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باحثون يكت�شفون اكتئاب ال�شباب بالإنرتنت 
ما  �شخ�ص  �إ���ش��اب��ة  ع��ن  �لك�شف  ميكن  �أن���ه  �لعلمية  �لأب��ح��اث  ت���ؤك��د 
و�لعبار�ت يف  للكلمات  �ختيار�ته  �لكتئاب من خالل متابعة  مبر�ص 
�ل�شحة  بيانات منظمة  ت�شري  كما  �ملختلفة،  �للغ�ية  �ل�شياقات  �إط��ار 
�لعاملية �إىل �أن �أكرث من 300 ملي�ن �شخ�ص ح�ل �لعامل يعان�ن من 

�لكتئاب، من بينهم كثري من �ل�شباب و�شغار �ل�شن.
م��ن مركز  ب��اح��ث���ن  يعكف  �مل�شكلة،  ه���ذه  م����ج��ه��ة  ج��ه���د  �إط����ار  ويف 
م�شروع  تنفيذ  على  �أو�شل�  وجامعة  �لرنويج  يف  "�شينتيف" �لبحثي 
بحثي يطلق عليه ��شم "�ش��شيال هيلث ب�ت�ص"، وهي برجميات �آلية 
تعمل من خالل م��قع �لت���شل �لجتماعي مل�شاعدة �ل�شباب �لذين 

يعان�ن من م�شكالت تتعلق بال�شحة �لنف�شية.
�إىل  �لبحثي  �مل�شروع  ه��ذ�  وي��ه��دف  ب�ت�ص:  هيلث  �ش��شيال  م�شروع 
يكتبها  �لتي  �لتدوينات  �لكتئاب من خالل حتليل  �أعر��ص  �كت�شاف 

�ل�شباب و�شغار �ل�شن على م��قع �لإنرتنت.
�ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي: وجن���ح �ل��ف��ري��ق �ل��ب��ح��ث��ي ب��ال��ف��ع��ل يف حتديد 
م�ؤ�شر�ت على �لكتئاب من خالل معادلت خ��رزمية ترتبط بتقنيات 
م�قع  على  �ل�شباب  تدوينات  فح�ص  خالل  من  �ل�شطناعي  �لذكاء 
دي�شته  كري�شت�فر  كيم  �لباحث  وي�ؤكد  ن�".  دوت  "ي�نغ  ��شم  يحمل 
�لنف�شية  �ل�شحة  م�شكالت  يف  �ملتخ�ش�ص  �أو�شل�  جامعة  يف  �لطبيب 
�ل�شباب من مر�شى  �لتي ي�شتخدمها  و�لعبار�ت  �ملفرد�ت  �أن  لل�شباب 
�مل�شجلة  �أعر��ص �لكتئاب  �لكتئاب تت��فق ب�شكل مثري للده�شة مع 

يف �لدوريات و�لكتب �لعلمية �ملتخ�ش�شة.

تناول الفطور قبل 7 �شباحًا يطيل عمرك
�حلديث  ويتم  د�ئ��م،  ب�شكل  متالزمان  �لغذ�ئي  و�لنظام  �لعمر  ط�ل 
كيفية  عن  �لكثري  ُيعرف  ل  ولكن  �جليد  �لفط�ر  �أهمية  عن  كثرًي� 

تاأثري ت�قيته على �لعمر �لفرت��شي لالإن�شان.
وت�شري در��شة جديدة �إىل �أن تناول وجبة �لفط�ر يف وقت مبكر و�لبتعاد 
عن �ل�شكريات �مل�شافة يعد�ن من �لع��مل �لأ�شا�شية لتقليل خماطر 
�لك�لي�شرتول يف  و�رتفاع  �لقلب  و�أمر��ص  �ل�شكري  �لإ�شابة مبر�ص 
�لدم. وميهد �لفط�ر �لطريق لبقية ي�م �ل�شخ�ص ورمبا بقية حياته. 
ومن �رتفاع ن�شبة �ل�شكر يف �لدم وم�شت�يات �لك�لي�شرتول و�أمر��ص 
للمخاطر  مر�دفة  �لأطعمة  بع�ص  تعترب  �لدم�ية،  و�لأوعية  �لقلب 
�ل�شحية �ملرتبطة بها. ومع و�شع هذ� يف �لعتبار، ما هي �أ�ش��أ �أن��ع 
ا  �أطعمة �لفط�ر �لتي ت�ؤثر لي�ص فقط على �شحتك �لعامة ولكن �أي�شً
على ط�ل �لعمر لديك ومتى يك�ن �أف�شل وقت لتناولها؟ يف �ل��قع، 
وجدت �لأبحاث �أن تناول �لطعام �ل�شحي ميكن �أن يطيل �لعمر من 
�شت �إىل �شبع �شن��ت لدى �لبالغني يف منت�شف �لعمر، ولدى �ل�شباب، 

ميكن �أن يزيد �لعمر بح��يل ع�شر �شن��ت. 
وُيقال بالفعل �إن وجبة �لفط�ر هي �أهم وجبة يف �لي�م، لكن �خلرب�ء 
ي�شاعدك على  �أن  �لفجر ميكن  ب��زوغ  تناولها عند  �أن  �لآن  يعتقدون 
ا. و ميكن �أن ي�ؤدي تناول وجبة �لفط�ر يف  �لعي�ص لفرتة �أط�ل �أي�شً
�لنتظار  لكن  �ملت�قع،  �لعمر  مت��شط  زي��ادة  �إىل  �شباًحا   7 �ل�شاعة 

حتى �ل�شاعة 10 �شباًحا قد يزيد من خطر �ل�فاة �ملبكرة.

اللتهاب الكبدي  الغام�ض  لدى اأطفال.. هذا ما نعرفه حتى الآن
�لأول  �أم�ص  منها  و�ل�قاية  �لأمر��ص  ملكافحة  �لأوروب��ي  �ملركز  �أعلن 
�لثالثاء ر�شد �إ�شابات جمه�لة �مل�شدر بالتهاب �لكبد لدى �أطفال يف 
�أربعة بلد�ن �أوروبية جديدة، بعد �أ�شب�عني على ك�شف بريطانيا عن 

�إ�شابات م�شابهة على �أر��شيها.
�ملبّلغ  �أعقاب �حلالت  "يف  �أنه  �إىل  و�أ�شارت �ل�كالة �لأوروبية يف بيان 
عنها من �لتهاب �لكبد �حلاّد �ملجه�ل �مل�شدر من جانب وكالة �لأمن 
�إ�شافية  �أبريل، مّت �لإب��الغ عن حالت  �أو�ئ��ل  �ل�شّحي �لربيطانية يف 

لدى �أطفال يف �لدمنارك و�إيرلند� وه�لند� و�إ�شبانيا".
كما ُحّددت ت�شع حالت م�شتبه بها لدى �أطفال ترت�وح �أعمارهم بني 
�شنة و�شت �شن��ت يف ولية �ألباما �لأمريكية، بح�شب �ملركز �لأوروبي 
"�لتحقيقات  �أّن  �مل��رك��ز  و�أو���ش��ح  منها.  و�ل���ق��اي��ة  �لأم��ر����ص  ملكافحة 
�لإب���الغ فيها عن ح��الت. يف  �لتي ج��رى  �لبلد�ن  م�شتمرة يف جميع 
�ل�قت �حلايل، ل يز�ل �ل�شبب �لدقيق لالإ�شابات بالتهاب �لكبد غري 
معروف"، لكّن �ملحققني �لربيطانيني "يعتربون �أّن ن�عاً من �لعدوى 

ت�شّبب على �لأرجح باخل�شائ�ص �ل�شريرية و�ل�بائية للحالت".
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هل يوؤثر احلّم�ض على 
هرمونات املراأة؟

 35 �لفرتة بني  �لن�شاء خالل  �أكرث حدة لدى  �لهرم�نات  تقّلب م�شت�ى 
و50 عاماً، ويرتبط ذلك ببع�ص �لأعر��ص. وحتت�ي بع�ص �لأطعمة مثل 

�حلّم�ص و�لبق�ليات على عنا�شر ت�شبه يف تاأثريها هرم�ن �ل�شرتوجني.
حتدث حالة هيمنة �ل�شرتوجني عندما ت�شبح ن�شبته �إىل �لربوج�شرتون 
بل�غ  مع  ب�شرعة  �لربوج�شرتون  هرم�ن  ينخف�ص  وع��ادة  مت��زنة.  غري 
�ملر�أة منت�شف �لعمر، مما ي�ؤدي �إىل زيادة ن�شبية يف هرم�ن �ل�شرتوجني.

�ل��ي��اأ���ص، لكن �لإجهاد  �أث��ن��اء �شن  م��ا حت��دث هيمنة �ل���ش��رتوج��ني  وغ��ال��ب��اً 
من  للكثري  و�لتعّر�ص  �لكبد،  و�أم��ر����ص  �ملناعة،  وظائف  و�شعف  �ملفرط، 
مركبات �ل�شرتوجني من م�شادر غذ�ئية �أو بيئية ميكن �أن ي�شبب �ختالًل 

يف هرم�ن �ل�شرتوجني لدى كل من �لإناث و�لذك�ر يف �أي عمر تقريباً.
�لرغبة  �نخفا�ص  �ل�شرتوجني  هرم�ن  لهيمنة  �ل�شائعة  �لأع��ر����ص  من 
و�ل�شد�ع،  للم�ص،  وح�شا�شيته  �لثدي  وت�شخم  ملح�ظ،  ب�شكل  �جلن�شية 
و�لأرق. ويف �حلالت  �مل���ز�ج،  وتقلب  �ل����زن،  وزي���ادة  و�لك��ت��ئ��اب،  و�ل��ت��ع��ب، 
�ل�شديدة، ت�ؤدي �لزيادة �ملفرطة عند �لن�شاء �إىل �لأور�م �لليفية، وتكي�شات 

�ملبي�ص، و�شرطان �لثدي.
�لنباتي ي�شاعد يف حتقيق  �أن هذ� �ل�شرتوجني  �لأدل��ة على  وهناك بع�ص 
�أن �لإف��ر�ط يف ��شتهالك  �أي�شاً خماوف من  ت��زن �لهرم�نات.لكن هناك 
"فيت�ي�شرتوغنز"  مادة  وت�فر  �لت��زن.  �ختالل  �إىل  ي�ؤدي  �لأطعمة  هذه 
لالأك�شدة  وم�����ش��ادة  للميكروبات،  م�شادة  فهي  �ل�شحية  �ل��ف����ئ��د  بع�ص 

ولاللتهابات.

نتفليك�ض تخ�شر م�شرتكني 
للمرة الأوىل منذ عقد 

خ�شرت "نتفليك�ص" 200 �ألف م�شرتك يف 
�لعام  �لأول من  �لربع  �لعامل يف  �أنحاء  كل 
�شابقة  2021، وهي  �لعام  بنهاية  مقارنة 
دف��ع��ت ب�شعر  ���ش��ن����ت  �أك���رث م��ن ع�شر  منذ 
وول  ب���ر���ش��ة  يف  �لن��خ��ف��ا���ص  �إىل  �أ�شهمها 
�شرتيت �لثالثاء. وعزت �ملن�شة �لأمريكية 
�لعمالقة للبث �لتدفقي هذ� �لرت�جع ب�شكل 
م�شرتكني  ��شتقطاب  �شع�بة  �إىل  �أ�شا�شي 
�إىل  بالإ�شافة  �ل��ع��امل  ك��ل مناطق  ج��دد يف 
�ملن�شة  وحققت  رو�شيا.  يف  �خلدمة  تعليق 
�ل��ت��دف��ق��ي نتائج  �ل��ب��ث  �ل���ر�ئ���دة يف ق��ط��اع 
م�شخمة خالل جائحة ك�فيد19- بفعل 
�لرتفيه  خدمات  على  �مل�شتخدمني  �إقبال 
�ل�ش�ق  وكانت  �حلجر،  فرتة  �أثناء  �ملنزيل 
لي�ص  لكن  لل��شع  ت�شحيحا  تت�قع  تاليا 
ب��ه��ذه �ل���ق����ة. وق���د ت��ر�ج��ع��ت ق��ي��م��ة �شهم 
�لتبادلت  يف   %  26 بن�شبة  "نتفليك�ص" 
�شرتيت  وول  �إغ�����الق  ب��ع��د  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�أن  ت�قعت  "نتفليك�ص"  وك��ان��ت  �ل��ث��الث��اء. 
فيما  �إ���ش��ايف،  م�شرتك  ملي�ن   2،5 تك�شب 
حتى،  �أك���رب  ع���دد�  يت�قع�ن  �ملحلل�ن  ك��ان 
بع�شا منهم،  ذل��ك  ب��دل من  لكنها خ�شرت 
ما �أدى �إىل �نخفا�ص جمم�ع �ل�شرت�كات 

�إىل 221،64 ملي�نا.

