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ما مقدار احلليب ال�سروري للج�سم بعد الـ 50؟
�أن  �ملفرت�ض  ع��ام��اً، من   65 �أو  �أع���و�م   5 �لعمر  تبلغ من  كنت  �سو�ء 
وبالن�سبة  عظامك.  �سحة  على  �حل��ف��اظ  يف  �حلليب  ���س��رب  ي�ساعد 
ما  �أو  يومياً  �حلليب  م��ن  �أك���و�ب   3 ت��ن��اول  ينبغي  و�لن�ساء  للرجال 

يعادلها من منتجات �لألبان بد�ية من �سن �ل� 50.
بينما حتث تو�سيات جامعة هارفارد على تناول كوب �أو �ثنني يومياً 
�أخرى.  م�سادر  "د" من  وفيتامني  �لكال�سيوم  على  و�حل�سول  فقط 
ومع ذلك، نظر�ً لحتو�ء كثري من �لأطعمة وخا�سة �حللويات على 
�حلليب، قد يكون من �ل�سعب معرفة �لكمية �لتي يجب �أن ت�سربها 
يومياً. فبالإمكان تلبية هذ� �ملدخول من �حلليب عن طريق عدد من 
�ل�سويا  )�ل��زب��ادي(، و�جل��ن، وحليب  �للن  �لأل��ب��ان، مثل:  منتجات 
�ملدعم بالكال�سيوم. وقد ت�سمل �مل�سادر �أي�ساً �حللويات �لتي حتتوي 
على �حلليب، مثل �لآي�ض كرمي و�لزبادي �ملجّمد و�حللوى �مل�سنوعة 

من �حلليب.
لكن هناك حتذير عندما يتعلق �لأم��ر مبنتجات �لألبان. ففي حني 
�أو حليب  �ملجمد  �لزبادي  �أو  �لزبادي  �أو  �حلليب  من  و�ح��د�ً  كوباً  �أن 
�ل�سويا �أو �لبودجن �لقائم على �حلليب يعادل كوباً و�حد�ً من منتجات 

�لألبان، فاإن �لأمر نف�سه ل ينطبق على �جلن و�لآي�ض كرمي.

�سيغة ريا�سية ل�سنع رقائق الزبدة املثالية
�لزبدة  رقائق  لتح�سري  ريا�سية  معادلة  �إىل  بريطاين  عامل  تو�سل 

�ملثالية، وهي وجبة مف�سلة لدى �لكثري من �لربيطانيني.
وقام �لدكتور جيم�ض هيند، �ملخت�ض بالإح�ساء من جامعة نوتنغهام 
تف�سيالت  على  ب��ن��اًء  �ملثالية  �ل��زب��دة  رق��ائ��ق  و�سفة  بتح�سني  ت��رن��ت، 
�أي�سلند�. �سل�سلة متاجر  �أجرته  ��ستطالع  �سملهم  بريطاين   2000

ووفًقا للنتائج، حتتوي �لو�سفة �خلالية من �لعيوب على 12 �سريحة 
�سر�ئح �خلبز  من  40 جر�ماً  و�سريحتان  �سميكة مقطعة،  بطاط�ض 

�لأبي�ض �ملتو�سط، وكات�سب وزبدة - ولي�ض �ملايونيز �أو �ل�سمن.
�لريا�سية  �ملعادلة  هيند  �لدكتور  و�سع  �ملعطيات،  ه��ذه  على  وب��ن��اء 

C ≥ 3b/4 + k + 3m :لتالية�
حيث �أن C هي وزن �لرقائق بالغر�م، و B هي وزن �خلبز بالغر�م، و 
بالغر�م. �لزبدة  كتلة  m هي  و  بامليلي لرت،  �لكات�ساب  K هي كمية 
وقال �لدكتور هيند "ما يجعل �خلبز �لأبي�ض مف�ساًل هو �أنه عادة ما 
�ملقرم�سة.  �لبطاط�ض  �أنعم، وهذ� ما يجعله مثالًيا مع �سر�ئح  يكون 
�ت�ساًقا.  �أك��ر  �ل��زب��دة  يعطي  مم��ا  ثابتة،  �سماكة  ل��ه  �ملقّطع  و�خل��ب��ز 
ثالثة  �لأق���ل  على  �لرقائق  وزن  يكون  �أن  ه��و  �أهمية  �لأك���ر  �ل�سيء 
هيند  �لدكتور  و�أ���س��اف  �لكات�سب".  �إىل  بالإ�سافة  �خلبز  وزن  �أرب��اع 
�أ�سلوب رقائق يختلف �ختالًفا دقيًقا،  �أنو�ع �خلبز  "لكن كل نوع من 
لذلك �أ�سجع �لنا�ض على �لتجربة يف �ملنزل و�بتكار �سيغتهم �ملثالية. 
�أنا �سخ�سياً �أف�سل �ل�سل�سة �لبنية وميكنك ��ستبد�لها بالكات�سب يف 
�ملعادلة كما تريد. �سيء و�حد تتجاهله �سيغتي وهو �مللح. هذه م�ساألة 

ذوق �سخ�سي، وميكن لكل �سخ�ض �بتكار جتربته �خلا�سة".

ت�ساميم مزدحمة يف اأ�سبوع باري�س للمو�سة
يف  و�ل�ستاء  للخريف  �ليابانية  ياماموتو  يوجي  جمموعة  عر�ست 
�أ�سبوع يف باري�ض ت�ساميم مزدحمة مع تنانري من �لد�نتيل و�ملالب�ض 
و�لطبقات  �للف  تقنيات  لرموز  وفًقا  �ملنتفخة  و�لف�ساتني  �ملقطعة 

و�ملظهر غري �ملكتمل.
و�فتتح �لعر�ض ب�سل�سلة من �سرت�ت �لدنيم �لزرقاء فوق طبقات من 
�لعار�سات حتت  �لو�قية من �لر�سا�ض، وظهرت  �لتنانري و�ل�سرت�ت 
�ل�سقف �جلد�ري لفندق Hotel de Ville بالعا�سمة �لفرن�سية 
بي�ساء  قم�سان  مع  ولكن  �لأ�سود  باللون  �أزي��اء  �لغالب  يف  مرتديات 
حو�ف  بتفا�سيل  مك�سك�سة  وت��ن��ورة  متنا�سقة  غ��ري  ���س��رتة  م��ع  ت��ربز 

خام و�أحذية ريا�سية.
على  �ل�سلكية  �ل��ق��ب��ع��ات  ب��خ��الف  �إك�����س�����س��و�ر�ت  �أي  ه��ن��اك  ي��ك��ن  ومل 
�ملطوية  للتنانري  عرو�ض  هناك  وكانت  �جل��روجن.  �ل�سعر  ت�سريحات 
و�ل�سرت�ت �لد�فئة و�ملعاطف �ملنتفخة و�لقم�سان ذ�ت �لثنيات، تبعها 
عار�سات يرتدين لإغالق �لعر�ض كومة من �ملالب�ض �ملحبوكة تعلوها 

قبعات مظلة م�سنوعة من �ل�سوف، بح�سب رويرتز.
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قاعدة الر�ساعة التي 
ك�سرتها امللكة اإليزابيث

من �حلمل و�لولدة �إىل تربية �لأطفال �مللكيني، كثرية هي قو�عد �لعائلة 
�ملالكة �لربيطانية �خلا�سة بطرق تربية �سغار �لبالط �مللكي.

عندما  �مللكية  �لتقاليد  بريطانيا،  ملكة  �لثانية،  �إليز�بيث  �مللكة  وك�سرت 
�ملالكة كي  �لعائلة  لن�ساء  �لطريق  �أطفالها، مما مهد  باإر�ساع  �لأم��ر  تعلق 

يحذو حذوها، وفقاً ل�سحيفة "ديلي �إك�سربي�ض" �لربيطانية.
�مللكيات  �أي ق��ان��ون ين�ض ع��ل��ى م��ن��ع �لأم���ه���ات  ي��ك��ن ه��ن��اك  �أن���ه مل  ورغ���م 
�لربيطانيات من �إر�ساع �أطفالهن ر�ساعة طبيعية، فاإن �لن�ساء �مللكيات، مبا 
يف ذلك �مللكة فيكتوريا و�لأمرية مارجريت، وجدن �إر�ساع �لأطفال طبيعياً 
�مللكة  �مللكية، وهي �لقاعدة �لتي ك�سرتها  "مقيتاً" ول يليق بال�سيدة  �أمر�ً 

�إليز�بيث �لثانية باختيارها وت�سميمها على �إر�ساع �أطفالها طبيعياً.
عندما  ميدلتون  كيت  و�لدوقة  ديانا  لالأمرية  �لطريق  جاللتها  ومهدت 
تعلق �لأمر برعاية �أطفالهما �ل�سغار، �إذ يعد �ختيار �لر�ساعة �لطبيعية �أو 
�ل�سناعية )�لعتماد على �حلليب �ل�سناعي( �أحد �أول و�أكرب �لقر�ر�ت �لتي 

يتعني على �لأم �تخاذها.
وحل�سن �حلظ، كان لدى كيت ميدلتون بع�ض �ل�سخ�سيات �ملذهلة للبحث 
عنها للح�سول على �إر�ساد�ت تفيدها يف تربية �أبنائها، ومن �أبرزهم �مللكة 
�إليز�بيث �لثانية، �لتي قيل �إنها كان لها تاأثري كبري يف كيفية �إطعام كيت 
�أع���و�م ،  �أع����و�م، و�لأم����رية ���س��ارل��وت، 6  لأطفالها �ل�3، �لأم���ري ج��ورج ، 8 

و�لأمري لوي�ض، 3 �أعو�م، طبيعياً.

بعد في�سبوك.. رو�سيا 
حتظر موقع تويرت

قامت  رو�سيا  �أن  �إنرتفاك�ض،  وكالة  ذك��رت 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����س���ل  م����وق����ع  ب���ح���ظ���ر 
جرى  غربية  �إجر�ء�ت  على  رد�  "تويرت"، 
فر�سها على و�سائل �إعالم رو�سية، بعد بدء 
�لر�بع  يف  �أوكر�نيا،  �سد  ع�سكرية  عمليات 

و�لع�سرين من فرب�ير �ملا�سي.
�لهيئة  كانت  فيما  "تويرت"  حظر  وي��اأت��ي 
�مل�سوؤولة عن تنظيم �لت�سالت يف رو�سيا، 
�لتابع  في�سبوك  م��وق��ع  حجب  �أعلنت  ق��د 
ل�سركة ميتا بالتفورمز رد� على ما قالت 
�إنها قيود على �لدخول �إىل و�سائل �لإعالم 
�لرو�سية على من�سته. و�أ�سافت �لهيئة �أن 
26 حالة متييز من في�سبوك �سد  هناك 
و�سائل �إعالم رو�سية منذ �أكتوبر 2020، 
من  مدعومة  لقنو�ت  �لدخول  تقييد  مع 
�لإعالم  ووكالة  �ليوم  رو�سيا  مثل  �لدولة 
�إق��د�م رو�سيا على خطوة  �لرو�سية. وياأتي 
�حل��ظ��ر �ل��ك��ام��ل ل��ف��ي�����س��ب��وك، ف��ي��م��ا كانت 
�ل�سلطات قد فر�ست قيود� "جزئية" على 
�لدخول �إىل �ملن�سة. وتتهم رو�سيا من�سات 
"في�سبوك"  م��ث��ل  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل 
بامل�سددة  تو�سف  رقابة  و"تويرت" بفر�ض 
ع��ل��ى �مل��ح��ت��وى �ل���ذي ي���روج وج��ه��ة �لنظر 

�لرو�سية �أو �لأفكار �ملناوئة للغرب.

قد  �ليومي  روتيننا  يف  طرق   6
تت�سبب يف تلف �أدمغتنا �ص 23

اإىل امل�سابني بهذه الأمرا�س.. 
ممنوع تناول الطماطم

ل ميكن �ل�ستغناء عن �لطماطم يف معظم �لأطعمة �ليومية، حيث تدخل يف 
عدد كبري من �لأطباق حول �لعامل، كما �أنها حتتوي على فيتامينات ومعادن، 
�أ�سر�ر�  ي�سبب  تناولها  يف  �لإف��ر�ط  لكن  عديدة،  �سحية  بفو�ئد  �جل�سم  متد 

�سحية.
ورغم نكهة �لطماطم �ل�سهية و�ملحببة للماليني حول �لعامل �إل �أن �لدر��سات 
ت�سكل  لكونها  �لطماطم  تناول  عليهم  يحظر  �لب�سر  بع�ض  وج��ود  �إىل  �أ�سارت 
بالكلى،  ح�سو�ت  وج��ود  م��ن  يعانون  م��ن  وه��م:  �سحتهم.  على  كبري�  خطر� 

و�لذين يعانون من �أمر��ض باملعدة، و�مل�سابون بالتهاب وقرحة �ملعدة.
يرجع �ل�سبب يف منع هوؤلء من تناول �لطماطم �إىل �أنها حتتوي على كمية 

�لأمر��ض  ه��ذه  من  يعاين  من  وُين�سح  �لع�سوية،  �لأحما�ض  من  كبرية 
ب�سرورة تناول م�ستقات �لطماطم مثل �لكات�سب ومعجون �لطماطم.

كما حتتوي �لطماطم على حمتويات حم�سية دهنية ز�ئدة، و�لتي 
"�ل�ساملونيال"  ي�سمى  مكون  ي��وؤدي  �أن  وميكن  �لإ�سهال  ت�سبب 

ب�سبب  �مل���ع���دة  يف  ����س��ط��ر�ب  �إىل  �ل��ط��م��اط��م  يف  �مل���وج���ود 
�ل�ستهالك �ملفرط.

يذكر �أن �لطماطم �ملعاجلة حر�ريا تعد �أكر فائدة 
من تلك �لطازجة، لذ� قبل ��ستخد�مها ين�سح 

باأن تطبخ لفرتة ق�سرية على نار خفيفة.

�ملو�د  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  �خل��ر���س��وف  ي��ح��ت��وي   -  1
من  �جل�سم  حماية  على  تعمل  و�لتي  لالأك�سدة،  �مل�سادة 
�لأم���ر�����ض �ل�����س��رط��ان��ي��ة م��ث��ل ���س��رط��ان �ل��ق��ول��ون و�ملعدة 

و�لثدي و�لربو�ستاتا.
2 - يعمل �خلر�سوف على حت�سني �سحة �لقلب وحمايته 
�حلد  يف  ي�ساعد  فهو  �لقلبية،  و�لأزم�����ات  �جل��ل��ط��ات  م��ن 
�سحة  على  ويحافظ  �ل��دم  يف  �ل�سار  �لكولي�سرتول  م��ن 

�ل�سر�يني و�لأوعية �لدموية.
3 - يحتوي �خلر�سوف على ن�سبة كبرية من �لبوتا�سيوم 
�سغط  م�ستوى  �سبط  على  ت�ساعد  �لتى  �لهامة  و�مل��ع��ادن 

�لدم.
على  يعمل  �خلر�سوف  �أن  �حلديثة  �لدر��سات  �أثبتت   -  4
ويعزز  �جل�سم،  م��ن  �ل�سموم  وط��رد  �لكبد  �سحة  حت�سني 

من �سحة �لكبد ويحميه من �لأمر��ض.
5 - يعزز �خلر�سوف من �سحة �جلهاز �له�سمي ويعالج 

�لتقل�سات و�لنتفاخ و��سطر�بات �لقولون.
�خللقية،  بالعيوب  �لإ���س��اب��ة  م��ن  �لأط��ف��ال  يحمي   -  7
�مل����ر�أة �حلامل  �ل��ت��غ��ذي��ة  ل��ذل��ك ين�سح �لأط���ب���اء وخ����رب�ء 
�لت�سوهات، وذلك  بتناول �خلر�سوف حلماية �جلنني من 

لحتو�ئه على ن�سبة عالية من حم�ض �لفوليك.
ويقلل  �ل��دم��اغ  �سحة  من  كذلك  �خلر�سوف  يعزز   -  8
�لزهامير  �ل��ذ�ك��رة مقابل  ب��اأم��ر����ض  �لإ���س��اب��ة  م��ن خطر 

و�خلرف.
على  حتتوي  �لتي  �لأطعمة  من  �خلر�سوف  يعترب   -  9
زيادة  يف  ت�ساعد  �ل��ت��ي  �لأ���س��ا���س��ي��ة،  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات 
ويقلل  �لعظام  ل�سحة  فهو مفيد جد�ً  لذ�  �لعظام،  كثافة 

فر�ض �لإ�سابة به�سا�سة �لعظام.
10 - �خلر�سوف ي�ساعد يف زيادة معدل �حلرق باجل�سم، 
ن��ظ��ر�ً لح��ت��و�ئ��ه ع��ل��ى �مل��ع��ادن �ل��ه��ام��ة للج�سم، ل���ذ� فهو 

مفيد جد�ً ملن يتبعود �أنظمة غذ�ئية لإنقا�ض �لوزن.

اأنواع اخلر�شوف
يف ما ياأتي �أبرز �أنو�ع �خلر�سوف �مل�سهورة يف �لعامل: 

خر�شوف كولورادو �شتار 
وميتاز هذ� �لنوع من �خلر�سوف باأنه �سريع �لن�سج مقارنًة 
باخلرو�سوف �لعادي، حيث �أنه يحتاج ملدة 75 يوًما حتى 
يجعله  مم��ا  �أق�سر  �رت��ف��اع��ات  على  ينمو  �أن��ه  كما  ين�سج، 
منا�سًبا للحد�ئق �ملنزلية، بر�عم هذ� �لنبات مرت�وحة بني 
�للون �لأخ�سر �لأرجو�ين و�لأرجو�ين �لد�كن، وقد تنمو 

�لنباتات لالأعلى �أو تكون مائلة.

خر�شوف الزمرد
باأنه مقاوم  �لنوع من �خلر�سوف هجيًنا وميتاز  يعد هذ� 
للحر�رة و�لربودة، بر�عم هذ� �خلر�سوف خ�سر�ء فاحتة، 
ما  ي�ستغرق  حيث  دفًئا،  �لأك��ر  �ملناطق  يف  للنمو  ويحتاج 

يقارب 180 يوًما حتى ُينتج حم�سوًل من �لبذور.

خر�شوف جرين 
جلوب �ملح�ّسنة ينتمي هذ� �لنوع من �خلر�سوف �إىل عائلة 
جرين جلوب �لقدمية، �إل �أنه حُم�ّسن ويحتوي على عدد 
�أقل من �لأ�سو�ك، كما �أن نباتاته �أكر �إنتاًجا و�أكر تنا�سًقا 

يف �حل��ج��م، وت�����س��ت��غ��رق ب���ذور ه���ذ� �خل��ر���س��وف م��ا يقارب 
حم�سول. وُتنتج  تن�سج  حتى  يوًما   180-150

خر�شوف النجم الإمرباطوري 
ميتاز هذ� �لنوع من �خلرو�سف باأنه يحتاج لوقت منا�سب 
حتى ين�سج �أي ما يقارب 85-90 يوًما، وبر�عم هذ� �لنوع 
من �خلر�سوف باللون �لأخ�سر كما �أنها عدمية �لأ�سو�ك، 

ويعترب من �لأنو�ع �ملقاومة لالأمر��ض و�ل�سقيع.

