانوا  لو  حتى  اأقــل،  اأو  دقيقتني  غ�سون  يف  النوم 
وبعد  الر�سا�سات  ت�سجيل نريان  اإىل  ي�ستمعون  على مقعد، 

�سرب قدح من القهوة للتو:

التنف�ض  مع  العينني  اإغالق  بالكامل:  الوجه  ا�سرتخاء   .1
الــوجــه ببطء،  اإرخــــاء كــل ع�سالت  بــبــطء وعــمــق. ثــم يتم 
بالفكني والوجنتني ثم  بداية من ع�سالت اجلبهة مــروًرا 

الفم والل�سان.
اأي  من  التخل�ض  بعد  والــذراعــني:  الكتف  ا�سرتخاء   .2
وكاأن  �سعور  يــبــداأ  والــرقــبــة،  الــوجــه  واإرخـــاء ع�سالت  توتر 
اجلزء  من  يبداأ  ثم  ال�سرير.  اأو  املقعد  يف  يغرق  ال�سخ�ض 
باإرخاء الع�سلة ذات  العلوي من ذراعه االأمين، حيث يقوم 
اخلطوات  ويــكــرر  بــبــطء.  والــيــديــن  وال�ساعدين  الــراأ�ــســني 
التنف�ض  موا�سلة  ويــراعــى  االأيــ�ــســر.  اجلــانــب  على  نف�سها 

ببطء وعمق.
الزفري  مع  ب�سهولة  حتقيقه  يتم  ال�سدر:  ا�سرتخاء   .3

وال�سهيق العميق ببطء.
4. ا�سرتخاء ال�ساقني: يتم البدء بالفخذ االأمين ثم ربلة 
الــ�ــســاق والــكــاحــل و�ــســواًل اإىل الــقــدم واأ�ــســابــعــهــا. ثــم يفعل 

ال�سيء نف�سه مع ال�ساق الي�سرى.
اأي  يف  التفكري  عــدم  ال�سعب  من  اإنــه  العقل:  تهدئة   .5
�ـــســـيء، لــكــن بــاملــواظــبــة عــلــى الـــروتـــني كـــل لــيــلــة �ستنجح 
يف  ب�سورة  التفكري  باأ�سلوب  اال�ستعانة  ميكن  املــحــاوالت. 
ال�سخ�ض لنف�سه  الذهن تبعث على اال�سرتخاء مثل تخيل 
م�ستلقًيا ب�سكل مريح يف الظالم. ويف حالة مل ينجح االأمر 

ميكن تكرار عبارة "ال تفكر" ملدة 10 ثوان.
واأخــرًيا، يجب اأن يو�سع يف االعتبار اأن املمار�سة بان�سباط 
هي املفتاح لتحقيق النجاح، واأن احل�سول على نوم جيد هو 
املحرك الرئي�سي للو�سول اإىل اأداء مهني و�سخ�سي اأف�سل.



األربعاء   15  مارس    2023  م   -    العـدد   13799  
Wednesday   15    March    2023   -  Issue No 13799

22

�ش�ؤون حملية

برعاية من�سور بن زايد

نهيان بن مبارك ُيكرم حمدان بن زايد �شخ�شية العام 2023
تتويج الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي بدورتها اخلام�شة ع�شرة 2023

•• اأبوظبي - الفجر
ت�صوير – حممد معني

حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير ديوان الرئا�سة، 
نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  �سهد 
اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  والتعاي�ض،  الت�سامح  وزيــر 
واالبتكار  التمر  لنخيل  الــدولــيــة  خليفة  جــائــزة 
باجلائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  اأم�ض  الــزراعــي 
يف دورتها اخلام�سة ع�سرة، بح�سور �سعادة ال�سيخ 
ومعايل  نهيان،  اآل  زايــد  بن  حمدان  بن  �سلطان 
ل�سوؤون  الــدولــة  الـــبـــواردي، وزيـــر  اأحــمــد  حممد 
الدفاع،  ومعايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب 
ومعايل  والبيئة،  املناخي  التغري  وزيــرة  املهريي 
�سعيب حمافظ مطروح يف  الــلــواء خالد  الــوزيــر 
جمهورية م�سر العربية، ومعايل الدكتور خو�سيه 
غرازيانو دا�سيلفا، مدير عام منظمة الفاو �سابقاً، 
ومعايل الدكتور عبد الكرمي الواعر، املدير العام 
امل�ساعد ملنظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم 
املتحدة، املمثل االإقليمي لل�سرق االأو�سط و�سمال 
اأع�ساء  من  وعــدد   ،)FAO-RNE( اأفريقيا 
جمل�ض  واأع�ساء  بالدولة،  الدبلوما�سي  ال�سلك 
وح�سد  باجلائزة  واملكرمني  والفائزين  االأمــنــاء، 
النخيل  بــزراعــة  واملهتمني  املخت�سني  مــن  كبري 

واإنتاج التمور واالبتكار الزراعي.
ويف بداية حفل التكرمي األقى معاىل ال�سيخ نهيان 
والتعاي�ض،  الت�سامح  وزيــر  نهيان  اآل  مبارك  بن 
رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلائزة كلمة اأ�سار فيها اإىل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  العظيم  تقديره 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زايــد  بن 
وهو الذي يوؤكد دائماً، على اأهمية اأن تكون دولة 
االإمـــــارات، منــوذجــاً وقـــدوة، يف االإ�ــســهــام يف كافة 
اإجنازات التطور العلمي، لتعزيز التعاون والعمل 
تنمية وتطوير قطاع  ما يحقق  كل  امل�سرتك، يف 
زراعة النخيل واإنتاج التمور، �سمن روؤية حكيمة، 
التي  ـــبـــادئ،  وامل للقيم  طــبــيــعــيــاً،  امـــتـــداداً  متــثــل 
زايد  ال�سيخ  له،  املغفور  الدولة،  موؤ�س�ض  و�سعها 

بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
بوافر  كلمته  يف  نهيان  ال�سيخ  معايل  توجه  كما 
�سمو  اإىل  واالحــــرتام،  التقدير  وعظيم  ال�سكر، 
رئي�ض  نائب  نهيان،  اآل  زايــد  بن  من�سور  ال�سيخ 
جمــلــ�ــض الـــــــوزراء، وزيــــر ديـــــوان الــرئــا�ــســة، على 

وتوجيهاته  اجلـــائـــزة،  لــهــذه  الــقــويــة،  م�ساندته 
�ــســمــوه الالحمدود  الــ�ــســديــدة، واعـــتـــزازه بــدعــم 
اجلائزة  حظيت  دعــمــه  بف�سل  الـــذي  لــلــجــائــزة، 
باملكانة املرموقة و�ساهمت يف حتقيق روؤية القيادة 
النخيل،  زراعــة  قطاع  وتطوير  لتنمية  الر�سيدة 
والعامل.  واملنطقة،  االإمـــارات،  يف  التمور،  واإنــتــاج 
اأن  ال�ساملة، وحر�سه على  اإطــار روؤيته  وذلــك يف 
تكون دولة االإمارات دائماً، يف املقدمة والطليعة، 
"اإن  املــ�ــســرتك، مــع اجلميع  الــتــعــاون والــعــمــل  يف 
الدولية  اأن جائزة خليفة  دائماً،  لنا  يوؤكد  �سموه 
اأداًة مهمة،  الزراعي، هي  التمر واالبتكار  لنخيل 
الب�سر،  بني  والتعاون  االلتقاء  حتقيق  يف  ت�سهم 
اخلري،  حتقيق  اأجــل  مــن  واملــهــم،  النافع  والعمل 

والرخاء، للفرد، وللمجتمع".

�سخ�سية العام
بن  نهيان  ال�سيخ  االحتفالية كرم معايل  و�سمن 
مبارك اآل نهيان �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 
الظفرة ب�سفته  نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
دعم  يف  املـــوؤثـــر  لــــدوره   2023 الــعــام  �سخ�سية 
االإمــــارات،  دولـــة  يف  الناجحة  الــزراعــيــة  التنمية 
النخيل  الـــوا�ـــســـح، يف جمـــال زراعـــــة  واهــتــمــامــه 
واإنتاج التمور، كما قام معاليه بتكرمي عدداً من 
�ساهمت  الــتــي  والــدولــيــة  الوطنية  ال�سخ�سيات 
واإنتاج  النخيل  زراعـــة  قطاع  وتطوير  خدمة  يف 

التمور، وهم: 
معايل حممد بن اأحمد البواردي الفال�سي، وزير 
الدولة ل�سوؤون الدفاع باالإمارات العربية املتحدة، 
ومعايل الدكتور خو�سية غرازيانو دا�سيلفا، املدير 
ال�سابق ملنظمة االأغذية والزراعة )الفاو(، مدير 
معهد الق�ساء التام على اجلوع، و�سعادة االأ�ستاذ 
الظاهري،  بـــن حــرمــل  �ــســاملــني  �ــســلــطــان  �ــســعــيــد 
ممثل  �سمو  ديــوان  يف  اخلا�سة  ال�سوؤون  م�ست�سار 
اللواء  الوزير  ومعايل  العني،  منطقة  يف  احلاكم 
خالد �سعيب، حمافظ مطروح بجمهورية م�سر 
الكرمي  عبد  بن  �سعود  االأ�ستاذ  و�سعادة  العربية، 
بــن عبد  اأوقــــاف �سالح  اإدارة  عــام  مــديــر  الــفــّدا، 

العزيز الراجحي، اململكة العربية ال�سعودية. 

تكرمي الفائزين باجلائزة الدولية
كما كرم معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة  الفائزين 

واالبــتــكــار الـــزراعـــي بــدورتــيــهــا اخلــامــ�ــســة ع�سرة 
التنموية  امل�ساريع  فئة  عن  فــاز  حيث   2023
واالنتاجية الرائدة بلدية مدينة العني من دولة 
البحوث  فئة  وعــن  املــتــحــدة،  العربية  االإمـــــارات 
فاز  احلديثة،  والتكنولوجيا  املتميزة  والدرا�سات 
باجلائزة منا�سفة كل من: جامعة امللك عبد اهلل 
للعلوم والتقنية ومركز النخيل والتمور باالإح�ساء 
اأبو  ال�سعودية. والدكتور �سينان  باململكة العربية 
قمر، من جامعة االإمارات العربية املتحدة، وعن 
فئة ال�سخ�سية املتميزة يف جمال النخيل والتمر 
واالبــتــكــار الــزراعــي، فــاز بــاجلــائــزة منا�سفة كل 
من  ال�ساكر  احلميد  عبد  �سمري  الــدكــتــور  مــن: 
�سالومون  ريــكــاردو  والدكتور  الــعــراق،  جمهورية 
توري�ض من الواليات املتحدة املك�سيكية، وعن فئة 
املنتجون وامل�سنعون وامل�سوقون املتميزون، الفائز 
الدكتور الي كوك �سونغ من كليات التقنية العليا 

بدولة االإمارات العربية املتحدة.

تكرمي الفائزين باجلائزة املحلية
مبارك  بــن  نهيان  ال�سيخ  مــعــايل  كــرم  ذلــك  بعد 
املبتكر  واملـــزارع  املتميز  املــزارع  بجائزة  الفائزين 
التي   2023 اخلــامــ�ــســة  بـــدورتـــهـــا  بـــــاالإمـــــارات 
بالتعاون  لــلــجــائــزة  الــعــامــة  االأمــــانــــة  تــنــظــمــهــا 
بــاملــركــز االول عن  فــاز  الــفــوعــة حيث  �سركة  مــع 
ربيع  علي  �سهيل  خليفة  ال�سغرية  املــزرعــة  فئة 
املــزروعــي، وفـــازت باملركز الــثــاين: مـــوزة حممد 

املتو�سطة  املــزرعــة  فــئــة  وعـــن  احلــمــريي،  بخيت 
فريح  خمي�ض  حممد  خمي�ض  االأول:  باملركز  فاز 
القبي�سي، وفاز باملركز الثاين: را�سد حمد م�سبح 
فار�ض ال�سام�سي، وعن فئة املزرعة فوق املتو�سطة 
خمي�ض  حــمــودة  �سعيد  علي  االأول:  بــاملــركــز  فــاز 
الـــعـــريـــاين، وفــــاز بــاملــركــز الـــثـــاين: �ــســيــف را�سد 
الكبرية  املزرعة  الزحمي، وعن فئة  �سعيد ها�سل 
خليفة  حممد  بطي  خليفة  االأول:  بــاملــركــز  فــاز 

ال�سام�سي.

املوؤمتر الدويل الأول لإنتاج وجتارة التمور
كــمــا اأعـــلـــن مـــعـــايل الــ�ــســيــخ نــهــيــان خــــالل حفل 
الدويل  املــوؤمتــر  فعاليات  انــطــالق  عــن  التكرمي 
االأول الإنتاج وجتارة التمور الذي تنظمه االأمانة 
تنمية  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون  لــلــجــائــزة  الــعــامــة 
وتطوير ال�سادرات الب�ستانية )هيا( يف جمهورية 
بعد  فعالياته  انطلقت  والـــذى  الــعــربــيــة،  م�سر 
ظهر اأم�ض الثالثاء 14 مار�ض 2023 وت�ستمر 
نخبة  مب�ساركة   2023 مــار�ــض   15 يــوم  لغاية 
مــن اخلـــرباء والــعــلــمــاء، واأ�ــســحــاب االخت�سا�ض 
العامل،  التمور حول  يف ت�سنيع وت�سويق وجتــارة 
حيث ي�ستعر�ض املوؤمتر 18 ورقة علمية تتناول 
االإنتاج  لعمليات  املــرافــقــة  والــتــحــديــات  الــفــر�ــض 
والــتــجــارة الــدولــيــة لــلــتــمــور، اىل جــانــب تعظيم 
القيمة امل�سافة وزيادة القدرة التناف�سية للتمور 

العربية.