درا�شة تك�شف اإىل اأي مدى قد 
تظهر الآثار الغام�شة للتدخني! �ص 23

متارين احلامل حتمي املولود 
من ال�شكري يف امل�شتقبل

للتمارين  �حلامل  ممار�شة  بعد  بروتيناً  تفرز  �مل�شيمة  �إن  جديد  بحث  نتائج  قالت 
يح�ّشن �لتمثيل �لغذ�ئي للن�شل، ويحمي �مل�ل�د من �ل�شكري يف �مل�شتقبل.

�أو تتبع نظاماً  �أثناء �حلمل حتى ل� كانت بدينة،  وي�شتفيد �لطفل من متارين �لأم 
غذ�ئياً غنياً بالده�ن.

وح�شب م�قع "�شاين�ص د�يلي"، تعد �شمنة �لأمهات من ع��مل �نتقال �ل�شكري من 
جيل �إىل جيل.

متارين  �حل��ام��ل  �أد�ء  بعد   SOD3بروتني ت��ف��رز  �مل�شيمة  �أن  �ل��در����ش��ة  و�أظ��ه��رت 
عايل  �لغذ�ئي  �لنظام  ي�شببها  �لتي  �لت�ش�هات  يثّبط  �ل��ربوت��ني  ه��ذ�  و�أن  ريا�شية، 

�لده�ن يف ��شتقالب �لغل�ك�ز لدى �لن�شل.
وجامعتي  �لأمريكية  تك�شا�ص  جامعة  من  باحثني  بني  بالتعاون  �لدر��شة  و�أجريت 
ي�شل  �ل��ذي  �لهرم�ن  �أن  �لبحث  فريق  ووج��د  �ليابانيتني.  وت�ه�ك�  ك��ان��از�و، 
�إىل �جلنني ب�شكل طبيعي يلعب دور�ً مهاماً يف �شحة �لأي�ص �أو متثيله 

�لغذ�ئي يف �مل�شتقبل.
وميكن �أن ي�شاعد ت�شجيع �حل��مل على �لريا�شة يف ك�شر 
�حللقة �ل�ر�ثية �لتي تنتقل معها �ل�شمنة و�ل�شكري من 

جيل لآخر.

فوائد مكمالت الزنك
ت��ع��زي��ز �شحة  بينها  م��ن  �ل��ف����ئ��د،  م��ن  ع����دد�  ل��ل��زن��ك  �إن 
ك�نه  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لعينني،  �شحة  ودع���م  و�ل�����ش��ف��اء  �جل��ل��د 
ج���رد�ن فريير�، طبيب  �آ�شلي  وتق�ل  م�شاد� لاللتهابات. 
يف  كبرًي�  دوًر�  ا  �أي�شً يلعب  �لزنك  �إن  تغذية،  و�خت�شا�شي 
�ملناعية،  �خلاليا  لإنتاج  حي�ي  �إن��ه  حيث  �ملناعة،  وظائف 
مثل �لعدلت و�ل�شامة و�خلاليا �لبائية و�خلاليا �لتائية 

ويعزز �أد�ء نظام �ملناعة �لفطري.

فوائد مكمالت املغني�سيوم
يف  كيميائي  تفاعل   600 من  �أك��رث  يف  �ملغني�شي�م  ي�شارك 
�جل�شم، ومثله مثل �لزنك، فه� مهم للغاية لل�شحة �ملثلى. 
نقل  على  تعتمد  �لإن�شان  �أع�شاب  "قدرة  �إن  فريير�  تق�ل 
�لإ�شار�ت يف جميع �أنحاء �لنظام �لع�شبي �ملركزي )�لدماغ 
��شتقالب  �ملغني�شي�م. يتطلب  �إلخ( على  �ل�ش�كي،  و�لنخاع 
�لكرب�هيدر�ت و�لده�ن لطاقة ت��فر ATP �ملغني�شي�م، 
عالوة على ف��ئده يف تنظيم �شغط �لدم ومعدل �شربات 
�شرورًيا  �ملغني�شي�م  معدن  ويعترب  مبا�شر.  ب�شكل  �لقلب 
�لريبي  �ل����ن�����وي  �ل����ن�����وي و�حل���م�������ص  لإن����ت����اج �حل��م�����ص 

و�لربوتينات".
على  ي�شاعد  �إذ  �ل�شحي،  �لن�م  ا  �أي�شً �ملغني�شي�م  يعزز  كما 
�إنتاج  يف  دوًر�  ويلعب  �لبي�ل�جية  �ل�شاعة  �إي��ق��اع  تنظيم 
حم�ص غاما �أمين�ب�ترييك GABA، وه� ناقل ع�شبي 
وُيعتقد  �ل�شرتخاء.  ويعزز  �ل���دي  �لع�شبي  �جلهاز  يعدل 
وج�دة  �ل�شرتخاء  على  و�إيجابي  مبا�شر  ب�شكل  ي�ؤثر  �أن��ه 

�لن�م.

�سبب نق�ص املعدنني
يرجع نق�ص �لزنك و�ملغني�شي�م يف �لنظام �لغذ�ئي �لتقليدي 
�إىل جمم�عة متن�عة من �لع��مل، من بينها قلة �لعنا�شر 
�لغذ�ئية يف �ملحا�شيل وزيادة �لإقبال على تناول �لأطعمة 
�مل�شنعة، �لتي يتم جتريدها من �لعنا�شر �لغذ�ئية، وع��مل 

�أخرى  �شحية 
مع  ت����ت����د�خ����ل 

�م�����ت�����������ش�����ا������ص 
�مل����غ����ن����ي���������ش����ي�����م. 

�لنق�ص  وي�������ش���ب���ح 
�ملغني�شي�م  ت��ن��اول  يف 

�لتقدم  مع  �شي�ًعا  �أك��رث 
يف �ل�شن.

مزايا اجلمع بني الزنك واملغني�سيوم
بع�شها  مع  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  جميع  تتفاعل 

وتعزز  مًعا  تعمل  �أن  ميكن  م��ا.  بطريقة  بع�شا 
بع�شا  بع�شها  �شد  �أحياًنا  تعمل  �أو  �لمت�شا�ص 

و�ملغني�شي�م  �لزنك  �إن  �لمت�شا�ص.  على  وتتناف�ص 
من �ملعادن �ملتاآزرة �لتي تعمل مًعا عند تناولها باجلرعات 
فيمال  بروفي�ش�ر  �لقلب  طبيب  يق�ل  وكما  �ل�شحيحة. 
�ملعادن نظًر�  "غالًبا ما يتم �جلمع بني هذه  �إن��ه  ر�جم��ي: 
ب�شكل  تت��فر  �أن  �لطبيعي  لذ� فمن  �ملتد�خلة"،  لف��ئدها 
و�ملغني�شي�م  �ل��زن��ك  ب��ني  ي��ج��م��ع  غ��ذ�ئ��ي  كمكمل  م��ت��ك��رر 

".B6 وفيتامني

اجلرعات ال�سحيحة
يتعلق  كله  ف��الأم��ر  م��ًع��ا،  و�ملغني�شي�م  �ل��زن��ك  ت��ن��اول  عند 
باجلرعات، �إذ تظهر �لأبحاث �أن تناول �لكثري من �لزنك، 
كمية  من  يقلل  �أن  ميكن  ي�مًيا،  ملليغر�م   50 ح����يل  �أو 
ت��زن  على  �شلًبا  وي�ؤثر  �جل�شم  ميت�شها  �لتي  �ملغني�شي�م 
�ملغني�شي�م. لكن يجب �أن ي�ؤخذ يف �لعتبار �أن �حلد �لأعلى 

�مل��شى به وه� 40 ملليغر�م من �لزنك يف �لي�م.
�ل��ي���م��ي��ة، ت��شي  �مل��غ��ن��ي�����ش��ي���م  وب��ال��ن�����ش��ب��ة لح��ت��ي��اج��ات 
�لأكادمييات �لطبية باأن ت�شتهلك �لن�شاء 310 �إىل 320 
�لرجال  يحتاج  بينما  ي����م،  ك��ل  �ملغني�شي�م  م��ن  ملليغر�م 
400 �إىل 420 ملليغر�م، بينما ل تزيد �حتياجات �لزنك 

�لي�مية عن 8 ملليغر�م للن�شاء 
على  ل��ل��رج��ال،  م��ل��ل��ي��غ��ر�م  و11 

�لت��يل.

خيارات مثالية
وفًقا للطبيب �لتكاملي روبرت رونرتي، 
ت�فًر�  �أك���رث  �ملغني�شي�م  ي�شبح 
يرتبط  ع��ن��دم��ا  ح���ي����ًي���ا 
ع�ش�ية  مب����رك����ب����ات 
�أن  ح���ي���ث  م��ع��ي��ن��ة 
م  ملغني�شي� � "
مي����ت���������ص �مل���������اء، 
عند  ف�����اإن�����ه  ل������ذ� 
�ملغني�شي�م  تناول 

�أك�شيد  مثل  �ملغني�شي�م، فاإنه ي�شكل م��ب��ا���ش��رة، 
�لأ�شياء  ي�شرع  �لأ�شا�ص  �مل��اء، وهذ� يف  �ملجم�عات من  هذه 
�ل�شكل  ه��ذ�  �أن  حني  يف   ." �له�شمية  �لقناة  يف  ط���ل  على 
يفعل  ل  �أن���ه  �إل  و�لن��ت��ظ��ام،  �له�شم  يف  ي�شاعد  �أن  ميكن 
�لكثري لزيادة م�شت�يات �ملغني�شي�م يف �لدم. ين�شح �خلرب�ء 
للح�ش�ل على �أق�شى ��شتفادة من �ملكمل �لغذ�ئي حًقا، �أن 
�أ�شا�ًشا  ي�شاعد  ع�ش�ي  مبركب  مرتبط  �ملغني�شي�م  يك�ن 

على نقله عرب بطانة �لقناة �له�شمية".
�ملغني�شي�م.  غالي�شينات  باختيار  �خل���رب�ء  ي��شي  ل���ذ�،   
ت��شلت در��شة، قارنت بني �لأ�شكال �ملختلفة للمغني�شي�م، 
�إىل �أن غالي�شينات �ملغني�شي�م يتمتع بامت�شا�ص �أعلى مقابل 
�أك�شيد �ملغني�شي�م غري �لع�ش�ي. كما �أن �لأ�شكال �لأخرى 
مثل �شرت�ت �ملغني�شي�م و�لكل�ريد و�لالكتات و�لأ�شبارتات 
ا. ت��شي فريير� فيما يتعلق  جيدة ومت�فرة بي�ل�جًيا �أي�شً
مبكمالت �لزنك �أن يتم �ختيار بي�شغلي�شينات �لزنك، حيث 
مت�فر  �لزنك  من  �ملحدد  �ل�شكل  ه��ذ�  �أن  �لأب��ح��اث  تظهر 
وه�  �شائع،  �آخ��ر  �شكل  من  �أك��رث   43% بن�شبة  بي�ل�جًيا 

غل�ك�نات �لزنك.