اخلرو�شف الإيطايل الأرجواين
 ويتو�فر هذ� �لنوع من �خلر�سوف يف �إيطاليا، حيث ُينتج 
�خلر�سوف �لأرجو�ين �جلميل، وميتاز هذ� �لنوع بالتحمل 
للحر�رة و�لربودة، ويحتاج هذ� �لنوع من �خلر�سوف �إىل ما 

يقارب 120 يوًما حتى ين�سج وي�سبح جاهًز� للح�ساد.

خر�شوف بيبي اإنزو
ُمبكًر�،  وُيح�سد  �خلر�سوف  �أن��و�ع  �أ�سغر  �لنوع  هذ�  يعد   
هذ� ما مينحه �لنكهة �حللوة و�جلوزية �لتي ت�سبه نكهة 
�لكر�ميل، مُيكن �سو�ئها �أو حتمي�سها مع �لثوم، �أو تقليبها 

مع �لزبدة �أو زيت �لزيتون.

خر�شوف القلب الكبري
 ينمو ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �خل��ر���س��وف ب��ال �أ����س���و�ك، ك��م��ا �أنه 
بر�عمه كثيفة وعر�سها يرت�وح بني 3-5 �سم ون�سف، كما 
�أن قاعدة هذ� �لنوع من �خلر�سوف كبرية و�سمينة، ومُيكن 

تناوله مع �سوربة جن �لبارميز�ن.

ال�سني تتلقى 
بيانات من قمر 
�سناعي جديد 

�أن  �سينية  �إع���الم  و�سائل  �أعلنت 
��ستقبال  م���ن  مت��ك��ن��و�  �خل�����رب�ء 
�أح��د �لأق��م��ار �ل�سناعية  �إ���س��ار�ت 
بالدهم  �أر�سلتها  �لتي  �جل��دي��دة 

�إىل �لف�ساء موؤخر�.
وت���ب���ع���ا ل���ل���م���ع���ل���وم���ات �مل���ت���وف���رة 
�ملر�كز  �أح����د  يف  "�خلرب�ء  ف����اإن 
هاينان  م��ق��اط��ع��ة  يف  �لأر����س���ي���ة 
��ستقبال  م��ن  مت��ك��ن��و�  �ل�سينية 
�أقمار  �أح��د  من  �لأولية  �لبيانات 
Hainan-1 �لتي �أطلقت �إىل 

�لف�ساء موؤخر�".
�لأكادميية  عن  �سادر  بيان  وقال 
"�لبيانات  ل��ل��ع��ل��وم  �ل�����س��ي��ن��ي��ة 
قمر  م��ن  ك��ان��ت  ��ستلمناها  �ل��ت��ي 
�جلديد،   02-Hainan-1
جودة �ملعلومات كانت جيدة، لقد 
��ستقبلنا نحو 10 غيغابايت من 
ويجري  حفظها  ومت  �ل��ب��ي��ان��ات، 

�لعمل على معاجلتها حاليا".
وم�����ن ج���ه���ت���ه ق�����ال م����دي����ر معد 
�أبحاث هاينان �لتابع لالأكادميية 
تيانليان:  يانغ  للعلوم،  �ل�سينية 
�لبيانات  ع���ل���ى  �حل�������س���ول  ب���ع���د 
�لقمر  �أن  �ل��ق��ول  ميكننا  بنجاح 
مت تطويره ب�سكل جيد، يف �لأيام 
�لأخ����رية ع��م��ل م��وظ��ف��ون��ا ب�سكل 
�لبيانات  ��ستقبال  ملر�قبة  مكثف 
�ل�سناعية �جلديدة،  �لأقمار  من 
�لنتيجة كانت  �إن  �لقول  وميكننا 
�أن  �إىل  �لإ���س��ارة  جيدة". وجت��در 
�ل�سني كانت قد �طلقت منذ مدة 
�إىل  ج��دي��د�  �سناعيا  قمر�   22
م����د�ر�ت �لأر�����ض، وك���ان م��ن بني 
Hainan- �لأقمار قمر� تلك 

 ،02-Hainan-1و  01-1
Wenchang- وق������م������ر� 
Wenchang-و  01-1
�لأقمار  ه���ذه  وزودت   ،02-1
للتقاط  �لدقة  عالية  بكامري�ت 
����س���ور و�����س���ح���ة ل�����الأر������ض، كما 
متكنها  متطورة  مبعد�ت  جهزت 
�لبيانات  و��ستقبال  �إر���س��ال  م��ن 
�أمن  �سمان  يف  �ست�ستعمل  �ل��ت��ي 
�ملالحة يف �ملناطق �لبحرية، ومن 
�ل�سني  ت�����س��ت��خ��دم  �أن  �مل��ف��رت���ض 
�أي�����س��ا ب��ي��ان��ات ه����ذه �لأق����م����ار يف 
�لأعمال �ملخ�س�سة ملر�قبة �ملو�رد 
ومهمات  و�ل���غ���اب���ات  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

�لإنقاذ �لبحري.

هذا الطعام له 10 فوائد مذهلة.. خا�سة للقلب والكبد والوزن

يعترب اخلر�شوف من الأطعمة اللذيذة والغنية بالفيتامينات 
ال�شرورية ل�شحة اجل�شم. فهو يحتوي  الغذائية  والعنا�شر 
والألياف  للأك�شدة  امل�شادة  امل���واد  م��ن  عالية  ن�شب  على 
وفيتامينات C وD وB وE وK وB6 وB12 وحم�ض الفوليك 
للج�شم  املفيدة  الغذائية  العنا�شر  من  وغريها  والأل��ي��اف 
والبوتا�شيوم  وال�شوديوم  والزنك  واحلديد  كالكال�شيوم 

واملنغنيز والفو�شفور والزنك.
الدرا�شات قدرة اخلر�شوف على حماية اجل�شم  اأثبتت  وقد 
من العديد من الأمرا�ض، ومنها ال�شرطان وال�شكري والأزمات 
القلبية وال�شكتات الدماغية، اإ�شافة اإىل قدرته على تعزيز 
مناعة اجل�شم وتخفي�ض م�شتوى الكولي�شرتول ال�شار وحت�شني 

 organicfacts موقع  ذمة  وعلى  اله�شم. 
تعزز  مذهلة  فوائد   10 له  اخلر�شوف  فاإن 
من �شحة اجل�شم ب�شكل عام، خا�شة الكبد 

والقلب، وهي:
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�ش�ؤون حملية

رئي�ض وزراء كرواتيا: اإك�شبو 2020 دبي ُي�شاهم يف تعزيز علقاتنا مع دولة الإمارات يف قطاعات متعددة

اإحدى الفرق الوطنية الكرواتية قدمت جمموعة متنوعة من الفقرات الغنائية وال�ستعرا�سية الراق�سة، التي تعك�س الثقافة واملوروثات ال�سعبية املختلفة واملتنوعة يف جمهورية كرواتيا

�شمن منتدى الأعمال يف جناح البلد يف "اإك�شبو 2020 دبي

باراغواي تعتزم افتتاح �سفارة يف دولة الإمارات قريبًا 

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

�أن���دري���ه ب��ل��ي��ن��ك��وف��ي��ت�����ض، رئي�ض  ح�����س��ر م��ع��ايل 
وزر�ء جمهورية كرو�تيا، �حتفال بالده بيومها 
�لوطني يف �إك�سبو 2020 دبي، حيث كان معايل 
�ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير �لت�سامح 
دبي،   2020 لإك�سبو  �لعام  �ملفو�ض  و�لتعاي�ض 
و�لوفد �حلكومي  يف مقدمة م�ستقبلي معاليه 
رمي  معايل  بح�سور  له،  �ملر�فق  �مل�ستوى  رفيع 

�لها�سمي، وزير �لدولة ل�سوؤون �لتعاون �لدويل 
�ملدير �لعام ملكتب �إك�سبو 2020 دبي، ومعايل 
�ل�سيخ �سخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان 
وزير دولة، وجنيب �لعلي �ملدير �لتنفيذي ملكتب 

�ملفو�ض �لعام يف �إك�سبو 2020 دبي.
�أُق��ي��م��ت �مل��ر����س��م �ل��ر���س��م��ي��ة ل��الح��ت��ف��ال باليوم 
�لأمم  من�سة  على  كرو�تيا  جلمهورية  �لوطني 
لإك�سبو  �ل��ن��اب�����ض  �ل��ق��ل��ب  �ل��و���س��ل،  ���س��اح��ة  يف 
2020 دبي، و�سملت رفع علمي دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة ك��رو�ت��ي��ا وُعزف 

�لن�سيد �لوطني لكل من �لبلدين.

�آل نهيان  وقال معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
"ُتربز  �ملنا�سبة:  ب��ه��ذه  �أل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي  كلمته  يف 
م�ساركة كرو�تيا يف �إك�سبو 2020 دبي مكانتها 
ك��م��رك��ز ج����اذب ل��ل��م��ب��دع��ني و�أ����س���ح���اب �ل����روؤى 
�ل��ذي��ن �أث����رو� يف �ل��ع��امل على م��دى ق���رون من 
�لزمن؛ وتتيح هذه �مل�ساركة �أي�سا للزو�ر فر�سة 
ل�ستلهام �لكثري من �لروؤى من �أبرز مفّكريها، 
و�لتعرف على طبيعتها و ثقافتها و�لكثري من 

�لفر�ض �مل�ستد�مة فيها".
و�أ�ساف معاليه "لقد �سهدت �لعالقة بني دولة 
�لإمار�ت وكرو�تيا زخما كبري� يف �لعقد �ملا�سي؛ 

ونتطلع �إىل �لعمل معا عن كثب من �أجل تعزيز 
�ل�سر�كات بيننا يف �ملجالت �لتجارية و�ل�سيا�سية 

و�لثقافية".
وقال معايل �أندريه بلينكوفيت�ض: "ُيعّد �إك�سبو 
2020 دبي حدثا فريد� حقا، حيث ي�ستعر�ض 
تعزيز  يف  وُي�سهم  �جل��دي��دة  و�لتقنيات  �لأف��ك��ار 
دون  دول��ة، من  كل  �إن��ه مينح  �لثقايف...  �لتنوع 
فر�سة  ���س��ك��ان��ه��ا،  ع���دد  �أو  حجمها  �إىل  �ل��ن��ظ��ر 
كافة  على  �إجن��از�ت��ه��ا  �أف�سل  لعر�ض  مت�ساوية 
 2020 �إك�سبو  �أرى  �حلقيقة  ويف  �لأ���س��ع��دة. 
دبي حمركا للتقدم و�ملعرفة و�لإبد�ع و�لتعاون 

�لق�سايا  كافة  ومعاجلة  ومناق�سة  �ل��دول  بني 
حول  �لبّناءة  للنقا�سات  ج�سور  وبناء  �لعاملية، 
�ملو�سوعات  م��ن  وغ��ريه��ا  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية 

�ملهمة".
و�أ�ساد معاليه بالتنظيم �لهائل و�لر�ئع لإك�سبو 
هذه  �أغ��ت��ن��م  �أن  "�أود  ق��ائ��ال:  دب����ي،   2020
�لفر�سة لأ�سكر دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ُي�ساهم  �ل��ذي  �لعاملي،  على تنظيم هذ� �حل��دث 
يف تعزيز عالقاتنا �لثنائية، ل�سيما فيما يتعلق 
ببناء �لطاقة و�لبنية �لتحتية وقطاع �ل�سياحة". 
ويف ختام �حلفل، قدمت �إحدى �لفرق �لوطنية 

�لفقر�ت  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  �ل��ك��رو�ت��ي��ة جم��م��وع��ة 
�لتي تعك�ض  �لر�ق�سة،  �لغنائية و�ل�ستعر��سية 
�ملختلفة و�ملتنوعة  �ل�سعبية  �لثقافة و�ملوروثات 

يف جمهورية كرو�تيا.
ي��ت��زّي��ن ج��ن��اح ج��م��ه��وري��ة ك��رو�ت��ي��ا م��ن �خلارج 
مب��رب��ع��ات ح��م��ر�ء حت��اك��ي ت��ل��ك �ل��ت��ي يحملها 
�لد�خل  ي���ق���دم م���ن  ف��ي��م��ا  �ل����ك����رو�ت����ي،  �ل��ع��ل��م 
ع��رو���س��ا م��ت��ع��ددة �ل��و���س��ائ��ط ت��ت��ن��اول �ل���رت�ث 
�لثقايف و�لطبيعي للبالد، بالإ�سافة �إىل �أعمال 
للفنانني و�ل�سخ�سيات �لعامة و�ملخرتعني من 

كرو�تيا.

•• دبي- الفجر

�أعلنت جمهورية بار�غو�ي عزمها فتح �سفارة لها 
�مل�ستقبل  �مل��ت��ح��دة يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  يف دول���ة 
�ل���ق���ري���ب. وت���اأت���ي ه����ذه �خل���ط���وة يف �إط������ار �سعي 
زيادة  �إىل  �جلنوبية  �أم��ري��ك��ا  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �ل��دول��ة 
مع  �لبينية  و�ل�ستثمار�ت  �لثنائية  �لتجارة  حجم 

�لإمار�ت و�ملنطقة. 
منتدى  يف  �ألقاها  �لتي  �لرئي�سية  كلمته  وخ��الل 
�لأعمال يف دبي، �لذي يعد �لأك��رب من نوعه على 
م�ستوى  على  ب���ار�غ���و�ي  تعقده  �ل���ذي  �لإط����الق، 
�ملنطقة، قال معايل "لوي�ض �ألبريتو كا�ستغليوين"، 
ب���الده يف  م�����س��ارك��ة  �إن  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�سناعة  وزي���ر 
ممتازة  ف��ر���س��ة  ي�����س��ّك��ل  دبي"   2020 "�إك�سبو 
�سفارة  �إن�ساء  و�أن  �مل�ستقبلية،  �لآف��اق  ل�ستعر��ض 
جديدة ميّكن بار�غو�ي من �ل�ستفادة من �لأهمية 
�لإقليمية و�لعاملية �لتي تتمتع بها �لإمار�ت لإقامة 
يف  �لبلد�ن  خمتلف  مع  قوية  �قت�سادية  عالقات 

�ملنطقة. 
تو�سيع  رغبة حقيقية يف  "لدينا  معاليه:  و�أ�ساف 
ن��ط��اق �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع �لإم������ار�ت ب�سفة 
�لرئي�سي  �ل�سبب  هو  وه��ذ�  ككل،  و�ملنطقة  خا�سة 
بالدولة.  ل��ه��ا  ����س���ف���ارة  ب�����ار�غ�����و�ي  �ف���ت���ت���اح  ور�ء 
وبالإ�سافة �إىل ذلك، ن�سعى لال�ستفادة من مكانة 

�لعاملية  �لتجارة  لتعزيز  كمن�سة  و�لإم����ار�ت  دب��ي 
لدى بار�غو�ي". 

وجرى عقد منتدى �لأعمال يف دبي قبيل �حتفال 
�جلاري،  م��ار���ض   4 يف  �لوطني  بعيدها  ب��ار�غ��و�ي 
�ل�����ذي مت �إح���ي���ائ���ه م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م ب���اق���ة من 
�لفعاليات يف جناح �لبالد يف "�إك�سبو 2020 دبي"، 
�ملميزة  �لفلكلورية  �ل��ع��رو���ض  م��ن  ع���دد�ً  ت�سمنت 

�لتي �أبرزت ثقافة �لبالد وتقاليدها �لأ�سيلة. 
�لعالقات  �إد�رة  م��دي��ر  �لها�سمي"،  "ح�سن  وه��ن��اأ 
�ل����ذي ح�����س��ر فعاليات  دب����ي،  �ل��دول��ي��ة يف غ��رف��ة 
منتدى �لأعمال، بار�غو�ي بقر�ر �فتتاحها �سفارة 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، موؤكد�ً �أن تو�جد 
�مل�سوؤولني م��ن �حلكومة  �ل���وزر�ء وك��ب��ار  ع��دد م��ن 
�ل��ب��ار�غ��و�ن��ي��ة يف دب��ي يعك�ض �ل��ت��ز�م �ل��ب��الد جتاه 

تعزيز عالقاتها �لتجارية مع دولة �لإمار�ت. 
"�فتتاح �سفارة لبار�غو�ي يف  �أن  و�أ�ساف �لها�سمي 
�ل�سحيح"،  �لجت��اه  ن�سري يف  �أننا  يوؤكد  �لإم���ار�ت 
�إك�سبو  �أن  يف  �سك  �أدن��ى  هناك  "لي�ض  �أن��ه  م�سيفاً 
2020 �ساهم يف حتقيق فو�ئد بعيدة �ملدى، و�لتي 
يتحتم علينا ��ستغاللها للم�سي قدماً نحو تعزيز 

منونا �إىل �آفاق جديدة". 
�لثنائية  �لتجارة  قيمة  "و�سلت  �لها�سمي  وتابع 
بني بار�غو�ي و�لإم��ار�ت �إىل 25.8 مليون دولر 
يف �لعام 2020، فيما بلغت قيمة و�رد�ت �لإمار�ت 

�إمكانات  "هناك  �أن  موؤكد�ً  دولر،  مليون   19.5
هائلة غري م�ستغلة لتو�سيع نطاق �لتجارة �لثنائية 
�لغذ�ئي  �لأم��ن  بينها  من  متعددة،  قطاعات  عرب 
و�لتكنولوجيا و�لرعاية �ل�سحية و�لطاقة وغريها 

من �لقطاعات �لأخرى". 
ل���ب���ار�غ���و�ي،  "ميكن  �أن�����ه  �إىل  �ل��ه��ا���س��م��ي  ول���ف���ت 
باعتبارها م�سّدر�ً رئي�سياً للمنتجات �لزر�عية، �أن 
تلعب دور�ً رئي�سياً يف �لتعاون مع دولة �لإمار�ت يف 

جمال �لأمن �لغذ�ئي، مو�سحاً �أن "دولة �لإمار�ت 
�أ�سا�سي  كعن�سر  �لغذ�ئي  �لأمن  �أهمية  على  ت�سدد 

للتنمية �ل�ساملة". 
لتريز�"،  "��ستفانيا  معايل  قالت  جانبها،  وم��ن 
يف  و�ل�سادر�ت  لال�ستثمار�ت  �لرتويج  وزي��ر  نائب 
"بار�غو�ي  �إن  �لتقدميي  عر�سها  يف  ب���ار�غ���و�ي، 
تتمتع بهيكل متنوع للناجت �ملحلي �لإجمايل وعملت 
�ل�سنو�ت  يف  �مل�����س��ت��د�م  �لنمو  تعزيز  على  ج��اه��دة 

بار�غو�ي  :"ت�سم  لت���ريز�  و�أ���س��اف��ت  �لأخرية".  
و�لآخذة  �ملتنوعة  �لتجارية  �لقطاعات  من  ع��دد�ً 
و�مل�سروبات  �لأغ��ذي��ة  ق��ط��اع  م��ن  ب���دء�ً  بالتو�سع، 
وو�سوًل  �ملتجددة  و�لطاقة  �حل��ي��وي  �ل��وق��ود  �إىل 
وم�ستقات  �لزينة  ونباتات  �حلرجية  �ملنتجات  �إىل 
بار�غو�ي  �أن  م�سيفة  �لكثري"،  وغ��ريه��ا  �للحوم 
�لنظيفة،  �لطاقة  ت�سدير  جم��ال  يف  �أي�ساً  ر�ئ��دة 
وفول �ل�سويا ونبات �ل�ستيفيا و�للحوم.  وت�سمنت 

نظرة  �لأع��م��ال  منتدى  يف  �لتقدميية  �ل��ع��رو���ض 
�لبار�غو�ين  و�مل���ايل  �مل�سريف  �لقطاع  ح��ول  عامة 
م�سرف  رئ���ي�������ض  كانتريو"،  "هو�سيه  ق���دم���ه���ا 
بار�غو�ي �ملركزي، �إىل جانب عر�ض تقدميي حول 
�ل��ف��ر���ض �ل���س��ت��ث��م��اري��ة و�ل��ت��ج��اري��ة �ل��ت��ي توفرها 
بار�غو�ي للم�ستثمرين قدمه "فريديركو �سو�سا"، 
مدير ��ستقطاب �ل�ستثمار�ت يف وز�رة �ل�ستثمار�ت 

�لبار�غو�نية. 