الجتماع الأول لل�سبكة الدولية ل�سنف املجهول
كما اأ�سار معايل ال�سيخ نهيان يف كلمة حفل التكرمي 
ُتعول عليها اجلائزة جراء عقد  التي  االأهمية  اإىل 
ل�سنف  الدولية  ال�سبكة  الأع�ساء  االأول  االجتماع 
املجهول والتي انطلقت اأعمالها اأم�ض الثالثاء 14 
 ،  2023 مار�ض   15 اليوم  لغاية  وت�ستمر  مار�ض 
15 دولـــة منتجة  20 خــبــرياً ميــثــلــون  مبــ�ــســاركــة 
ل�سنف املجهول، اإدراًكا منها للتحديات التي تواجه 
زراعة واإنتاج �سنف املجهول، واالأهمية االقت�سادية 
واالجــتــمــاعــيــة لـــزراعـــة املــجــهــول يف الــعــديــد من 
اأهمية  من  ال�سنف  لهذا  ملا  الــعــامل،  حــول  البلدان 
ا�سرتاتيجية يف جتارة التمور الدولية وانعكا�ساته 
على االقت�سادات الوطنية للدول املنتجة للمجهول، 

نتمنى للمجتمعني التوفيق والنجاح.  

اإ�سادة دولية بجهود الإمارات
مدير  دونــيــو  �سو  الدكتور  معايل  اأ�ــســاد  جهته  مــن 
املتحدة  لـــالأمم  والـــزراعـــة  االأغـــذيـــة  منظمة  عـــام 
معايل  عنه  نيابة  األــقــاهــا  الــتــي  كلمته  يف  )الــفــاو( 
امل�ساعد  العام  املدير  الواعر،  الدكتور عبد احلكيم 
املتحدة،  لالأمم  التابعة  والزراعة  االأغذية  ملنظمة 
افريقيا  و�سمال  االأو�سط  لل�سرق  االإقليمي  املمثل 
بجهود  التكرمي  حفل  خالل   ،)FAO-RNE(
دولـــة االمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة وجــائــزة خليفة 
الــدولــيــة لــنــخــيــل الــتــمــر واالبـــتـــكـــار الــــزراعــــي، يف 
التمور  واإنــتــاج  النخيل  زراعــة  دعــم وتطوير قطاع 
واالبتكار الزراعي على امل�ستوى االإقليمي والدويل. 
الــريــادي لقيادة  بــالــدور  وجــدد تقديره واعــتــزازه 
يف  متثلت  والــتــي  املتحدة  العربية  االإمــــارات  دولـــة 
اهتمام �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" 
والرعاية الكرمية من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير ديوان 

الرئا�سة، لهذا احلفل. 

اإجنازات اجلائزة
الــتــكــرمي عــر�ــض فيلم الإجنــــازات  كــمــا �سمل حــفــل 
التاأثري  مــن  عــامــاً  عــ�ــســر  خم�سة  خـــالل  اجلـــائـــزة 
واإنتاج  النخيل  زراعـــة  قــطــاع  االإيــجــابــي يف خــدمــة 
وتطوير  تنمية  على  اجلــائــزة  عملت  فقد  التمور، 
امل�ستوى  على  التمور  واإنــتــاج  النخيل  زراعــة  قطاع 
اإطالق  الوطني واالإقــلــيــمــي والــــدويل، مــن خــالل 
التي  التنموية  وامل�ساريع  املــبــادرات  مــن  جمموعة 

بف�سل  وذلـــك  الــغــذائــي،  االأمـــن  تعزيز  �ساأنها  مــن 
اآل  زايــد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ودعــم  توجيهات 
ديوان  وزيــر  الـــوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان، 
بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  ومتابعة معايل  الرئا�سة، 
اآل نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�ض، رئي�ض جمل�ض 

اأمناء اجلائزة.

توقيع 4 مذكرات تفاهم
كما �سهد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  والــتــعــايــ�ــض،  الت�سامح  وزيـــر 
اجلائزة، التوقيع على اأربع مذكرات تفاهم مع عدد 
الــدولــيــة يف  الــزراعــة ومـــدراء املنظمات  مــن وزراء 
التعاون بني االأمانة  عدد من الدول بهدف تعزيز 
والدولية  االإقليمية  واملنظمات  للجائزة  العامة 
مبا ي�ساهم يف تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل 
امل�ستوى  الــزراعــي على  الــتــمــور واالبــتــكــار  واإنــتــاج 
الزراعة  وزارة  والدويل،لت�سمل  والعربي  الوطني 
واخلا�سة  املوريتانية  االإ�ــســالمــيــة  اجلمهورية  يف 
بتنظيم املهرجان الدويل االأول للتمور املوريتانية 
الزراعة  لــعــلــوم  ال�سينية  واالأكــادميــيــة   ،2022
ووزارة  ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية  يف  اال�ستوائية 
امل�ستدامة  التنمية  �ساأن  يف  والبيئة  املناخي  التغري 
للق�ساء  الـــدويل  "املعهد  و  التمر،  نخيل  لــزراعــة 
الغذائي  االأمــن  تعزيز  �ساأن  اجلوع" يف  على  التام 
والــتــنــمــيــة املــ�ــســتــدامــة، واملــجــلــ�ــض الــــدويل للتمور 
بني  التعاون  �ساأن  يف  ال�سعودية،  العربية  باململكة 
واإنتاج  النخيل  زراعـــة  قطاع  لتطوير  املوؤ�س�ستني 

التمور.

اإطالق كتابن جديدين
كما �سهد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
باللغة  التمور(  ة  ُدرَّ املجهول  )�سنف  كتاب  اإطــالق 
االإ�سبانية، بح�سور �سعادة االأ�ستاذ لوي�ض األفون�سو 
جــار�ــســيــا دي األــــبــــا، �ــســفــري املــكــ�ــســيــك لــــدى دولـــة 
االإمارات العربية املتحدة. واإطالق كتاب اخلريطة 
املناخية الأهم اأ�سناف التمور املزروعة يف جمهورية 
واالجنليزية،  العربية  بن�سختيه  العربية  م�سر 
الدمردا�ض،  احلميد  عبد  االأ�ستاذ  �سعادة  بح�سور 
الزراعية  للحا�سالت  الت�سديري  املجل�ض  رئي�ض 
�سريف  االأ�ستاذ  و�سعادة  العربية،  بجمهورية م�سر 
دولة  لدى  العربية  م�سر  جمهورية  �سفري  عي�سى 

االإمارات العربية املتحدة.

بن مبارك ُيعلن افتتاح املوؤمتر الدويل الأول لإنتاج وجتارة التمور، والجتماع الأول لل�شبكة الدولية ل�شنف املجهول، وي�شهد توقيع 4 مذكرات تفاهم •  نهيان 
• مدير عام »الفاو« يثني على ما حققته اجلائزة على امل�شتوى الإقليمي والدويل



�شحة وتغذية

23

امليكروبات  مــ�ــســادات  مــقــاومــة  متثل 
اأحد اأكرب 10 تهديدات عاملية لل�سحة 
العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  وفقا  العامة 
جديدة  اأدوات  لإيجاد  العلماء  وي�سارع 
املقاومة  ــدوى  ــع ال اأنــــواع  اأكـــرث  لــعــالج 

لالأدوية فتكا.
التي  الأبــحــاث  وت�سري 

ــــا عــامل  ــــراه اأج
جامعة  مـــن 

مــاريــالنــد 
ن  و لتعا با
املعهد  مــع 
الـــوطـــنـــي 

للح�سا�سية 
ــــس  ــــرا� والأم

اأن  اإىل  املــعــديــة، 
ـــراوة  احلـــــد مــــن �ـــس

الــــعــــدوى املـــقـــاومـــة 
لــــــالأدويــــــة بــــــدل مــن 

البكترييا  قتل  حمــاولــة 
نهجا  يــوفــر  قــد  متــامــا 

بديال للعالج.

اأو املكورات العنقودية  الـ"مر�سا"،  وك�سفت درا�ستهم عن كيفية قيام نوعني من الربوتينات بتمكني بكترييا 
الذهبية املقاومة للميثي�سيلني )MRSA(، من اإفراز ال�سموم التي جتعل النا�ض مر�سى. ويفرت�ض البحث 
اأن تعطل الـ"مر�سا"، ما يجعلها اأقل فتكا ورمبا غري  اأن العالجات التي ت�ستهدف هذين الربوتينني ميكن 

�سارة. ومثل هذا النهج من �ساأنه اأن يقلل اأي�سا من خماطر تعزيز مقاومة م�سادات احليوية.
 Proceedings of the National 2023، يف  13 فرباير  املن�سورة يف  البحثية  الورقة  وتقرتح 
Academy of Science، اأن اآليات مماثلة قد توجد يف بكترييا اأخرى، ما ي�سري اإىل اإمكانية اتباع نهج 

جديد لعالج االلتهابات البكتريية االأخرى.
وقال �سيث ديكي، االأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الطب البيطري يف جامعة ماريالند، واملوؤلف الرئي�سي للدرا�سة: 
"كنا نبحث عن طريقة بديلة للتعامل مع "مر�سا". كنا مهتمني بفهم كيف ت�سبب البكترييا املر�ض ملعرفة ما 
اإذا كان باإمكاننا التدخل ب�سكل مبا�سر يف عوامل الفوعة )عوامل ال�سراوة( التي تنتجها البكترييا. فاإذا متكنا 

من نزع �سالحها، فقد ال يكون هناك داع للقلق ب�ساأن تهربها من العوامل امل�سادة للميكروبات".
وتظهر مقاومة م�سادات امليكروبات عندما يق�سي العالج الدوائي على بع�ض اخلاليا البكتريية، ولكن 
لي�ض كلها. ومتيل البكترييا املتبقية اإىل امتالك 
اإذا  لــذلــك  الطبيعية،  املــقــاومــة  بع�ض 
اال�ستعمار،  الإعــادة  فر�سة  لديها  كان 
فاإن العدوى التالية �ستكون اأقوى يف 
مواجهة م�سادات احليوية. وقد اأدى 
املق�سود  غري  االنتقائي  التكاثر  هــذا 
اإىل ظهور جراثيم فائقة مثل "مر�سا" 

وال�سل املقاوم لالأدوية املتعددة.
الــذي يجعلها  العدوى  اإن نهج معاجلة 
اأن يق�سي على  اأقــل �سررا دون قتلها، ميكن 
اإعاقة  مت  "مر�سا"،  ويف  االنتقائي.  التكاثر  هذا  مثل  احتمالية 
هذا اجلهد من خالل حقيقة اأن البكترييا ت�سنع عدة اأنواع من ال�سموم بكرثة. اإن فهم كل اآلية واإغالقها 
ميثل حتديا كبريا. لذلك، قرر ديكي وزمالوؤه عدم النظر يف كيفية اإنتاج اخلاليا لل�سموم، ولكن كيف تفرز 

هذه ال�سموم يف م�سيفها.
ووجد العمل ال�سابق الذي قام به ديكي وفرق اأخرى اأن بروتينني يعمالن كعّبارات لنقل جزيئات ال�سم عرب 
الناقلة  البيئة اخلارجية. لكن مل يت�سح �سبب وجود النوعني من الربوتينات  اإىل  البكتريية  غ�ساء اخللية 

وكيف يعمالن. ومن دون هذا الفهم، ال ميكن للعلماء تطوير عالجات ملنع اإفراز ال�سموم.
اأزال ديكي وفريقه كل نوع من الناقالت من خالل الهند�سة الوراثية والحظوا كيف  ولفهم االآلية املتبعة، 

تفرز خاليا "مر�سا" ال�سموم.
واكت�سفوا اأن اأحد الربوتينات الناقلة يجمع �سموما حمبة للماء، اأو جذوبة للماء، تطفو يف �سيتوبالزم اخللية 
ال�سموم املحبة للماء يف الرتاكم داخل  ا�ستمرت  الناقل غائبا،  وتنقلها عرب غ�ساء اخللية. وعندما كان هذا 

خاليا "مر�سا" حيث تكون غري �سارة لكل من "مر�سا" واأي م�سيف حمتمل.
وعندما اأزال الفريق الربوتني الناقل الثاين، الكاره للماء، اأو الطارد للماء، تراكمت ال�سموم يف اخللية.

وهذا مهم، الأن هذه ال�سموم متيل اإىل التحرك من تلقاء نف�سها خارج ال�سيتوبالزم املائي وتو�سع يف غ�ساء 
امل�سيفة وخاليا  تلف اخلاليا  "مر�سا" اإىل  �سموم  فيه  تــوؤدي  الــذي  املكان  هو  وهــذا  دهنية.  االأكــرث  اخللية 
"مر�سا".لذلك، من دون بروتني الناقل الثاين، تتلف خاليا "مر�سا" ب�سبب ال�سموم الكارهة للماء. وي�سري 
هذا اإىل اأن العالجات امل�ستقبلية التي ت�ستهدف ناقال واحدا ميكن اأن تقلل من الفوعة، واأن العالجات التي 

ت�ستهدف الناقل الثاين ميكن اأن تقلل اأي�سا من ال�سراوة مع وجود تاأثري م�ساد للحيوية اأي�سا.

لعالج اأكرث اأنواع العدوى املقاومة لالأدوية فتكا

اكت�شاف قد ينهي اأكرب التهديدات ال�شحية يف العامل

م�شادات الأك�شدة يف ال�شاي حتمي من اخلرف

مواد  وهــي   - االك�سدة  مب�سادات  امل�سماة  الفالفونويد  مبركبات  غنيا  الع�سبي  امل�سروب  وياأتي 
كيميائية نباتية ت�ساعد على حماية النباتات من ال�سموم البيئية.