ت�شريبات: �شل�شلة اآي فون 14 
ميكن اأن تاأتي بحجمني فقط

 14 �أبل �آي ف�ن  ظهرت ت�شريبات 
على �ل�يب منذ �إطالق �شل�شلة �آي 
ف�ن 13 يف �شبتمرب 2021. وقد 
�لت�شريبات يف ج��نب  نظرت هذه 
 ،13 ف���ن  �آي  هاتف  م��ن  خمتلفة 
�ملعاد ت�شميمه.  �ل�شق  مبا يف ذلك 
�أح��دث �لتقارير  وم��ع ذل��ك، ت�شري 
�لتالية  ف����ن  �آي  �شل�شلة  �أن  �إىل 
�شتاأتي بحجمني �ثنني فقط، وه� 
�أبل  ب��اأن  �لت�قعات  يتما�شى مع  ما 

�شتتخلى عن جهاز "ميني".
عن  ج��دي��دة  م�شربة  �ش�ر  ك�شفت 
ف�ن  �آي  ل�شل�شلة  معدنية  ق����ل��ب 
مت  �ل��ت��ي  �ل��ق����ل��ب،  ُتظهر   .  14
�أن  ويب�"،  "م�قع  على  م�شاركتها 
فقط  بحجمني  �شتاأتي  �ل�شل�شلة 

من �أجهزة �آي ف�ن.
 13 ف����ن  �آي  �شل�شلة  ت�شنيع  مت 
�آي  وه��ي  �أح��ج��ام،  بثالثة  �حلالية 
 5.4 )ب�����ش��ا���ش��ة  م��ي��ن��ي   13 ف�����ن 
ف�ن  و�آي   13 ف����ن  و�آي  ب������ش��ة( 
و  ب��شة(   6.1 )ب�شا�شة  برو   13
)ب�شا�شة  ب��رو ماك�ص   13 ف���ن  �آي 
وت�شري  ب����������ش����ة(.   6.7 ب��ح��ج��م 
�شرنى  �أننا  �إىل  �ملعدنية  �لق��لب 
ن�عني فقط من �أجهزة �آي ف�ن يف 
ب��شة   6.1 وهما   .14 �ل�شل�شلة 
يعني  ه����ذ�  ب������ش��ة.  و6.7  م��ن��ه��ا 
14 ميني،  �آي ف�ن  باأننا لن نرى 
ولكن بدًل من ذلك، �شيتم �إ�شافة 
�آي ف�ن 14 ماك�ص �إىل �ل�شل�شلة. 
�أن��ع  �أربعة  �شرنى  �أننا  يعني  هذ� 
وهي:   14 ف����ن  �آي  م��ن  خمتلفة 
برو   14 ف���ن  �آي  و   14 ف���ن  �آي 
ب�شا�شات 6.1 ب��شة و�آي ف�ن 14 
ب��رو ماك�ص   14 �آي ف���ن  ماك�ص و 

ب�شا�شات بحجم 6.7 ب��شة.

باد باين يرى نف�شه 
بن�شختني يف مدام تو�شو 

�ل���ت���ق���ى جن����م �ل��������ر�ب �لأم���ري���ك���ي 
من  بن�شختني  ب��اين  ب��اد  �لالتيني 
نف�شه وجها ل�جه يف متحف مد�م 
ت��ش� لتماثيل �ل�شمع يف ني�ي�رك. 
�لنجم �حلائز على جائزة  وو�شف 
باأنه غريب  �لأم��ر  جر�مي مرتني 
"كنت  �لثالثاء  �لأول  �أم�ص  وق��ال 
ه����، لكن  ك��م��ا  �أح����ب �شكلي  د�ئ��م��ا 
هذه روؤية �أقرب حتى �إىل نف�شي". 
مالب�ص  �ل����ت����م����ث����الن  وي������رت������دي 
يعتربها بينيت� �أنط�ني� مارتينيز 
�أوكا�شي� �ملعروف با�شم �ل�شهرة باد 
�لفني.  تاريخه  �أيق�نات  من  باين 
و�شيظهر متثال باد باين يف متحف 
�لتي  �لف�شية  ب��احل��ل��ة  ن��ي���ي���رك 
�ل��ف��ن��ان يف ع��ر���ص �ش�بر  �رت���د�ه���ا 

باول يف عام 2020.
�ش�بر  ح��ل��ة  "هذه  �مل��غ��ن��ي  وق�����ال 
�شيئا خا�شا جد�  ب��اول وهي متثل 

بالن�شبة يل". 

هذه فوائد تناول الزنك واملغني�شيوم 
معًا.. واحذر من اجلرعة الزائدة

يعد كل من الزنك واملغني�سيوم من املعادن الأ�سا�سية، مما 
اأنه يجب عليك تلبية احتياجات اجل�سم اليومية  يعني 
اجل�سم  لأن  املكمالت،  و/اأو  الطعام  ا�ستهالك  طريق  عن 
 Mind ملا ن�سره موقع  ل ي�ستطيع �سنعهما بنف�سه، وفقا 

.Your Body Green
يف حني اأن الزنك واملغني�سيوم لهما نف�ص القدر من الأهمية، 

اأنه ل يجب عليك  اأن هناك فكرة خاطئة مفادها  اإل 
يتم  عندما  اأن��ه  يف  ال�سر  ويكمن  مًعا.  الثنني  اأخ��ذ 

تناولهما باجلرعات ال�سحيحة، ميكن اأن يكون من 
املفيد بالفعل تناولهما مًعا يف وقت واحد.
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�ش�ؤون حملية

جتاوزت ال�6000 اآلف

برعاية حممد بن حم.. عونك يا وطن يوزع وجبات اإفطار �شائم

تعزيزًا جلودة التدريب والتعليم الطبي التخ�س�سي

املعهد الوطني للتخ�ش�شات ال�شحية امللحق  بجامعة الإمارات ي�شتعر�ض برنامج   »البورد الإماراتي «  يف ور�شة ملوظفي هيئة ال�شحة بدبي

•• العني : الفجر

ق��ام فريق  �ل��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن  ب��ن م�شلم  �ل��دك��ت���ر حممد  �ل�شيخ  برعاية 
ع�نك يا وطن �لتط�عي خالل م�شروعه �ل�شن�ي "�إفطار �شائم" �شمن 
رم�شان  �شهر  �أي��ام  ط����ل  �لفريق  بها  يق�م  �لتي  �لرم�شانية  �لفعاليات 
 ، �لعمال  �ل�شائمني وخا�شة فئة  �لغذ�ئية على  �ل�جبات  بت�زيع  �ملبارك 

ح�شر �لفعالية �ل�شيخ �شعيد بن حممد بن حم .
�شهر  �أي��ام  ط����ل  وت�شتمر  �لف�شيل  �ل�شهر  من  �لأول  يف  �حلملة  وب���د�أت 
رم�شان باإجمايل يف�ق �ل�6000 وجبة ت�زع يف مدنية �لعني و�ش��حيها 

لأهل �لع�ز و�لكفاف 
وتهدف �حلملة �إىل ن�شر ثقافة �لتكافل �لجتماعي يف جمتمع �لإمار�ت، 
وت�شجيع �لعمل �لتطّ�عي يف خمتلف ج��نبه �لإن�شانية، و�لدعم �ملعن�ي 

لأ�شحاب �ملبادر�ت �لإن�شانية �ملتميزة وت�شجيع �أهل �خلري.
و�أكد �ل�شيخ حممد بن حم رئي�ص فرق ع�نك يا وطن على �أهمية ��شتثمار 
�أيام �شهر رم�شان �ملبارك يف �لأعمال �خلريية و�لإن�شانية تقرباً ل�جه �هلل 

تعاىل يف هذ� �ل�شهر �لف�شيل .
وقال بن حم: حمالت �إفطار �شائم �لتي تنت�شر يف دولة �لإمار�ت تعربرِّ عن 
�ل�شائمني  �لذي يجمع  �ملبارك،  �شهر رم�شان  و�لعطاء يف  �لتالحم  روح 

�لقيم  تعك�ص  �أج�����ء  يف  �لرحمن  م��ئد  ح���ل  جن�شياتهم  �ختالف  على 
�لذين  �ملتط�عني  �ل�شباب  بجه�د  �أ�شاد  كما  معانيها.  باأ�شمى  �لإ�شالمية 

يقدم�ن وجبات �لإفطار لل�شائمني .
�لرم�شانية  �حلمالت  ه��ذه  ت�شاهم  وط��ن:  يا  ع�نك  فريق  رئي�ص  وتابع 
يف ن�شر مفاهيم �خلري و�لإح�شان يف �شهر �لإح�شان و�إعالء روح �لعطاء، 

وتعزيز مبادئ �لتعاي�ص و�لت�شامح يف �ملجتمع .
"نحر�ص  ياوطن  ع�نك  فريق  من�شق  �لقا�شم  �شالم  قالت  جانبها  ومن 
�إح��د�ث فارق  يف فريق ع�نك ياوطن على دعم �ملبادر�ت �لتي من �شاأنها 
حقيقي يف حياة �أفر�د �ملجتمع. و�أ�شبحت مبادر�تنا �لرم�شانية مبادر�ت 

من  ممكن  عدد  �أك��رب  وتفيد  لتخدم  وتط�يرها  بتح�شينها  نهتم  �شن�ية 
�لنا�ص.

 ومتّثل هذه �ملبادئ �خلريية �لركائز �لد�عمة لأهد�ف �أعمال فريق ع�نك 
ياوطن �لتط�عي، و�شتظل �مل�ش�ؤولية �ملجتمعية �مل�ؤ�ش�شية حمل �هتمامنا 

يف �مل�شتقبل.
و��شافت �لقا�شم "�إن مثل هذه �ملبادر�ت جاءت نتاج ما غر�شته فينا قيادتنا 
يف  �لعطاء  وب��ذل  للمحتاجني،  �مل�شاعد�ت  وت��ق��دمي  �خل��ري  عمل  ح��ب  يف 
�لأعمال �لإن�شانية و�لتط�عية �ش��ء كنا �أفر�د �أو م�ؤ�ش�شات، وذلك خلدمة 

هذ� �ل�طن �لغايل. 

•• العني - الفجر

ق���دم �ل��دك��ت���ر حم��م��د �حل���ق��اين - �لأم����ني �ل��ع��ام للمعهد 
عن  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ع���م���ل  ور�����ش����ة  �ل����ط���ن���ي  للتخ�ش�شات– 
�لرب�مج  مل����در�ء  وم��ع��اي��ريه  برنامج"�لب�رد  �لإمار�تي" 
�ل�شحة  بهيئة  �ملعتمدة  ت��دري��ب  �لرب�مج  على  و�لقائمني 
�لكفاءة  عالية  �شحية  ق�ى  عاملة  وتط�ير  لإع��د�د  بدبي، 
وج�دة  �ل�شحة  �ل�شحي  وتعزيز  �لنظام  دع��م  على  ق���ادرة 

�حلياة يف �لدولة. 
�ل�طني  �ملعهد  �أن  �إىل  �حل���ق��اين  حممد  �ل��دك��ت���ر  و�أ���ش��ار 
 للتخ�ش�شات �ل�شحية ، يعمل على تنظيم وتط�ير �لقطاع 
 �ل�شحي يف �لدولة، ورفع �مل�شت�ى �لعلمي و�ملهني لالأطباء 
تعزيز  خ��الل  ذل��ك من  ويكمن  �ل��دول��ة  �ل�شحية يف   و�ملهن 
�لتخ�ش�شي  �لتدريب  �لعايل وبر�مج  ج�دة  �لتعليم �لطبي 

وتنظيمه  و�شمان ج�دة �لتعليم. 

وتهدف �ل�ر�شة للتعرف على معايري �عتماد �ملعهد �ل�طني 
و�ل�شتعد�د  �لم���ارت���ي(  )�ل���ب����رد  �ل�شحية   للتخ�ش�شات 
حل�ش�ل  �ملن�شاآت �لتابعة لهيئة �ل�شحة بدبي على �لعتماد، 
حيث  ��شتعر�ص �حل�قاين خالل �ل�ر�شة، مر�حل �لعتماد 
ومتطلباته  و�أهميته ومر�حل �لتقييم حتى �إ�شد�ر �شهاد�ت 

�لب�رد �لإمار�تي. 
يجدر بالذكر �أن �ملعهد �ل�طني للتخ�ش�شات �ل�شحية تاأ�ش�ص 
�ل���زر�ء رقم )28( لعام  ق��ر�ر وز�ري من جمل�ص   مب�جب 
�لتط�ير  وتنظيم  بقيادة  مكلفة  وطنية  2014  كم�ؤ�ش�شة 
خا�ص  ب�شكل  �لرتكيز  مع  �ل�شحية  للق�ى  �لعاملة  �ملهني 
للتخ�ش�شات  �ل���ط��ن��ي  �ملعهد  �ل��ت��دري��ب  �ملتخ�ش�ص.  على 
و�لتي  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  ملحق  بجامعة  �ل�شحية 
�لدولة،  يف  �لعايل  للتعليم  �ل�طنية  �لأوىل  �مل�ؤ�ش�شة  تعد 
وزير  معايل  برئا�شة  رفيع  �مل�شت�ى  �إد�رة  جمل�ص  وي��دي��ره 

�لرتبية و�لتعليم. 