ح�سن الحتاد 8 ي�سّلط ال�سوء على 
الفخر الوطني بدولة الإمارات

•• دبي– الفجر

 ،"8 "ح�سن �لحت��اد  ملتابعة عر�ض  �أع��د�د كبرية من �جلماهري  �حت�سدت 
�لذي �أقيم جنوب موقع �إك�سبو 2020 دبي 

نّفذت �لقو�ت �مل�سلحة �لإمار�تية �لعر�ض، �لذي ياأتي تز�منا مع �حتفالت 
دولة �لإمار�ت بعامها �خلم�سني. وبد�أت �لحتفالت بهذه �ملنا�سبة يف �إك�سبو 
2020 دبي ، حيث �سهد موقع �حلدث �لدويل موكبا مر ب�سارع �لغاف يف 

موقع �إك�سبو 2020 دبي.
وتو��سلت فعاليات �لعر�ض جنوب موقع �إك�سبو 2020 دبي �أم�ض �لأول.

زوار اإك�سبو 2020 دبي ال�سغار ي�ستمتعون مبقابلة الدينا�سورات
•• دبي– الفجر

 حظي �سغار زو�ر �إك�سبو 2020 دبي بفر�سة لقاء �لدينا�سور�ت وجها لوجه، �إىل جانب �لتقاط �ل�سور �لتذكارية 
و�إم�ساء �أوقات ممتعة يف حديقة �لفر�سان.

وقام موؤدٍّ متجول بحمل جم�سمات �لدينا�سور�ت �ملحببة لدى �لأطفال، بدء� من "تي رك�ض" و"تر�ي�سري�توب�ض" 
و"ليالينا�سور�ض"، و�سول �إىل �لدينا�سور �آكل �للحوم �ملرعب "فوكوير�بتور"، بالإ�سافة �إىل �لعديد من جم�سمات 

�حليو�نات �لأليفة �ملنت�سرة يف �حلديقة، و�لتي جتذب �هتمام �لأطفال.
تقع حديقة �لفر�سان يف منطقة �لفر�سان، وهي م�ستوحاة من تقاليد �لإمار�ت �لعريقة يف تربية �خليول وركوبها 
�ملرح  فر�ض  من  و��سعا  طيفا  لي�ستك�سفو�  �ملتد�خلة،  �مل�سار�ت  من  �سبكة  �سمن  �ل��ز�ئ��رون  ي�سري  وفيها  ورعايتها، 

و�لثقافة و�ل�ستجمام.
وي�سم �إك�سبو 2020 دبي جمموعة من �لفعاليات �ل�سائقة عاملية �مل�ستوى و�مل�سممة للنا�ض من خمتلف �لأعمار يف 

�سهره �لأخري، قبل �أن يغلق �أبو�به يف 31 مار�ض.

اأم�سّية فنّية ملو�سيقى القوايل يف اإك�سبو 2020 دبي

جنم اجلاز باولو فري�سو يقدم عر�سه حول تاك يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

دبي  مبركز  �أري��ن��ا  قاعة  يف  �ل��ق��و�يل  مو�سيقى  �سدحت 
للمعار�ض يف �إك�سبو 2020 دبي ، وذلك يف �سهرة فنية 
خان  علي  فتح  ر�ح��ت  �لباك�ستاين  �لفنان  خاللها  �أحيا 
حفال بح�سور كبري من �جلمهور، ويف مقدمتهم �أبناء 
و�جلاليات  دب��ي  �إم��ارة  يف  �ملقيمة  �لباك�ستانية  �جلالية 

�لآ�سيوية �لقريبة و�لعا�سقة ملو�سيقاه.
و�ع��ت��ل��ى ر�ح���ت ف��ت��ح م�����س��رح ق��اع��ة �أري��ن��ا يف م��رك��ز دبي 
للمعار�ض، حيث قّدم �أجمل �لأغاين ذ�ت �لبعد �ل�سويف 
كنوز  م��ن  م�ستوحاة  ق�سائد  وه��ي  �ل��ق��و�يل،  و�أن��ا���س��ي��د 
لكبار  �لعفيف  �لغزل  و�أغ���اين  �لكال�سيكية  �ل�سوفيني 
من  وبع�ض  �لرومي  �لدين  ج��الل  �أمثال  من  �ل�سعر�ء 

�ملو�سيقّي  فتح  ر�ح���ت  �أ���س��ل��وب  وي��ع��ّد  باك�ستان.  �سعر�ء 
مثال حقيقيا عن مو�سيقى �لطرق �ل�سوفية يف جنوب 
حيث  �ل�سبت،  �سهرة  يف  جمهوره  بها  �متع  و�لتي  �آ�سيا، 
�ملف�سل  مطربهم  برو�ئع  �إعجابهم  عن  �حل�سور  عرب 

بالت�سفيق �حلار بني �لفينة و�لأخرى.
وبعد ختام �حلفل، قال ر�حت فتح �عتدت زيارة دبي كل 
مرة، فهي �ملدينة �لتي جتمع بني �جلميع من خمتلف 
بها نحو  �لتي يوجد  �ملدينة  �لأع��ر�ق و�جلن�سيات وهي 
200 جن�سية، لت�سّكل جتربة فريدة يف حتقيق �لتعاي�ض 
مده�سة  من�سة  دب��ي   2020 �إك�سبو  �جل��م��ي��ع...  ب��ني 
جلميع  و�إمن���ا  بعينهم،  لفنانني  لي�ض  وه��و  ومتنوعة؛ 
�لفنانني يف �لعامل – ز�رو� �إك�سبو 2020 دبي وقدمو� 

�أجمل ما لديهم من فن ومو�سيقى".

•• دبي– الفجر

خ�سبة  فري�سو  باولو  �ل�سهري  �لإيطايل  �لعازف  �عتلى 
ليبهر  دب���ي   2020 �إك�����س��ب��و  يف  ميلينيوم  دب���ي  م�����س��رح 
"�لبوق"،  �لرت�مبيت  �آل��ة  ب�سوت  �ل��دويل  �حل��دث  زو�ر 
م�سحوبا مبجموعة من فناين تاك للمو�سيقى، �سمن 
عر�ض "حول تاك" �ملنظم من جانب �جلناح �لإيطايل 

برعاية وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �لإيطالية. 
�أنغام  بدمج  فري�سو  فيه  �أب��دع  بعر�ض  �ل��زو�ر  و��ستمتع 
فعك�ض  و�لقدمية،  �ملعا�سرة  �لعاملية  باملو�سيقى  �جل��از 
�لتناغم بني �آلة �لبوق و�لآلت �ملو�سيقية �لأخرى حالة 
مو�سيقية متفردة، و�أثبت �لعر�ض �أن �ملو�سيقى هي �للغة 

�لتي توحد �جلميع على �ختالف ثقافاتهم و�أعمارهم، 
حيث تنوع �جلمهور من ع�ساق هذه �للغة �لذين �جتمعو� 
لال�ستمتاع بهذ� �لأد�ء �ل�ستثنائي. وبد�أ فري�سو بعزف 

مقطوعته �ملو�سيقية �ل�سهرية "كيارو".
�مل��و�ه��ب متيز� يف عامل  �أك��ر  م��ن  ب��اول��و فري�سو  ويعد 
م��و���س��ي��ق��ى �جل����از �مل��ع��ا���س��ر، ف��ق��د ����س���ارك يف �أك����ر من 
�أي�سا  �جلاز  جنم  وي�سارك  مو�سيقيا.  ت�سجيال   350
�ملمثلني  مع  �لتعاون  تت�سمن  �لتي  �مل�سروعات  �إنتاج  يف 
و�ل��ر�ق�����س��ني و�ل��ر���س��ام��ني و�ل��ن��ح��ات��ني و�ل�����س��ع��ر�ء، كما 
تعمل  �لتي  للمو�سيقى"،  "تاك  �لتجارية  عالمته  �أن�ساأ 
منذ ع�سر �سنو�ت على �لرتويج ملو�هب �جلاز �لإيطالية 

�ل�سابة.
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مر  الدماغ ببطء على  توؤذي  اأخطاء  منا  الكثري  يرتكب 
ولكن  ب�شيطة،  تكون  قد  يومية  ع��ادات  ب�شبب  ال�شنني 

ميكن تعديلها ب�شهولة، يف معظم احلالت.
املمار�شات  بع�ض  اأن  ت�شمع  اأن  املفاجئ  من  يكون  وقد 

التي تقوم بها غالبا مرتبطة باأمرا�ض مثل اخلرف. 
اإبقاء  ميكن  كيف  معرفة  ال�شروري  من  ولهذا، 

الدماغ يف امل�شتويات املثلى.

م���ع م�ساهدة  �جل��م��ع��ة مب���ف���ردك  ل��ي��ل��ة  ق�����س��اء  ح����رج يف  ل 
يكون  ق��د  ه��ذ�  للكثريين،  بالن�سبة  �ل��و�ق��ع  ويف  �لتلفزيون، 

م�سدر� للر�حة.
فقد  �ل��ع��امل،  بقية  ع��ن  �لعزلة  �أو  بالوحدة  �سعرت  �إذ�  ولكن 

ي�سر ذلك ب�سحتك مبرور �لوقت.
وتطور  �مل��ع��ريف  بالتدهور  ب��ال��وح��دة  �ل�سعور  �رت��ب��ط  ولطاملا 

مر�ض �ألزهامير.
�أدمغة  يف  تبحث  �لتي  �لأمريكية  �لدر��سات  �إح��دى  ووج��دت 
�أب��ل��غ��و� ع��ن �ل�سعور  �ل��ذي��ن  �أول���ئ���ك  �أن  �ل��ب��ال��غ��ني �لأ���س��ح��اء 
�لق�سري،  �لأم��ي��ل��وي��د  م��ن  �أع��ل��ى  م�ستويات  لديهم  ب��ال��وح��دة 
وهي عالمة ت�ستخدم للم�ساعدة يف ت�سخي�ض �خلرف ومر�ض 

�ألزهامير.
�لذين  �مل�����س��ارك��ني  �إن  ه��ارف��ارد  بجامعة  �ل��ط��ب  كلية  وق��ال��ت 
مر�ت  ب�سبع  عر�سة  �أك��ر  ك��ان��و�  �لأميلويد  يف  زي���ادة  لديهم 

ون�سف �ملرة لل�سعور بالوحدة.
�أجر�ها باحثون من كينغز كولدج لندن، فاإن  ووفقا لدر��سة 
لل�سعور   24% بن�سبة  عر�سة  �أك���ر  ه��م  �مل��ع��زول��ني  �أول��ئ��ك 

بالتعب و�ل�سعوبة يف �لرتكيز.

لي�ض لديك اإح�شا�ض بالهدف
من  �سخ�ض   900 على  �سنو�ت  �أرب��ع  ��ستمرت  در����س��ة  ت�سري 
�سيكاغو، �أن �أولئك �لذين لديهم �أهد�ف يف �حلياة مييلون �إىل 
�أن يكون لديهم خطر �أقل بكثري لالإ�سابة مبر�ض �ألزهامير.
"هدف" هو فقط �حلماية من  �أن وج��ود  �لدر��سة  تثبت  ول 
مر�ض فقد�ن �لذ�كرة. ولكن، �أظهرت بع�ض �لدر��سات �أن كبار 
�ل�سن �لذين لديهم هو�يات �أو �لذين يحاولون �لنخر�ط يف 
�ل�سيخوخة  مرحلة  �إىل  ي�سلون  ق��د  �لجتماعية  �لأن�سطة 

ب�سكل �أبطاأ.
وتو�سح موؤ�س�سة Age UK: "ت�سري �لأبحاث �إىل �أن وجود 

�أن�سطة  يف  و�مل�ساركة  و�لعائلة،  �لأ�سدقاء  مع  وثيقة  رو�ب��ط 
�جتماعية ذ�ت مغزى، قد ي�ساعد �لأ�سخا�ض يف �حلفاظ على 
مهار�ت �لتفكري لديهم ب�سكل �أف�سل يف وقت لحق من �حلياة 
�ملنخرطني  �لأ�سخا�ض  �أن  وي��ب��دو  �مل��ع��ريف.  �لتدهور  ويبطئ 
�جتماعيا لديهم خماطر �أقل لالإ�سابة باخلرف، لكن �لأدلة 

لي�ست قوية مبا يكفي ل�ستخال�ض ��ستنتاجات موؤكدة".

عدم احل�شول على ق�شط كاف من النوم
مثل �ل�سعور بالوحدة، ترتبط قلة �لنوم بكل من �خلرف يف 
وقت متقدم من �لعمر، وي�سبب بال �سك م�ساكل يف �لأد�ء على 

مد�ر �ليوم.
و�ملربكة  �مل��رتن��ح��ة  �حل��ال��ة  م��ع  نتعامل  �أن  جميعا  وميكننا 
�لبع�ض  �ل�سيء، وقد يتجاهل  �لنوم  ليلة من  بعد  تاأتي  �لتي 
�لإدر�كية  �ل�سحة  مدير  كايزر،  �سكوت  �لدكتور  لكن  �لأم��ر، 
"�إن  �لأع�ساب:  لعلوم  �لهادئ  �ملحيط  معهد  يف  �ل�سن  لكبار 
توؤثر  تاأثري�ت ف�سيولوجية عميقة  لهما  �لنوم  كمية ونوعية 
�إىل خطر  بالإ�سافة  و�مل��ز�ج  و�لذ�كرة  �ليومي.  تفكرينا  على 

�لتدهور �ملعريف على �ملدى �لطويل".
�أو  �لنوم  �سعوبة  مثل  �مل�سكالت  �إن  �ألزهامير  جمعية  وتقول 

�لبقاء نائما �أو �لقيلولة ترتبط بالعديد من �أ�سكال �خلرف.
�لر�حة  �أن يكون عدم �حل�سول على ق�سط كاف من  وميكن 
�لدماغ، وهو  �لأميلويد يف  �ملزيد من بروتني  ي�سبب  �جليدة 

�سمة مميزة ملر�ض �ألزهامير.
"�أدى ذلك �إىل �قرت�ح �أن حت�سني  وتقول �ملوؤ�س�سة �خلريية: 

نوعية �لنوم قد يوؤدي �إىل تاأخري تطور مر�ض �ألزهامير".

ل متار�ض الريا�شة
�لتمرين �ملنتظم لي�ض فقط من �أجل ج�سمك، ولكن ل�سحة 

�أف�سل للدماغ.

ووجدت �إحدى �لدر��سات يف جامعة كولومبيا �لربيطانية �أن 
وهي  �حُل�سني،  حجم  من  تزيد  �ملنتظمة  �لهو�ئية  �لتمارين 

منطقة دماغية ت�سارك يف �لذ�كرة �للفظية و�لتعلم.
�ل���ذي يجعل قلبك ي�سخ  �ل��ن��وع  ه��ي  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  و�ل��ت��م��اري��ن 

ويتعرق، على عك�ض تدريبات �لع�سالت �أو �لأثقال.
عالية  �لتدريبات  �أن  كوينزلند  جامعة  يف  باحثون  وتو�سل 

�لكثافة حتافظ على تدفق �لدم �إىل �لدماغ.
و�حلفاظ على �لن�ساط هو �إحدى �لن�سائح �لوقائية �لعديدة 

�لتي يعززها �خلرب�ء لدرء �خلرف.
�لإ�سابة  م���ن خم��اط��ر  �أي�����س��ا  �ل��ت��م��اري��ن  ت��ق��ل��ل  �أن  ومي��ك��ن 
�ل��دم��اغ، مثل خف�ض  ت��وؤث��ر على  �أن  �ل��ت��ي ميكن  ب��الأم��ر����ض 

�سغط �لدم، ما قد يوؤدي �إىل �ل�سكتة �لدماغية.

تغذية �شيئة
�لنظام  على  �حلفاظ  ف��اإن  �لريا�سية،  �لتمارين  مثل  متاما 
�لغذ�ئي �ل�سحي و�إد�رة �لوزن ميكن �أن ي�ساعد� �لدماغ ب�سكل 
�رتفاع  مثل  �أم��ر����ض  على  �لق�ساء  ط��ري��ق  ع��ن  مبا�سر  غ��ري 

�سغط �لدم.
ويح�سل �لدماغ، �لذي يتحكم يف �جل�سم كله، على قوته من 

�لطعام �لذي ت�سعه يف فمك.
�لأطعمة  ت��ن��اول  "�إن  هيلث":  "هارفارد  م��وؤ���س�����س��ة  وت��ق��ول 
�لفيتامينات  م��ن  �لكثري  على  حت��ت��وي  �ل��ت��ي  �جل���ودة  عالية 
و�مل���ع���ادن وم�����س��اد�ت �لأك�����س��دة ي��غ��ذي �ل���دم���اغ وي��ح��م��ي��ه من 
تنتج  �لتي  �حل��رة(،  )�جل��ذور  و�لنفايات  �لتاأك�سدي  �لإج��ه��اد 
يتلف  �أن  ميكن  و�ل��ذي  �لأك�سجني،  �جل�سم  ي�ستخدم  عندما 

�خلاليا".
�آخر  �سيء  �أي  تناولت  �إذ�  عقلك  يت�سرر  �أن  "ميكن  وتابعت: 

غري �لوقود �ملتميز".
�سمك  بينها  �ل��دم��اغ،  ل�سحة  مثالية  �لأط��ع��م��ة  بع�ض  وت��ع��د 

�ل�سلمون )�لغني بالأوميغا 3( و�ل�سوكولتة �لد�كنة و�لتوت 
و�ملك�سر�ت و�لبي�ض، وغريها.