ومع ذلك، 
النباتية  الكيميائية  املــــواد  هـــذه  فـــاإن 

الوقائية  قوتها  اأي�سا  تو�سع 
لــلــبــ�ــســر حـــيـــث وجـــــدت 

ـــــــة اأنـــــهـــــا  الـــــــدرا�ـــــــس
كــانــت قـــــادرة على 
اللويحات  تــقــلــيــل 
املــــرتــــبــــطــــة بـــقـــوة 
مبر�ض الزهامير.

الكاتيكني  ويــــقــــدم 
ئ�ض  خ�سا

م�سادة لاللتهابات، والتي قد تكون ال�سبب وراء قدراتها على اإزالة البالك.
فقدان  اإىل  يــوؤدي  ما  الدماغ،  الع�سبية يف  بني اخلاليا  االت�سال  بقلة  الزهامير  ويتميز مر�ض 

الوظيفة وموت اخلاليا.
التي حتدث  الربوتينات  بع�ض  م�ستويات غري طبيعية من  تتجمع  هــذا،  مثل  دمــاغ  ويف 

ب�سكل طبيعي معا لت�سكيل لويحات وتعطيل وظيفة اخللية.
وهذا هو املكان الذي تتدخل فيه االأ�سياء اجليدة يف ال�ساي االأخ�سر بقدرتها 

على تقليل تكون اللويحات.
قادرة  النباتية  الكيميائية  املــواد  اأن  الباحثون  وعــالوة على ذلك، الحظ 

على القيام بذلك مع القليل من االآثار اجلانبية اأو بدونها.
واإذا مل تكن من حمبي ال�ساي االأخ�سر، فال يزال باإمكانك جني هذه 

الفوائد من االأطعمة وامل�سروبات االأخرى.
ري�سفرياترول،  ذلـــك  االأخـــــرى، مبــا يف  املــركــبــات  اأن  الــبــاحــثــون  ووجـــد 
والكركمني، ودواء ال�سكري ميتفورمني و�سيتيكولني، متنع اأي�سا 

تكوين اللويحات.
يختبئ  بينما  الــربي،  العنب  يف  الري�سفرياترول  ويوجد 
الكركم.  با�سم  املعروفة  ال�سفراء  التوابل  يف  الكركمني 
ويوجد �سيتيكولني يف اللحوم الع�سوية والبي�ض والدجاج 

واالأ�سماك والفول ال�سوداين.
21 مركبا يف منوذج ثالثي االأبعاد  واخترب فريق البحث 
للن�سيج الع�سبي م�سنوع من اإ�سفنجة حريرية غري تفاعلية 
جذعية  خاليا  اإىل  حتويلها  مت  ب�سرية  جلد  بخاليا  مزروعة 
الدكتورة  الدرا�سة  امل�سرفة على  التجديد.وقالت  ذاتية  ع�سبية 
الفاعلية  بع�ض  اأظهر  منها  بع�سا  الأن  احلــظ  "حالفنا  كرينز:  دانــا 
الــتــي اجــتــازت الفح�ض، مل يكن لديها  املــركــبــات  الــقــويــة. ويف حــالــة هــذه 

تقريبا اأي لويحات مرئية بعد حوايل اأ�سبوع".

خل�ست اإحدى الدرا�سات اإىل اأن ال�ساي الأخ�سر قد يحمي من مر�س الزهامير، ملا يحتويه من م�سادات لالأك�سدة.
وتقدم الدرا�سة التي ن�سرت يف جملة Free Radical Biology and Medicine، حالة مقنعة لإ�سافة ال�ساي الأخ�سر اإىل قائمة امل�سروبات املفيدة.
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العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  اال�صتئناف رقم:280/2023/305 ا�صتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85

 -2 االخــرى  ال�سكلية  ال�سرائط  ل�سائر  وا�ستيفائه  املحدد  امليعاد  لرفعه يف  �سكال  اال�ستئناف  قبول   -1 : اال�ستئناف  مو�سوع 
قبول اال�ستئناف مو�سوعا وتعديل احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا كما هو وارد ب�سحيفة الدعوى وم�ستنداتها والق�ساء 
للبنك امل�ستاأنف يف حق امل�ستاأنف �سدهم على �سبيل الت�سامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك امل�ستانف مبلغ وقدره 
)9.396.955.00( درهما ت�سعة ماليني وثالثمائه و�ستة وت�سعون الفا وت�سعمائة وخم�سة وخم�سون درهما اماراتيا باال�سافة 
امل�ستاأنف بتقدمي مذكرة  البنك  امهال  التام 3-  ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  القانونية مبقدار 12% من  الفائدة  اىل 
االجراءات  قانون  من   164 للمادة  �سندا  اال�ستئناف  لنظر  حتديدها  �سيتم  التي  االوىل  باجلل�سة  ا�ستئنافه  الأ�سباب  �سارحة 

املدنية 4- ت�سمني امل�ستاأنف �سده الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي. 
امل�ستاأنف:بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

بناء بنك الفجرية الوطني �ــــض.ب:2979 - هـــاتـــف:043971700 -  الوليد  بــن  �ــســارع خالد  بــردبــي -  عــنــوانــه:امــارة دبــي - 
فاك�ض:043979100 - الربيد االلكرتوين:Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae - رقم مكاين:2908894348

وميثله:على ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 
املطلوب اإعالنه :  1- كونام بونام باالم  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقــم:893/2022 جتاري م�سارف جزئي. وحددت لها جل�سة يوم  مو�سوع االإعــالن :  قد 
االربعاء  املوافق  2023/3/22  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  اال�صتئناف    
70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:434/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

واملوؤرخة يف 2019/9/11 مع ما  التداعي  اأطــراف  املحررة بني  الت�سوية  اتفاقية  املطالبة ب�سحة ونفاذ   : الدعوى  مو�سوع 
�سركة/ ن�سبة 17% من ح�س�سه يف  يعادل  ال�سركاء مبا  وبيع ح�سته الحــد  اثبات  اأهمها  ومــن  اآثــار  ذلــك من  يرتتب على 

جين�سي�ض جلف لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:مبارك حنيف - واخرون

الطابق   - الغربي  برج لطيفة - اجلناح   - زايد  ال�سيخ  �سارع   - االول  التجاري  املركز  بردبي - منطقة   - دبي  عنوانه:امارة 
الثالث - مكتب رقم 301 - هاتف رقم:043521131 - فاك�ض رقم:3521132 - �ض.ب رقم:231400 دبي

املطلوب اإعالنه :  1- جين�سي�ض جلف لتاجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م  -  �سفته : اخل�سم املدخل 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سحة ونفاذ اتفاقية الت�سوية املحررة بني اأطراف التداعي 
واملوؤرخة يف 2019/9/11 مع ما يرتتب على ذلك من اآثار ومن اأهمها اثبات وبيع ح�سته الحد ال�سركاء مبا يعادل ن�سبة %17 
من ح�س�سه يف �سركة/جين�سي�ض جلف لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء  املوافق  2023/3/21  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 70197

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:2886/2022/100 احوال نف�س م�صلمني 

املنظورة يف:دائرة االأ�سرة احوال نف�ض الثانية رقم 72
مو�سوع الدعوى : دعوى طالق لل�سرر والهجر وعدم االنفاق ومطالبات مالية . 

املدعي:ر�سا �سميح ايوب
عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة دبي مارينا - بناية الزرعوين - �سقة رقم 402

املطلوب اإعالنه :  1- اح�سان حممد امهز  -  �سفته : مدعي عليه 
الدعوى ومو�سوعها دعــوى طــالق لل�سرر والهجر وعدم  اأقــام عليك  :  قد  االإعــالن  مو�سوع 
االنفاق ومطالبات مالية - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2023/4/18  ال�ساعة 08.30 
�ض يف قاعة التقا�سي عن بعد يف مبنى االحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  13810/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم:004054 وال�سادر عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة )193323.18( 

درهم  
املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم:004053 وال�سادر عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة )193323.18( درهم 

املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم:004131 وال�سادر عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة )140000( درهم
املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم:004133 وال�سادر عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة )140000( درهم

املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم:004132 وال�سادر عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة )140000( درهم.
طالب التنفيذ : اداء للتوظيف �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - جبل علي - جممع دبي لال�ستثمار االول - بناية الع�سماوي - الطابق الثاين - مكتب 
207 - رقم مكاين:1553166027

املطلوب اإعالنه : 1- عمر حممد ابراهيم مطر - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8072015.36( 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �ستبا�سر االجــراءات  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  8585/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

اأ�سبح  اأن  بعد  القيمة  الدعوى رقم 1510/2022 نزاع حمدد  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
قابال للتنفيذ اجلربي وملزما للمنفذ �سدها .
طالب التنفيذ : �سركة التغليف املرن املحدودة

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ال�سفا االوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية ام ا�ض ام 1 - �سقة 
طاابق الروف - مكتب رقم ار 1 و ار

املطلوب اإعالنه : 1- نوفاك للتجاره العامه �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)108459( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  158/2023/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/126 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )16923.35( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : اوتو ا�سي�ست لتاأجري ال�سيارات
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد - مبنى املحريبي - 

�سقة االر�سي مكتب رقم 7 بجوار حمطة مرتو بنك ابوظبي التجاري خمرج رقم 1
املطلوب اإعالنه : 1- مزمل عبدول لطيف �سيخ - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16923.35( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  213/2023/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

املبلغ  ب�سداد   ، القيمة  نزاع حمدد  الدعوى رقم 2022/3273  ال�سادر يف  القرار  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )61889( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : را�سد حمد عي�سى الطويل املهريي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ال�سالم - �سقة 1105 - بجوار 

فندق �سرياتون جراند
اإعالنهما : 1- حممد احمد حممد �ساكر ال حممد 2- احمد حممد احمد �ساكر ال حممد -  املطلوب 

�سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)61889( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  348/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2382/2022 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)109032.9( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : كري�ستال االمارات لل�سيانة العامة
�سقة اخلام�ض   - الذمردة  - مبنى   1 ام هرير  �سارع   - بردبي   - الكرامة   - دبي  امــارة   - عنوانه:االمارات 

53b مكتب
املطلوب اإعالنه : 1- باور اند فولتاج للمقاوالت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)109032.9( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر        

 1006/2022/458 طعن عقاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املطعون �سده : 1- ح�سن جا�سم دروي�ض 
جمهول حمل االإقامة 

مبا ان الطاعن :عبداهلل جا�سم دروي�ض 
وميثله : حممد ابراهيم حممد عبداهلل احلمادي 

ويتوجب  اعــاله  املــذكــور  الطعن  عليكم  اقــام  الطاعن  بــان  نعلنكم 
�سحيفة  على  لــلــرد  وذلـــك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم 

الطعن املقدمة �سدكم . 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن بالن�صر        

 461/2023/428 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سده : 1- كي�سان اليبو فينكانا اليبو  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة االمارات( �ض.م.ع 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 1- الت�سريح بت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليه ب�سورة 
درهم ثمانية  ب�سداد مبلغ وقدره )28.684.89(  املدعي عليه  الزام   -2 من الئحتها ومرفقاتها 
القانونية  الفائدة  مع   ، فل�ض  وثمانون  وت�سعة  درهــم  وثمانون  واربعة  و�ستمائة  الف  وع�سرون 
بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 3- الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2023/3/22 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
ا�سم ال�سركة : العمادي لتجارة املالب�س اجلاهزة 

العنوان : مكتب G18 ملك ال�سيخة بنت را�سد بن �سعيد ال مكتوم - بردبي - جمريا االوىل 
 672125  : الرخ�سة  رقم    ، ذات م�سوؤولية حمــدودة   : القانوين  ال�سكل   -  B ا�ستدامة   -
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1099343 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
2022/12/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
بتاريخ 2022/12/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
�سمو  ملك   2903-1 رقــم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  الن�ساري  & ام  ايه 
ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري االول - هاتف : 042955582 
خالل  وذلــك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   042955598  : فاك�ض 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز 

التجاري االول - هاتف : 042955582 فاك�ض : 042955598   
مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية العمادي لتجارة املالب�س اجلاهزة وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/12/21 بتاريخ  دبــي  حماكم  العدل  كاتب  لــدى  واملوثق   2022/12/21
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
مكتب اإدارة ا خلرباء 

اإعالن للح�صور اأمام اخلبري احل�صابي 
           الق�صية رقم 2023/112 ابتدائي جتاري - حماكم راأ�س اخليمة

املدعية:�سركة الن�سيم لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م
املدعي عليه:�ساهال كورومباتور عبدحاجي

مع  لالجتماع   CISCO �سي�سكو  برنامج  طريق  عن  االجتماع  ح�سور  يتعني 
اخلبري املذكور واح�سار كافة امل�ستندات والوثائق التي توؤيد موقفكم يف الق�سية رقم 
املوافق  اخلمي�ض  يوم  وذلك   ، اخليمة  راأ�ض  حماكم   - جتاري  ابتدائي   2023/112
الربيد  على  التوا�سل  ميكن   - �سباحا   10:30 ال�ساعة  متام  يف  يف:2023/3/23 

carole.w@courts.rak.ae:االلكرتوين للخبري
مكتب اإدارة اخلرباء 
اخلبري امل�صريف واملايل/ كارول وازن  