�شرطة اأبوظبي توعي ال�شائقني يف الظفرة بالقيادة الآمنة 
•• اأبوظبي-الفجر

تزويد  حمطات  يف  ميد�نية  م��روري��ة  ت�عية  نقاط  �أب�ظبي  �شرطة  نفذت 
�ل�ق�د �لتابعة  لأدن���ك للت�زيع  بالظفرة بالتعاون  و�مل�شاركة مع �لهالل 
�لأحمر �لإمار�تي فرع �لظفرة .  و�أو�شحت مديرية �ملرور و�لدوريات بقطاع 
�لعمليات �ملركزية  �أن �لت�عية  ��شتملت على ت�زيع برو�ش�ر�ت ت�ع�ية من  
�أجل �شالمة �ل�شائقني وحثهم على �للتز�م بق��عد �ل�شري و�ملرور و�لتقيد 
بال�شرعات �ملحددة على �لطرقات �لد�خلية و�خلارجية  و ت�زيع وجبات �إفطار 
�شائم على �شائقي �ملركبات �شمن مبادرة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي .  ونفذ 
�ملبادرة فرع �لعالقات �لعامة باإد�رة مرور �لظفرة فيما  دعت �شرطة �أب�ظبي 
�ل�شائقني �إىل �شرورة �للتز�م بالقيادة �لآمنة  وعدم  زيادة �ل�شرعات  للحاق 
مب��عيد �لإفطار و�أخ��ذ  ق�شط كاف من �لن�م  قبل  قيادة �ملركبات  خالل 
�شهر رم�شان  �ملبارك.  وحثت على �شرورة زيادة م�شافة �لأمان بني �ملركبات 
من  و�لنتقال  �لتجاوز  وع��دم  �لأمامية،  باملركبات  �ل�شدم  ح����دث  لتفادي 
م�شرب �إىل �آخر يف حالة  ت�شكل �ل�شباب وعدم و�ش�ح �لروؤية جتنباً  ل�ق�ع 
تاأتي  �ل�قائية،  �لتد�بري  ون�شر  �لت�عية  �أن  �إىل  و�أ�شارت  �ملرورية.  �حل����دث 
�شمن جه�د �للجنة �مل�شرتكة لل�شالمة �ملرورية يف �إمارة �أب�ظبي ، وتنفذها 
مديرية �ملرور و�لدوريات بقطاع �لعمليات �ملركزية، و�إد�رة �لإعالم �لأمني 

بقطاع �ش�ؤون �لقيادة، مبا يعزز �ل�شالمة على �لطرق. 

نادي �شيدات ال�شارقة يف املنطقتني الو�شطى وال�شرقية ينظم باقة من الفعاليات والأن�شطة الرم�شانية 
•• ال�شارقة- الفجر

�أطلقت فروع نادي �شيد�ت �ل�شارقة يف �ملناطق 
�ل�شرقية و�ل��شطى من �لإمارة باقة متن�عة 
�شهر  �أجندة  �شمن  و�لأن�شطة  �لفعاليات  من 
كل  يف  وذل��ك   2022 لعام  �لف�شيل  رم�شان 
�حلل�  وو�دي  ومليحة  و�ل��ذي��د  �لبطائح  م��ن 
وك��ل��ب��اء وخ����رف���ك���ان ودب����ا �حل�����ش��ن، يف �إط���ار 
�مل�شاركة �لإيجابية خالل  �لنادي على  حر�ص 
ه���ذه �لأي����ام �مل��ب��ارك��ة وت��ع��زي��ز �ل��ق��ي��م �لدينية 
و��شتثمار �أوقات �ل�شيد�ت و�لأمهات و�لأطفال 
هادفة  وم�شابقات  وت�ع�ية  خريية  بر�مج  يف 

وور�ص فنية تع�د عليهم بالنفع و�لفائدة.
فروع  تنظم  �ل��ت����يل  على  �ل�شاد�شة  ولل�شنة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة )زو�ي�����ا �ملعرفة(  �مل�����ش��اب��ق��ة  �ل���ن���ادي 
حيث   ،2017 عام  مرة  لأول  �نطلقت  و�لتي 
�لجتماعي  �لت���شل  ح�شابات  جميع  ت�شارك 
�خل��ا���ش��ة ب��ال��ف��روع �ل��ع�����ش��رة ل��ل��ن��ادي يف طرح 
�لف�شيل  �ل�شهر  �أيام  �لأ�شئلة للجمه�ر ط��ل 
وباإجمايل  ف��رع  لكل  �أ�شب�عياً  �ش�ؤ�لني  ب��قع 
�جل��نب  بع�ص  ح���ل  تتمح�ر  ���ش���ؤ�ًل   80
�لدينية و�لتعريف بخدمات �لفروع ومر�فقها 
على  ���ش���ؤ�ل  بكل  �لفائز  و�شيحظى  �ملختلفة. 
�لتي  �خلدمات  بع�ص  من  لال�شتفادة  ق�شيمة 
تقدمها �لفروع �إىل جانب هدية عينية مقدمة 

من �إحدى �جلهات �لر�عية.
وق��ال��ت م����زة �ل������ش��اح��ي م��دي��ر ن���ادي �شيد�ت 
�ل�شارقة – فرع كلباء �إنه �شيتم تنظيم حزمة 
م���ن �لأن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��رم�����ش��ان��ي��ة يف 
�لفرع خالل �شهر رم�شان، من �شمنها بر�مج 
تنظم بالتعاون مع د�ئرة �ل�ش�ؤون �لإ�شالمية، 
وت�شمل م�شابقة �لأ�شئلة �لرم�شانية �لثقافية 
عرب طرح �ش�ؤ�ل ي�مي ط��ل �ل�شهر �لف�شيل 
مت�شابق من خمتلف   100 قر�بة  ومب�شاركة 

�مل�ؤ�ش�شات �حلك�مية يف �ملنطقة بالإ�شافة �إىل 
�شتنظم  كما  �ملجتمع.  و�أف��ر�د  �لنادي  ع�ش��ت 
ولل�شنة �ل�شاد�شة على �لت��يل م�شابقة حفظ 
�ل����ق����ر�آن �ل���ك���رمي، وب���اإ����ش���ر�ف حم��ك��م��ني من 
قر�بة  فيها  ي�شرتك  �أن  �ملت�قع  �لد�ئرة، ومن 

�لأعمار. خمتلف  من  مت�شابقاً   80
�لتدريبية،  �ل����ر����ص  �شعيد  ع��ل��ى  و�أ���ش��اف��ت: 
�مل�شلم(  �ل��ط��ف��ل  )ي���م��ي��ات  ور����ص  ع��ق��د  �شيتم 
��شتثمار  بهدف  15 طفاًل وطفلة  ومب�شاركة 
ت��ع��ل��ي��م��ي ديني  ب��رن��ام��ج  �مل�����ش��ارك��ني يف  وق����ت 
�إىل  ت�شاحبه فقر�ت ترفيهية جاذبة، م�شرية 
�أن مركز )لياقة( من جانبه �شيقدم عرو�شه 
بهدف  �لف�شيل  �ل�شهر  ط�����ل  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
�لريا�شة،  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  �مل�����ش��رتك��ني  حتفيز 
و�لإيروبيك  �ل�شباحة  على  �لتدريب  وت�شمل 
�مل����ائ����ي و�لإي�����روب�����ي�����ك �مل���الك���م���ة و�ل���زوم���ب���ا 
ولفتت  �ل��ري��ا���ش��ي��ة.  و�لأج����ه����زة  و�ل���ك���اردي���� 
فعاليات  بنجاح  نظم  �لفرع  �أن  �إىل  �ل��شاحي 
)�مل��ج��ل�����ص �ل��رم�����ش��اين �ل���ش��ت��ث��م��اري( �لذي 
��شت�شاف نخبة من �شيد�ت ور�ئد�ت �لأعمال 

��شتعر�شن  و�ل���الت���ي  ك��ل��ب��اء،  يف  �ل��ن��اج��ح��ات 
�لذ�ت  ��شتثمار  كيفية  يف  وجتربتهن  روؤ�ه���ن 
وت���ظ��ي��ف �لإم���ك���ان���ات و�ل����ق����در�ت و�خل����رب�ت 
�ل�شخ�شية ب�شكل خالق ونافع، حيث حتدثت 
��شتثمار  كيفية  ح���ل  �ملغني  فاطمة  �لأ�شتاذة 
�لذ�ت يف جانب �ملجتمع و�لأ�شرة ومتكينها من 
�ملهمة  �لجتماعية  �لن��ة  هذه  على  �ملحافظة 
وحمايتها يف م��جهة تغري�ت �حلياة �حلالية 
و�آثار �لتكن�ل�جيا على �أفر�د �لأ�شرة �ل��حدة، 
بينما تناولت �لدكت�رة مرمي �ملر��شدة حم�ر 
تعليمية وجمالت  ناحية  �ل��ذ�ت من  ��شتثمار 
ه����ذ� �لجت������اه، يف ح���ني جاءت  ت��ط���ي��ره��ا يف 
ح�ل  �لزعابي  نعيمة  �لأعمال  �شيدة  مد�خلة 
����ش��ت��ث��م��ار �ل����ذ�ت م��ن �جل��ان��ب �ل��ت��ج��اري من 
بها  �لتي ميكن  �لطريقة  �لتعرف على  خالل 
�لأفكار  وتط�ير  �ل�شفر  من  �ل��ذ�ت  ��شتثمار 
و�أما  ن��اج��ح��ة،  ري��ادي��ة  م�شاريع  �إىل  �ل����ع��دة 
�لأ�شتاذة م�زة �لنقبي فقد ركزت على ��شتثمار 
�لذ�ت من �لناحية �لثقافية و�ملعرفية. وتابعت 
�أيام رم�شان ي�شتقبل  �أن فرع كلباء ومنذ �أول 

�لرم�شانية( يف  )�ملاأك�لت  زو�ره يف مهرجان 
�ل�شهر،  نهاية  �إىل  وي�شتمر  م��ر����ش��ي،  مطعم 
ومب�������ش���ارك���ة 7 م���ن �أ����ش���ح���اب �مل�������ش���اري���ع من 
�لأ�شر �ملنتجة و�لأفر�د، و�لذين حر�ش�� على 
منتجاتهم  لعر�ص  �مل��ه��رج��ان  �إىل  �لن�شمام 
باعتباره من�شة منا�شبة  و�أعمالهم للجمه�ر، 
مردود  وحتقيق  �لتجارية  �أعمالهم  يف  للبدء 
�إي��ج��اب��ي م��ن خ���الل ت���ف��ري �ل��دخ��ل و�لعائد 
�لق��ت�����ش��ادي و�إب������ر�ز م��ن��ت��ج��ات��ه��م م���ن ناحية 

ترويجية وت�ش�يقية. 
�مل��رزوق��ي مدير  �أو���ش��ح��ت م��رمي  م��ن جهتها 
نادي �شيد�ت �ل�شارقة – فرع �لذيد �أن  برنامج 
�لفرع خالل �شهر رم�شان يزد�ن مبحا�شرتني 
بعن��ن  �لأوىل  و�لفتيات  لل�شيد�ت  م�جهتني 
�لدكت�رة  �ل����ع��ظ��ة  تلقيها  م�شفرة(  )وج����ه 
لل�ش�ؤون  �لعامة  �لهيئة  من  �لعامري  غ�شنة 
تتمح�ر  و�ل��ث��ان��ي��ة  و�لأوق��������اف،  �لإ���ش��الم��ي��ة 
على  �ل�شحي  و�أث��ره��ا  �لريا�شة  �أهمية  ح���ل 
�شن��ت   8 �إىل   4 م��ن  �لأولد  و�أم���ا  �لإن�����ش��ان، 
فقد خ�ش�شت  �شنة   12 �إىل   4 و�لفتيات من 