"�لغربي" �لنموذجي  �أن �لنظام �لغذ�ئي  و�أظهرت �لدر��سات 
�كتئاب  مب��ع��دلت  يرتبط  عالية  ب��درج��ة  �مل�سنعة  لالأطعمة 
�لأبي�ض  �لبحر  حمية  مثل  �سحة،  �لأك���ر  تلك  م��ن  �أع��ل��ى 

�ملتو�سط و�حلمية �ليابانية.

ال�شتماع اإىل املو�شيقى ال�شاخبة
بني  ع��ال  ب�سوت  �ملو�سيقى  ت�سغيل  نحب  �لغالب  يف  جميعنا 

�حلني و�لآخر.
ولكن فعل ذلك ب�سكل متكرر، ميكن �أن يت�سبب يف تلف طبلة 

�لأذن، خا�سة �إذ� كنت ت�ستخدم �سماعات �لأذن.

ومن �ملعروف �أن فقد�ن �ل�سمع مرتبط باخلرف، وفقا لبحث 
.Johns Hopkins Medicine أجرته موؤ�س�سة�

لنا  "تظهر  �لدر��سة:  ق��اد  �ل��ذي  ل��ني،  فر�نك  �لدكتور  وق��ال 
ت�سريع  يف  ي�ساهم  ق��د  �ل�سمع  �سعف  �أن  �ل��دم��اغ  فحو�سات 
معدل �سمور �لدماغ. وي�ساهم فقد�ن �ل�سمع �أي�سا يف �لعزلة 

�لجتماعية".
�ل�سمع،  حلماية  �لوطنية،  �ل�سحية  �خلدمات  هيئة  وتو�سي 
%60 من  باأكر من  �ملو�سيقى  �إىل  �لأ�سخا�ض  ي�ستمع  باأل 
��ستخد�م  ع��دم  �إىل ج��ان��ب  �ل�����س��وت،  مل�ستوى  �لأق�����س��ى  �حل��د 
�سماعات �لأذن �أو �سماعات �لر�أ�ض لأكر من �ساعة يف كل مرة، 
�لأق��ل بني كل  ��سرت�حة ملدة خم�ض دقائق على  �أخ��ذ  وميكن 

�ساعة.

الوحدة قد ت�شر ب�شحتك مبرور الوقت

اأدمغتنا تلف  يف  تت�سبب  قد  اليومي  روتيننا  يف  طرق   6

ووجدت �لدر��سة، �أن: "�رتفاع ��ستهالك 
بانخفا�ض  كبري  ب�سكل  �رت��ب��ط  �ل��ق��ه��وة 
خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لربو�ستات"بعد 
�أجريت يف  16 در��سة خمتلفة  مر�جعة 
�لفرتة بني 1989 �إىل 2019، �سملت 

�أكر  �سخ�ض،  مليون  م��ن  �أك��ر 
منهم  �أل���ف���ا   57 م���ن 

ب�سرطان  �أ�سيبو� 

�لربو�ستات.
�ملجمعة  �ل���ب���ي���ان���ات  ل��ت��ح��ل��ي��ل  ووف����ق����ا 
�ملجلة  يف  �مل���ن�������س���ور  �مل���ت���اح���ة،  ل����الأدل����ة 
ت�سري   ،BMJ Open �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�إ����س���ايف من  ك����وب  ك���ل  �أن  �إىل  �ل��ن��ت��ائ��ج 

�مل�سروب �ليومي مرتبط بتقليل �ملخاطر 
�لن�سبية بن�سبة ٪1 تقريبا.

��ستهالك  م��ن  فئة  �أدن���ى  م��ع  وباملقارنة 
�لقهوة، يبدو �أن �أولئك �لذين يعتربون 
يف  �نخفا�ض  لديهم  ��ستهالكا  �لأك���ر 
�لربو�ستات  ب�����س��رط��ان  �لإ���س��اب��ة  خ��ط��ر 
�أن  �إ���س��ايف  حتليل  ووج���د   .9% بن�سبة 
�أعلى ��ستهالك كان مرتبطا بانخفا�ض 
�لربو�ستات  ب�سرطان  �لإ�سابة  خطر 
تناول  ب���اأق���ل  م��ق��ارن��ة   7% ب��ن�����س��ب��ة 

للقهوة.
هناك  �أن  �إىل  �ل���ب���اح���ث���ون  وت���و����س���ل 
يف   12% ب��ن�����س��ب��ة  �ن���خ���ف���ا����س���ا 
ب�سرطان  �لإ����س���اب���ة  خ��ط��ر 
�ملتقدم،  �ل���ربو����س���ت���ات 
خطر  و�ن�����خ�����ف�����ا������ض 
�ل�������وف�������اة ب�������س���رط���ان 
بن�سبة  �ل���ربو����س���ت���ات 
�أول���ئ���ك  ب���ني   16%
�لذين �سربو� كمية �أكرب 

من �لقهوة. 
�إىل  �ل�سينيون  �لباحثون  وي�سري 
�لتمثيل  �لقهوة تعمل على حت�سني  �أن 

�ل���غ���ذ�ئ���ي ل��ل��ج��ل��وك��وز، ول���ه���ا ت���اأث���ري�ت 
لالأك�سدة،  وم�سادة  لاللتهابات  م�سادة 
�لهرمونات  م�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  وت����وؤث����ر 
بدء  على  توؤثر  قد  وجميعها  �جلن�سية، 

تطور �سرطان �لربو�ستات.
وي��ع��د ���س��رط��ان �ل��ربو���س��ت��ات ث���اين �أكر 
�سبب  و�ساد�ض  �سيوعا  �ل�سرطانات  �أن��و�ع 
رئ��ي�����س��ي ل���ل���وف���اة م���ن �ل�������س���رط���ان لدى 

�لرجال.
�سرطان  م�����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  ي���ج���ع���ل  وم������ا 
�ل��ربو���س��ت��ات �أم�����ر� ���س��ع��ب��ا ه���و �أن����ه غري 
باأي عو�مل خطر  و��سح  ب�سكل  مرتبط 
�أنك  ميكن �لوقاية منها. وهذ� ل يعني 
�إذ� كنت رجال ومل ت�سرب �لقهوة، فاإنك 

�ست�ساب بهذ� �ل�سرطان.
ُتظهر  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  لي�ست  وه���ذه 
فيها �لدر��سات �أن للقهوة بع�ض �لفو�ئد 

�ل�سحية.
ويف در��سات �سابقة، ثبت �أن �لقهوة تقلل 
ب��اأم��ر����ض �لقلب  م��ن خماطر �لإ���س��اب��ة 
و�لأوعية �لدموية ومر�ض �ل�سكري من 

�لنوع �لثاين.
تقليل  يف  �أي�سا  �مل�سروب  ي�ساعد  ورمب��ا 

ح��الت �أك��ر �أن��و�ع �خل��رف �سيوعا، مثل 
�لأخرى  و�لأم��ر����ض  �أل��زه��امي��ر،  مر�ض 
�لكبد  و�سرطان  باركن�سون  مر�ض  مثل 

و�سرطان �لقولون و�مل�ستقيم.
�لكافيني يف  بف�سل  ذل��ك،  على  وع���الوة 
�لتعب  �أي�سا من  �لقهوة  تقلل  �مل�سروب، 
وتزيد من �لطاقة. ومع ذلك، لي�ست كل 
�ملف�سل،  �لبني  مل�سروبنا  جيدة،  �لأخبار 
حيث �أن �سرب �لكثري من �لقهوة ميكن 
�أن يوؤدي �إىل عدم �نتظام �سربات �لقلب، 
متاأخر  وقت  �سربه يف  �أن  �إىل  بالإ�سافة 

ميكن �أن يعطل �لنوم ب�سدة.
�إذ�  �لربو�ستات،  ب�سرطان  يتعلق  ما  ويف 
�حلالة،  بهذه  �لإ�سابة  ب�ساأن  قلقا  كنت 
ف��ه��ن��اك ب��ع�����ض �لأع����ر������ض �ل���ت���ي يجب 

�لبحث عنها.
�لتبول  �إىل  �حل���اج���ة  ذل����ك  وي��ت�����س��م��ن 
�أو  و�لإج��ه��اد  �لليل،  �أث��ن��اء  متكرر  ب�سكل 
ق�ساء وقت طويل للتبول، و�سعف تدفق 
�ل���ب���ول، و�ل�����س��ع��ور ب���اأن �مل��ث��ان��ة مل تفرغ 

بالكامل.
ومي���ك���ن �أي�����س��ا م��الح��ظ��ة وج�����ود دم يف 

�لبول �أو يف �ل�سائل �ملنوي.

ا�ستهالك الرجال للقهوة يخف�س »ب�سكل كبري« من الإ�سابة ب�سرطان خطري
ل يكتمل روتني ال�شباح بالن�شبة للكثريين من دون �شرب كوب من الكابت�شينو اأو الإ�شربي�شو اأو اأي نوع اآخر من القهوة.

ولكن هذا الروتني يف الواقع لي�ض جمرد عادة يومية، بل اإنه قد يجلب الكثري من الفوائد ال�شحية، ورمبا قد يلعب دورا يف اإنقاذ 
حياة البع�ض.

وت�شري درا�شة �شينية اإىل اأن ا�شتهلك القهوة ميكن اأن يلعب دورا يف تقليل خطر الإ�شابة ب�شرطان الربو�شتات.
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�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جولدن 

زعفر�ن للتو�بل و�لبهار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2934895 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

اإع����������لن
للخ�سار  �لدين  رحيم  �ل�س�����ادة/حممد  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لفو�كه رخ�سة رقم:1070058 
تعديل وكيل خدمات / حذف نا�سر حممد عبد�حلى

تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 15000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ حممد رحيم �لدين للخ�سار و�لفو�كه

MOHAMMED RAHEEMUDHIN VEGETABLE & FRUITS

�إىل/ حممد رحيم �لدين للخ�سار و�لفو�كه - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
MOHAMMED RAHEEMUDHIN VEGETABLE & FRUITS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خمترب �ململكة �لبيطري

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:4349614 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد عبد�هلل حممد حمد �لعامرى ٪99

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 ح�سن فالح ح�سن �سمره �لقحطانى من مالك �إىل �سريك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / ح�سن فالح ح�سن �سمره �لقحطانى من 100 ٪ �إىل ٪1
تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 10000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ خمترب �ململكة �لبيطري

AL MAMLAKA VETERINARY LABORATORY
�إىل/ خمترب �ململكة �لبيطري ذ.م.م

AL MAMLAKA VETERINARY LABORATORY L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة عبد�هلل �لظاهري للتجارة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1120172 

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة موبيند�كاث حممد ��سرف ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ورثة عبد�هلل بخيت �حمد طبري �لظاهري

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة عبد�هلل �لظاهري للتجارة

ABDULLA AL DHAHERI TRADING EST

�إىل/ مودلر للتجارة - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

MODULAR TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/نيويل للمقاولت �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:4038086 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة م�سور جان نياز حممد  ٪49

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عادل ح�سن عبد�هلل ح�سن �حلمودى  ٪51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه عبد�هلل درر

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ نيويل للمقاولت �لعامة

NEWLY GENERAL CONTRACTING

�إىل/ نيويل للمقاولت �لعامة ذ.م.م
NEWLY GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

اإع����������لن
و�ل�سيانه  للنقليات  �لذهبي  �ل�س�����ادة/�لو�سط  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامه  رخ�سة رقم:2713108 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة خيوه كل جمبور ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف هدى عبد�هلل �سلطان �سيف �لكعبى
تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 100000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة null* null �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �لو�سط �لذهبي للنقليات و�ل�سيانه �لعامه
AL WASAT AL DHABI FOR TRANSPORT & GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ �لو�سط �لذهبي للنقليات و�ل�سيانه �لعامه - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
AL WASAT AL DHABI FOR TRANSPORT & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�آركنز للديكور

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4372689 

تعديل �إ�سم جتاري من/ �آركنز للديكور

ARCINS DECOR

�إىل/ �آركنز لأعمال �لت�سميم و �لبناء

 ARCINS DESIGN AND BUILD WORKS 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مغ�سلة �مل�سعودي للمالب�ض 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1114514 

تعديل �إ�سم جتاري من/ مغ�سلة �مل�سعودي للمالب�ض

�إىل/ مغ�سلة �مل�سعودي للمالب�ض

  AL MASOUDI LAUNDRY 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:برومو و�ن للدعاية و�لعالن ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:مكتب 2 ، وحدة �ملالك/�ل�سيد حممد خمي�ض حممد �لنيادي 

ق  -  23 �سرق   - �ملرور  �سارع   - �بوظبي  جزيرة   -  c7  - �لطابق   m
CN 1282208 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لتجاري

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة

2 - تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2022/3/2 وذلك بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية �لعمومية 

غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205009186
تاريخ �لتعديل:2022/3/5

�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 قطاع �ل�سوؤون �لتجارية

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
�ل�سم �لتجاري:�سينتاك�ض للرتجمة ذ.م.م

عنو�ن �ل�سركة:جزيرة �بوظبي - �سرق 0.6 - �آمنة بطي �حمد خلف �لعتيبة 
و�خرين

CN 1163534 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لتجاري

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة

لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، �حل�سابات  لتدقيق  دلتا  �ل�سادة/مكتب  تعيني   -  2
�لعمومية غري  بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية  بتاريخ:2022/2/25 وذلك 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205007866
تاريخ �لتعديل:2022/3/6

�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 قطاع �ل�سوؤون �لتجارية

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000065 يف  �لدعوى رقم

حمل  جمهول   - �لعامة  �ل�سيانة  ملقاولت  �ل�سعيد  �لنجم   : عليه  �ملدعي  �إىل 
�لإقامة : عجمان - �لر��سدية 2 رقم مكاين 4970608566  

�أمام  �سباحا    8.30 �ل�ساعة   2022/3/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم 
وتقدمي  معتمد،  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )4 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب 
�مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل  مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها 

�عاله - بو�سفك مدعي عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000577 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لد�ر لال�ستقد�م �ليدي �لعاملة  
جمهول حمل �لإقامة : عجمان ليو�رة مقابل مدر�سة طيبة خلف �لبلدية رقم مكاين 

  0582233174  -  0507467987  : ت   4369911046
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/9 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان 
�و  6( �سخ�سيا  �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم  �ملحكمة �لإبتد�ئية 
بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/21 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 7883/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/101 جتاري جزئي، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )5858385.46 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ : بنك �ل�ستثمار - �ض م ع
�إم��ارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �ل�سعادة - مبنى ��سبكت - �سقة  عنو�نه : �لإم��ار�ت - 

  2527587343  : �ملكاين  �لرقم   - �لعمال  رجال  �بر�ج   -  3401
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �سركة �أ�سيد� للتجارة �لعامة )ذ م م(  2- عبد�للطيف كرمي حممد لطيف  
�أعاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك���  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  : منفذ �سدهما. مو�سوع  - �سفتهما 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 5858385.46 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

�لعالن. هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 Date 7/ 3/ 2022  Issue No : 13486

Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication of payment

In execution No. 8971/2021/207-commercial execution
In: 2nd executive circuit No. 184
execution Subject : implementing the judgment issued in lawsuit No. 3938/2021 
payment order, of paying the executive amount of (35261.5 dirhams) including 
charges and expenses.
The Plaintiff : FIVE TWENTY FIVE MODELS AND TALENT L.L.C
Address : UAE- Dubai - Khabisi St - Bahri and Al Mazroui Building 535 - flat 1.2 
behind Hyundai Showroom
The Defendant : 1- The Message House FZ-LLC.
Notification Subject :
the above-mentioned executive lawsuit has been instituted against you and 
obligated you to pay the executed amount of 35261.5 dirhams to the plaintiff or 
the court treasury in addition to an amount of charges for court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event 
of non compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date 
of publishing this notification
Prepared by  Samira Ahmed Mosbeh

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 7/ 3/ 2022  Issue No : 13486
Notification by publication of defendant

Case management office Sharjah federal court-civil court of first instance.
in lawsuit No. SHCFICIINJ2022/0001130-urgent

To : SHANAVAS MANATH PARAMBIL
unknown residence : Sharjah- Sharjah Airport International Free Zone-Bldg. 09-10(P8) - P.O. 
Box: 513197 Sharjah
we inform you that the plaintiff / Nausheen Bal Noorjahan Haroon / address: Deira - clock tower 
business village-block B, F5: office 508 - Tel: 971526726079 has filed the above-mentioned 
lawsuit asking you to :
- Authorize to register and pay the fee for the application. 
- Issue a preliminary ruling assigning an accounting expert whose task is to review the two 
expert reports assigned in lawsuits No. 406 and 1614 of 2021 to appeal a payment order and to 
examine the truth of the defendant's indebtedness to the plaintiff through these two reports and 
the documents submitted to him and to confirm the validity of the reason for the first defendant's 
issuance of the cheque No. 578 from the date of 1/4/2020 with a value of 176019 dirhams (one 
hundred seventy-six thousand and nineteen dirhams) drawn on Sharjah Islamic Bank- obligating 
the defendants to pay fees and expenses and in exchange for attorney's fees.  Therefore, you must 
attend before the Department, the Second Urgent Matters Department, Sharjah Federal Court, on 
Tuesday morning, 08/03/2022 at 08:30, to present your defense and documents, and in the event 
that you do not attend or send an authorized agent to represent you, the court will initiate legal 
procedures in your absence
Judicial Services Office
Abdullah Ali Murad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 7/ 3/ 2022  Issue No : 13486
Notification by Publication in Case No. AJCAPCICOM2020/0000791

Commercial (Plenary)
Appellee: Pearl Corner General Trading (LLC). represented by its Director/ 
Mohammad Hossein Mehdi Karimian Zadeh. 
Address: Dubai Bur Dubai - Sheikh Zayed Road Saba Tower Building 1 - 
Apartment 27 - Office No. 2703 - Tel. 971506590195 - Makani No. 1253374230. 
Kindly note that the Appellant: Mahdi Muhammad Bagheri Rafsanjani (in his 
personal capacity and in his capacity as a partner and director of/ Hill Gate 
Commercial Brokerage (LLC)), and the Appellant Hill Gate Commercial 
Brokerage (LLC), represented by its Director/ Mahdi Muhammad Bagheri 
Rafsanjani has appealed the judgement issued on on First Instance Case No. 
AJCAPCICOM2020/0000791, before Civil Court of Appeal - Commercial 
(Plenary). Then you or your legal representative is hereby required to attend 
before Ajman. Federal Court in the Judiciary House on the day of corresponding 
05/04/2022, at 09:00 AM, and provide what you have, failing which you will 
be judged in absentia.
Judicial Services Office 
Maitha Ahmed bin Rashid Al Nuaimi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 7/ 3/ 2022  Issue No : 13486
Notification by Publication in Case No. AJCAPCICOM2020/0000791