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70408

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  8519/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/99 جتاري جزئي واملعدل باال�ستئناف رقم 
2022/1511 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1017956( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة االأهرام لال�سغال املعدنية ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - القوز ال�سناعية االوىل - ار�ض رقم 263 - 364 مكاين:2272282057 - هاتف:043385610 - 

mahmoud.fahmi@yahoo.com:فاك�ض:043385433 - هاتف متحرك:0507502446 - بريد الكرتوين
املطلوب اإعالنه : 1- برياميزا للفنادق والقرى ال�سياحية - مكتب التمثيل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1017956( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اعالن بالن�صر        
 207/2023/41 عقاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهم : 1- ر�سيد بن عبداهلل بن ر�سيد الر�سيد 2- مو�سى بنت �سالح بن احلمد ال�سقري 3- وفاء بنت عبداهلل بن 
ر�سيد الر�سيد 4- م�ساعل بنت عبداهلل بن ر�سيد الر�سيد 5- هناء بنت عبداهلل بن ر�سيد الر�سيد 6- �سناء بنت عبداهلل بن ر�سيد 

الر�سيد 7- يا�سمني بنت عبداهلل بن ر�سيد الر�سيد  - جمهويل حمل االإقامة 
ر�سيد  عبداهلل  �سركة  حاليا  البرتولية(  لال�ستثمارات  الر�سيد  )�سركة  وابنه  الر�سيد  ر�سيد  عبداهلل  :�سركة  املدعي  ان  مبا 

الر�سيد وابنه )�سركة الر�سيد لال�ستثمارات( �سابقا 
وميثله : حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بنقل �سجل وملكية الفيال الكائنة بقطعة االر�ض رقم 1815 منطقة نخلة جمريا 
دبي ، وما عليها من مباين ومالحق من ا�سم املدعي عليهم اىل ا�سم املدعية او �سداد قيمتها ال�سوقية احلالية او ما مت �سداده 
من قيمتها من قبل املدعية وم�ساريف الت�سجيل والتثمني وغريها من تكاليف وبنقل �سجل وملكية الفيال الكائنة بقطعة 
االر�ض  رقم 1817 منطقة نخلة جمريا/دبي - وما عليها من مباين ومالحق من ا�سم املدعي عليهم اىل ا�سم املدعية او �سداد 
تكاليف  والتثمني وغريها من  الت�سجيل  املدعية وم�ساريف  قبل  قيمتها من  �سداده من  او ما مت  ال�سوقية احلالية  قيمتها 

واحتياطا ندب خبري متخ�س�ض بالدعوى الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2023/3/21 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اإعالن مدعي عليه بالن�صر 
لدى حمكمة خورفكان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

مدين    KHCFICICIVS2023 /0000050 يف  الدعوى رقم
التحدي  -بجوار  الق�سيدات  منطقة   - اخليمة  راأ�ض  العنوان   - االقامة  حمل  جمهول  خان  مون�سي  اىل:عبداملجيد 
 0501761877  - 0556643877 للبياردو - �سارع الق�سيدات - منزل رقم3 - هاتف:0555566330 - 

- �ض.ب:30927.
نعلمكم بان املدعي/�سعيد عبيد عبداهلل خملوف النقبي - العنوان:حمل االقامة العنوان خورفكان اللوؤلوؤية - �سارع 
رقم   saeed16561@gmail.com:االمييل  -  0508117200 هاتف   -  15 رقم  منزل   -  17 رقم 
املحكمة  عدالة  من  املدعي  بـــ:يطلب  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - الهاتف:971508117200 
املوقرة االتي:-1 حتديد اقرب موعد للجل�سة واعالن املدعي عليه 2- الزام املدعي عليه بالتعوي�ض عن اال�سرار املادية 
واملعنوية التي حلقت به والتي تقدر بقيمة )1716.75( درهم لال�سرار املادية ومبلغ )5000( درهم تعوي�سا عن 
ال�سرر االدبي - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات - لذا يتوجب عليكم احل�سور امام الدائرة خورفكان الدائرة 
 09:00 ال�ساعة   2023/3/30 املوافق  يوم اخلمي�ض  الثانية حمكمة خورفكان االحتادية �سباح  والعمالية  املدنية 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر 

االجراءات القانونية يف غيابكم .
مكتب اخلدمات الق�صائية      

جواهر ال�صعدي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - امل�صلى لتجارة الدراجات الهوائية حممد �صوهيل احمد الرحمن
املرجتعة ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000957/ 

اإىل املحكوم عليهما : 1- امل�سلى لتجارة الدراجات الهوائية
 2- حممد �سوهيل احمد الرحمن 

املنفذ:نائلة  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�سار  الق�سية  يف   ، باك�ستاين   اجلن�سية   - �سريف  خان  يا�سمني 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :16850.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : بوتانيك �سكن اند بودي كري ذ.م.م 
القانوين  ال�سكل   - الفهيدي  بــردبــي   - دبــي  بلديه  ملك   44-43 رقــم  مكتب   : الــعــنــوان 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقــم   1050377  : الرخ�سة  رقــم    ، ذات م�سوؤولية حمــدودة   :
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  االإقت�ساد  دائرة  تعلن  1707852 مبوجب هذا 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل 
بتاريخ 2023/3/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/9 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
ديرة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان 
كافة  معه  م�سطحباً   042973071  : فاك�ض   042973060  : هاتف   - بور�سعيد   -

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : �ساينينج �ستار لإدارة امل�ساريع �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب 427 ملك تاون �سكوير لال�ستثمار �ض.ذ.م.م - ديرة - املمزر - ال�سكل القانوين 
: �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م ،  رقم الرخ�سة : 1059069 رقم 
يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  دائــرة  تعلن  هذا  مبوجب   1722560  : التجاري  بال�سجل  القيد 
دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2023/3/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي 
- هور  ديــرة   - ال�سعايل  - ملك عبداهلل   204 رقم  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة 
العنز - هاتف : 042389721 فاك�ض : 042389722 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 70021
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�ض : 042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية بوتانيك �سكن اند بودي كري ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
 2023/3/9 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/3/9 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
 الــعــنــوان : مكتب رقـــم 204 - مــلــك عــبــداهلل الــ�ــســعــايل - ديـــرة - هـــور الــعــنــز - هــاتــف : 

   042389722  : فاك�ض   042389721
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية �ساينينج �ستار لإدارة امل�ساريع �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2023/3/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/8 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جتاري    AJCFICICOMS2023 /0000812 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :خمبز نيو جولدن فورك ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى  االإبتدائية  عجمان االحتادية املحكمة 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )  6 رقم 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه 
 حرر بتاريخ  2023/3/14  

مكتب اخلدمات الق�صائية      
اإميان احمد العو�صي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي جتاري   AJCFICIPOR2022 /0005139 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :نوجا للتجارة العامة �ض.م.ح - جمهول حمل االإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى  االإبتدائية  عجمان االحتادية املحكمة 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )  8 رقم 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه 
 حرر بتاريخ  2023/3/14  

مكتب اخلدمات الق�صائية      
خلود �صامل ال�صويدي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2022 /0004869 يف  الدعوى رقم

 - تودى  بتاتا  كومار  �سا�سى   - العنوان:9559229   - جوزيف  دادين   / عليه  املحكوم   : اإىل 
العنوان:9559230 - �سركة احتاد بريكا�ست م.م.ح - العنوان 9559231 

بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2023/1/18 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
اأعاله ل�سالح / حممد رئي�ض امباالت فيتيل ب�سري ب�سري بالتايل:ن�ض احلكم حكمت املحكمة 
بف�سخ  والثالثة:1-  الثاين  عليهما  للمدعي  ح�سوري  ومبثابة  االول  عليه  للمدعي  ح�سوريا 
اتفاقية امل�ساهمني املوؤرخة يف 2018/8/5 يف حق املدعي 2- برف�ض الدعوى يف مواجهة املدعي 
توؤدي  بان  الثالثة �سركى احتاد بريكا�ست م.م.ح  املدعي عليها  بالزام   -3 والثاين  عليهما االول 
للمدعي مبلغا قدره )680.000( درهم �ستمائة وثمانون الف درهم مع الفائدة بواقع 5% من 
درهم  وامل�ساريف وخم�سمائة  بالر�سوم  والزامها  التام  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ 
القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما   - الطلبات  باقي  ورف�ض  املحاماة  اتعاب  مقابل 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608
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العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
راأ تل لالأعمال الفنية ذ.م.م - رخ�صة رقم:90519

راأتــل لالأعمال الفنية  ال�سركة املذكورة اعاله هي :   نعلن للجميع بان 
ذ.م.م -�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب 
قانون ال�سركات االحتادي  رقم  )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة 
رقم  االقت�سادية حتت  بالتنمية  و�سجلته  االقت�سادية  التنمية  دائرة  يف 

)90519( وقد قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
  امل�سباح لتدقيق احل�سابات     

التقدم  او اعرتا�ض   م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ  به للم�سفي 
ن�سر االعالن وعلى العنوان التايل: امارة دبي ،  هاتف:0504201127  ، 

�ض.ب:430939   

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
       اعالن وحل وت�صفية

70648 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
بابا كنافة ذ.م.م - رخ�صة رقم:98341

 نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : بابا كنافة ذ.م.م -�سركة 
ذات م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�سركات 
االحتادي  رقم  )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة يف دائرة التنمية 
االقت�سادية و�سجلته بالتنمية االقت�سادية حتت رقم )98341( وقد قرر 

ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
  جمال لتدقيق احل�سابات     

التقدم  او اعرتا�ض   م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ  به للم�سفي 
ن�سر االعالن وعلى العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:067447771  

، �ض.ب:1131   

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
       اعالن وحل وت�صفية

70648 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1077/2023/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 7990/2021 عمايل جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )103.955( درهم ل�سالح العامل ومبلغ )10.745( درهم ر�سوم ل�سالح املحكمة .

طالب التنفيذ : انا غابرييال ليندكفي�ست
عنوانه:امارة دبي - بردبي - عود ميثاء - �سارع ام هرير - مقابل نادي الن�سر - بناية املخاوي - الدور 

الثاين مكتب رقم 215 -  وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري
املطلوب اإعالنه : 1- رابيد للتجارة العامة ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  اأقـــام عليك  قــد   : االإعـــالن  مو�سوع 
وقدره )103955.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  9757/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/9060 عمايل جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )11205( درهم ل�سالح العامل ومبلغ )244( درهم ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ )587( درهم ر�سوم 

الدعوى االبتدائية ل�سالح املحكمة .
طالب التنفيذ : هناء ارجه

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الق�سي�ض االوىل - دبي - مبنى مبنى البيان ريل �ستيت 17 - �سقة طابق 
وغرفة ار 04 - مكاين:3048397148

املطلوب اإعالنه : 1- الرا�سد للمقاوالت �ض.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)11205.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70642

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7898/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/6453 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)54634( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : فالن�سيا العاملية للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الو�سل - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى امارات اأتريوم - �سقة 

الرابع 449
املطلوب اإعالنهما : 1- �سانتو�ض كومار خاروار 2- زهرة املرجان لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)54634( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:461/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752

والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  املدعي عليه مببلغ وقدره )3890(  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
القانونية 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  . 

املتنازع:بيتل لتاجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي- املرر- دبي - �سارع املرر - مبنى 55 - �سقة رقم 3 - الطابق االر�سي 

املطلوب اإعالنه :  1- �سجاد اكرب راجا را�سد احمد خان  -  �سفته : متنازع �سده 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3890(  مو�سوع االإعالن :  قد 
درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام - قررت املحكمة 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  مــن   54 املـــادة  لن�ض  وفقا  للخ�سومة  منهي  قــرار  ا�ــســدار   2023/2/6 بتاريخ 
االجراءات املدنية وقررت املحكمة بتاريخ:2023/2/6 ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ض املادة 54 من 
املتنازع �سده مبلغ 3890  بالزام  وقــررت مبثابة احل�سوري  املدنية  االجــراءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة 

درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�صويات  الودية    
70642 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1335/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة االبتدائية التجارية الثالثة رقم 13
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )181.700( درهم مائة واحد 
وثمانون الفا و�سبعمائة درهم وهو ما قامت ب�سداده للغري املت�سرر �سركة كهرباء ومياه دبي تنفيذا للحكم ال�سادر يف 
الدعوى رقم 689/2017 مدين كلي والزامهما بالفوائد القانونية بقيمة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام 

ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:طوكيو مارين اند نيت�سيدو فاير ان�سوران�ض كومباين ليمتد - فرع دبي

عنوانه:االمارات العربية املتحدة امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى �سنجل بيزن�ض تاور الطابق الثالث 
مكتب 302 و 305 بالقرب من االمارات للعطالت

املطلوب اإعالنهما :  1- الواجهة الهند�سية الأعمال التلبي�ض �ض.ذ.م.م 2- بروفليز �سي�ستمز غلف �ض.م.ح  -  �سفتهما 
: مدعي عليهما

مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/9/20 مبثابة احل�سوري بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )181.700( مائة واحد وثمانون الفا و�سبعمائة درهم 
والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من 2022/7/12 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  ، حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب 

االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اعالن حكم بالن�صر        
16/2022/1736 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- كوالتريال م.م.ح  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املالحة القطرية - فرع دبي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2023/2/15  مبثابة احل�سوري بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعيتني مبلغ وقدره )63.455.75( ثالثة و�ستون الف واربعمائة 
من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ض  و�سبعون  وخم�سة  درهــم  وخم�سون  وخم�سة 
اتعاب  مقابل  درهــم  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتها  ال�سداد  متــام  وحتى   2022/9/1
املحاماة .  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
اآل  �سعيد  را�سد بن  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االعــالن �سدر  التايل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70459

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : ام او كيه فيب للوازم التدخن �س.ذ.م.م 
العنوان : دبي - نخله ديرة �سوق املرفاأ DNM-V4-SE-227  - ال�سكل القانوين : 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  - ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م ،  رقم الرخ�سة : 1056048 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1717440 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/2/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2023/2/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 304 ملك �سعيد 
�سهيل �سعيد الكتبي - املركز التجاري 1 - هاتف : ..... فاك�ض : ..... م�سطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 304 ملك �سعيد �سهيل �سعيد الكتبي - املركز التجاري 1 - هاتف 