حلقات  �لإ����ش���الم(  )روح  ب��رن��ام��ج  �شمن  ل��ه��م 
�لأنبياء،  وق�ش�ص  �ل�شريف  و�حلديث  للقر�آن 
ف�شاًل عن ور�ص متن�عة �شمن فعالية )�أهاًل 
رم�شان( تتمثل يف ور�شة �لفان��ص �لرم�شاين 

و�أجندة رم�شان وح�شالة تربعاتي.
�لأطفال  ف�����ش��ي��ك���ن  �ل��ب��ط��ائ��ح،  ف���رع  و�أم�����ا يف 
-و�شمن  �شنة   12 �إىل   7 عمر  من  و�لفتيات 
فعاليات مركز )�إبد�ع(- على م�عد مع برنامج 
)�لقر�آن حياة( و�لذي ي�شمل عدة حماور منها 
�ل�شريفة،  �لكرمي و�لأحاديث  �لقر�آن  حتفيظ 
وتعلم �أركان �لإ�شالم و�لأنبياء و�ل�شتماع �إىل 
ب�ر�شة  �شيحظ�ن  كما  �لأن��ب��ي��اء،  ع��ن  ق�ش�ص 
عليها  و�لر�شم  �ل�شالة  �شجادة  �شناعة  ح���ل 
حتت عن��ن )�شجادتي من �شنع يدي(، يف حني 
يت�شمن برنامج )تاله( و�مل�جه لالأطفال من 
دينياً مماثاًل  6 �شن��ت برناجماً  �إىل   3 عمر 
فقر�ت  ويت�شمن  �لإ���ش��الم(  )روح  �شعار  حتت 
�ل���ق���ر�آن وح��ف��ظ �لأح���ادي���ث و�لأذك����ار  لتعليم 
�لأنبياء  ق�ش�ص  �إىل  و�ل���ش��ت��م��اع  �ل��ي���م��ي��ة، 

و�لتعرف على �أركان �لإ�شالم و�لإميان.
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واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  م��ن  الكثري  ت���دار 
احلكومية واخلا�سة من املنزل بعد اأن اأدى 
فر�ص  اإىل  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  انت�سار 
اأغلب دول العامل، ولكن ما زالت  احلظر يف 
اإدارات هذه املوؤ�س�سات وال�سركات تبحث عن 
اأداء العمل من املنزل، وذلك  طرق ملراقبة 

با�ستخدام برامج املراقبة والكامريات.

�لذين كان��  �أحفاد حفيد�ت �لرجال  �أن  �إىل  ت��شلت در��شة 
يدخن�ن �ل�شجائر عندما كان�� يف �شن �ملر�هقة، من �ملرجح 
�أن يحمل�� ده�نا ز�ئدة مثل �لن�شاء �ل�شابات بعد عدة عق�د.

وه����ذ� �لك��ت�����ش��اف - �ل����ذي ي��زع��م �ل��ع��ل��م��اء �أن����ه م���ن "�أوىل 
للتعر�ص  لالأجيال  �لعابرة  للتاأثري�ت  �لب�شرية  �ملظاهر�ت 
�لبيئي عرب �أربعة �أجيال" - ي�شري �إىل �أن تعر�ص �لأ�شالف 
د�خل  تبقى  ع����ق��ب  ل��ه  يك�ن  ق��د  �لتبغ  دخ��ان  مثل  لأ�شياء 

�لعائالت دون �أن يتم �كت�شافها لأجيال كاملة.
وتق�ل عاملة �لأوبئة جان غ�لدنغ، من جامعة بري�شت�ل يف 
�ململكة �ملتحدة: "�إذ� مت تاأكيد هذه �لرتباطات يف جمم�عات 
�لدر��شات  �أوىل  م��ن  و�ح���دة  ه��ذه  ف�شتك�ن  �أخ���رى،  بيانات 
�لنظر  ل��ب��دء  منا�شبة  ب��ي��ان��ات  على  حت��ت���ي  �ل��ت��ي  �لب�شرية 
بني  �لعالقات  �أ�شل  حتديد  يف  و�لبدء  �لرتباطات  ه��ذه  يف 

�لأجيال �لتي يحتمل �أن تك�ن مهمة".
�لباحثني  وزم����الوؤه����ا  غ���ل��دن��غ  ق��ام��ت   ،2014 ع���ام  ويف 
 Avon Longitudinal بتقييم �لبيانات من در��شة 
Study of Parents and Children )�ملعروفة 

�لت�شعينيات"(، وهي در��شة  "�أطفال  �أي�شا با�شم در��شة 
و�أ�شرهن،  �حل��مل  للن�شاء  �ملالحظة  على  قائمة 

يف  وك��ان��ت  �لت�شعينيات  �أو�ئ����ل  يف  ب����د�أت  و�ل��ت��ي 
�لبد�ية بقيادة غ�لدنغ.

وك�شف حتليل عام 2014 لبيانات �ل�شتبيان من 
�لذين  �لآباء  �أبناء  �أن  �لت�شعينيات،  �أطفال  در��شة 

عاما   11 بل�غهم  قبل  �لتدخني  ب���د�أو� 
لرتفاع  عر�شة  �أك��رث  ك��ان���� 

�جل�شم  ك��ت��ل��ة  م����ؤ����ش���ر 
)BMI( يف مرحلة 

�ملر�هقة، مع زيادة 
مت��شط حميط 

وكتلة  �خل�شر 
�ل���������ده����������ن يف 

�جل�شم كله.
غ�لدنغ  وك���ت���ب���ت 

وباحث�ها �مل�شارك�ن، 
ك�����ان ه�����ذ� م���ث���ال ن�����ادر� 

�ل�ر�ثية  غ���ري  ل���الإ����ش���ارة 
عرب �لأجيال �مل�روثة من ذرية 

�لإن�������ش���ان، م���ع وج�����د �ل��ك��ث��ري من 

�لأدلة �حلالية على تاأثري�ت تعر�ص �لأ�شالف من �لدر��شات 
�لتي تنط�ي على مناذج حي��نية.

�أطفال  بيانات  جمم�عة  يف  �لعميق  �لغ��ص  يك�شف  و�لآن، 
عرب  ذل���ك  م��ن  �أب��ع��د  �إىل  مت��ت��د  �ل��ظ��اه��رة  �أن  �لت�شعينيات 
�لأجيال، ولي�ص فقط من �لأب �إىل �بنه، ولكن من �جلد �إىل 

حفيدته، وكذلك من �جلد �لأكرب �إىل حفيدة-حفيدته.
�إذ�  �أنه  "نظهر �لآن  وي�شرح �لباحث�ن يف ورقتهم �جلديدة: 
ب��د�أ يف �لتدخني قبل �شن �لبل�غ ]�أق��ل من  ك��ان �جل��د لأب 
عاما(،   16-13( �ملتاأخرة  بالطف�لة  مقارنة  عاما]،   13
كتلة  زيادة  دليل على  �أحفاده، لديهن  ولي�ص  فاإن حفيد�ته، 
�آباء  ب��د�أ  وعندما  �شنة].  و24   17[ عمرين  يف  �ل��ده���ن 
�أجد�د �لأمهات يف �لتدخني قبل �شن �لبل�غ، كان لدى بنات 
حفيد�تهم، ولكن لي�ص �أحفادهم، ده�ن ز�ئدة يف �جل�شم ]يف 

�شن 17 و24]".
روؤيته  مي��ك��ن  م�شابها  ت��اأث��ري�  �إن  �ل��ب��اح��ث���ن  وي��ق���ل 

�لأجيال  ت��دخ��ن  ل  عندما  حتى 
�مل���ت���د�خ���ل���ة 

ي��دل على  م��ا  ع��ام��ا،   13 �أع��م��اره��م ع��ن  بينما تقل  بانتظام 
وج�د تاأثري عرب �أربعة �أجيال.

�ل�شبي  لتعر�ص  يك�ن  ق��د  �لبل�غ،  "قبل  غ�لدنغ:  وت��ق���ل 
مل��د معينة تاأثري على �لأجيال �لتي تتبعه"، م�شرية �إىل �أن 
�أحد �أهم �لنتائج يف �لكت�شاف ه� �لآثار �ملرتتبة على فهمنا 
تاأثري�ت  تت�شكل من خالل  قد  وكيف  �لي�م،  �لنا�ص  ل�شحة 
�أ�شباب زيادة �ل�زن لدى �لأطفال قد ل  غري مرئية. و�أحد 
�لريا�شة،  وممار�شة  �حلايل  �لغذ�ئي  نظامهم  ب�شبب  يك�ن 
�أو ��شتمر�ر �لع��مل �ملرتبطة  �أ�شالفهم  �أ�شل�ب حياة  ولي�ص 

بها على مر �ل�شنني.
هذه  يف  �لبحث  من  �ملزيد  �إىل  �شنحتاج  �إننا  �لفريق  ويق�ل 
�ل��ظ��اه��رة لفهم م��ا ي��ح��دث ه��ن��ا، و�لع����رت�ف ب���اأن حتليلهم 
�خل��ا���ص ب��ه ع���دد م��ن �ل��ق��ي���د، مب��ا يف ذل���ك �أن ه��ن��اك قدر� 

من  �مل�شتجيبني كبري�  وعي  حيث  من  �ملفق�دة  �لبيانات 
لها. 

فاإنهم  ذل�������ك،  وم������ع 
�أن  ي���������زع���������م����������ن 
�أول  تقدم  در��شتهم 
دل�����ي�����ل م������ن ن����ع���ه 
على �لتاأثري�ت عرب 
�لرغم  على  �لأجيال، 
هذه  ظ��ه���ر  كيفية  �أن  م��ن 
�لآث��ار ل ت��ز�ل غري معروفة �إىل 

حد كبري يف هذه �ملرحلة.
ومن �ملمكن �أن يك�ن هذ� جمرد �رتباط 
ن��اجت��ا عن  ت��اأث��ري�  بطريقة م���ا، ول��ي�����ص 
�لتعر�ص لدخان �لتبغ؛ يقر �لباحث�ن 
يك�ن  �أن  كبري  ب�شكل  �ملحتمل  من  �أن��ه 
�لدر��شة  يف  �ل��ب��ل���غ  �شن  قبل  �مل��دخ��ن���ن 
لديهم ��شتعد�د ور�ثي لل�شمنة �لتي ظهرت 
�أن  �إىل  �ل��ب��اح��ث���ن  قليلة.وخل�ص  لأج��ي��ال  فقط 
"من �جلدير بالذكر �أن �لرتباطات �مل�شار �إليها مرتبطة 
بال�شمنة؛ ومن �مل�شلم به عم�ما �أن �ل�شمنة ��شطر�ب معقد 
ناجت عن تفاعل �لع��مل �ل�ر�ثية و�لتخلق و�لع��مل �لبيئية. 
�إن�شاء �لفر�شيات فيما يتعلق بالآليات �لتي  ومع ذلك، قبل 
�ملهم  من  �أظهرناها،  �لتي  �ل��ت��اأث��ري�ت  بها  حدثت  تك�ن  قد 

�لبحث عن �أدلة م�ؤكدة من در��شات �أخرى".
و�أبلغ عن �لنتائج يف �لتقارير �لعلمية.

درا�شة تك�شف اإىل اأي مدى قد تظهر 
الآثار الغام�شة للتدخني!

�أحد �لأحا�شي�ص  �أن  �إىل  و�أ�شارت �خلدمة �ل�شحية �ل�طنية 
"بال�شبع  �ل�شع�ر  ه���  �مل��ع��دة  ل�شرطان  ُت��ع��ز�  �أن  ميكن  �لتي 
حمتمل  �آخ��ر  وم�ؤ�شر  �لطعام.  تناول  عند  كبرية"  ب�شرعة 
�لعالمات  لي�شا  �لإح�����ش��ا���ش��ان  وه���ذ�ن  �ل�شهية.  ف��ق��د�ن  ه��� 
ي�ؤدي  وقد  �ملعدة.  ل�شرطان  �ملحتملة  �ل�حيدة  �لتحذيرية 

�ملر�ص �أي�شا �إىل �أحا�شي�ص ج�شدية �أخرى، ول �شيما:
�ملعدة. من  • حرقة 

�رجتاع. • حم�ص 
• �لغثيان.

�له�شم. • ع�شر 
• �لتعب.