Commercial (Plenary)
Appellee: DIDAS General Trading (LLC).
Address: Dubai - Bur Dubai - Burj Khalifa - Tel. 97144385238 - Fax: 
97144385265.
Kindly note that the Appellant: Mahdi Muhammad Bagheri Rafsanjani (in his 
personal capacity and in his capacity as a partner and director of/ Hill Gate 
Commercial Brokerage (LLC)), and the Appellant Hill Gate Commercial 
Brokerage (LLC), represented by its Director/Mahdi Muhammad Bagheri 
Rafsanjani has appealed the judgement issued on ........../20.., on First Instance 
Case No. AJCAPCICOM2020/0000791, before Civil Court of Appeal - 
Commercial (Plenary). Then you or your legal representative is hereby required 
to attend before Ajman Federal Court in the Judiciary House on the day of 
corresponding 05/04/2022, at 09:00 AM, and provide what you have, failing 
which you will be judged in absentia.
Judicial Services Office 
Maitha Ahmed bin Rashid Al Nuaimi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 7/ 3/ 2022  Issue No : 13486
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
Case No. : 333/2022/11, Civil-Partial 
Considered in : Thirteen Case Management Circuit No. 414
Subject of the Case : A case claiming the right of the Plaintiff in the amount of AED 
1,000,000 and obligating the Defendants jointly and severally to return and deliver the 
same amount and the legal interest at 5%. 
Plaintiff : Hassan Diryeh Farah
Address : UAE - Dubai Emirate - Port Said - Deira - Dubai - Al Maktoum Street - 
Airport Street - next to Toyota Showroom - Al Masoud Building, same as Al Tadawiya 
Building, Apartment 10, Office No. 1005
Notified Party : 1- Asghar Youssef Capacity: Defendant. 
2- Jinglin Zhong Capacity: Defendant.
The Plaintiff has filed the Case against you, and its subject is:
A case claiming the right of the Plaintiff in the amount of AED 1,000,000 and 
obligating the Defendants jointly and severally to return Subject of the and deliver 
the same amount and the legal interest at 5%. Notification: Therefore, a hearing is 
scheduled on Wednesday 09/03/2022 at 09:00 am at Remote Hall, and then you or 
your legal representative is hereby required to attend, and you are also required to 
submit your notes or documents to the court three days before the hearing.
Prepared by : Hamad Jassim Al Sarrah

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

االثنني   7  مارس    2022  م   -    العـدد   13486  
 Monday    7  March   2022   -  Issue No   13486
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�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
MOJAU_2022- 0053610 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ميلك  �جلن�سية  �مار�تي   - �لفاخري  خلفان  �سعيد  �ل�سيد/علي  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  للرجال(  �لنهدة  ز�وية  )�سالون  �مل�سماه  �لفردية  �ملوؤ�س�سة 
 - �لفاخري  �سعيد خلفان  �ل�سيد/علي  ، ويرغب  مبوجب رخ�سة جتارية رقم )774316( 
�مار�تي �جلن�سية - يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )%100( وذلك �إىل �ل�سيد/

عمار �حمد عبد�لر�سيد - باك�ستاين �جلن�سية. تعديالت �آخرى : مت تغيري �ل�سكل �لقانوين 
من )موؤ�س�سة فردية( �ىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(

 2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
م�ستعجل     SHCFICIINJ2022 /0001130 يف  �لدعوى رقم

�إل�ى : �سانافا�ض ماناث بار�مبيل - جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�سارقة ، �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة �لدويل ، مبني 
)P8( 09-10 �ض .ب: 513197 �ل�سارقة

تعلمكم باأن �ملدعي )ة( / ناو�سني باى نوجهان هارون - �لعنو�ن / حمل �لإقامة: ديرة ، دو�ر �ل�ساعة قرية �لأعمال بلوك بي 
، �لدور �خلام�ض : مكتب رقم 508 رقم �لهاتف: 971526726079 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة - �لت�سريح بقيد و�سد�د �لر�سم عن �لطلب 
- �إ�سد�ر حكم متهيدي بندب خبري حما�سبي تكون مهمته مر�جعة تقريرين �خلرب�ء �ملنتدبني يف �لدعويني رقم 406 و 
��ستئناف �مر �د�ء وبحث حقيقة مديونية �ملدعي عليهما للمدعية من خالل هذين �لتقريرين وما   2021 ل�سنة   1614
578 من تاريخ  �إليه من م�ستند�ت و�لتاأكيد على �سحة �سبب حترير �ملدعى عليه �لأول لل�سيك �لذي يحمل رقم  يقدم 
176019 درهم )مائة �ستة و�سبعون �لف وت�سعة ع�سر درهم( ، �مل�سحوب على م�سرف �ل�سارقة  2020 / بقيمة   /1/4

�لإ�سالمي. - �لز�م �ملدعى عليهما بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة .
�ل�سارقة �لإحتادية �سباح يوم �لثالثاء  �أمام �لد�ئرة د�ئرة �لأمور �مل�ستعجلة �لثانية حمكمة  لذ� يتوجب عليكم �حل�سور 
عدم ح�سوركم �أو �إر�سال  حالة  ويف   ، م�ستند�ت  و  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  �ملو�فق 2022/03/08 �ل�ساعة 08:30 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004981 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ليلة �لقمر ملقاولت �ل�سيانة �لعامة - ذ م م  
جمهول حمل �لإقامة : عجمان �لنعيمية 2 رقم مكاين )4405508425( 

ت : 0556972757 ، 0554463180  065227770 
مكتب  �أمام  �سباحا   8.30 �ل�ساعة   2022/3/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )4 رقم  �لدعوى 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ 

�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/23 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000651 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : مزنه لتوريد �ليدي �لعاملة  
رقم  هاتف   - عجمان  بلدية  خلف   - ليو�رة   - عجمان   : �لعنو�ن   : �لإقامة  حمل  جمهول 
menza- : 0561212329 - 0558174437  �ض ب 15269 - �لربيد �للكرتوين

4370310994 مكاين  رقم     jani329@gmail.com
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/9 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
�لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 6( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�سر  تاريخ  �يام من  ع�سرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2022/2/28   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
�جلهة �لثانية ملقاوالت �لبناء - ذ م م - جون�سن �سيفن �سيالم   

�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000372/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �جلهة �لثانية ملقاولت �لبناء - ذ م م  - �لعنو�ن : عنو�نها / �إمارة �ل�سارقة / �لغوير / �سارع 

�لعروبة/ مكتب رقم حي 10/ طابق 10/ ملك �لولية �جلعفرية �خلريية / هاتف 0509836771 
جون�سن �سيفن �سيالم  �لعنو�ن : عنو�نها / �إمارة �ل�سارقة / �لغوير / �سارع �لعروبة/ مكتب رقم حي 10/ طابق 
10/ ملك �لولية �جلعفرية �خلريية / هاتف 0509836771  حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة 
عنه �سدك ل�سالح �ملدعي  �ملنفذ �لطليعة للنقليات ملالكها / خليل �سالح يو�سف �حمد �حلمادي   يف �لق�سية �مل�سار 
�ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 21100.0 درهم لذلك �نت مكلف 
بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  
�ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   - �ملو�فق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف 

�ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
�لب�سارة لتجارة منتجات �حلديد ذ م م حممد �متياز غالم يا�سني   

�د�ء   �مر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000136/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �لب�سارة لتجارة منتجات �حلديد - ذ م م  - حممد �متياز غالم يا�سني 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ فار �ي�ست �ستيل )فرع من �سركة فار�ي�ست �لتجارية( )�ض ذ م م(  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 58243   
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000791 يف  �لدعوى رقم

بالن�سر  
�مل�ستاأنف �سده : ركن �للوؤلوؤة للتجارة �لعامة )�ض ذ م م( - و ميثلها مديرها / حممد ح�سني 
مهدي كرمييان ز�ده. عنو�نه : دبى بر دبى دبي �سارع �ل�سيخ ز�يد-مبنى �سبا تاور 1-�سقة 27 

مكتب رقم 2703 هاتف 971506590195 رقم مكاين 1253374230
�ل�سخ�سية  )ب�سفته  رف�سنجانى  باقرى  حممد  مهدى   : �مل�ستاأنف  �أن  لديك  معلوما ً  ليكن 
�مل�ستاأنف  )�ض.ذ.م.م((  �لتجارية  للو�ساطة  جيت  هيل   / �سركة  ومدير  �سريك  ب�سفته  و 
باقري  حممد  مهدي   : مديرها  ميثلها  )و  )�ض.ذ.م.م(  �لتجارية  للو�ساطة  جيت  هيل   :
�لبتد�ئية  �لدعوى  يف   ،  20..../..../... بتاريخ  �ل�سادر  �حلكم  ��ستانف  قد  رف�سنجاين( 
جتاري   - �ملدنية  �لإ�ستئنافية  �ملحكمة   AJCAPCICOM2020/0000791 رقم 
)كلي(. فيقت�سي ح�سورك �و ح�سور من ميتلك �أمام حمكمة عجمان �لحتادية بد�ر �لق�ساء 
�ملو�فق 2022/04/05 �ل�ساعة 09:00 �سباحاً وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�سورك �و ح�سور من ميثلك قانونا” ف�ستنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000791 يف  �لدعوى رقم

بالن�سر  
�مل�ستاأنف �سده : ديد��ض للتجارة �لعامة )�ض ذ م م( 

عنو�نه : دبي بردبي برج خليفة هاتف : 97144385238 فاك�ض 97144385265 
و  �ل�سخ�سية  )ب�سفته  رف�سنجانى  باقرى  حممد  مهدى   : �مل�ستاأنف  �أن  لديك  معلوما ً  ليكن 
هيل   : �مل�ستانف  )�ض.ذ.م.م((  �لتجارية  للو�ساطة  جيت  هيل   / �سركة  ومدير  �سريك  ب�سفته 
رف�سنجاين(  باقرى  : مهدي حممد  �لتجارية )�ض.ذ.م.م( )و ميثلها مديرها  للو�ساطة  جيت 
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بتاريخ ..../..../...20 ، يف �لدعوى �لبتد�ئية رقم 0000791/ 
فيقت�سي  )كلى(.   جتاري   - �ملدنية  �لإ�ستئنافية  �ملحكمة   AJCAPCICOM2020
�ملو�فق  �لق�ساء  بد�ر  �لحتادية  عجمان  حمكمة  �أمام  ميثلك  من  ح�سور  �أو  ح�سورك 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �سباحاً   09:00 �ل�ساعة   2022/04/05

ح�سورك �و ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستتظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن حكم بالن�سر 

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0009048 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملدعي عليه )1( عماد هت�سم ف�سل م�سطفى ، �جلن�سية �سود�ين 
بالدعوى �مل�سار �ليها �أعاله �ملرفوعة من : 

�ملدعي )ة( رو�سة يو�سف حممد يو�سف 
نبلغك �أنه  قد �سدر �سدك �حلكم �ملبني �أدناه 

�حلكم 
)حكمت �ملحكمة مبثابة ح�سوري :(

�لف  )ع�سرون   )20.000( مبلغ  للمدعية  باد�ئه  عليه  �ملدعي  بالز�م 
درهم( و�لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف. 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن بالن�سر

�سادر عن حمكمة عجمان �ل�سرعية
يف �لدعوى رقم 2022/65 �حو�ل

�إىل �ملدعى عليه هالدون كيايل - تركي �جلن�سية - جمهول حمل �لإقامة خارج �لدولة.
مبا �أن �ملدعية / زرقاء �ليمامة كيايل

قد �أقامت عليك �لدعوى �ل�سرعية �ملذكورة بالرقم �أعاله. �أمام هذه �ملحكمة. 
و�سارة  �سنة   12 نادر  �لطفلني  ح�سانة  و�ثبات  �ل�سد�ق  مبوؤخر  ومطالبة  لل�سرر  تطليق  ب�/  للمطالبة 
تاريخ  على  �سابقة  زوجية  ونفقة  بنوة  ونفقة  �لأطفال  حل�سانة  موؤثث  م�سكن  وتوفري  ون�سف  �سنتني 
�لثالثاء  جل�سة  �ملحكمة  حددت  وقد  نهائي.  بالطالق  �حلكم  �سريورة  وحتى  لحقة  وتفقة  �لدعوى  رفع 
فاأنت مكلف باحل�سور �سخ�سيا �و من ينوب عنك ر�سميا �أمام هذه  �لدعوى،  2022/03/22م للنظر يف 
�ملحكمة يف �ملوعد �ملذكور للرد على �لدعوى، ويف حالة تخلفك عن �حل�سور يف �ملوعد �ملحدد ، فاإن �ملحكمة 

�ستنظر يف �لدعوى وت�سدر حكمها غيابيا. 
حترير� يف يوم �لثالثاء - �ملو�فق 2022/03/01

حمكمة عجمان �ل�سرعية  

�المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل  

حمكمة عجمان �ل�سرعية 

70197

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�ملو�سوع : �عالن بالن�سر

يف �لدعوى رقم 2021/845 ��ستئناف عقاري دبی
�ل�سادة : �إكزكتيف هولدينج ليمتد 

�ل�سادة : تر�نة خو�ج�ة ن�وري
حيث �أن �مل�ستاأنف : عبد�للطيف هادف

�ل�سادر من قبل حماكم دبي بتاريخ  �لقر�ر  ��ستئناف عقاري دبي، وبناء� على  �أقام عليكم �لدعوى رقم 845/2021 
علي خبري� هند�سيا للدعوى لذلك يجب عليكم ح�سور �لجتماع عن  �آل  �سليمان  م/عائ�سة  بندب   15/02/2022
بعد �ملحدد يوم �لربعاء �ملو�فق 09/03/2022 �ل�ساعه 5:00 م�ساء عن بعد عرب تطبيق )مايكرو�سوفت تييمز(، 
كما يجب عليكم �لتو��سل مع �خلربة قبل موعد �لإجتماع عرب �لهاتف رقم 0555513311 للح�سول على ر�بط 
�و  قبل  بتقدميها  ترغبون  �أور�ق  �أو  م�ستند�ت  و�أي  بالدعوى  �ملتعلقة  �جلو�بية  و�ملذكرة  دفوعكم  وتقدمي  �لإجتماع، 

 Info@aishaalali.com �خلبري  �مييل  على  بحلول يوم �لربعاء �ملو�فق 09/03/2022، 
علماً  ويف حال وجود �أي ��ستف�سار�ت يرجي �لتو��سل مع �خلربة على �لأرقام �لتية )متحرك : 0555513311(، 

باأن �خلربة �ستقوم مببا�سرة �ملاأمورية ولو يف غياب �خل�سوم.
�خلبري �لهند�سي/عائ�سة �سليمان �آل علي

حماكم دبي 169 | رقم �لقيد وز�رة �لعدل 2 | د�ئرة �لق�ساء �أبوظبي | حماكم ر�أ�ض �خليمة

�إعالن �إجتماع خربة 

70459 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�لق�سية رقم 46 ل�سنة 2021 �إجر�ء�ت �الإع�سار - حمكمة دبي 

�لبتد�ئية  دبي  28/02/2022 قررت حمكمة  �أنه بجل�سة  �آل رحمه  دروي�ض  يعلن �خلبري �حل�سابي/ ر�سا 
قبول طلب فتح �إجر�ء�ت �لإع�سار �ملقدم من �ملدين/ طارق �آغا �سكاًل ، وتعيني �أمني �إع�سار من جدول �خلرب�ء 

باملحكمة ليتوىل �لقيام بتلك �لإجر�ء�ت.
وعليه نعلن جميع �لد�ئنني وكل من له مطالبة �سد �ملدين �ملذكور للتقدم مبطالبته حمددة  �لقيمة مدعومة 
�لد�ئن  �إن وجد ويف حال كان  �لوكالة  �لهوية و�سند  �ملوؤيدة لها ون�سخه من بطاقة  �لثبوتية  �مل�ستند�ت  بكافة 
تاريخ  يوم عمل من  �لتجارية وذلك خالل مدة )20( ع�سرون  �لرخ�سة  ن�سخه من  يقدم  �أو موؤ�س�سة  �سركة 

هذ� �لإعالن. 
�أو غري  �ملنقولة  �لأمو�ل  ��سرتد�د  �أن يتقدم بطلب  �ملدين  �أمو�ل  �أي من  كما نعلن كل ذي م�سلحة له حق يف 
�ملنقولة �ململوكة له من بني �أمو�ل �ملدين وعلى �أن يتقدم بالطلب خالل �سهرين من تاريخ ن�سر �لقر�ر مبيناً به 

نوع وطبيعة مو��سفات تلك �لأمو�ل وطبيعة �حلق �لو�رد عليها.
“جيه  مكتب  �لتايل:  بعنو�نه  رحمه  �آل  دروي�ض  ر�سا  �حل�سابي/  �خلبري  مكتب  �إىل  �ملطالبات  تقدم  �أن  على 
�أوبال، تقاطع �سارع برج خليفة  �لتجاري، برج  باإمارة دبي منطقة �خلليج  �يه لتدقيق �حل�سابات” �لكائن  بي 
easar@ �لإلكرتوين  �لربيد  خالل  من  �أو  و�سارع مر��سي در�يف - �لطابق �لعا�سر - مكتب رقم 1005 

 .PDF لأور�ق ب�سيغة� وتر�سل   jpaemirates.com
�خلبري �حل�سابي / ر�سا دروي�س �آل رحمه

�إعالن �إجتماع خربة 
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 �إخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0050485 رقم �ملعاملة
�إخطار عديل 

)T405784( ملخط�ر : حامت م�سطفى يون�ض �لنجار - �ردين �جلن�سية  ويحمل جو�ز �سفر رقم�
�لعنو�ن : �ل�سارقة - �ملجاز هاتف رقم : 0521203644

�ملخطر �إليه : حممد ��سد �هلل حممد عبد�حلكيم - بنغالدي�سي �جلن�سية
�لعنو�ن : دبي - �سارع نايف - مقابل �سوبرماركت طالل

هاتف رقم : 0564904028 
مو�سوع �لإخطار : �خطار بدفع قيمة �ل�سيك.