: ..... فاك�ض : .....   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
للوازم التدخن �ــس.ذ.م.م وذلــك مبوجب قرار  ام او كيه فيب  اأعــاله لت�سفية 
بتاريخ  دبــي  حماكم  العدل  كاتب  لــدى  واملــوثــق   2023/2/9 بتاريخ  دبــي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2023/2/9
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 70533
انذار عديل بالن�صر

 رقم االنذار )1028/2023(
املنذرة:�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م

�سد املنذر اليها:حممد �سالح مع�سد بوقراعه احلمريي
تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها النذارها باالتي:

ال�سيد/حممد �سالح  ذ.م.م وبني  دبي لال�ستثمار  �سركة تطوير جممع  اتفاقية بني  توقيع  مت 
وقدره  مبلغ  ويــرت�ــســد   1785-598 رقــم  االر�ـــض  قطعة  على  احلــمــريي  بــوقــراعــه  مع�سد 
350.810.20 درهم فقط ثالثمائة وخم�سون الفا وثمامنائة وع�سرة درهم وع�سرون فل�سا 
فقط بذمة ال�سيد/حممد �سالح مع�سد بوقراعه احلمريي ل�سالح �سركة تطوير جممع دبي 
 4 قدرها  مهلة  احلمريي  بوقراعه  مع�سد  �سالح  ال�سيد/حممد  منح  ومت   ، ذ.م.م  لال�ستثمار 
اأ�سابيع مبوجب اإنذار عديل ل�سداد املبلغ املرت�سد واال بعد انق�ساء مهلة وقدرها 3 اأ�سهر من 

تاريخ ا�ستالم االنذار العديل �سيتم ف�سخ اتفاقية التاأجري طبقا للبند رقم 6 من االتفاقية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
انذار عديل بالن�صر

)2023/1022(  
املنذر:�سامل مبارك اجلوهى - اجلن�سية اليمن

العنوان:دبي - عود املطينة - �سارع 129 فيال رقم 74
�سد املنذر اليها:�سهيده اال تاى/اجلن�سية اوزبك�ستان - العنوان:دبي - الق�سي�ض - �سارع دم�سق - بنايه الفار�ض 4 - هاتف 

متحرك:0558858877
اعالن بطريق الن�سر 

تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره 150000 درهم مائة وخم�سون الف درهم
املو�سوع:حيث ان املنذر تداين املنذر اليها مببلغ وقدره تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره 150000 درهم مائة وخم�سون 

الف درهم.
وحيث ان مبوجب �سند امانه �سلم اليه املنذر مبلغ 150.000 درهم مائه وخم�سون الف درهم تعيدها وقت الطلب بدون 
تاأخري وحيث ان املنذر ينذركم ب�سداد املبلغ يف مهله اق�ساها �سبع ايام من تاريخ اعالنكم ويف حالة عدم الوفاء �سوف يقوم 
هذا  مبوجب  املنذر  لذلك:فان   - الدين  هذا  باحلق  للمطالبة  الدعوى  رفع  فيها  مبا  القانونية  االجـــراءات  كافة  باتخاذ 
املبلغ  150000 مائة وخم�سون الف درهم للعلم مب�سمونه و�سداد  اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقــدره  املنذر  االنــذار يكلف 
املرت�سد يف ذمتهم و�سريان مفعوله قانونا وذلك يف موعد غايته �سبعة ايام من تاريخ ت�سليمهم هذا االنذار وفقا للقانون 
واال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجــراءات القانونية �سد املنذر اليه نحو املطالبة ب�سداد املبلغ املطالب به وحتميلها 

امل�سروفات والر�سوم الق�سائية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
انذار عديل بالن�صر

 رقم االنذار )1027/2023(
املنذرة:�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
�سد املنذر اليها:�سيدر بارك فيو لال�ستثمار ذ.م.م

تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها النذارها باالتي:
مت تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بــني �ــســركــة تــطــويــر جمــمــع دبـــي لــال�ــســتــثــمــار ذ.م.م وبــني/�ــســركــة �سيدر 
وقدره  مبلغ  ويــرت�ــســد   726-597 رقـــم  االر�ــــض  قطعة  عــلــى  ذ.م.م  لال�ستثمار  فــيــو  بـــارك 
)1.081.724.42( درهم فقط مليون وواحد وثمانون الفا و�سبعمائة واربعة وع�سرون درهم 
واثنان واربعون فل�سا فقط ، بذمة �سركة �سيدر بارك فيو لال�ستثمار ذ.م.م ل�سالح �سركة تطوير 
جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م ومت منح �سركة �سيدر بارك فيو لال�ستثمار ذ.م.م مهلة قدرها 4 
اأ�سابيع مبوجب اإنذار عديل ل�سداد املبلغ املرت�سد واال بعد انق�ساء مهلة وقدرها 3 اأ�سهر من 

تاريخ ا�ستالم االنذار العديل �سيتم ف�سخ اتفاقية التاأجري طبقا للبند رقم 6 من االتفاقية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن بطلب مقدم ر�صالة ن�صية 

جزئي   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003458 يف  الق�صية رقم
رقم املرجعي:0313202315113996

تاريخ اال�سدار:2023/3/14
ن�سية  العنوان:ر�سالة   - ال�سرفاء  عبدالرحمن  اأمني  عبداهلل  احمد  عليه:1-  املحكوم  اىل 
هذه  عليكم  حكمت  قد  بتاريخ:2023/1/23م  بانه  علما  نحيطكم   0585841624

املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله.
املدعي:م�سرف عجمان �ض.م.ع

بالتايل قررت املحكمة الزام املدعي عليه ان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ 401730.81 درهم 
والزمته والر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من 
التايل ال�ستالمك هذا  اليوم  اعتبارا من  30 يوما  الطلبات - حكما قابال لال�ستئناف خالل 

التبليغ .    
املحكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 70197
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - فالكون �صتار مانبور ريكورمتنت م.م.ح/ذ.م.م
مدين  AJCEXCICIVS2023 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000430/ 

اإىل املحكوم عليه : فالكون �ستار مانبور ريكورمتنت م.م.ح/ذ.م.م - العنوان:امارة عجمان برج جراند 22 - 1105 
falconstarmanpower@gmail.com:هاتف رقم 0582979084 - 0547777427 - بريد الكرتوين - B -

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:عبدالرحمن حممد 
خمي�ض حممد احلمودي ، اجلن�سية االمارات العربية املتحدة ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :6192.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  فاأنت مكلف بح�سور جل�سة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا االخطار  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن انذار عديل بالن�صر

 رقم )2023/1021(
رقم املحرر 2023/1/74049

املخطرة:بنك ملي ايران )الدائن( - بوكالة املحامي الدكتور ريا�ض الكبان
املخطر اليهما:1- الذهبية العمال حفر ابار املياه و�سيانتها �ض.ذ.م.م )املدين اال�سلي( 2- مرمي حممد 

ابدى/ايرانية اجلن�سية )الكفيل العيني( - جمهويل حمل االقامة
مبلغ  باقي  ب�سداد  بــالــوفــاء  االوىل  اليها  املخطر  االخــطــار  هــذا  مبوجب  املخطر  البنك  املو�سوع:يخطر 
القر�ض البالغ قيمته مبلغ وقدره )21.776.988.54( درهم احدى وع�سرون مليون و�سبعمائة و�ستة 
تاريخ  حتى  بذمتها  املرت�سد   - فل�سا  وخم�سون  واربــعــة  درهــم  وثمانون  وثمانية  وت�سعمائة  الــف  و�سبعون 
بدبي  التنفيذ  لتقدمي طلب اىل حمكمة  �سي�سطر  املخطر  فان  وبعك�سه  الفوائد  بدون   2021/12/31
وذلك للحجز على العقار املرهون ل�ساحله حمل االخطار الراهن واملتمثل يف الوحدتني العقاريتني رقمي 
3103 و 3104 الكائنتني بالطابق 31 بربج املنارة مبنطقة اخلليج التجاري العائدتني للمخطر اليها 
الثانية ب�سفتها )الكفيل العيني( وبيعهما باملزاد العلني وفقا الحكام املادة 26 من القانون رقم 14 ل�سنة 

. دبي  امارة  يف  التاأميني  الرهن  ب�ساأن   2008
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن انذار عديل بالن�صر

 رقم )1019/2023(
رقم املحرر 2023/1/74039

املخطرة:بنك ملي ايران )الدائن( - بوكالة املحامي الدكتور ريا�ض الكبان
املخطر اليهما:1- الذهبية العمال حفر ابار املياه و�سيانتها �ض.ذ.م.م )املدين اال�سلي( 2- امري عبداهلل 

رجنرب/ايراين اجلن�سية )الكفيل العيني( - جمهويل حمل االقامة
مبلغ  باقي  ب�سداد  بــالــوفــاء  االوىل  اليها  املخطر  االخــطــار  هــذا  مبوجب  املخطر  البنك  املو�سوع:يخطر 
القر�ض البالغ قيمته مبلغ وقدره )21.776.988.54( درهم احدى وع�سرون مليون و�سبعمائة و�ستة 
تاريخ  حتى  بذمتها  املرت�سد   - فل�سا  وخم�سون  واربــعــة  درهــم  وثمانون  وثمانية  وت�سعمائة  الــف  و�سبعون 
بدبي  التنفيذ  لتقدمي طلب اىل حمكمة  �سي�سطر  املخطر  فان  وبعك�سه  الفوائد  بدون   2021/12/31
وذلك للحجز على العقار املرهون ل�ساحله حمل االخطار الراهن واملتمثل يف الوحدتني العقاريتني رقمي 
2903 و 2907 الكائنتني بالطابق 29 بربج املنارة مبنطقة اخلليج التجاري العائدتني للمخطر اليها 
الثانية ب�سفتها )الكفيل العيني( وبيعهما باملزاد العلني وفقا الحكام املادة 26 من القانون رقم 14 ل�سنة 

. دبي  امارة  يف  التاأميني  الرهن  ب�ساأن   2008
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  349/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/1079 نزاع جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )112004( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �ساجترو لل�سياحة وال�سفر �ض.ذ.م.م

تــاور -  ال�سعادة - مبنى بري�سم  التجاري - دبي - �سارع  امــارة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه:االمارات - 
مكاين   -  info@aldhaheriinternational.com:الكرتوين بــريــد   19/1901 �ــســقــة 

رقم:2477286838 - هاتف رقم:044518866
املطلوب اإعالنه : 1- البنا للهند�سة �ض.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)112004( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70591 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  318/2023/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1849 ل�سنة 2022 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )3.494.974( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : اميت كومار �سودها

عنوانه:االمارات العربية املتحدة امارة دبي - منطقة اجلمريا املنطقة ال�سابعة - �سارع الورود فيال رقم 
031

املطلوب اإعالنه : 1- براد لوابيل رهودين - �سفته: منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والــزامــك بدفع  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  اأقـــام عليك  قــد   : االإعـــالن  مو�سوع 
وقدره )3.494.974( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70642 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6295/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/643 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )49112.52( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
الوكيل : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن

عنوانه:االمارات - امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالعالم - فندق ميدا وان - مكتب رقم 
2502

املطلوب اإعالنه : 1- ثريا عبا�ض حامتى بورفر�سي - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)49112.52( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : امريلي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي  - ال�سكل القانوين :   -43 العنوان : مكتب رقم 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  - ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م ،  رقم الرخ�سة : 1020483 رقم 
وال�سياحة  االإقــتــ�ــســاد  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب   1660228  : الــتــجــاري  بال�سجل  القيد 
اأعاله  املــذكــورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قــد  بــاأنــه  دبــي  يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/2/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2023/2/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
عمران مو�سى ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 123 ملك نا�سر احمد لوتاه - 
بردبي - ام هرير - هاتف : 043962410 فاك�ض : 043962415 م�سطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533 العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : عمران مو�سى ملراجعة احل�سابات
 الــعــنــوان : مــكــتــب رقـــم 123 مــلــك نــا�ــســر احــمــد لــوتــاه - بــردبــي - ام هــريــر - هــاتــف : 

   043962415  : فاك�ض   043962410
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية امريلي للتجارة العامة �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2023/2/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/15 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533

العدد 13799 بتاريخ 2023/3/15 
حمكمة عجمان االحتادية 

اعالن ح�صور جل�صة باالت�صال املرئي عن بعد
  AJCEXSHPAF2022 /0000416 يف  الق�صية رقم

بناء على طلب املنفذ:جمال حممد ا�سيل حممد - رمز التفوي�ض bLEKP3 - وعنوانه:االمارات - امارة 
عجمان املويهات - رقم مكاين 4945907968 - هاتف رقم:0506530480

اىل املنفذ �سده:بيبي �سريفه وكيل حممد - رمز التفوي�ض ubpvay - وعنوانه االمارات امارة عجمان 
املويهات منزل رقم 86 رقم مكاين 4944907967 - هاتف رقم:0555577791

10:30 والتي �ستعقدها يف  انت مكلف بح�سور اجلل�سة املرئية واملقررة بتاريخ:2023/3/28 ال�ساعة 
حمكمة عجمان االحتادية دائرة دائرة التنفيذ ال�سرعية مبحكمة عجمان عن بعد بوا�سطة االت�سال املرئي 

عرب موقع وزارة العدل

بوابة اجلل�سات املرئية �سخ�سيا بوا�سطة وكيل معتمد او قم مب�سح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف
EH00108937 بيانات اجلل�سة

ت�سريح  بعد  االلكرتوين  النظام  عرب  امل�ستندات  وارفاق  الدعوى  على  اجلوابية  املذكرة  تقدمي  وميكنكم 
املحكمة لكم بذلك.    