�ملعدة. يف  • �آلم 
�ملعدة،  �لعل�ي من  �جل��زء  كتلة يف  ب�ج�د  �أي�شا  ت�شعر  وقد 

وقد حتدث م�شكالت عند حماولة �لبلع.
وق��د ي��ع��اين �لأ���ش��خ��ا���ص �ل��ذي��ن ي��ع��ان���ن م��ن م��ر���ص �جلزر 

�ملعدي �ملريئي من هذه �لأعر��ص ب�شكل منتظم.
ل  حيث  �لنف�ص،  ع��ن  بالر�شا  �ل�شع�ر  �إىل  ه��ذ�  ي����ؤدي  وق��د 
�أنها  �لقلق وبالتايل يتم جتاهلها على  �إىل  �لأعر��ص  ت�ؤدي 

غري ذ�ت �أهمية.
ولحظت NHS �أنه "من �ملهم �أن يفح�شك طبيب عام �إذ� 

تغريت �لأعر��ص �أو �شاءت �أو مل ت�شعر �أنك طبيعي".
"بزيارة طبيب عام".  فيها  ُين�شح  �أوق��ات  ذل��ك، هناك  وم��ع 
وت�شمل �لأمثلة م�شاكل يف �لبلع �أو ت�رم يف معدتك. وُين�شح 
"فقدت قدر� ملح�ظا من  �إذ�  �لطبية  �مل�ش�رة  �أي�شا بطلب 

�ل�زن خالل �ل�شتة �إىل 12 �شهر� �ملا�شية دون حماولة.
ل  �ملعدة  ل�شرطان  �أخ��رى  �أع��ر����ص  �أي  �أي�شا فح�ص  ويجب 

تتح�شن بعد �أ�شب�عني ب���شطة �أخ�شائي طبي.
وبينما ميكن �أن ُتعز� هذه �لأعر��ص �إىل عدد من �حلالت، 
فاإن طلب �مل�شاعدة �لطبية ميكن �أن يحدد �ل�شبب �جلذري.

�لب�ل،  �أو  �ل��رب�ز  �لطبية عينة من  �لفح��شات  ت�شمل  وقد 
ومل�����ص �مل��ع��دة، و�لإح���ال���ة لإج����ر�ء م��زي��د م��ن �لخ��ت��ب��ار�ت يف 

�مل�شت�شفى.
�شيك�ن  �أن��ه  �مل�شت�شفى  �إىل  �لعاجلة  �لإحالة  تعني  ما  وع��ادة 

لديك م�عد يف غ�ش�ن �أ�شب�عني بعد م�عد �لطبيب.
ويف هذه �ملرحلة، �شيك�ن �إجر�ء �ملزيد من �لختبار�ت �إجر�ء 

�حرت�زيا - ول يعني ذلك بالتاأكيد �أنك م�شاب بال�شرطان.

كيف تقلل من خطر �لإ�شابة ب�شرطان �ملعدة؟
�خلدمة  ت��شي  �مل��ع��دة،  ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  خطر  لتقليل 
�ل�شحية �ل�طنية باأن تك�ن غري مدخن، مع �إنقا�ص �ل�زن 
�إذ� كنت تندرج يف فئة �ل�زن �لز�ئد �أو �ل�شمنة، و�لتي ميكن 
حتقيقها عن طريق ��شتهالك �شعر�ت حر�رية �أقل وممار�شة 

�لريا�شة �أكرث كل ي�م.
وعندما يتعلق �لأمر باعتبار�ت غذ�ئية، فاإن �حلد من كمية 
وكذلك  ل�شحتك.  �أي�شا  مفيد�  �شيك�ن  تتناولها  �لتي  �مللح 

�لتقليل من �لكح�ل و�للح�م �حلمر�ء و�مل�شّنعة.

اإح�شا�شان يجب مالحظتهما
 يف البطن قد يك�شفان الإ�شابة ب�شرطان املعدة!

ميكن اأن توؤدي اخلاليا ال�سرطانية التي تتكاثر يف املعدة اإىل ظهور اأعرا�ص 
"ي�سعب اكت�سافها". ومع ذلك، مبجرد اأن تكون على دراية بعالمات التحذير، 

ميكنك طلب امل�ساعدة الطبية يف حالة ظهورها.
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�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43079(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : �شانا�ص حممد نظر - )جمه�ل حمل �لأقامة(
�ملرت�شد  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 
بذمتهم مبلغ وقدرة 4400 درهم قيمه ف��تري �لكهرباء و�ملياه وذلك 

خالل خم�شه �يام من تاريخ �ل�شتالم.
ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة 
�ملنازعات  ف�ص  مركز  لدى  �لد�ء  �أمر  لت�شجيل  �لقان�نية  �لجر�ء�ت 

�ليجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43005(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : فاروق رنا م�شطفى خان  )جمه�ل حمل �لأقامة(
�ملرت�شد  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 
بذمتهم مبلغ وقدرة 4720 درهم قيمه ف��تري �لكهرباء و�ملياه وذلك 

خالل خم�شه �يام من تاريخ �ل�شتالم.
ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة 
�ملنازعات  ف�ص  مركز  لدى  �لد�ء  �أمر  لت�شجيل  �لقان�نية  �لجر�ء�ت 

�ليجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43081(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : نا�شري باتل حممد نا�شري )جمه�ل حمل �لأقامة(
�ملرت�شد  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 
بذمتهم مبلغ وقدرة 5065 درهم قيمه ف��تري �لكهرباء و�ملياه وذلك 

خالل خم�شه �يام من تاريخ �ل�شتالم.
ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة 
�ملنازعات  ف�ص  مركز  لدى  �لد�ء  �أمر  لت�شجيل  �لقان�نية  �لجر�ء�ت 

�ليجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43030(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : ��شي�ص �شاتيجا )جمه�ل حمل �لأقامة(
�ملرت�شد  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 
بذمتهم مبلغ وقدرة 3510 درهم قيمه ف��تري �لكهرباء و�ملياه وذلك 

خالل خم�شه �يام من تاريخ �ل�شتالم.
ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة 
�ملنازعات  ف�ص  مركز  لدى  �لد�ء  �أمر  لت�شجيل  �لقان�نية  �لجر�ء�ت 

�ليجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/42985(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : فاروق رنا م�شطفى خان - )جمه�ل حمل �لأقامة(
�ملرت�شد  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 
بذمتهم مبلغ وقدرة 4940 درهم قيمه ف��تري �لكهرباء و�ملياه وذلك 

خالل خم�شه �يام من تاريخ �ل�شتالم.
ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة 
�ملنازعات  ف�ص  مركز  لدى  �لد�ء  �أمر  لت�شجيل  �لقان�نية  �لجر�ء�ت 

�ليجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43043(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : �مريك �شينغ جا�ش��نت �شينغ )جمه�ل حمل �لأقامة(
�ملرت�شد  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 
بذمتهم مبلغ وقدرة 6770 درهم قيمه ف��تري �لكهرباء و�ملياه وذلك 

خالل خم�شه �يام من تاريخ �ل�شتالم.
ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة 
�ملنازعات  ف�ص  مركز  لدى  �لد�ء  �أمر  لت�شجيل  �لقان�نية  �لجر�ء�ت 

�ليجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43027(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : بالتيادكا عبد�حلميد بالتيادكا كالجي م�يدو ك�نهى
)جمه�ل حمل �لأقامة(

�ملرت�شد  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 
بذمتهم مبلغ وقدرة 6500 درهم قيمه ف��تري �لكهرباء و�ملياه وذلك 
خالل خم�شه �يام من تاريخ �ل�شتالم. ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد 
لت�شجيل  �لقان�نية  �لجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  للمنذرة  يحق  فانه  �ملحدده 

�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43025(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : ر�جا فر�ز تنزير �جا تن�ير �عجاز - )جمه�ل حمل �لأقامة(
 4313 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 2750 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/5914 

 - مبلغ وقدرة 493 درهم قيمه �يجار 5 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/5914
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/5914 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43068(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : ر�جا خانز �دة ��شغر ر�جا - )جمه�ل حمل �لأقامة(
 5866 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 4220 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/4988 

 - مبلغ وقدرة 576 درهم قيمه �يجار 3 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/4988
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/4988 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/42974(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : �شري�ج خان  ج�لت  )جمه�ل حمل �لأقامة(
 4332 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 2880 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/5676 

 - مبلغ وقدرة 382 درهم قيمه �يجار 2 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/5676
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/5676 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 70197
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/279903(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : وقار على لياقت علي )جمه�ل حمل �لأقامة(
 4582 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 3130 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/5906 

 - مبلغ وقدرة 382 درهم قيمه �يجار 5 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/5906
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/5906 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43082(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : حممد ��شعد حممد �شلطان - )جمه�ل حمل �لأقامة(
 5614 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 4150 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/5907 

 - مبلغ وقدرة 394 درهم قيمه �يجار 3 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/5907
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/5907 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43086(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : حممد �دري�ص عبد�لعزيز - )جمه�ل حمل �لأقامة(
 6249 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 4810 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/5912 

 - مبلغ وقدرة 369 درهم قيمه �يجار 3 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/5912
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/5912 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
تنازل/ بيع

�أنه �شيق�م �لكاتب �لعدل بالت�شديق على تنازل عن �لرخ�شة بني �لطر�ف  يرجى �لعلم 
�ملذك�رة ��شمائهم �دناه : من �لطرف �لول /

طارق �حمد عبد �ملح�شن �شيد �جلن�شية : م�شر بكامل ح�ش�شه %100
�ىل �لطرف �لثاين /

رند� م�شطفى �حمد عبد �لفتاح �جلن�شية : م�شر
با�شم �لتجارى )طارق عبد �ملح�شن خلدمات �لطباعة( رخ�شة �شادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية بعجمان برقم )102464( و�مل�شجلة بغرفة جتارة �شناعة عجمان،
تعديالت �خرى: تعديل �ل�شم �لتجاري لي�شبح )قطار للطباعة(  وعليه �شيق�م �لكاتب 

�لعدل بالت�شديق على �لتنازل بعد �إنق�شاء 14 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن
�لكاتب �لعدل �لعام

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70533 �لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
 �عالن بالن�صر باللغة �لعربية 

للم�صتاأنف �صده للح�صور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى   
يف �الإ�صتئناف رقم 2022/501  

بناء علي طلب �مل�شتاأنف : جمد خالد عثمان 
 �مل�شتاأنف �شده : حمم�د حممد �إبر�هيم حممد - م�شري �جلن�شية

�نت مكلف باحل�ش�ر �مام مكتب �إد�رة �لدع�ى رقم )1(  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وك��ي��ل  ب���شطة  �و  �شخ�شيا  �ل�����ش��ارق��ة   ��شتئناف 
وذل��ك يف  �مل�شتند�ت  كافة  بها  �لدع�ى مرفقا  على  مذكرة ج��بية 
رقمها  �ملذك�ر  �لدع�ى  يف  2022/4/27م  �مل��فق  �لأرب��ع��اء  ي���م 

�أعاله - ب��شفك م�شتاأنف �شده.
مدير �لدعوى       

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�صارقة  �الحتادية �ال�صتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
70021 �لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

�إخطار عديل بالن�صر
رقم )2022/82455(

�ملخطرة : جلف هاو�شينج �ش�لي��شنز )ي� �يه �ي( )�ص.ذ.م.م( 
ب�كالة �ملحامية / رميا �جلر�شي

�ملخطر �إليهما : 1- �وك�شجن جيت خلدمات �حلر��شة �ص. ذ. م. م
�ص.ذ.م م - )جمه�ل حمل �لقامة( �لعامة  للتجارة  �ن  �يه  �م  و�ي  �يه   -2

قدره  مبلغاً  ذمتهن  يف  تر�شد  ما  �شد�د  ب�شرورة  �إليهن  �ملخطر  تخطر  �ملخطرة  فاإن 
درهم “ثمانية ع�شر �ألف درهم” ل�شالح �ملخطرة، وذلك خالل ثالثني   18،000.00
�إتخاذ  �إىل  �أ�شفني  ، و�إل �ش�ف ن�شطر  ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإخطار عرب �جلريدة 
�مل�ؤجرة وكذلك  باإخالء �لعني  �إليهن للمطالبة  �لقان�نية �شد �ملخطر  كافة �لإجر�ء�ت 