 )5،000( بقيمة   )000024( رقم   : �سيك  �ملخطر  ل�سالح  قد حرر  �إليه  �ملخطر  �أن  :- حيث  �لوق�ائ�ع 
بتاريخ  �لدفع  م�ستحق  �لوطني(  �لفجرية  )بنك  على  م�سحوب  غري(  ل  فقط  درهم  �آلف  )خم�سة  درهم 
)2017/03/22(، حيث �أن �حل�ساب مغلق. و عليه يعان �ملخطر �ملخطر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيك 
يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك، 

. وعليه يلتم�ض �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�سميا.
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�عالن بالن�سر        

 582/2022/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر

�إىل �ملدعى عليه / 1 - �نفر�نيت�ض ملقاولت �لطرق ذ.م.م - جمهول حمل �لإقامة
مبا �أن �ملدعى / �سركة بن �سيفان ملقاولت �لبناء ذ م م

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �حلكم باإلز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 256،536،84 درهم 
)مائتان �ستة وخم�سون �ألف وخم�سمائة �ستة وثالثون درهما �أربعة وثمانون فل�سا( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %6 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.  �حلكم بالز�م �ملدعى عليها برد �سيك �ل�سمان رقم )001138( مببلغ 
باأن توؤدي  �إلز�م �ملدعى عليها  �مل�سحوب على بنك �لفجرية �لوطني وبدون تاريخ �حلكم  71،886،99 درهم  قدرة 
للمدعية تعوي�ض قدره )5000 درهم( خم�سة �آلف درهم كتعوي�ض جابر لكافة �لأ�سر�ر �لتي �أ�سابت �ملدعية من 
جر�ء قيام �ملدعى عليها بالمتناع عن �سد�د م�ستحقاتها �ملطالب بها يف �لدعوى وحي�سها وحرمانها من �لنتفاع بها 
بدون وجه حق من تاريخ ��ستحقاقها وحتى تاريخ رفع �لدعوى �إلز�م �ملدعى عليها �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 10-03-2022 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد &BUILDING_DESC لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

�عالن بالن�سر 
عقاري  تنفيذ   624/2021/211

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  حممد �أمني ديو�ن �حمد ديو�ن - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ بنك دبي �لإ�سالمي �سركة م�ساهمة عامة  

وميثله / بدر حممد علي �لقرق  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )216330( 
�تفاقية �لإج��ارة �لآجلة �ملربمة بني  �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. ثانيا : بف�سخ  درهم �ىل طالب 
�لعقارية  �لوحدة  وت�سليم  ومالحقها   2008/05/08 و�ملوؤرخة  عليه  و�ملدعى  �ملدعي  �لبنك 
-حمل �لتد�عي- للبنك �ملدعي ورد حيازته �إليها خالياً من �ل�سو�غل و�إلغاء �إ�سارة �لقيد �لعقاري 
�ل��و�ردة يف �سهادة �مللكية ل�سالح �ملدعى عليه وخماطبة د�ئ��رة �لأر��سي و�لأم��الك.  وعليه فان 
 15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70221 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 

�عالن بالن�سر 
 189/2022/207 تنفيذ جتاري  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  نيهال وير��سينغا -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�أفكار حممد رز�ق حممد مرزوق  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )1272265( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000069 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لنجم �ل�سعيد ملقاولت �ل�سيانة �لعامة
 4887109114 3 رقم مكاين  �لرو�سة  �لإقامة : عجمان  جمهول حمل 

ت : 0556219830  
�أمام   ، 8.30 �سباحا  2022/3/16 �ل�ساعة   �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 
مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  
وتقدمي   ، وكيل معتمد  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )4 رقم  �لدعوى  )مكتب مدير 
�مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل  مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها 

�عاله - بو�سفك مدعي عليه.     
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف �لتنفيذ رقم 1155/2021/211 تنفيذ عقاري
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  2021/850 عقاري جزئي،  رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 
)1،294،025.63 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ : بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ض م ع  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجو�ر غرفة جتارة 
  )3113783794( مكاين  رقم   055/7016552 رقم  موبايل   04/3874225 رقم  هاتف   - دبي  و�سناعة 

وميثله / حممد عبد�مللك م�سطفى �أهلي  - �ملطلوب �إعالنه : 1 - نا�سر علي �سليمان - �سفته : منفذ �سده   
به و قدره )1294025،63( درهم  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  �لإع��الن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية �خطاركم  مو�سوع 
خالل 15 �أيام من تاريخ �لتبليغ و �ل بيع �لعقار �لكائن مبنطقة برج خليفة، �لوحدة رقم 1301 - �لطابق 13 - مبني 
برج كالرين 2 - �ر�ض رقم 186 - رقم �لبلدية 804 - 345 و �لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�ض �ملادة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م  �ملدين.   �لج��ر�ء�ت  قانون  من   295

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 75/2021/39 جتاري م�سارف كلي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �مل�سارف �لكلية رقم 250  

وقدره  مبلغ  �مل��دع��ي  للبنك  ي����وؤدو�  ب���ان  و�ل��ت��ك��اف��ل  و�ل��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهم  �مل��دع��ي  �ل����ز�م   : �ل��دع��وى  م��و���س��وع 
متام  وحتى   2020/4/30 �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   34،402،441.74
م  ���ض   - �لإ�ستثمار  بنك   : �مل��دع��ى  �مل��ح��ام��اة.   �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�ساريف  �لر�سوم  بكافة  عليهم  �مل��دع��ي  و�ل���ز�م  �ل�سد�د 
ع  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �ل�سعادة - مبنى ��سبكت - �سقة 3401 - �بر�ج 
رجال �لعمال - �لرقم �ملكاين : 2527587343. �ملطلوب �إعالنهما : 1- حممد غ�سوب �لرفاعي 2-�ساحل �للوؤلوؤ 
للزجاج )�ض ذ م م(  - �سفتهما : مدعى عليهما. مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها  �لز�م �ملدعي 
و�لفائدة  دره��م   34،402،441.74 وق��دره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدو�  ب��ان  و�لتكافل  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق 2020/4/30 وحتى متام �ل�سد�د و�لز�م �ملدعي عليهم بكافة �لر�سوم 
10.00 �سباحا  �ل�ساعة   2022/3/30 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�سة  �ملحاماة. وحددت  �تعاب  و�مل�ساريف ومقابل 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

70197

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 253/2022/11 مدين جزئي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لوىل رقم 400  

مو�سوع �لدعوى : نلتم�ض من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �قرب جل�سة و�عالن �ملدعي عليهما بها و�حلكم بعد �لثبوت 
بالز�مهما بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 319.474 درهم )ثالثمائة وت�سعة ع�سر �لف 
و�ربعمائة و�ربعة و�سبعون درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع �لر�سوم و�مل�ساريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �ملدعى : �سركة �لإحتاد للتاأمني م�ساهمة عامة - عنو�نه :  �إمارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى ون 
�سنجل تاور ، �لدول �لثاين - مكتب رقم )212( بجو�ر مركز �لإمار�ت للعطالت - مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري - هاتف 
 رقم Email:info@unioninsurance.ae -  04/2825111 وميثله : عبد�حلميد عبد�مللك م�سطفى �أهلي  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �سيد هارت ديجا مبار دوم��ب  2- �لإحت��اد �ل�سرقي لنقل �مل��و�د بال�ساحنات - �ض ذ م م - �سفتهما 
: مدعى عليهما. مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها نلتم�ض من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �قرب 
جل�سة و�عالن �ملدعي عليهما بها و�حلكم بعد �لثبوت بالز�مهما بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
وقدره 319.474 درهم )ثالثمائة وت�سعة ع�سر �لف و�ربعمائة و�ربعة و�سبعون درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 
�خلمي�ض  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  �لر�سوم  مع  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  من 
�ملو�فق 2022/3/10 �ل�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 70197
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 333/2022/11 مدين جزئي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثالثة ع�سر رقم 414  

�ملدعي عليهم  و�ل��ز�م  1000.000 درهم  �ملدعي يف مبلغ  باحقية  بالق�ساء  : دعوى مطالبة  �لدعوى  مو�سوع 
بالت�سامن و�لت�سامم برد وت�سليم ذ�ت �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 

�ملدعى : ح�سن ديريه فارح - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع �ل مكتوم - �سارع 
�ملطار بجانب معر�ض تويوتا - مبنى �مل�سعود نف�ض بناية �لتد�وى �لطب - �سقة �لعا�سر مكتب رقم 1005  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - ��سغر يو�سف  2- جينجلني زهوجن - �سفتهما : مدعى عليهما 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة بالق�ساء باحقية �ملدعي يف مبلغ 1000.000 
    %5 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملبلغ  ذ�ت  وت�سليم  ب��رد  و�ل��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهم  �مل��دع��ي  و�ل����ز�م   دره���م 
وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/3/9 �ل�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

70392

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 493/2022/16 جتاري جزئي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �خلام�سة رقم 404  

و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   739593.09( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
�ملحاماة و�لفائدة 5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 

�ملدعى : �سركة م�سانع �ل�سباغ �لوطنية �ملحدودة - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - �ملنطقة �ل�سناعية �لثالثة ع�سر 
- �سارع حممد بن ز�يد - مبنى جممع م�سانع نا�سيونال - دو�ر نا�سيونال - وميثله : �أ�سامة ح�سن عثمان دبلوك  

�ملطلوب �إعالنه : 1 - �سركة �ور للمقاولت )ذ م م(  - �سفته : مدعى عليه 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )739593.09 درهم( 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2022/3/10 �ل�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

70197 �لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

يف �لدعوى رقم 7598/2021/60 �مر �د�ء  
�ملنظورة يف : �و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  

�لف  و�رب��ع��ون  )�سبعة  دره��م   47690 مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ب��الأم��ر  باإ�سد�ر  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�سوع 
و�ستمائة وت�سعون درهم( وفائدة قانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم 
و�مل�سارف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �ملدعى : �سركة �حمد يو�سف وح�سن عبد�هلل لتجارة مو�د �لبناء - عنو�نه : �لإمار�ت 
- �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع �سكاي در�يف - باي �سكوير - مبنى 11 - مكتب 206 - مكاين 

وميثله : �سامل عبد�هلل �سلطان علي �حلمادي       2683186573
�ملطلوب �إعالنه : 1- �سري� للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  - �سفته : مدعى عليه 

2021/12/6 بالز�م �ملدعي  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ  �أمر  مو�سوع �لإعالن : طلب ��ست�سد�ر 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 47690 درهم )�سبعة و�ربعون �لف و�ستمائة وت�سعون درهم( و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق حتى متام �ل�سد�د ، مع �لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف وبلغ 500 درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة.  ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

70197

�لعدد 13486 بتاريخ 2022/3/7 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �سركة �لرو�ي العمال �لديكور - ذ م م
)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001787/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سركة �لرو�ي لأعمال �لديكور - ذ م م  - �لعنو�ن : �إمارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج 
�لعطار 203 - هاتف 043325515 - فاك�ض 043325549 - جو�ل 0501611434  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ طالب �سالمة �سامل فرج �هلل ، �جلن�سية �أردين  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 21500.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / 
�إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك  �ل�ساعة -   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533
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•• اأبوظبي-الفجر:

�لعا�سر،  مبو�سمه  �ملليون  �ساعر  برنامج  و�سل 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  وتنظمه  تنتجه  �ل���ذي 
�إىل  �أب��وظ��ب��ي،  �لثقافية و�ل��رت�ث��ي يف  و�ل��رب�م��ج 

و�لتي   ،)12 �ل���  )مرحلة  �لنهائي  رب��ع  مرحلة 
يتناف�ض فيها 12 �ساعر�ً من 4 دول )�ل�سعودية 
و�لكويت و�لإم��ار�ت و�لعر�ق(، وذلك لنيل لقب 
و�لفوز  �لنبطي  �ل�سعر  ب��ريق  وحمل  �لربنامج 

بجائزة �لربنامج.

مد�ر  على  متتد  �لتي  �ملرحلة  ه��ذه  يف  وي�سارك 
�أم�����س��ي��ت��ني ك��ل م��ن �ل�����س��ع��ر�ء )���س��ي��ف �هلل فو�ز 
طع�سا�ض  بن  م�ساعد  �ل�سعودية،  من  �ل�سمريي 
�حل��ارث��ي م��ن �لإم������ار�ت، �ل�����س��اع��ر  عبد�لكرمي 
�ملطريي  �جل�ض  �أحمد  �ل�سعودية،  �لبدر�ين من 
من �ل�سعودية، فهد �لبدري من �لعر�ق، �ل�ساعر 
�ل�سعودية،  م��ن  �حل��رب��ي  �ل�سمني  عبد�لرحمن 
م���ب���ارك �ل����رزح����ان م���ن �ل���ك���وي���ت، ه�����ادي مانع 
�حلازمي  ح��و����ض  عايد  �ل�سعودية،  م��ن  �ليامي 
من �ل�سعودية، علي حامد �لعازمي من �لكويت، 
�ل�سعودية،  م��ن  �لقحطاين  �أب��ودي��ة  عبد�لهادي 

عبد�لعزيز بن �سدحان من �ل�سعودية(.
ف�سول  �لنهائي”  “ربع  م��رح��ل��ة  يف  وجت����ددت 
معايري  مع  و�لأم���اين  �ل�سعر  �سباق  يف  �لتحدي 
ت��ن��اف�����س��ي��ة ج���دي���دة ي��ق��دم م���ن خ��الل��ه��ا �لنجوم 
يقدمون  حيث  م��روري��ن،  �سمن  يف  م�ساركاتهم 
ويف  �لرئي�سية،  ق�سائدهم  �لأول”  “�ملرور  يف 
“�ملرور �لثاين” يقدمون �أبيات جمار�ة لإحدى 

�لق�سائد وبطريقة خمتلفة.
وك���ان ���س��ع��ر�ء م��رح��ل��ة �ل���� 12 ق��د ت��اأه��ل��و� لهذه 
�ملرحلة  م��ن��اف�����س��ات خ��ا���س��وه��ا يف  ب��ع��د  �مل��رح��ل��ة 

��ستمرت  و�ل���ت���ي   )24 �ل�����  )م��رح��ل��ة  �ل�����س��اب��ق��ة 
بقر�ر  ت��اأه��ل  �إذ  متتالية،  حلقات   4 م���د�ر  على 
بت�سويت  تاأهل  فيما  �سعر�ء،   7 �لتحكيم  جلنة 
�مل�ساهدين 5 �سعر�ء، و�سيتاأهل من هذه �ملرحلة 
�سعر�ء   6 �ل��ن��ه��ائ��ي(  رب���ع   - �ل��ث��ال��ث��ة  )�مل��رح��ل��ة 
ن�سف  مرحلة  مناف�سات  �إىل  لح��ق��اً  �سينتقلون 

�لنهائي و�لنهائي للربنامج.
و�سهدت �لأم�سية �ملبا�سرة �لتا�سعة )�أوىل �أم�سيات 
�هلل  )�سيف  �ل�ساعرين  ت��اأه��ل   )24 �ل���  مرحلة 
فو�ز �ل�سمريي �ل�سعودية وم�ساعد بن طع�سا�ض 
فيما  �لتحكيم،  بقر�ر جلنة  �لإم���ار�ت(  �حلارثي 
تاأهل بت�سويت �مل�ساهدين )�ل�ساعر  عبد�لكرمي 

�لبدر�ين من �ل�سعودية(.
مرحلة  �أم�سيات  )ث��اين  �لعا�سرة  �لأم�سية  ويف 
�ل�ساعرين  �لتحكيم  بقر�ر جلنة  تاأهل   ،)24 �ل� 
)�أح��م��د �جل�����ض �مل��ط��ريي م��ن �ل�����س��ع��ودي��ة وفهد 
�مل�ساهدين  ت�سويت  و�أه��ل  �لعر�ق(،  �لبدري من 
)�ل�����س��اع��ر ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل�����س��م��ني �حل��رب��ي من 

�ل�سعودية(.
�لكويت(  من  �ل��رزح��ان  مبارك  )�ل�ساعر  وتاأهل 
بقر�ر جلنة �لتحكيم يف �لأم�سية �حلادية ع�سرة 

تاأهل  فيما   ،)24 �ل����  م��رح��ل��ة  �أم�����س��ي��ات  )ث��ال��ث 
حو��ض  وعايد  �ليامي  مانع  )ه��ادي  �ل�ساعرين 

�حلازمي من �ل�سعودية( بت�سويت �مل�ساهدين.
�أم�سيات  )ر�بع  ع�سرة  �لثانية  �لأم�سية  و�أ�سفرت 
م��رح��ل��ة �ل���� 24( ع��ن ت��اأه��ل �ل�����س��اع��ري��ن )علي 

وعبد�لهادي  �ل���ك���وي���ت  م����ن  �ل���ع���ازم���ي  ح���ام���د 
جلنة  بقر�ر   ) �ل�سعودية  من  �لقحطاين  �أبودية 
�أ�سفر  ق��د  �مل�ساهدين  ت�سويت  وك���ان  �لتحكيم، 
من  �سدحان  بن  عبد�لعزيز  )�ل�ساعر  تاأهل  عن 

�ل�سعودية(.

�شاعر املليون مبو�شمه العا�شر ي�شل اإىل مرحلة ربع النهائي

والعراق  والإمارات  والكويت  ال�سعودية  من  �ساعرًا   12
ي�ستمرون باملناف�سة لنيل بريق ال�سعر النبطي

•• ال�سارقة –الفجر:

�أ�سدر �ملوؤلف و�لكاتب �لإمار�تي 
ق�سته �جلديدة و�لتي خ�س�سها 
�حلائرة   �لُكتب  بعنو�ن  للطفل 
كنوز  د�ر  توزيعه  حقوق  ون��ال��ت  

للن�سر و�لتوزيع بتون�ض.
من  ع��دد  �سياق  يف  �ملوؤلف  وياأتي 
�لإ���س��د�ر�ت �لتي قام �بن جر�ض 
خ�س�ض  �أن  ب��ع��د  �إ����س���د�ره���ا  يف 
موؤلفاته  م���ن  ك���ب���رية  م�����س��اح��ة 
�إط�����ار  ل����الأط����ف����ال يف  ورو�ي�����ت�����ه 
يكون  �أن  على  وحر�سه  �هتمامه 

منه  وي�ستفيد  يقر�أه  ما  للطفل 
وي�سيف  ح��ي��ات��ه  يف  ه���ام  ب�����س��ك��ل 

ل�سخ�سيته �لكثري .
�ل��دك��ت��ور  حممد حمد�ن  وق���دم 
�لكتب   ( بن جر�ض موؤلف ق�سة 
�حل�����ائ�����رة( �إ������س�����د�ره �جل���دي���دة 
لياأخذ �لطفل  �إىل عو�مل �لكتب 
يوؤن�سنها،  ب���ع���د�أن  وم�����س��اع��ره��ا 
ي�سرك  بل  بذلك  يكتفي  ل  وه��و 
و�ملخرتعات  �ل�����س��اع��ة)�ل��وق��ت( 
ك����اف����ة �لأح��������د�ث  �حل���دي���ث���ة يف 

و�لأفعال .
�حلائرة  �ل��ك��ت��ب  ق�����س��ة  ت��وؤن�����س��ن 

�أ�سخا�ض  �إىل  وحتولها  �لأ�سياء 
ت��ت��ح��دث ع���ن م��ع��ان��ات��ه��ا، ب�سبب 

�لإهمال �لذي طالها، 
�لق�سة(،  �أح��م��د)ب��ط��ل  �أق��ل��ق  م��ا 
ودفعه لكي يخفف عنها، ويهدئ 
وعتاب  ح��و�ر  وبعد  غ�سبها،  من 
�أحمد  يعرتف  �سادقة  ومناق�سة 
بخطئه للكتب ولل�ساعة �لزمنية 

�لتي تنظم له �لوقت.
 ثم يقرر �أن يفعل �أم��ور�ً جميلة 
ت��ر���س��ي �أ�����س����دق����اءه، مم���ا جعل 
وي�سكن  �مل����ك����ان  ي��ظ��ل��ل  �ل����ف����رح 

�لقلوب.