مركز �صعادة املتعاملني      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• ابوظبي-الفجر:

للكتاب  معر�ساً  الوطنية  واملكتبة  االأر�ــســيــف  نظم 
ال�سهر  يف  برناجمه  فعاليات  �سمن  وذلــك  مبقره، 
الوطني للقراءة، وقد �ساركت يف املعر�ض العديد من 
واإ�سدارات  كتباً  عر�ست  التي  الن�سر  ودور  املكتبات 
وطنية وثقافية القت اإقبااًل من املوظفني والزوار، 
لطلبة  علمية  زيــــارات  ا�ستقبل  نف�سه  الــوقــت  ويف 
قرائية يف  ور�ــســاً  لهم مبقره  نظم  املــدار�ــض؛ حيث 

كتاب )زايد من التحدي اإىل االحتاد(.
املرزوقي  فــرحــان  ال�سيد  قـــال  املــعــر�ــض  هـــذا  وعـــن 
واملــجــتــمــعــي يف  املــوؤ�ــســ�ــســي  الــتــوا�ــســل  اإدارة  مــديــر 
الكتاب  معر�ض  �سار  الوطنية:  واملكتبة  االأر�سيف 
الوطنية  واملكتبة  االأر�سيف  ينظمه  �سنوياً  تقليداً 
الــوطــنــي للقراءة،  الــ�ــســهــر  بــالــتــزامــن مــع  مبــقــره 
ال�سابقة، وملا القــاه من  لنجاحه يف االأعــوام  ونظراً 
الوطنية  االإ�سدارات  و�سراء  االطــالع  بهدف  اإقبال 

دور  حملتها  الــتــي  واالأدبـــيـــة  والعلمية  والــثــقــافــيــة 
الن�سر واملكتبات امل�ساركة يف املعر�ض، باالإ�سافة اإىل 
اأثره الكبري يف تعزيز ثقافة القراءة، وهذا مبجمله 
�سمن  العام  هذا  يف  تنظيمه  على  حري�سني  جعلنا 
اأعلن عنها االأر�سيف واملكتبة  التي  مئات الفعاليات 
الوطنية يف برناجمه احلافل الذي �سينفذه يف اأيام 

ال�سهر الوطني للقراءة.
واأ�ساف: اإن معر�ض الكتاب الذي ينظمه االأر�سيف 
نافذة  يعّد  اأيــام  الوطنية على مدار ثالثة  واملكتبة 
على اأبرز االإ�سدارات التي ت�سهم يف تثقيف املوظفني 
اجلادة  القراءة  على  وت�سجيعهم  معارفهم،  واإثــراء 
واملفيدة، ويف الوقت نف�سه فاإن هذا املعر�ض يتكامل 
ال�سهر الوطني للقراءة؛  برثائه مع باقي فعاليات 
اإذ يعك�ض احلراك الثقايف والفكري الذي ي�سهم به 

االأر�سيف واملكتبة الوطنية.
الن�سر  اأبــدتــه دور  الــذي  بالتعاون  املــرزوقــي  واأ�ــســاد 
الفعالية  هــذه  اأن  اإىل  م�سرياً  امل�ساركة؛  واملكتبات 

الطالبية  الــرحــالت  مــع  اأيــ�ــســاً  تــتــزامــن  الثقافية 
العلمية اإىل مقر االأر�سيف واملكتبة الوطنية.

املــ�ــســاركــني يف معر�ض  اأبــــرز  اأن  بــالــذكــر  واجلــديــر 
ومكتبة  ال�سعادة،  ودار  املطبوعات،  �سركة  الكتاب: 
اجلامعة،  ومــكــتــبــة  حـــكـــايـــات،  ومــكــتــبــة  الــ�ــســفــاء، 
وغريهاهذا وقد ا�ستقبل االأر�سيف واملكتبة الوطنية 
يف اليوم االأول للمعر�ض رحالت طالبية من كلية 
ال�سعدية،  حليمة  مدر�ستي:  ومــن  العليا،  التقنية 
اأبــوظــبــي؛ حيث نظم  بــن علي يف  ومدر�سة حــمــودة 
للطلبة ور�ساً قرائية يف كتاب )زايد من التحدي اإىل 
االحتاد( والذي يعّد من اأهم االإ�سدارات الوطنية، 
وهذا  نفو�سهم،  يف  الوطنية  الهوية  لديهم  وير�سخ 
الــقــراءة لــدى االأجيال،  ممــا ي�سهم يف غــر�ــض حــب 
كــثــقــافــة جمتمعية  االإيــجــابــيــة  الــــقــــراءة  ويــر�ــســخ 
اهتمام  �سميم  يف  ذلــك  ويــكــون  لديهم،  م�ستدامة 
الوطنية  التن�سئة  يف  الوطنية  واملكتبة  االأر�ــســيــف 

ال�سليمة لالأجيال. 

بالتزامن مع ال�سهر الوطني للقراءة و�سمن برناجمه احلافل مبئات الفعاليات

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ينظم معر�شًا داخليًا للكتاب وي�شتقبل وفودًا طالبية 

•• ال�صارقة-الفجر:

املخطوطات  اأنــــدر  ُتــنــقــل  الــتــاريــخ،  يف  مـــرة  الأول 
اإىل  االإ�سبانية  االإ�سكوريال  مكتبة  يف  املحفوظة 
اأمام اجلمهور من ع�ساق  اإمارة ال�سارقة لتعر�ض 
املــخــطــوطــات والــكــتــب الـــنـــادرة، وذلــــك مبوافقة 
مـــن الــقــ�ــســر املــلــكــي االإ�ـــســـبـــاين، حــيــث تــعــد هذة 
�سمن  من  وطنياً  تــراثــاً  باعتبارها  املخطوطات، 
للق�سر  االإ�سبانية  اململكة  تتيحها  التي  االأ�سول 
امللكي، اإذ تنظم “هيئة ال�سارقة للكتاب” يف مقرها 
بال�سارقة معر�ساً خا�ساً لهذه املخطوطات خالل 

الفرتة من 2 اإىل 9 اإبريل.
الهيئة  بني  بالتعاون  يقام  الــذي  املعر�ض،  ويتيح 
ما  على  االطـــالع  لــــزواره  االإ�ــســكــوريــال،  ومكتبة 
اإىل  تاريخها  يعود  نـــادرة  خمطوطة   14 يــقــارب 
يرجع  فيما  و16،  و15،  و14،   ،13 الـــقـــرون 
وهي  الـ13،  لــلــقــرن  خمــطــوطــة  اأقــــــدم  تـــاريـــخ 

خمطوطة “امل�سالك واملمالك” للبكري.

لــــــزواره جمـــلـــدات وطبعات  املــعــر�ــض  و�ــســيــوفــر 
العلم  نــادرة لكتب وخمطوطات، يف �ستى �سنوف 
واملــعــرفــة، مــثــل الــتــاريــخ، واجلــغــرافــيــا، والفلك، 
هذه  واأغــلــب  العربية،  باللغة  وكلها  والفل�سفة، 
املخطوطات �سيتم اإخراجها من اأماكن حفظها يف 
للجمهور  لعر�سها  مرة  الأول  االإ�سكوريال  مكتبة 

باإمارة ال�سارقة.
تعزيز  اإىل  املــعــر�ــض  خـــالل  مــن  الهيئة  وتــهــدف 
دورها يف تفعيل احلراك الثقايف العربي وتو�سيع 
اإىل  والعاملي،  االأوروبـــي  نظريه  مع  توا�سله  اأفــق 
املوؤ�س�سات  وبـــني  بينها  الــتــعــاون  تعميق  جــانــب 
والــهــيــئــات الــثــقــافــيــة واملــعــرفــيــة، وبــحــث جتارب 
املقتنيات  توثيق  يف  وخرباتها  العريقة  املكتبات 
اجلمهور  اإطــالع  وتي�سري  القدمية  واملخطوطات 

عليها وعلى كنوز الثقافات االأخرى. 
وقــال �سعادة اأحــمــد بــن ركــا�ــض الــعــامــري، رئي�ض 
يف  املعر�ض  هــذا  “يعرب  للكتاب:  ال�سارقة  هيئة 
واحــــد مــن اأبـــعـــاده عــن املــكــانــة الــتــي و�ــســلــت لها 

ال�سمو  وتوجيهات �ساحب  بــروؤى  ال�سارقة  اإمــارة 
القا�سمي،  حمــمــد  بــن  �سلطان  الــدكــتــور  ال�سيخ 
توؤكد  التي  ال�سارقة،  االأعلى حاكم  املجل�ض  ع�سو 
مــركــزيــة االإمــــــارة عــلــى خـــارطـــة الــفــعــل الثقايف 
الــعــاملــي، وحــجــم حــ�ــســورهــا واأهــمــيــتــهــا يف رعاية 

االإن�ساين، فهذه  الثقايف  املوروث  املعرفة وحماية 
مكتبة  يف  امللكي  اجلــنــاح  مــن  تنقل  املــخــطــوطــات 
ال�سارقة،  يف  اجلمهور  اأمــام  لتعر�ض  االإ�سكوريال 
وميثل عر�سها فر�سة لكل باحث ومهتم باملعرفة 
القدمية  الكتب  على  باالطالع  ومعني  والتاريخ 

والوثائق النادرة«.
واأ�ساف: “يج�سد املعر�ض جانباً من جهود هيئة 
ال�سارقة للكتاب الرامية اإىل تعزيز الروابط بني 
العاملية،  الثقافات  من  وغريها  العربية  الثقافة 
ملد ج�سور احلوار احل�ساري وبناء توا�سل خاّلق 
مع خمتلف ال�سعوب وتراثها وتاأ�سيل  امل�سرتكات 
احل�سارية والبناء عليها من اأجل م�ستقبل اأف�سل 

لالإن�سانية«.
مريينو،  فاجي  دل  لوي�ض  خو�سيه  قــال  وبـــدوره 
امللكية  املكتبة  جتمع  االإ�سكوريال:  مكتبة  مدير 
لدير �سان لورينزو ديل اإ�سكوريال، عالقة وثيقة 
كــنــت حا�سراً  فــقــد  لــلــكــتــاب،  الــ�ــســارقــة  مــع هيئة 
ومــتــابــعــاً لــفــعــالــيــات مــعــر�ــض الــ�ــســارقــة الـــدويل 
جيداً  واأعـــرف  املا�سية،  ال�سنوات  خــالل  للكتاب 
ال�سرق  منطقة  يف  للكتب  معر�ض  كاأهم  مكانته 
االأو�سط، وهو ما دعانا لعر�ض جمموعة خمتارة 
الأنه  نظراً  ال�سارقة،  يف  العربية  املخطوطات  من 
متــثــل واحــــدة مــن اأفــ�ــســل املــخــطــوطــات العربية 

عليها  يطلع  اأن  املهم  ومــن  اإ�سبانيا،  يف  املــوجــودة 
القارئ واملتابع العربي«.

واأ�ـــســـاف: “من نــاحــيــة اأخـــــرى، مــا تـــزال ذكرى 
الزيارة التي قام بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�ــســلــطــان بـــن حمــمــد الــقــا�ــســمــي، عــ�ــســو املجل�ض 
امللكية  اإ�سكوريال  ملكتبة  ال�سارقة،  حاكم  االأعــلــى 
عام 2019 اأثناء م�ساركة ال�سارقة ك�سيف �سرف 
مدريد،  يف  للكتاب  الـــدويل  “ليرب”  معر�ض  يف 
ماثلة يف االأذهان، حيث توؤكد هذه الزيارات على 
قوة الروابط الثقافية الوثيقة التي جتمع مكتبة 

االإ�سكوريال امللكية باإمارة ال�سارقة«.
ومـــن بــني اأهــــم املــخــطــوطــات والــوثــائــق والكتب 
بعنوان  خمطوط  لــلــزوار  املعر�ض  يتيحها  التي 
و “اجلواهر  “ديوان �سهاب الدين بن اخلياط”، 
اإعراب  وكــتــاب  امل�سموعة”،  والـــنـــوادر  املجموعة 
من  الفائق  “املجموع  كتاب  وخمطوط  الــقــراآن، 
“�سرح  وكـــتـــاب  اخلالئق”،  ر�ــســل  خـــامت  حــديــث 
وديوان �سم�ض الدين احلنفي. ت�سريح القانون”، 

مبوافقة من الق�سر امللكي الإ�سباين

ال�شارقة للكتاب ت�شت�شيف جمموعة ملكية من اأندر خمطوطات اإ�شبانيا

بالتعاون  عــجــمــان  الــ�ــســيــاحــيــة يف  الــتــنــمــيــة  دائـــــرة  تــنــظــم 
احلفل  الثقافية،  العوي�ض  علي  بــن  �سلطان  موؤ�س�سة  مــع 
مار�ض   16 يف  اأرمينيا”  “�سدى  الــراقــ�ــض  الــفــلــكــلــوري 
والتوا�سل احل�ساري بني  الثقايف  امل�سهد  اإطــار  احلــايل يف 

ال�سعوب. 
عجمان  مــركــز  يف  يــقــام  الـــذي  اأرمينيا”  “�سدى  يعترب 
الثقايف، وتوؤديه فرقة “بروف اآرت دان�ض” االأول من نوعه 

الذي تنظمه دائرة التنمية ال�سياحية يف االإمارة بالتعاون 
مع موؤ�س�سة �سلطان بن على العوي�ض الثقافية. 