�ملطالبة باملبلغ �ملذك�ر وما قد يرت�شد من �إيجار حتى تاريخ �لإخالء �لفعلي.
مع حفظ كافة حق�ق �ملخطر �لأخرى ،،، 

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/85433(
�ملنذرة : مفرو�شات �لذيد �جلديدة )ذ.م.م( - ب�كالة �ملحامي / ز�يد �ل�شحي

�ملنذر�إليه : عارف جم�شيد جم�شيدى “�إير�ين �جلن�شية”
)جمه�ل حمل �لإقامة(

قدره  و  مبلغ  لها  ي�ؤدى  باأن  �لإنذ�ر  هذ�  مب�جب  وتكلفه  �إليه  للمنذر  �ملنذرة  تت�جه 
116966 درهم )مائة و�شتة ع�شر �ألفا و ت�شعمائة و �شتة و �شت�ن درهما فقط ل غري( 
وذلك يف غ�ش�ن خم�شة �أيام من تاريخ هذ� �لإنذ�ر و�إل �شت�شطر �ملنذرة للج�ء للق�شاء 
�مل�شتحق و �لفائدة �لقان�نية و�لتع�ي�ص  �ملبلغ  باأد�ء ذلك  �إليه  باإلز�م �ملنذر  للمطالبة 
�جلابر ملا �أ�شاب �ملنذرة من �أ�شر�ر بحكم م�شم�ل بالنفاذ �ملعجل مع حتمل �ملنذر �إليه 

ر�ش�م وم�شاريف �لتقا�شي ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/42978(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : �ش�بي مايليكيل �شديق - )جمه�ل حمل �لأقامة(
 5563 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 4000 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/5910 

 - مبلغ وقدرة 246 درهم قيمه �يجار 2 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/5910
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/5910 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43047(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : عطاء �هلل عنايات �هلل - )جمه�ل حمل �لأقامة(
 5911 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 4100 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/4995 

 - مبلغ وقدرة 741 درهم قيمه �يجار 3 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/4995
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/4995 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/42949(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : �شري�ج خان ج�لت - )جمه�ل حمل �لأقامة(
 5652 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 4100 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/5674 

 - مبلغ وقدرة 482 درهم قيمه �يجار 2 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/5674
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/5674 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43063(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : �شنجيفا ريدى ك�نتا - )جمه�ل حمل �لأقامة(
 7212 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 5650 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/5024 

 - مبلغ وقدرة 492 درهم قيمه �يجار 3 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/5024
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/5024 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43053(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : �شانا�ص حممد نظر  )جمه�ل حمل �لأقامة(
 4027 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 2300 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/3802 

 - مبلغ وقدرة 657 درهم قيمه �يجار 3 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/3802
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/3802 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43072(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت.

�ملنذر �إليه : حممد عمر�ن حممد قا�شم - )جمه�ل حمل �لأقامة(
 6846 �ملرت�ش�د بذمتهم مبلغ وقدرة  �لدين  �شد�د  ب�شرعه  بال�فاء  �ليهم  �ملنذر  تكلف  �ملنذرة  فاإن 

درهم مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 5200 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 2021/4333 

 - مبلغ وقدرة 576 درهم قيمه �يجار 3 �يام ح�شب تقرير �لأمر على عري�شه رقم 2021/4333
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 2021/4333 

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �ملدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل 
�أمر �لد�ء لدى مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/43059(
�ملنذرة : �شنتميرت كي�ب للعقار�ت

�ملنذر �إليه : حممد ن�يد �شهز�د حممد عا�شق - )جمه�ل حمل �لأقامة(
فاإن �ملنذرة تكلف �ملنذر �ليهم بال�فاء ب�شرعه �شد�د �لدين �ملرت�شد بذمتهم مبلغ وقدره 23393 درهم

مف�شل كالتي :
- مبلغ وقدرة 19419 درهم بدل �ليجار تاريخ 10/7/2021 وحتى تاريخ 18/10/2021 تاريخ 

�لخالء �لعني �مل�ؤجرة
- مبلغ وقدرة 2520 درهم قيمه �عمال �ل�شيانه بالمر على عري�شه رقم 4990/2021 

4990/2021 رقم  عري�شه  على  �لأمر  تقرير  ح�شب  �يام  - مبلغ وقدرة 384 درهم قيمه �يجار 2 
- مبلغ وقدرة 1070 درهم ر�ش�م وم�شاريف �لأمر على عري�شه رقم 4990/2021

ويف حال عدم �ل�شد�د خالل �لعدد �ملحدده فانه يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية لت�شجيل �أمر 
�لد�ء لدي مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2510/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

م��ش�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدع�ى رقم 4127/2021 �أمر �د�ء و�مل�شتاأنفة برقم 1067/2021 
�لف  به وق��دره )3.112.749.16( ثالثه ملي�ن ومائة و�ثني ع�شرة  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، �د�ء  �مر  ��شتئناف 

و�شبعمائة وت�شعة و�ربع�ن درهم و�شتة ع�شرة فل�شا ، �شامال للر�ش�م و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : �شديقه ح�شني �ير�منن�ص - و�خرون

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى برج لطيفة - �شقة طابق 30 - مكتب 
3005 - رقم مكاين:2684890630

منفذ  �شفتهما:   - كليندين�شت  ج�زيف   -2 ����ص.ذ.م.م  �ل��ق����رب  لتجارة  �شيه�ر�ص  ذ�   -1  : �إعالنه  �ملطل�ب 
�شدهما

م��ش�ع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)3112749.16( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1688/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

م��ش�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدع�ى رقم 2021/39 جتاري م�شارف جزئي ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1552435.08( درهم ، �شامال للر�ش�م و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي �ص.م.ع
عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ب�ر�شعيد - ديره - دبي - �شارع ب�ر�شعيد - مبنى �شيتي �فني� 

- �شقة 703
�شر�م �شديقى - �شفتهما:  بينه �شديقى   -2 �أب� طاهر �شديقي  �شر�م   -1 : �إعالنهما  �ملطل�ب 

منفذ �شدهما
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك���رة  �لتنفيذية  �ل��دع���ى  عليكم  �أق��ام  قد   : �لإع���الن  م��ش�ع 
�ملنفذ به وقدره )1552435.08( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1778/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

م��ش�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدع�ى رقم 2021/726 جتاري م�شارف جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )203.596/07( درهم ، �شامال للر�ش�م و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : بنك �لم��ار�ت دبي �ل�طني ���ص.م.ع - عن��نه:�مارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ص - بج��ر غرفة 
جتارة و�شناعة دبي - هاتف رقم:042227008 - م�بايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794

وميثله / حممد عبد�مللك م�شطفى �أهلي 
�ملطل�ب �إعالنه : 1- �جمد �شعيد حممد عبد�لغني - �مار�تي �جلن�شية - ح�شب ج��ز �ل�شفر �لمار�تي - �جمد 

�شعيد عبد�لغني - فل�شطيني �جلن�شية )وفقا ل�شهادة �لهيئة �لحتادية لله�ية و�جلن�شية( - �شفته: منفذ �شده
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع��اله  �مل��ذك���رة  �لتنفيذية  �ل��دع���ى  عليكم  �أق���ام  ق��د   : �لإع���الن  م��ش�ع 
)203.596/07( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة  �شامال للر�ش�م و�مل�شاريف ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9614/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

�ملنفذ به  �ملبلغ  ، ب�شد�د  �أد�ء  �أمر  �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدع�ى رقم 2021/5417  م��ش�ع 
وقدره )449988( درهم ، �شامال للر�ش�م و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : �شركة ��شيا للميكانيك و�لكهرباء �ملحدودة
عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �شارع رقم 300 - مبنى بناية �شركة �آ�شيا 

للميكانيك - بجانب �لدو�ر رقم 13
�ملطل�ب �إعالنه : 1- بن ط�ق لل�شالمة ومكافحة �حلريق ملالكها عبيد بن ط�ق �شركة �ل�شخ�ص �ل��حد 

�ص.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  �أق��ام عليكم  قد   : �لإع��الن  م��ش�ع 
وقدره )449988( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة   ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  661/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

م��ش�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدع�ى رقم 2205/2021 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1128924.19( درهم ، �شامال للر�ش�م و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : �نفنيتي ن�بل لالن�شاء�ت �ص.ذ.م.م
مكاين   -  302 �شقة   - ب  بل�ك  ب��شقر  بناية   -  104 �شارع   - �لقره�د  منطقة   - دي��رة   - دب��ي  عن��نه:�مارة 

info@fahadadvocates.com:3287893582- هاتف 042560738 - بريد �لكرتوين
�إعالنهما : 1- �شمري �شلطان ل كهاين 2- �شلطان علي لكهانى عبد�لعزيز لكهانى - �شفتهما:  �ملطل�ب 

منفذ �شدهما
م��ش�ع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1128924.19( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ ر�ش�م خلزينة �ملحكمة، وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2457/2022/253 تنفيذ �صيكات 

�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230
م��ش�ع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )000441( و�ل�شادر عن بنك �ب�ظبي �ل�طني بقيمة 
)50.000( درهم بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )000443( و�ل�شادر عن بنك �ب�ظبي �ل�طني بقيمة )35.000( 

درهم �ملبلغ �لجمايل بالر�ش�م )87325( .
طالب �لتنفيذ : �لتجارة �مللكية

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ب�ر�شعيد - ديره - �شارع �ل مكت�م - مبنى قرية �لعمال بل�ك بي - �شقة 
204 - دو�ر �ل�شاعة 

�ملطل�ب �إعالنه : 1- ن�شمة �ل�شام للتجارة �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
م��ش�ع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)87.325( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ ر�ش�م خلزنية �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:466/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �د�رة �لدع�ى �لر�بعة رقم 403

م��ش�ع �لدع�ى : نلتم�ص من عد�لة �ملحكمة �مل�قرة حتديد �قرب جل�شة و�عالن �ملدعي عليهما بها و�حلكم بعد �لثب�ت 
و�شبعة  درهما مائة  �ملدعي مبلغ وقدره )137.900/39(  للم�شرف  ي�ؤديا  بان  و�لت�شامم  بالت�شامن  �ملدعي عليهما  بالز�م 
وثالث�ن �لف وت�شعمائة درهم وت�شعة وثالث�ن فل�ص - و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د 

مع �لز�مهما بالر�ش�م و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملدعي:م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي م�شاهمة عامة

رق�������م:043834587 - م�بايل  ه��ات��ف   - �ل��ث��ال��ث  �ل��ط��اب��ق   - رق��م 16  �لطبيه - مبنى  دب��ي  ب��ردب��ي - مدينه   - ع��ن����ن��ه:دب��ي 
رقم:0557016552 - �مييل:info@abdulmaliklaw.ae - مكاين رقم:3135291835

�ملطل�ب �إعالنهما :  1- زينب علي حممد علي 2- وليد ح�شني جمعه ب�شري فرحان  -  �شفتهما : مدعي عليهما 
�ق��رب جل�شة و�عالن  �مل�قرة حتديد  �أق��ام عليك �لدع�ى وم��ش�عها نلتم�ص من عد�لة �ملحكمة  :  قد  �لإع��الن  م��ش�ع 
�ملدعي عليهما بها و�حلكم بعد �لثب�ت بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم بان ي�ؤديا للم�شرف �ملدعي مبلغ وقدره 
)137.900/39( درهما مائة و�شبعة وثالث�ن �لف وت�شعمائة درهم وت�شعة وثالث�ن فل�ص - و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مهما بالر�ش�م و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة ، وحددت لها جل�شة ي�م  �لثنني 
�مل��فق:2022/4/25 �ل�شاعة:09:00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد - لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:463/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �د�رة �لدع�ى �لثانية ع�شر رقم 859

و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�ش�م   )52943.21( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدع�ى  م��ش�ع 
�ملحاماة  . 