الكاتب الإماراتي الدكتور حممد حمدان بن جر�س 
ي�سدر ق�سة للطفل بعنوان »الكتب احلائرة« 

•• ال�سارقة-الفجر:

ب��ع��د م��ن��اف�����س��ات ق��وّي��ة �أق��ي��م��ت يف 6 
بلد�ن عربية وعرب �لإنرتنت و�سارك 
خمتلف  من  متقدماً   1240 فيها 
�لعمرية،  و�ل����ف����ئ����ات  �جل���ن�������س���ي���ات 
دولة   12 م��ن  مت�سابقاً   12 ت��اأه��ل 
 13 �ل����دورة  مناف�سات  �إىل  ع��رب��ي��ة 
�ل�سارقة”،  “من�سد  ب��رن��ام��ج  م���ن 
�لتابعة  �ل�سارقة،  قناة  تنظمه  �لذي 
لهيئة �ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون 
مو�هب  �ك��ت�����س��اف  يف  و�مل��ت��خ�����س�����ض 

�ل�سباب يف �لإن�ساد.
وت�سم قائمة �ملن�سدين �ملتاأهلني كل 
�أح��م��د ح��ج��ازي م��ن �ل�سود�ن،  م��ن، 
م���ن م�سر،  �ل�����س��اف��ع��ي  وم�����س��ط��ف��ى 
وزكريا �لزيرك من �ملغرب، وعي�سى 
و�أحمد  �ل�����س��ع��ودي��ة،  م���ن  �حل�����س��ني 
جابر  و�أ�سيل  �لأردن،  م��ن  �سمرين 

�لقا�سمي  �هلل  وع��ب��د  �جل��ز�ئ��ر،  م��ن 
م���ن �ل��ب��ح��ري��ن، وحم��م��د ب���ن مر�د 
وره��ي��ف �حلاج  ت��ون�����ض،  م��ن  فر�سيو 
من  �ل�ساطري  علوي  و  لبنان،  م��ن 
�ليمن، وجمال �لكعبي من �لإمار�ت، 

وخالد �ملوعد من فل�سطني.
�ملت�سابقني  ب��ني  �ملناف�سات  وتنطلق 
م�سرح  يف  �جل�����اري  م���ار����ض   24 يف 
�مل���ج���از ب���ال�������س���ارق���ة، حت���ت �إ����س���ر�ف 
ك����ل م����ن �مل����درب����ني و����س���ي���م ف���ار����ض، 
وم�سطفى حمدو، و�سريف حم�سن، 
�سيقومون بتقدمي خرب�تهم  �لذين 

�لإن�سادية و�ملو�سيقية للمتاأهلني. 
�ل���دي���ن ه���ا����س���م، �ملنتج  وق�����ال جن���م 
�ل�سارقة:  من�سد  ل��ربن��ام��ج  �مل��ن��ف��ذ 
�لربنامج  13 من  �ل��دورة  “�سهدت 
�لذين  �ملوهوبني  م��ن  كثيفاً  �إق��ب��اًل 
�لأولية،  �لأد�ء  �خ��ت��ب��ار�ت  خ��ا���س��و� 
ومل يكن ذلك �لإقبال جمرد �أعد�د 

ثرياً  تنوعاً  ك��ان  بل  �مل�ساركني،  من 
و�ملد�ر�ض  �لفنية  �لتجارب  يف  وغنياً 
�لتي ينطلق منها �ملن�سدون، ما جعل 
مناف�سات �لربنامج لهذ� �لعام قوية، 
وحتمل للم�ساهد مفاجاآت يف �لأد�ء 
�مل�ساركني  م��ن  و�ل�سوت  و�حل�سور 

و�ملو�هب �مل�ساركة«. 
�لربنامج  “يحمل   : ها�سم  و�أ�ساف 
مع كل دورة فر�سة جديدة للك�سف 
عن مو�هب مبدعة ي�سكل ح�سورها 
ع��ل��ى �ل�����س��اح��ة �ل��ف��ن��ي��ة �إ���س��اف��ة �إىل 
و�لفنون  خا�ض  ب�سكل  �لإن�����س��اد  ف��ن 

�لهادفة عموماً، ل�سيما �أن �لربنامج 
�ل�����س��اب��ق��ة بتقدمي  دور�ت�����ه  جن���ح يف 
جن��وم يف ف��ن �لإن�����س��اد تعر�ض حتى 
باأ�سو�تها  وتنقل  مو�هبتها  �ل��ي��وم 
�لعربية  ر�سالة �حل�سارة  من  جانباً 
و�خل������ري  �مل����ح����ب����ة  �إىل  �ل�����د�ع�����ي�����ة 

و�ل�سالم«.
�لأد�ء  �خ���ت���ب���ار�ت  ج�����ولت  وك���ان���ت 
يف  �ملتميزة  �ملو�هب  لنتقاء  �لأولية 
18دي�سمرب  يف  �ن��ط��ل��ق��ت  �لإن�����س��اد 
من  �لأول  لغاية  و��ستمرت  �ملا�سي 
�لإم���ار�ت،  م��ن  ك��ل  �ملا�سي يف  يناير 

وم�سر،  و�مل�����غ�����رب،  و�ل�������س���ع���ودي���ة، 
�إىل  وذل�����ك  و�جل�����ز�ئ�����ر،  و�لأردن، 
�لتي ج��رت عرب  جانب �لخ��ت��ب��ار�ت 

�لإنرتنت خالل �لفرتة ذ�تها.
ي�سار �إىل �أن برنامج من�سد �ل�سارقة 
بر�مج  �أه������م  �أح������د  ي���ع���د  �ل�������س���ن���وي 

�كت�ساف  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  �مل�����س��اب��ق��ات 
�أوىل  و�نطلقت  �لإن�سادية،  �ملو�هب 
 ،2006 �ل��ع��ام  يف  �لربنامج  دور�ت 
عاماً   15 مدى  على  ��ستطاع  حيث 
فن  يف  �ملوهوبني  وت��ق��دمي  �كت�ساف 

�لإن�ساد من خمتلف �جلن�سيات.

بعد م�شاركة 1240 متقدمًا من خمتلف البلدان العربية

»من�سد ال�سارقة« يعلن تاأهل 12 مت�سابقًا ملناف�سات دورته الـ 13

 �أحمد �سمرين - �لردن

 علوي �ل�ساطري - �ليمن

 �أ�سيل جابر - �جلز�ئر

 �أحمد حجازي - �ل�سود�ن

 عبد�هلل �لقا�سمي - �لبحرين جمال �لكعبي - �لمار�ت

 خالد �ملوعد - فل�سطني

 عي�سى �حل�سني - �ل�سعودية

 زكريا �لزيرك - �ملغرب رهيف �حلاج - لبنان

 حممد بن مر�د فر�سيو - تون�ض

 م�سطفى �ل�سافعي - م�سر

جنم �لدين ها�سم، �ملنتج �ملنفذ لربنامج من�سد �ل�سارقة
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بعد ك�شفه كوالي�ض تعاطيه املخدرات

 جنوم الفن يدعمون اأحمد عزمي: موهوب واإن�سان راٍق 

ن�شوى م�شطفى
ن�����س��وى م�����س��ط��ف��ى، ع���رب ح�سابه  �ل��ف��ن��ان��ة  ن�����س��رت 
�لر�سمي مبوقع �لتو��سل �لجتماعي )في�ض بوك(، 
�سالح  مد�خلة  وحت��دي��ًد�  �للقاء  من  فيديو  مقطع 
)�إلهي يجرب  قائلة:  �لفيديو  على  وعلقت  عبد�هلل، 
خ��اط��رك ي��ا ع��م ���س��الح وي��ر����س��ي ق��ل��ب��ك ي��ا �حمد 
�أحمد عزمي  �لعظيم..  ب�سغلك  �لدنيا  تنور  وترجع 
يا جماعة من �أكرت �لزمالء �ملبدعني �ملهذبني.. ربنا 

ير��سيك يا رب(.

رانيا يا�شني
طالبت �لفنانة ر�نيا حممود يا�سني، �سناع �لأعمال 
عزمي،  �أحمد  بالفنان  �ل�ستعانة  ب�سرورة  �لفنية، 
يف  وق��ال��ت  �إل��ي��ه��ا،  �لنظر  ت�ستحق  موهبة  باعتباره 
�لتو��سل  �لر�سمي مبوقع  لها عرب ح�سابها  من�سور 
ع��زم��ي فنان  �أح��م��د  ب���وك( :):  �لج��ت��م��اع��ي )في�ض 
موهوب جًد�، و�إن�سان ر�قي يجب �أن ينظر له �سناع 
يف  �ملتفردة  موهبته  ي�ستحقها،  �لتي  �لنظرة  �لفن 

�نتظارك يا �أحمد �إن �ساء �هلل ربنا يكرمك(.

م�شطفى دروي�ض
�لفنان  دعم  على  دروي�ض،  م�سطفى  �لفنان  حر�ض 
ح�سابه  عرب  للفنان  �سور  ن�سر  حيث  عزمي،  �أحمد 
مبوقع )في�ض بوك(، وعلق عليها قائاًل: )كل �لدعم 
يا �أحمد، �أنت فنان كبري وكل �لنا�ض بتغلط عادي، ده 
�أنا من جمهورك و�هلل وكل �لنا�ض بتحبك، وباإذن �هلل 

ن�ستغل مع بع�ض قريب وده �سئ ي�سرفني جد�(.

اأحمد فلوك�ض 
وجه �لفنان �أحمد فلوك�ض، ر�سالة دعم للفنان �أحمد 
عزمي، بعد لقائه �لأخري يف برنامج )كالم �لنا�ض(، 
و�ل����ذي ك�سف ف��ي��ه ع��ن ن��دم��ه لب��ت��ع��اده ع��ن جمال 

�لتمثيل، ب�سبب تعاطيه �ملخد�رت و�لكحول.
ون�����س��ر )ف��ل��وك�����ض(، ����س���ورة ل��ل��ف��ن��ان �أح���م���د عزمي، 
�ل�����س��ور و�لفيديو  �ل��ر���س��م��ي مب��وق��ع  ع���رب ح�����س��اب��ه 
ق��ائ��اًل: )رب��ن��ا يوفقك  )�إن�����س��ت��ج��ر�م(، وع��ل��ق عليها 

ويحميك وين�سرك(.

حممد على رزق
فيما علق �لفنان حممد على رزق، على ت�سريحات 
)في�ض  مبوقع  �لر�سمي  ح�سابه  عرب  وكتب  �لفنان، 
للفنان �جلميل  و�لتوفيق  �لدعم  قائاًل )كل  بوك(، 
�أم���ا �لإعالمية  �أح��م��د ع���زم���ي(،  �ل�����س��اط��ر  �مل��ح��رتم 
في�سبوك  ع��رب  فكتبت  ���س��ب��اح��ي  �سلمى  و�مل��ط��رب��ة 
ك���ذل���ك: )ق����د �إي����ه ب��ح��ب �أح���م���د ع��زم��ي م���ن زمان 
�للي ينطبق عليه ربنا حط يف  �أن فعال ده  وب�سوف 
�إن  و�سبهنا،  وطبيعي  جميل  ممثل  �ل��ق��ب��ول..  و�سه 
�ساء �هلل يرجع بقوة ويعمل �أدو�ر جميلة زي �أدو�ره 

زمان(.

جنلء بدر: )تاريخ فني كبري(
وجهت �لفنانة جنالء بدر، ر�سالة دعم للفنان �أحمد 
عزمي، وذلك بعد ظهوره خالل �لأيام �ملا�سية عرب 
)�أحلى  برنامج  يف  ع��ز  يا�سمني  م��ع   )mbc( قناة 

�لكالم(.

وقالت جنالء بدر عرب )في�ض بوك(: )�لفنان �أحمد 
تاريخه  �إن�����س��ان  ���س��ادق  حقيقي  جميل  فنان  عزمي 
�ل��ف��ن��ي ك��ب��ري، رب��ن��ا ي��ف��رج��ه��ا ع��ل��ي��ه وي���الق���ي �حلب 
�لإن�ساين و�لدعم لنه �إن�سان حقيقي ومت�سالح مع 

نف�سه ومع �جلمهور وي�ستاهل �حلب و�لدعم(.
و�لعم  �لأب  عبد�هلل  �سالح  عم  )�لأج��م��ل  وتابعت: 
و�خل���ال و�ل�����س��دي��ق، ي��اري��ت نفهم معنى �حل��ب من 

غري م�سالح ول تفكري(.

�إن��ه دخل  �أحمد عزمي،  �لفنان  �سابق، قال  ويف وقت 
يف حالة �كتئاب �سديدة، بعد وفاة �سقيقه �لأ�سغر يف 
م�ساجرة مع �أحد �لأ�سخا�ض، م�سرًي� �إىل �أنه تعاطى 
�ملخدر�ت، ودخل يف دو�مة �لكحول ب�سبب جمموعة 

من �لأ�سخا�ض كانو� حوله.
و�أ����س���اف )ع���زم���ي(، خ���الل ل��ق��ائ��ه ب��ربن��ام��ج )كالم 
�لنا�ض( �لذي يذ�ع على �سا�سة mbc م�سر: )�لأمر 
�للى خالين مبقت�ض قادر �أو�جه �لدنيا، مقتل �أخويا 
ل�  فيها  تعر�ض  ب�سعة  ب��ح��ادث��ة  �تقتل  �ل��ل��ى  ح��م��دي 
وبني  بينه  م�ساجرة  ب�سبب  ج�سده،  يف  طعنة   13
مبقت�ض  م�سر  �أن  ح�سيت  وقتها  �لأ���س��خ��ا���ض،  �أح��د 
بتاعتنا، ومبقت�ض حا�س�ض بالنتماء �للى كنت حا�سه 
�ل�سيخ  �سرم  روح��ت  �أن  ك��ان �حل��ل  ك��ده، وقتها  قبل 
و��سرتيت �ساليه، وفقد�ن �لتو�زن بد�أ يزيد و�بتعدت 

عن كل �حلاجات �حللوة �للى بحبها(.
وتابع :)ملا روحت �سرم �ل�سيخ كان حو�ليا جمموعة 
�للى هو  �لكحول  �لأ�سخا�ض، ودخلت يف دو�م��ة  من 
بد�ية لكل مف�سدة، وبد�أت تعاطي �ملخدر�ت، ودخلت 

يف �كتئاب مع �نف�سايل عن زوجتي(.
�ل��ل��ج��ن��ة وقفتنا،  �ل�����س��ي��خ،  ���س��رم  و�أك���م���ل: )ح���ادث���ة 
وفت�ض  مظبوطة،  م�ض  ح��اج��ة  فيه  لقى  و�ل��ظ��اب��ط 
�لعربية طلع منها �أقر��ض خمدرة تر�مادول، �لنا�ض 
�أنا  �أت��ذك��ر  ق���ادر  ك��ان��و� معايا يف عربيتي م�ض  �ل��ل��ي 

عرفتهم �إز�ي �أو منني(.
و�عرتف �لفنان �أحمد عزمي، بتعاطيه �لرت�مادول، 
قائال: )كنت باخد تر�مادول، لكن بو�سفة رو�ستة، 
كان  كوي�ض،  �سكله  مكن�ض  بع�سه  على  �مل��وق��ف  ب�ض 
بنت  كانت  �لعربية  معايا  ر�كبني  �للي  من  حد  فيه 

ُم�سجلة، فاملو�سوع كرب(.

يف رقبتي دين لإ�شعاد يون�ض مل اأ�شدده بعد 
بتاأجيل  ق���ر�ر�  �تخذ  �أن��ه  عزمي  �أح��م��د  �لفنان  �أك��د 
ظهوره يف �أي من �ملنابر �لإعالمية و�ل�سحفية وعدم 
�حلديث عن �أزمته �ل�سخ�سية مرة �أخرى، و�أن يكون 
ظهوره فقط للحديث عن �أي عمل فني ي�سارك فيه، 

م�سدًد� على �حرت�مه لل�سحافة و�لإعالم، 
�لتو��سل  موقع  على  �ل�سخ�سي  ح�سابه  عرب  وكتب 

�لجتماعي في�ض بوك: 
�ل�سحفيني  م�����ن  لأ�����س����دق����ائ����ي  ه������ام  )ت���و����س���ي���ح 
ل����ول دعمكم  و�لإع���الم���ي���ني و�مل���ع���دي���ن �ل��غ��ال��ي��ني، 
للجمهور  ���س��وت��ي  و����س���ل  مل���ا  ب��ج��ان��ب��ي  ووق���وف���ك���م 
باملحبة  جميعا  غمروين  �لذين  �لأع��ز�ء  ولزمالئي 

و�لدعم لكل ما مررت به(.
و�أ�ساف: و)هو ما يدفعني �أن �أ�ستاأذن من ح�سر�تكم 
�أو ح���و�ر �سحفي  �أي ب��رن��ام��ج  �ل��ظ��ه��ور يف  ع��ن ع��دم 

برنامج  يف  قلته  م��ا  نف�ض  ع��ن  للحديث 
)يا�سمني  �لإعالمية  مع  �لنا�ض  ك��الم 

كاملة  �ل��ف��ر���س��ة  منحتني  �ل��ت��ي  ع���ز( 
للتعبري عما بد�خلي دون مقاطعتي �أو 
�حلكم علّي(.وتابع: )وهو ما يجعلني 
�أطمع يف �لظهور معكم للتحدث عن 
به  ج���دي���د مي���ن �هلل  ف��ن��ي  ع��م��ل  �أي 
�لتي  �لوحيدة  للمهنة  للعودة  علّي 

�لثامنة  يف  كنت  �أن  منذ  �أعرفها 
لكم  �ع�����ت�����ذر  ع�����م�����ري،  م�����ن 

ملحبتكم  ومم��ن  جميعا 
وحر�سكم  ودع��م��ك��م 

ع����ل����ى �ل����ت����و������س����ل 
�سند�  دمتم  معي، 
ونافذة  ح��ق��ي��ق��ي��ا 
يلجاأ  �����س����ادق����ة 
�ل����ي����ه����ا ك�����ل من 

يو�سل  �أن  يحتاج 
�سوته للنا�ض(.

)للحق  و�أو�����س����ح: 
رقبتي  يف  لي�����ز�ل 

دين للفنانة و�ملنتجة 
و�لإعالمية  �ل��ك��ب��رية 
�إ�سعاد يون�ض مل �أ�سدده 
ب�����ع�����د، دع�����و�ت�����ك�����م يل 
يف  و�لنجاح  بالتوفيق 

�لأيام �ملقبلة(.