تراثي  مــوروث  من  اإبداعاتها  االأرمينية  الفرقة  وت�ستمد 
خالل  من  تراثية  وحكايات  ق�س�ساً  يعك�ض  عميق  فل�سفي 
فيها  تــربز  الــتــي  الــعــرو�ــض  مــن  الكثري  تــقــدم  و  رق�ساتها 
مت  الــتــي  واملــلــّونــة  املزرك�سة  التقليدية  االأرمــيــنــّيــة  االأزيــــاء 
�سنعها وحياكتها مبهارات يدوية مميزة ويتّم التعبري عنها 

ال�سعبية  املو�سيقّية  االآالت  مب�ساحبة  ورق�ساً  وغناًء  عزفاً 
ب�سائر  اخل�سبة  االأرمينية  البيئة  تراثيات  ت�ستلهم  التي 

مكونات ن�سيجها االجتماعي. 
الفلكلورية  الــرقــ�ــســات  مـــن  جمــمــوعــة  احلــفــل  يــ�ــســاحــب 
دائرة  جهود  اإطـــار  يف  ويــاأتــي  والغنائية  الفنية  والــعــرو�ــض 
التنمية ال�سياحية لدعم م�سرية التنمية والتطور، وترجمًة 
لتوجيهات القيادة الر�سيدة بتمكني قطاع الثقافة والفنون 

وال�سناعات االإبداعية، وتعزيز اإ�سهامها يف االقت�ساد املتنوع 
لــدولــة االإمــــارات، واإمــــارة عجمان حتــديــداً، واإميــانــاً منها 
باأهمية الثقافة والفنون وال�سناعات الثقافية يف اال�ستدامة 

والرفاه، وبناء ج�سور حوار الثقافات. 
وعن ا�ست�سافة احلفل قال �سعادة حممود خليل الها�سمي، 
مدير عام دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان: ”اإن تنظيم 
الفعاليات واالحتفاليات الفلكلورية العاملية وال�سعبية تعترب 

اإبداعية  بيئة  خللق  اجلماهريية،  الثقافة  لتعزيز  و�سيلة 
الفنانني من تقدمي عرو�سهم  ُت�سهم يف متكني  م�ستدامة 
اجلهود  موا�سلة  مــوؤكــداً  االإمارة”  يف  والثقافية  الفنية 
اإثراء احلركة الفنية والثقافية  لتعزيز م�سرية عجمان يف 
مببادرات نوعية بالتعاون مع �سركائنا اال�سرتاتيجيني من 
ت�سبح منارة  باالإمارة الأن  والو�سول  الدولة  وخــارج  داخل 

عاملية للفن والثقافة كما هي منارة للتنمية والتقدم“. 

»�شدى اأرمينيا« فعالية فلكلورية تنظمها �شياحة عجمان بالتعاون مع موؤ�ش�شة �شلطان العوي�ض الثقافية 
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فــن عــربـــي

27
اأعتمد على نف�سي ومل اأحَظ بدعٍم من اأحد

نور �شعب: ما حققُته كممثلة ُيعد اإجنازًا يف ذاته

فريد الأطر�س
غنى الفنان الراحل فريد االأطر�ض 
"زمان  اأحــداث فيلم  لليمون �سمن 
ليلى  للفنانة  غنى  يا حب" عندما 
طاهر: "فوق غ�سنك يا ليمونة... 

لكتب بدمع العيون".

حتية كاريوكا
غنت الفنانة الراحلة حتية كاريوكا 
ال�ست"  "لعبة  فيلم  اأحـــداث  �سمن 
اىل جانب جنيب الريحاين وماري 
منيب وعبد الفتاح الق�سرى، اأغنية 
"يا خارجة من باب احلمام وكل خد 

عليه خوخة".

حممد منري
اأغنية  الــكــيــنــج حمــمــد مــنــري  غــنــى 
اأغنية  تكن  ملــا  ولكنها  رمان"  "يا 
احلبيبة،  يف  غــــزل  اأو  رومــانــ�ــســيــة 
ف�سل  تو�سف  اأغــنــيــة  كــانــت  ولكنها 
الكذب  ب�سبب  العاطفية  الــعــالقــة 
تت�سبب  التي  االأ�سياء  من  وغريها 

يف انهاء العالقات.

اأحمد عدوية
ال�سعبي  املغني  اأغــنــيــات  اأ�سهر  مــن 
"بنت  عـــــدويـــــة  اأحـــــمـــــد  املــــ�ــــســــري 
ال�سلطان"، والتي يقول فيها: "على 

وما�سية  ما�سية  عــبــا�ــض..  كــوبــري 
الـــنـــا�ـــض.. مــا�ــســيــة تــبــ�ــض عــلــيــك يا 

حلوة.. يا فروتة واأنانا�ض".

فار�س كرم
اأغنية  كــــرم  فـــار�ـــض  الـــفـــنـــان  طــــرح 
بطيخ" يف  بــال  حــب  "بال  بــعــنــوان 
اإ�سارة منه اإىل انتقا�ض هذا احلب، 
واالأغـــنـــيـــة مـــن كــلــمــات طـــوين اأبي 

كرم، واأحلان ملحم بركات.

نان�سى عجرم
نــانــ�ــســى عجرم  الــنــجــمــة  طـــرحـــت 
"على  بـــعـــنـــوان  اأغـــنـــيـــة  مــــــوؤخــــــراً، 
كلمات  �سمن  مــن  وكــانــت  �سانك"، 
جمـــرم  �ـــســـّفـــاح  "حّبك  االأغــــنــــيــــة 
ـــالح.. حـــّبـــك ماجنا  ـــس � ومــا�ــســكــلــي 

وتّفاح حّبك ماجنا وتّفاح".

جنات
املــغــربــيــة جنات،  الــنــجــمــة  طــرحــت 
ا�سم  حتمل  الــتــي  اأغنياتها  اأحـــدث 
موقع  على  والفراولة"،  "التفاح 
ومواقع  "يوتيوب"  الــفــيــديــوهــات 
املختلفة،  االجــتــمــاعــى  الــتــوا�ــســل 
عادل،  با�سم  كلمات  مــن  واالأغــنــيــة 
توزيع  ـــاوى،  الـــ�ـــس اأحلــــــان حمــمــد 

ومك�ساج حازم �سعيد.

مطربون غنوا للفاكهة اآخرهم جنات غنت للتفاح والفراولة

كممثلة  حققته  ما  اأن  �سعب  نور  املمثلة  اعتربت 
بهدوء  ال�سّلم  تت�سّلق  اأنها  اإىل  لفتة  اإجنــازًا،  ُيعّد 
الذي  املكان  اإىل  �ست�سل  اأنها  جيدًا  وتعرف  وروية 
)اأ�سماء من  م�سل�سل  التي تطل يف  ت�ستحّقه.�سعب 
وم�سرتكة  لبنانية  اأعمال  يف  �ست�سارك  املا�سي(، 
يف  �سُيعر�س  م�سل�سل  بينها  املقبلة  الفرتة  يف  عدة 

املو�سم الرم�ساين املقبل.

هذه  ومعظم  جــديــدة،  باأغانى  جمهورهم  املطربون  دائــًمــا  يفاجئ 
الأغنيات ت�سنف كاأغانى حب اأو جرح وغدر، ويحاول املطربون للخروج 
بره ال�سندوق بال�ستعانة بكلمات حتمل اأفكاًرا جديدة، فهناك الكثري 
اأنواع  باأ�سماء بع�س  اأغنياتهم  الذين تغنوا �سمن كلمات  من املطربن 
الفاكهة مثل العنب والتفاح والرمان واملاجنو وغريها، واآخرها كان مع 
املطرب جنات التي طرحت اغنية بعنوان "التفاح والفراولة" ونك�سف 

اأبرز هذه الأغنيات خالل هذا التقرير.

اأنـــك  يــجــد  الــفــنــيــة  مــ�ــســريتــك  يــتــابــع  ــــن  • َم
متواجدة يف الدراما العربية اأكرث من اللبنانية، 

فهل ت�سعرين بالغ�سة نتيجة ذلك؟
اللبنانيني،  املمثلني  لكل  احرتامي  ومع  طبعاً.   -
ذاتـــه. فلم  اإجنـــازاً يف  ُيعد  فــاإن مــا حققُته كممثلة 
اأعتمد �سوى على نف�سي ومل اأحَظ بدعٍم من اأحد. 
على  م�سل�ساًل   26 يف  �ساركُت  ذلــك،  مــن  وبالرغم 
البطولة  اأدوار  لعبُت  كما  العربي  العامل  م�ستوى 

يف م�سل�سالت مهمة جداً.
حماَربة؟ باأنك  ت�سعرين  • هل 

- يتجاهلونني مع اأنني اأرفع ا�سم لبنان يف عامل 
الطريق  اخــرتُت  اأنني  �سحيح  العربية.  الدراما 
جهداً  وبذلُت  موهبتي  على  واعتمدُت  االأ�سعب 
املطاف  نهاية  يف  ولكن  نف�سي،  اأطـــّور  كي  كبرياً 
ال�سّلم  اأت�سّلق  اإليه.  اأطمح  ما  اإىل  اأ�سل  اأن  البد 
اأنــنــي �ساأ�سل اإىل  بــهــدوء ورويـــة واأعــــرف جــيــداً 

املكان الذي اأ�ستحّقه.
م�سرتكة  لبنانية  اإنتاجات  يف  �ساركِت  • ولكنك 
الذي  ال�سبب  فما  فيها،  فر�ستك  على  وح�سلِت 

حال دون تطور هذه التجربة؟
كثرياً،  فــرحــُت  لكنُت  ال�سبب  اأعـــرف  اأنــنــي  لــو   -

ولكنني اأجهله متاماً.
فيلمز(؟ )اإيغل  �سركة  مع  تعاونِت  اأن  • �سبق 

بي�سا(  )كــذبــة  فيلم  يف  معهم  تــعــاونــُت  �سحيح.   -
تعاون  يح�سل  وبعدها مل  )الكاتب(  م�سل�سل  ثم يف 

بيننا.
م�سرية؟ اأعمال  يف  ت�ساركي  • اأمل 

- كانت هناك نية لتقدمي م�سروع م�سرحي ا�ستعرا�سي 

اأ�سارك  اأن  23 م�سرحية، وكان يفرت�ض  هو عبارة عن 
كبطلة يف 5 اأو 6 منها اإىل جانب جمموعة من النجوم. 
راً اأن اأقّدم عماًل بعنوان )ذا �سو( من اإنتاج  واإليه كان مقرَّ
امل�سرح، ولكن )كورونا(  اأبو علي يتناول كوالي�ض  كامل 
اأبو ظبي. وقبل نحو  اإىل  اأوقفت كل �سيء ومت حتويله 
اإحياء  مت  اأنـــه  واأخـــــربوين  جمــــدداً  اإيّل  حتــدثــوا  �سهر 
فاأخربتهم  للم�ساركة  ا�ستعدادي  مــدى  وعــن  امل�سروع 
اأنــنــي جــاهــزة. عــنــدمــا اأدخــــل مــ�ــســر، لــن اأتــركــهــا اأبــــداً، 
قابلُت  كما  ال�سحيح.  بال�سكل  اأدخلها  اأن  اأريــد  ولكنني 
املخرج طارق العريان يف م�سر وعر�ض علّي امل�ساركة يف 
م�سل�سل )معاوية( الأنه اأُعجب بعملي كثرياً وهو قال يل 
اإن امل�سريني ال ميكن اأن يتخّلوا عني، ولكنني اعتذرُت 

ب�سبب ان�سغايل بت�سوير م�سل�سل )اأ�سماء من املا�سي(.
ذلك؟ العريان  طارق  لك  قال  • وملاذا 

- الأن اأعمايل منّوعة، وقدمُت الكوميديا والرتاجيديا 
واالأعـــمـــال الــتــاريــخــيــة والــبــدويــة، كــمــا اأنــنــي مل اأقـــّدم 
وال  مــ�ــســمــونــاً  وال  �ــســكــاًل  ال  االأخــــرى  ت�سبه  �سخ�سيًة 
لــهــجــة. �سكلي يــ�ــســاعــدين كــثــرياً عــلــى تــقــدمي خمتلف 

االأدوار وال�سخ�سيات.
املقبلة؟ للفرتة  م�ساريعك  • ما 

- اإىل جانب م�ساركتي يف م�سل�سل )اأ�سماء من املا�سي( 
)الزيتونة(،  م�سل�سل  يف  �ساأ�سارك  حالياً،  ُيعر�ض  الذي 
م�سل�ساًل  �سّورُت  كما  معلوف،  اإيلي  للُمْنِتج  والعمالن 
م�سرتكاً يف االأردن بعنوان )دهب �سبتمرب( مع جمموعة 
فيه  الرجالية  البطولة  و�ساركني  العرب،  املمثلني  من 
ليبيا  يف  م�سروع  وهــنــاك  �سلق،  عمار  املمثل  لبنان  مــن 
التوقيع  يتم  الأنه مل  التحدث عنه  اأ�ستطيع  ولكنني ال 

عليه ر�سمياً.
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اإذا غفوت بعد اإطفاء املنبه فهذا 
قد يعني خربا �شيئا ل�شحتك

اإذا كنت من النوع الذي يفكر يف اأخذ غفوة ملدة »خم�ض دقائق اأخرى« بعد 
�سماع املنبه االأول يف ال�سباح، فاإن درا�سة حديثة تقول اإن هذا قد يعني خربا 

�سيئا ل�سحتك.
الذين  اأولــئــك  اأن  اإىل   Sleep جملة  يف  ُنــ�ــســرت  الــتــي  الــدرا�ــســة،  وت�سري 
الذين  اأولــئــك  مــن  اإرهــاقــا  اأكــرث  يكونون  لال�ستيقاظ  املنبه  ي�ستخدمون 

ي�ستيقظون ب�سكل طبيعي.
ووجد الباحثون يف جامعة نوتردام اأن االأ�سخا�ض الذين اعتادوا على اأخذ 
التعب  على  عالمة  ذلــك  يكون  قد  املنبه،  زر  اإيقاف  بعد  ال�سباح  يف  غفوة 

املزمن لديهم.
اأولئك الذين يحتاجون اإىل حمفز ا�سطناعي )املنبه(  اإن  وقال الباحثون 
النوم  منط  يعطل  املنبه  الأن  اخلمول  من  مبزيد  ي�سعرون  لال�ستيقاظ، 