�أ�سادت �لفنانة وفاء عامر مبخرج م�سل�سل )بيت �ل�سدة(، و�سام �ملدنى، موؤكدة 
�حلالية  �ملرحلتني  خ��الل  �مل�سرية  �ل��در�م��ا  ف��ى  �ملهمني  �مل��خ��رج��ني  م��ن  �أن���ه 

و�ملقبلة. 
فى  خمتلفة  مب�ساهدة  �ل��در�م��ا  جمهور  )�أع���د  لها:  ت�سريحات  ف��ى  وف���اء،  وق��ال��ت 

م�سل�سل بيت �ل�سدة على يد �ملخرج �ملبدع و�سام �ملدنى(.
وكانت جتربة  تيول(،  بفيلم )خان  �سابقة  بالعمل معه فى جتربة  ت�سرفت  وتابعت: 

جميلة، و�أ�ستمتع بالعمل معه، 
فهو ينتمى ملدر�سة خمتلفة فى �لإخر�ج و�ساحب روؤية خا�سة، و�إن �ساء �هلل نعمل 

�ل�سدة، وت�سرفنا كلنا ك�سناع  جتربة تليق بامل�ساهد �مل�سرى و�لعربى ببيت 
للعمل. و�أ�سافت: و�سام لديه ثقافة و��سعة، وميتلك خمزونا كاملخرجني 

�لنجمان  بطولته  يخو�ض  �ل�سدة(  )بيت  م�سل�سل  �ل��در�م��ا.  فى  �لكبار 
وفاء عامر و�أحمد وفيق،

 و�ملقرر عر�سه فى در�ما رم�سان 2022 .
وي�ساركهما فى بطولة �مل�سل�سل، �لنجوم: �إيهاب فهمى، مها �أحمد، 

مهر�ن،  حممد  تيخا،  مدحت  �لتهامى،  �أحمد  من�سور،  حم�سن 
عبري منري، �سربى عبد �ملنعم، لبنى ون�ض، ندى بهجت، منى 

�لعمدة، وعدد من �لفنانني، منتج فنى عو�ض ماهر، ومدير 
ت�سوير عزمى �لرحمانى، ومن تاأليف ناجى عبد�هلل، ومن 

�إخر�ج و�سام �ملدنى.

�نتهت �لفنانة �لتون�سية درة من ت�سوير م�سل�سلها �جلديد )�ملتهمة( و�لذي كان 
يحمل �أ�سم )�مل�سرحة( خالل �لفرتة �ملا�سية، حيث مت ت�سوير �لعمل كاًمال 

يف بريوت من �إنتاج �سادق �ل�سباح.
ك��اأول م�سل�سل يعر�ض على من�سة �ساهد  وياأتي بطولة درة للعمل 

يحمل �أ�سمها،
 حيث قدمت خالل �لفرتة �ملا�سية بطولة حدوتة )غالية( 

من م�سل�سل )زي �لقمر( وعر�ض على قناة �حلياة.
�سيعر�سو�  حلقات   10 �ملتهمة  م�سل�سل  يف  درة  وتقدم 

خالل �لفرتة �ملقبلة،
 وي�����س��ارك��ه��ا �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ف��ن��ان دي���اب وع��ل��ي �لطيب 

و�إخ��ر�ج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية �لت�سويق 
و�لرعب و�لإثارة.

��سمه  تغيري  للعمل  �ملنتجة  �ل�سركة  وقررت 
من �مل�سرحة �إىل �ملتهمة حتي يتما�سي مع 

�أحد�ث �لعمل، 
و�أكدت درة �أنها �إعتذرت عن �مل�ساركة يف 
�لدر�ما �لرم�سانية 2022 هذ� �لعام 

ب�سبب �ن�سغالها بت�سوير )�ملتهمة(.
وكانت درة قدمت خالل �لفرتة �ملا�سية 
بطولة فيلم )�لكاهن( يف �ل�سينما حيث 
على  كبرية  �إي����ر�د�ت  �لعمل  يحقق  مل 

ل�3  و�سل  حيث  �ل�سباك  م�ستوي 
مليون و750 �ألف جنية و�ساركها 
حميدة  وحم����م����ود  ن�������س���ار  �إي��������اد 

وح�سني فهمي وفتحي عبد�لوهاب 
و�إخر�ج عثمان �أبولن.

على  الفن،  جن��وم  من  كبري  ع��دد  حر�ض 
م�شاندة ودعم الفنان اأحمد عزمي، بعد 
ظهوره يف برنامج )كلم النا�ض(، وحتدث 
عن كوالي�ض انتحاره بجانب حديثه عن 
ال�شجن،  دخوله  يف  ت�شببت  التي  الفرتة 

ب�شبب تعاطيه املخدرات.

وفاء عامر: 
)بيت ال�سدة( 
دراما خمتلفة 

فى رم�سان

درة تنتظر عر�س م�سل�سلها 
اجلديد )املتهمة(
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اأعرا�س غري معروفة قد تكون 
موؤ�سرا على الإ�سابة باألزهامير

يعرف مر�ض �ألزهامير باأنه مر�ض دماغي ي�سبب تدهور� بطيئا يف مهار�ت 
�لذ�كرة و�لتفكري و�ل�ستدلل، ومل يتو�سل �لعلم حتى �لآن لدو�ء ميكنه 

عالج هذه �حلالة.
ويتطور �ملر�ض على عدة مر�حل: قبل �ل�سريرية، وخفيفة )ت�سمى �أحيانا 

�ملرحلة �ملبكرة(، ومتو�سطة، و�سديدة )ت�سمى �أحيانا �ملرحلة �ملتاأخرة(.
لدى  �لأع��ر����ض  تظهر   ،)NIA( لل�سيخوخة  �لوطني  للمعهد  ووف��ق��ا 
من  �ل�ستينات  منت�سف  يف  مرة  لأول  �ألزهامير  مبر�ض  �مل�سابني  معظم 

�لعمر.
ومع ذلك، قد تبد�أ عالمات د�ء �ألزهامير �ملبكر يف �لظهور عند �لأ�سخا�ض 

يف �لثالثينيات ومنت�سف �ل�ستينات من �لعمر.
ولكن  لآخ���ر،  �سخ�ض  م��ن  �أل��زه��امي��ر  مل��ر���ض  �لأوىل  �لأع��ر����ض  وتختلف 
�لإدر�ك  �أوىل عالمات �سعف  و�ح��دة من  ع��ادة ما تكون  �لذ�كرة  م�ساكل 

�ملرتبط مبر�ض �ألزهامير.
�نخفا�ض  �ملبكر  �أل��زه��امي��ر  �ملرتبطة مب��ر���ض  �لأخ����رى  �لأع��ر����ض  وم��ن 
جو�نب �لإدر�ك غري �ملتعلقة بالذ�كرة، مثل �لبحث عن �لكلمات، و�لروؤية 

/ �مل�سكالت �ملكانية، و�سعف �لتفكري �أو �تخاذ �لقر�ر�ت.
�أكرب و�سعوبات معرفية  ب�سكل  �لذ�كرة  بفقد�ن  �ل�سعور  �لنا�ض يف  ويبد�أ 

�أخرى مع تقدم �ملر�ض.
لآخر  �سخ�ض  �ألزهامير من  ملر�ض  �لأوىل  �لأع��ر����ض  تختلف  �أن  وميكن 
�أنه ب�سبب �لتغري�ت  �لعقلية، حيث  وقد ت�سمل م�سكالت تتعلق بال�سحة 
�أ�سياء لي�ض  �أو ي�سمعون  �ملعقدة �لتي حتدث يف �لدماغ، قد يرى �ملر�سى 

لها �أ�سا�ض يف �لو�قع.
وت�سمل هذه �لأعر��ض �لهلو�سة، و�لتي تتمثل يف �سماع �أ�سياء غري موجودة 
مر�سى  ُيظهر  �أن  ميكن  كما  بها،  �ل�سعور  �أو  �سمها  �أو  روؤيتها  �أو  بالفعل 
قد  �لوهم حيث  نوع من  وهو  �لعظمة،  بجنون  تتعلق  �أعر��سا  �ألزهامير 
يعتقد فيه �ل�سخ�ض، دون �سبب وجيه، �أن �لآخرين لئيمون، �أو يكذبون، 

�أو غري من�سفني.
وقد يكون من �ل�سعب �لتعاي�ض مع �ملر�ض، لكن �أحد �خلرب�ء ك�سف �أن هناك 
بع�ض �لأ�سياء �لتي ميكنك �لقيام بها لتقليل خطر �لإ�سابة باألزهامير. 
ويف حديثها �إىل �سحيفة "ذي �سن" �لربيطانية، قالت �لدكتورة مارلني 
غلينفيل، وهي خبرية يف Natural Health Practice، �إن هناك 
�إجر�وؤها  �لتغيري�ت يف منط �حلياة �لتي ميكن لأي �سخ�ض  �لعديد من 

لتقليل فر�ض �لإ�سابة مبر�ض �ألزهامير �أو �خلرف.
و�لعنا�سر  بالفيتامينات  غني  غذ�ئي  نظام  �تباع  �لن�سائح  هذه  وت�سمل 
و�إجر�ء  �لدماغ،  �لريا�سية، وتدريب  و�لتمارين  و�لنوم �جليد،  �لغذ�ئية، 

�لفحو�سات �ل�سحية.

؟ ال�شنان  فر�شاة  خمرتع  • من 
�لذي  �لربيطاين  �دي�ض  وليام  هو  �بتكرها  من  �ول  �ل�سنان  فر�ساة 
نتيجة  علي  يح�سل  فلم  �لقما�ض  م��ن  بقطعة  ��سنانه  تنظيف  �ر�د 
جيدة فجاء بقطعة من �خل�سب و�سنع بها عدة ثقوب مالأها ببع�ض 
�لق�ض فاعطته نتيجة جيدة وبعد ذلك فتح دكانا لنتاج فر�ض �ل�سنان 

بخامات جديدة.
اإندوني�شيا؟ دولة  منها  تتاألف  جزيرة  • كم 

- ثالثة �آلف جزيرة
اجلنوبي؟ والقطب  ال�شمايل  القطب  بني  الفرق  • ما 

- �لقطب �ل�سمايل بحر تغطيه �لثلوج و�لقطب �جلنوبي �أر�ض تغطيها 
�لثلوج

؟ العامل  يف  لل�شمك  م�شدر  اغزر  يوجد  • اين 
يوجد بالقرب من �سو�طيء جزيزة �سردينيا �ليطالية ،وهناك م�سدر 

�خر عر�ض �ساحل �ملحيط �لهادي لمريكا �ل�سمالية.

�مل�سي. ميكنه  ل  ولكن  �أرجل   6 لديه  �ليع�سوب  �أن  تعلم  • هل 
ل�سانه. حتريك  ميكنه  ل  �لتم�ساح  �أن  تعلم  • هل 

 4.5 مبقد�ر  �لبحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولند�  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حو�يل  تبعد  و  �ل�سم�ض  هي  �لأر�ض  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�سان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني
�سنة ثالثني  �ملتو�سط  يف  يتجاوز  ل  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�ض  �ن  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�سر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

�لدقيقة. يف  مرة  �ألف  من  �أكر  ينب�ض  �لطنان  �لطائر  قلب  �أن  تعلم  • هل 

الفيل ال�ضخم
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ع�شري الأنانا�ض 
�لطبيعة  �سيدلية  م��ن 
يحتوي  �لذي  �لأنانا�ض 
ع��ل��ى خ��ل��ي��ط م���ن �مل����و�د 
�مل���غ���ذي���ة �ل���ت���ي حت����ارب 
وتق�سي  �لل����ت����ه����اب����ات 
ع����ل����ى �ل���ب���ك���ت���ريي���ا مبا 
ف��ي��ه��ا ت��ل��ك �مل���وج���ودة يف 
�حل��ل��ق، وي��ق��ول خرب�ء: 
�إن �سر�ب �لأنانا�ض �أكر 
فعالية بحو�يل 5 مر�ت 

يف عالج �ل�سعال �لناجت عن �لنفلونز� من �ل�سر�ب �ملوجود يف �ل�سيدليات، 
�ل�سر�ب  ه��ذ�  يحتوي  �سي،  فيتامني  من  �لعالية  �لن�سبة  �إىل  فبالإ�سافة 
م�سادة  خ�سائ�ض  ميتلك  �أن��زمي  عن  عبارة  وه��ي  �لربوميلني،  م��ادة  على 

لاللتهابات.
ي�ساعد على  �لأنانا�ض،  �لتي يحتويها عليها  �ملغذية  �مل��و�د  �ملزيج من  وهذ� 
�ملوجودة يف �حللق، ويف  �لبكترييا، مبا يف ذلك تلك  �ملر�ض وقتل  حماربة 
�أن ���س��ر�ب �لأن��ان��ا���ض �ل��ط��ازج ي�ساعد على  �ل��و�ق��ع فقد وج���دت �ل��در����س��ات 
�لتقليدي بح�سب  �ل�سعال  �سر�ب  �أ�سرع بخم�ض مر�ت من  �ملخاط  تخفيف 
�أي نوع من  �أن ي�ستخدم �سر�ب �لأنانا�ض لعالج  موقع ليف هاك. وميكن 
�ل�سعال، طاملا مل يكن ناجتا عن �أمر��ض �أكر خطورة كاللتهاب �لرئوي، 
فاإذ� كان لديك نزلة برد، يف�سل �للجوء �إىل ع�سري �لأنانا�ض فهو �سحي 

و�أقل تكلفة وطعمه �أف�سل بكثري من �سر�ب �ل�سعال.

�ل�سفدعة  �ليه  بنهم ونظرت  ي�سرب  �لفيل  للماء فوقف  بئر  �جتمع فيل �سخم و�سفدعة �سغرية على حافة 
�ل�سغرية و�خذت ت�سرب �ي�سا، ثم �لتفت �لفيل للح�سائ�ض و�خذ ياأكل ب�سر�هة وذهبت �ل�سفدعة ت�سدر نقيعا 
�فعل..  تفعل  كيفما  ل..  وملا  فقالت:  �أتقلدينني؟  �لبلهاء  �يتها  تفعلني  م��اذ�  وق��ال:  �ليها  نظر  هنا  �سعيفا.. 

��ستطيع �ن ��سرب �ن �كل �ن �نقنق.
و�ن��ت ل ت�ستطيعني عمل �ي �سيء.. ومد خرطومه وك�سر  ��ستطيع فعل كل �سي  �لفيل  �نا  �لفيل:   فقال لها 
جذع �سجرة قريبة منه وقذف به بعيد� وقال: �يتها �لتافهة هل ت�ستطعني فعل ذلك، نظرت �ل�سفدعة حولها 
ثم �بتعدت و�بتعدت و�بتعدت ثم جاءت بقفزة هائلة لتح�سر نف�سها يف خرطوم �لفيل �لذي �خذ ي�سرخ وينفث 
�خرى  م��رة  بقوة  نف�سه  يعيد  ث��م  �ل�سجار  ج��ذوع  يف  ويخبطه  وميينا  �سمال  ب��ه  ويطيح  بع�سبية  خرطومه 

و�ل�سفدعة �ل�سغرية قد �نتفخت بحيث ��سبح من �سعب على �لفيل �خر�جها. 
وهنا �نهارت قوى �لفيل ونزل على �لر�ض بج�سده وكاأنه قارب على �ملوت، فخافت �ل�سفدعة و�نكم�ست على 
نف�سها ثم خرجت من خرطوم �لفيل وقفزت بعيد� فتنف�ض �لفيل �ل�سعد�ء وقام يقف على قدميه وهو يف غيظ 
�سديد من تلك �ل�سفدعة �لتي ل ت�ساوي بجانب حجمه �سيئا، وقال: �يتها �ل�سفدعة �عرتف �ن لكل خملوق 
�ساأنه على هذه �لر�ض ولن ��ستهني بقوة �حد بعد ذلك مهما كانت �ساآلة حجمه و��سكرك لنك �أعطيتني در�سا 

لن �ن�ساه.
 ومن يومها و�لفيل و�ل�سفدعة ��سدقاء يخرجون معا وي�سربون معا وياأكلون معا ورمبا نفث يف وجهها �ملاء 

فاأطاح بها بعيدة وهي �سعيدة بذلك .

رجل ينقذ حيوان لما من  منزل يف  مزرعة ، غمرته املياه يف غرب �شيدين، حيث تواجه املنطقة اأ�شواأ 
في�شانات بعد هطول الأمطار القيا�شي الذي ت�شبب يف في�شان اأكرب �شد فيها. ا ف ب

�لد�ئم  �ل�سعور  �أن  د�دي�سيفا،  ���س��وري  �ل��دك��ت��ورة  �أعلنت 
هي  د�ئما،  باجلوع  و�لإح�سا�ض  �لتبول  وك��رة  بالعط�ض 

عالمات ت�سري �إىل د�ء �ل�سكري.
�لرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  �لدكتورة  وت�سري 
لالأنباء، �إىل �أن هذه �لعالمات �لثالث، كافية لت�سخي�ض 

د�ء �ل�سكري قبل مر�جعة �لطبيب.
 - رئي�سية  �أع���ر�����ض  ب��ث��الث��ة  �ل�����س��ك��ري  "يتميز  وت���ق���ول، 
بعد  ي��زول حتى  �ل��ذي ل  �مل�ستمر  �لفم  �لعط�ض )جفاف 
���س��رب كمية ك��ب��رية م��ن �مل���اء( وك���رة �ل��ت��ب��ول، و�ل�سعور 
و�لتعرق  �ل�سعف  �أن  كما  وت�سيف،  باجلوع".  �ل��د�ئ��م 
وجفاف �جللد وبطء �لتئام �جلروح، جميعها تن�سب �إىل 
�نت�سار�  �لأك��ر  �لأ�سباب  و�أن  �ملبكرة.  �ل�سكري  �أع��ر����ض 
م�ستوى  و�رت��ف��اع  �ل�سمنة  وك��ذل��ك  ور�ث��ي��ة  ه��ي  لل�سكري 

�سغط �لدم �ل�سرياين.
وتقول، "يجب على �لأ�سخا�ض �لذين هم �سمن جمموعة 
�خل��ط��ر، �ت��ب��اع من��ط ح��ي��اة ���س��ح��ي، ومم��ار���س��ة �لن�ساط 
�لع�سبية، و�لتخل�ض من �لوزن  �ملو�قف  �لبدين وجتنب 
مر�ض  من  للوقاية  �أن��ه  �إىل  �لطبيبة،  وت�سري  �لز�ئد". 
�ل�سكري  �لهيموغلوبني  �ختبار  �إج���ر�ء  يجب  �ل�سكري، 
متو�سط  ل��ق��ي��ا���ض  �أ���س��ه��ر،  �ستة  ك��ل  م���رة   )HbA1c(
�أ�سهر �ملا�سية. فاإذ�   3-2 م�ستوى �ل�سكر يف �لدم خالل 
�أخ�سائي  باملئة� فيجب مر�جعة   6 �أكر من  �ملوؤ�سر  كان 

�لغدد �ل�سماء.
�ملنا�سب،  �ل��وق��ت  يف  �مل��ر���ض  ت�سخي�ض  مت  "�إذ�  وت��ق��ول، 
فيمكن ت�سحيح �لو�سع باتباع حمية غذ�ئية معينة، حتى 

دون �حلاجة لتناول �لأدوية".

كيف ميكن التعرف على ال�سكري دون اختبارات!