الطبيعي.
وقد يوؤدي هذا النوم املتقطع بعد ذلك اإىل ا�ستهالك املزيد من الكافيني ما 

قد يوؤدي اإىل تاأخر النوم، وبالتايل املزيد من اخلمول.
لفرتة  ينامون  طبيعي  ب�سكل  ي�ستيقظون  الذين  اأولئك  فــاإن  وللمقارنة، 

اأطول ورمبا كانوا اأقل اعتمادا على الكافيني.
يواجه  اجل�سم  فاإن  ب�سكل طبيعي،  ن�ستيقظ  عندما  اأنه  الباحثون  واأو�سح 

ا�ستجابة للتوتر ما يجعلنا ن�سعر مبزيد من اليقظة يف ال�سباح.
لكن ا�ستخدام املنبه يعني اأننا نتخطى هذه اال�ستجابة الطبيعية، ما يوؤدي 

اإىل دورة نوم متقطعة.
وا�ستطلعت الدرا�سة 450 بالغا اأمريكيا يعملون بدوام كامل، وا�ستخدمت 
بيانات جمعت من امل�ساركني الذين يرتدون اأجهزة تقي�ض مدة النوم ومعدل 

�سربات القلب.
ووجدوا اأن الن�ساء كن اأكرث عر�سة بن�سبة %50 للغفوة بعد اإيقاف املنبه 
يعانون من  على غفوة  يح�سلون  الــذيــن  اأولــئــك  واأن  الــرجــال،  مــن  اأكــرث 
ب�سكل  ا�ستيقظوا  الذين  اأولئك  بينما  النوم،  وقت  اأثناء  اأكــرث  ا�سطرابات 
خالل  الكافيني  مــن  اأقــل  كمية  وي�سربون  اأطـــول  لفرتة  ينامون  طبيعي 

النهار.
ما  »معظم  للدرا�سة:  الرئي�سي  املوؤلف  ماتينجلي،  �ستيفن  الدكتور  وقــال 
ال�سلوكيات  اأو  االإجهاد  اأو  النوم  بيانات عن  ماأخوذ من  الغفوة  نعرفه عن 

ذات ال�سلة«.
واأ�ساف: »لدينا االآن البيانات الإثبات مدى �سيوع الغفوة - وال يزال هناك 
الكثري مما ال نعرفه. وكثري من النا�ض يغفون الأن غالبيتهم متعبون ب�سكل 
مزمن. لقد اأ�سبح االأمر كله عبارة عن دورة، فاأنت تغفو الأنك متعب، ثم 
ت�سعر بالتعب ب�سبب ا�سطراب النوم، ثم ت�سرب الكافيني، وقد يوؤدي ذلك 

اإىل اإبقائك م�ستيقظا مرة اأخرى«.
اإنه يجب اإجــراء املزيد من االأبحاث حول االآثــار ال�سحية  وقال الباحثون 
حتى  تقدميها  ميكن  ن�سيحة  اأف�سل  ولكن  املنبه،  بعد  ما  لغفوة  ال�سلبية 
يحتاجه  الـــذي  بالقدر  ليال  جيد  نــوم  على  احل�سول  حمــاولــة  هــي  االآن، 
اجل�سم للم�ساعدة على التوقف عن اإيقاف زر املنبه والدخول يف غفوة بعده 

يف ال�سباح، وبالتايل التغلب على التوتر والتعب طوال النهار.

• ما هو ال�سرك الأ�سغر؟
- الرياء.

• اأين يقع نهر الأمازون؟
-اأمريكا اجلنوبية.

بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 
- احلوت االأزرق.

قدمًيا عن الذهب؟ ُيطلق  كان  الذي  ال�سم  هو  • ما 
- االأ�سفر الرنان.

عزفت الن�سيد الوطني؟ بلد  اأول  هي  • ما 
- الواليات املتحدة.

• هل تعلم اأن �سوء ال�سم�ض ي�سل اإىل االأر�ض يف 8 دقائق.
• هل تعلم اأن ال�سخ�ض املوهوب يتجاوز حا�سل ذكائه 130 درجة واأن 95 باملائة من النا�ض يرتاوح حا�سل 
ذكائهم بني 70 - 130درجة اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني 50 -70 درجة والبله ما بني 20 - 50 

درجة واأخريا املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة
• اجل�سم الب�سري يحتوي على 96،000 كيلومرت من االأوعية الدموية. اأو 59،650 ميل.

• حم�ض الهيدروكلوريك املوجود يف معدة االإن�سان قوي مبافيه الكفاية على حتليل م�سمار.
• متو�سط ترمي�ض عيونك يوميا هو 25،000 مرة.

• ن�سبة خاليا الدم احلمراء لدى الرجال اأكرث بـ %10 من الن�ساء.
• لديك عدد ع�سالت اأقل من عدد ع�سالت الريقة.

• هل تعلم اأن الكاأ�ض ال�سميك معر�ض للك�سر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�سع به م�سروب �ساخن
• هل تعلم اأن خمرتع االآلة احلا�سبة هو بليز با�سكال الفرن�سي �سنة 1785 م 

كــغ من   0.45 يــعــادل مــا يحدثه وزن  انــفــجــار  الــبــرتول مــن  0.47 ليرت مــن  اأن مــا يحدثه  هــل تعلم   •
الديناميت

• هل تعلم اأن وزن الطن من احلديد بعد اأن ي�سداأ متاما ي�سبح ثالثة اأطنان 
• هل تعلم اأن املياه ميكن اأن ت�ستخدم كاأداة قطع و تكون اأف�سل من اأي �سالح حاد 

• هل تعلم اأن العامل الريا�سي اإ�سحاق نيوتن قد ابتكر املتوالتةالعددية وهو يف ال�سف الثالث االإبتدائي

�ضوت ال�ضمري 
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الفوائد ال�سحية للتفاح
�سعبية يف  الفواكه  اأكــرث  اأحــد  التفاح 
العامل كما ميلك العديد من الفوائد 
يــحــتــويــه مـــن عنا�سر  ملـــا  الــ�ــســحــيــة 
متعددة منها االألياف والفيتامينات.

عر�ض موقع هيلث الين اأهم الفوائد 
ال�سحية للتفاح و�سمت �سحة القلب 
والـــدمـــاغ وجــــدار املــعــدة فــ�ــســال عن 

مقاومته مل�ساكل الرئة وال�سكري.
)�سي(،  وفيتامني  لالألياف  جيد  م�سدر  التفاح  مغذية:  مــادة  التفاح   •
اأي�سا على مادة البوليفينول التي لها فوائد �سحية عديدة كما  ويحتوي 
يحتوي على �سعرات حرارية، وكربوهيدرات، وبوتا�سيوم، وفيتامني )كي(.

املرء  ي�سعر  واملــيــاه مما  باالألياف  غني  التفاح  الـــوزن:  اإنقا�ض  يف  مفيد   •
بال�سبع �سريعا وهو ما يفيد يف اإنقا�ض الوزن.

• مفيد للقلب: التفاح يقلل خماطر االإ�سابة بالقلب، فهو غني باالألياف 
القابلة للذوبان التي تقلل الكولي�سرتول، وتقلل مادة البوليفينول املوجوده 

به �سغط الدم وخماطر ال�سكتة الدماغية.
االإ�سابة  خماطر  وتقليل  التفاح  بني  متعددة  درا�سات  ربطت  ال�سكري:   •

بالنوع الثاين من ال�سكري.
حماية  يف  ت�ساعد  التي  االأك�سدة  مب�سادات  غني  التفاح  الربو:  يحارب   •

الرئة وتنظيم املناعة واحلماية من الربو.
• �سحة العظام: قال املوقع اإن اأكل الفاكهة ي�سهم يف زيادة كثافة العظام 

وقوتها.
ي�سهم يف احلفاظ على  التفاح  اأن ع�سري  اأثبتت جتارب علمية  الدماغ:   •

الذاكرة.
• حماية جدار املعدة: يحتوي التفاح على مركبات ت�ساعد يف حماية جدار 

املعدة.

هناك يف غرفة �سيقة وعلى فرا�ض ب�سيط كان ينام ح�سان وهو يتقلب يف فرا�سه، مل ي�ستطع ان ينام، مل تغم�ض 
له عني ملاذا ..اآه انه �سبب عظيم نعم فقد ارتكب ح�سان خطاأ بل جرما كبريا امتدت يده واخذ بع�ض املال من درج 
�ساحب العمل.. مبلغ ب�سيط كان يريد ان ي�سرتي به الأوالده ك�سوة تقيهم من برد ال�ستاء لكن هذا املبلغ كان مثل 
النار يتقلب عليها ح�سان فتلهب ج�سده وال ينام وعندما �سنحت له فر�سة ليغفو قليال �ساهد هذه املالب�ض على 
اج�ساد اوالده ت�ستعل.. يا الهى احميهم يل.. هكذا �سرخ امل�سكني فزعا .وقف بجانب الفرا�ض ثم جل�ض ي�ستغفر 
ربه ويبكي يف ال�سباح وقبل ان يح�سر اي �سخ�ض اإىل العمل رد ح�سان املبلغ اإىل الدرج نعم رده وقال: احلمد هلل 
مل يك�سف احد �سيئ و�ساأظل ح�سان النظيف الذي يثق فيه اجلميع والذي مل يخن االمانة ابدا وا�ستعاذ باهلل من 
ال�سيطان الرجيم. عند الظهر وبعد انتهاء فرتة العمل االوىل جل�ض �ساحب العمل لي�سوى احل�سابات وجمع املال 
من الدرج ثم قال ب�سوت عال احلمد هلل كله متام وكانت لتلك الكلمة وقع جميل على اذن ح�سان فحمد اهلل.. 
عندها نادى عليه �ساحب العمل وقال هيا ياح�سان ان ام اوالدي تريدك اليوم المر هام لنذهب معا.  ذهب ح�سان 
مع �ساحب العمل وجل�ض ي�سرتيح فجاءت زوجة الرجل لتقول: اهال عم ح�سان، اأريدك الأمر هام.. اوال لتذهب 
اإىل املطبخ وحتمل ما جهزته لك من حلم و�سمك وحبوب لبيتك. ثانيا خذ هذه االكيا�ض لتحملها اإىل اوالدك 
انها مالب�ض جديدة جميلة �ستعجبهم كثريا فقد جاء ال�ستاء �سريعا وهم �سيحتاجون لها. وثالثا فاأ�سرع �ساحب 
العمل وقال ثالثا هذه عندى انا.. خذ املال فانت ت�ستحق مكافاأة تعمل معي زمنا ومل اعطك مكافاآت.. كما انى 
امرت لك بزيادة يف راتبك لت�ستطيع ان تكفي طلبات بيتك واوالدك فانا احبك ياعم ح�سان منذ ان كنت تعمل مع 
والدي.  حمل ح�سان اخلري بني يديه ودموعه تكاد تنهمر وعاد لبيته ونادى زوجته واعطاها كل ما يحمله و�سط 
فرحة ال�سغار الكبرية التي جعلت قلبه يزغرد، ونادى زوجته ومنحها املال لتحتفظ به وعندما اح�سته قالت له 
احلمد هلل مائه دينار مل احلم بها ابدا وا�ستمع لتلك الكلمة وقال لنف�سه كان معي يف ال�سباح ع�سرين دينارا كانت 

اثقل على قلبى من جبال االر�ض وذهب لفرا�سه واغم�ض عينيه ونام نوما عميقا مل يحلم به ابدا.

ا�ستخدام  اأن  الكندية،  ماكما�سرت  جامعة  علماء  اكت�سف 
ال�سبغة Allura Red )Е129( قد يوؤدي اإىل االإ�سابة 
بالتهاب االأمعاء- مر�ض كرون والتهاب القولون التقرحي. 
 ،Nature Communications جملة  وت�سري 
املخربية،  الــفــئــران  عــلــى  اأجــريــت  الــتــي  الــتــجــارب  اأن  اإىل 
التي تناولت Е129 مدة 12 اأ�سبوعا، اأظهرت، اأن تناول 
االإ�سابة  خطر  يف  يوؤثر  ال  متقطعة  ب�سورة  ال�سبغة  هذه 
من  يزيد  مبكر  عمر  يف  تناولها  ولكن  القولون.  بالتهاب 

خطر االإ�سابة با�سطرابات معوية.
بالتهاب  االإ�سابة  ال�سبغة،  لهذه  املزمن  التاأثري  وي�سبب 

القولون اخلفيف، املرتبط بارتفاع م�ستوى ال�سريوتونني 
وعلى  الظهاري.  احلاجز  وظيفة  وا�سطراب  القولون،  يف 
تاأثري  ال�سبغة  لهذه  كــان  اإذا  مــا  عــدم حتديد  مــن  الــرغــم 
 Е129 اأن  على  تــوؤكــد  النتائج  اأن  اإال  الب�سر،  يف  ممــاثــل 
ت�سبب اختالل التوازن الهرموين يف االأمعاء، الذي يوؤدي 

بالتايل اإىل تغري ميكروبيوم االأمعاء.
Allura Red-ال�سبغة  اأن  اإىل  االإ�ـــــســـــارة،  وجتـــــدر 
)Е129(، ت�ستخدم يف �سناعة احللويات وامل�سروبات غري 
الكحولية ومنتجات االألبان. وقد ازداد ا�ستخدامها خالل 

العقود املا�سية ب�سورة كبرية.

�شبغة طعام �شعبية ميكن اأن ت�شبب مر�ض التهاب الأمعاء

بولينا روبيو اأثناء و�سولها اإىل حفل اإلتون جون لالحتفال بتوزيع جوائز الأو�سكار يف لو�س اأجنلو�س. )رويرتز(