�ملدعي:م�شرف �ب�ظبي �ل�شالمي
عن��نه:�لمار�ت - �م��ارة �ب�ظبي - �لحت��اد - �ب�ظبي - �شارع �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز - مبنى بناية 

�أنرتنا�شي�نال كابيتال - �شقة �لطابق 9 - مكتب 906 - وميثله:ليلى عي�شى �شليمان �ملهري
�ملطل�ب �إعالنه :  1- عمار غازي �شادق �لعار�شة  -  �شفته : مدعي عليه

م��ش�ع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )52943.21( 
و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة ، وحددت لها جل�شة ي�م  �لثنني �مل��فق:2022/4/25 �ل�شاعة:09:00 
�لتي  بعد  عن  �لتقا�شي  بقاعة  ع�شر(  )�لثانية  �لبتد�ئية  �لدع�ى  �د�رة  �م��ام  ح�ش�ركم  ويقت�شي  �شباحا 
- جد�ول  �لعامة  �للكرتونية  - خدماتنا  �للكرتوين  دبي  �ليها من خالل م�قع حماكم  �ل��ش�ل  ميكن 
جل�شات �لق�شايا  - لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70533

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن بالن�صر 

 207/2020/5446 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �ش�نيل �شابالنى ر�تان كي�شاف د��ص - جمه�ل حمل �لقامة

)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����ص.م.ب  �لو���ش��ط(  )�ل�شرق  �لتنفيذ/�ميك�ص  �لطالب  �ن  مبا 
�شركة �مريكان �ك�شرب�ص )�ل�شرق �لو�شط( �ص.م.ب )�شابقا(

قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)72765.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شامل لر�ش�م �ملحكمة.

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن بالن�صر        
 8053/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �بهيناند ك�ز�مب�ر�ت �شاجيت ك�ز�مب�ر�ت   -  جمه�ل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :م�شت�شفى بر�مي �ص.ذ.م.م

وميثله:�شيخة �حمد عبد�هلل �شلطان 
بالز�م  ب��ت��اري��خ:2022/1/13  �لبتد�ئية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  �د�ء فقد  �م��ر  ��شت�شد�ر  طلب 
)مائتان  دره��م   )280.296( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���ؤدي��ا  ب��ان  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي 
تاريخ  م��ن   %5 ب����ق��ع  �لقان�نية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(  وت�شع�ن  و�شتة  ومائتان  �ل��ف  وثمان�ن 
�ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�مهما بالر�ش�م و�مل�شاريف ومبلغ )500( درهم مقابل 

�تعاب �ملحاماة ورف�شت تانفاذ �ملعجل. 
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1153/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

م��ش�ع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )599779( و�ل�شادر عن �ملنفذ 
�شده بقيمة �جماليه وقدرها )140850( درهم .
طالب �لتنفيذ : �شكامي �ل�شرق �لو�شط )فرع(

�ركيد� - �شقة  بناية  دي��ره - دبي - مبنى  �م��ارة دبي - �لقره�د -  عن��نه:�لمار�ت - 
 306

�ملطل�ب �إعالنه : 1- باردهيل ��شجا - �شفته : منفذ �شده
يف   &PARTY1-NAME م��ن  �ل�����ش��ادر  �حلكم  مب�جب   : �لإع���الن  م��ش�ع 
�مل��ذك���رة �ع��اله فانت مكلف بالتي �و خزينة �ملحكمة وذل��ك خ��الل 3 ي�ما  �ل��دع���ى 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �ملحكمة �شتتخذ �لجر�ء�ت �لقان�نية بحقكم.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:6787/2021/60 �مر �د�ء 
�ملنظ�رة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعق�د �لتجارية رقم 203

ب�شد�د مبلغ )299.113.85( درهم مائتني  �ملدعي عليه  بالز�م  �لم��ر   با�شد�ر  �ملطالبة   : �لدع�ى  م��ش�ع 
ت�شعه وت�شع�ن �لف ومائة وثالثة ع�شر درهم وخم�شة وثمان�ن فل�ص - مع �لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من 

تاريخ ��شتحقاق كل �شيك. 
�ملدعي:�خلليلي �ملتحدة للتجارة �لعامة �ص.م.م فرع

عن��نه:دبي - ديرة - �شارع بني يا�ص - بناية ت�ين تاور - برج �ملكاتب - �لطابق 21 - مكتب رقم 2104
 وميثله:مع�ش�مة ح�شن نا�شر �ل�شايغ

�ملطل�ب �إعالنهما :  1- كميل حنا زهرة 2- �شيدر ديزرت لل�شناعات �خل�شبية �ص.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي 
عليهما

م��ش�ع �لإعالن :طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/11/25 - �لز�م 
�ملدعي عليهما بالت�شامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره )299.113.85( درهم مائتني ت�شعه وت�شع�ن �لف 
��شتحقاق كل  �لقان�نية ب��قع 5% من تاريخ  ومائة وثالثة ع�شر درهم وخم�شه وثمان�ن فل�ص - و�لفائدة 
�شيك على حد� وحتى �ل�شد�د �لتام وبالر�ش�م و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت 
ماعد� ذلك من طلبات وتن�ه �ملحكمة �ن طلب �شم�ل �لمر بالنفاذ �ملعجل ل مربر له لذ� ق�شت برف�شه.

رئي�س �لق�صمولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 ي�م من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن بالن�صر        

 997/2021/445 طعن جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملطع�ن �شدهما : 1- طارق ر��شد �حلبت�ر 2- ر��شد خلف �حمد �حلبت�ر
 جمه�ل حمل �لإقامة 

مبا �ن �لطاعن :ل�يجي �شانت�رو 
وميثله : �حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي 

نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذك�ر �عاله ويت�جب عليكم �حل�ش�ر 
�ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم. 

رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن بالن�صر 

 2531/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  لينلني و�ن  - جمه�ل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �لفجرية �ل�طني
قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)540.000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

�عالن حكم بالن�صر        
                  يف  �لدعوى رقم:1055/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 

�ملنظ�رة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية �لثانية رقم 256
وقدره  مبلغا  �مل��دع��ي  للبنك  ي�����ؤدو�  ب��ان  بالت�شامن  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  مطالبة  دع����ى   : �ل��دع���ى  م������ش���ع 
 - فل�شا  و�شبع�ن  ثالثة  درهما  و�رب��ع���ن  �ثنان  �شبعمائة  �لفا  وو�ح��د  ت�شعمائة  ملي�نان  دره��م   )2.901.742.70(

و�لفائدة ب��قع 12% و�لر�ش�م و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:بنك �لفجرية �ل�طني �ص.م.ع

عن��نه:�مارة دبي - منطقة برج خليفة - �عمار �شك�ير - مبنى رقم 4 - مكتب رقم 208 - مكتب حممد �ل�شركال 
للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقان�نية - هاتف رقم:0508888640 
info@masadvocates.com:لربيد �للكرتوين� 

�ملطل�ب �إعالنه :  1- ر�جي�ص ك�مار كري�شنا �جلن�شية �لهند - ب�شفته كفيل �شد�د  -  �شفته : مدعي عليه 
م��ش�ع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:2022/3/9 مبثابة �حل�ش�ري �لز�م �ملدعي 
وت�شعمائة  �لف  درهم ملي�نني وثالثة  �ملدعي مبلغ وقدره )2.003.987.11(  للبنك  ي���ؤدو�  بان  بالت�شامن  عليهم 
و�شبعة وثمان�ن درهم و�حد ع�شر فل�ص - و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من �لي�م �لتايل لتاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
�حلا�شل يف 2021/12/20 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهم �مل�شروفات ومبلغ �لفي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، حكما 
مبثابة �حل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70533 �لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  548/2022/253 تنفيذ �صيكات 

�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230
م��ش�ع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيكات �ملرجتع رقم )44-46( و�ل�شادر عن �شركة �لقمة �خل�شر�ء 

ملقاولت �لبناء �ص.ذ.م.م و�مل�شح�ب على بنك ر��ص �خليمة �ل�طني بقيمة )80000( درهم .
طالب �لتنفيذ : �حمد عثمان �ل�رد�ين ح�شني

عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �ل��شل - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد 
���ص.ذ.م.م 2- هاين رم�شان رم�شان م�شطفى  �لبناء  �إعالنهما : 1- �لقمة �خل�شر�ء ملقاولت  �ملطل�ب 

- �شفتهما : منفذ �شدهما
م��ش�ع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
) ( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ ر�ش�م خلزنية �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13525 بتاريخ 2022/4/21 
�عالن بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:863/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �د�رة �لدع�ى �ل�شابعة رقم 409

م��ش�ع �لدع�ى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )1100646.09( درهم و�لر�ش�م 
�لتام و�شم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال  و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 

كفالة  . 
�ملدعي:�لمار�ت دي�شرتيكت ك�لينج )�مييك�ل( �ص.ذ.م.م

�مل��ايل �لعاملي - �ملبنى رق��م /3 �لطابق رق���م/6 مكتب رق��م /605 - رقم  ب��ردب��ي - مركز دب��ي  ع��ن����ن��ه:�م��ارة دب��ي - 
مكاين:2682589680 

�ملطل�ب �إعالنهما :  1- �ل�شالم �لعاملية لال�شتثمار �ملحدودة )فرع دبي( 2- م�شاريع �ل�شالم ���ص.ذ.م.م  -  �شفتهما 
: مدعي عليهما

�أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل مببلغ  م��ش�ع �لإعالن :  قد 
وقدره )1100646.09( درهم و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�شم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة ، وحددت لها جل�شة ي�م  �لربعاء �مل��فق:2022/4/27 �ل�شاعة:09:00 �شباحا 
يف قاعة �لتقا�شي عن بعد  - لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70021 Date 21/ 4/ 2022  Issue No : 13525

Dubai Courts of First Instance
Judgment Notification By Publication

In the case No. : 18/2021/1104 - Partial real estate 
Considered at 6th Partial Estate Department No. 216
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (518.499), fees, 
expenses, attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai Airport Street | Port Saeed areal 
Business Point Building | Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0506767616 | Email: info3@omalc.
ae | Makkani : 3244594826 | IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee : 1- ALI REDAEE DARAN, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its 
session held on 29 09-2021 in the said case in favor of Aquar Corporation
1/to oblige the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 418.499 and legal interest 
of 5% from the date of judicial claim till full payment.
2/ To oblige the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 40.000 and legal interest 
of 5% from the date of issuing the final judgment till full payment.
3/ To oblige the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys' 
fee. Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the 
next day of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin 
Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/Yousif Ali Al Hamoodi
Date of approval/ 14-04-2022 13:17:46

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 21/ 4/ 2022  Issue No : 13525
Mr. Mohammed Rashid Mohammed Al Mazrouai
POA by lawyer: Abdul Hamid Al Ketbi 
Greetings,
Sub: Notification by Publication to attend expert meeting in lawsuit No. 299/2021 
Civil- Partial- Khorfakkan.
To the opposite party, Foin.net shares trading company, we inform you that the 
appellant/ Mohammed Rashid Mohammed Al Mazrouai has filed the lawsuit No. 
299/2021 Civil - Partial of Khorfakkan and based on the assignment issued to the 
expert in this regard, the expert/ Mohammad Hussein Mahmoud - the delegated expert 
in the lawsuit- announce you to attend the date of the first expert meeting to be on 
Monday 25/4/2022 at 9:00 am remotely via Zoom App.
Accordingly, communicate with the expert on the mobile phone 0502675383 or E 
mail: expmhm@gmail.com or who represents you legally under legal attorney 
certified by the competent authorities so that you can be provided with a link to attend 
the meeting and submit your documents or notes in this matter.

Regards,
Mohammad Hussein Mahmoud

Securities and Commodities Expert
Ministry of Justice Registration No. 541

Notification by Publication
to attend expert meeting 

70392

Date 21/ 4/ 2022  Issue No : 13525
Dubai Courts of First Instance
Judgment Notice by publishing

In case No. 1055/2022/38 Banks partial commercial
Held in : Second Partial Banking Department no.256
Case Subject : Claiming the defendant to pay to Bank an amount of AED 2,901,742.70 (Two 
million nine hundred and one thousand seven hundred and forty-two dirhams and seventy-three fils 
), In addition to the legal interest of 12%, Fees and charges and for attorney fees.
Plaintiff : National Bank of Fujairah- public joint stock company - Address : Emirate of Dubai - 
Bur Dubai - Emaar Square Bldg no 4- office no 208 - Mohammed Al Serkal Law Firm and Legal 
Consultation Phone No. 0508888640 Email : info@masadvocates.com ,
To be notified :
Rajesh Kumar Krishna - Nationality India As a guarantor of his capacity: Defendant
Subject of Notice : We announce to you that the court, in its session held on 03/09/2022, ruled that 
the defendants must jointly pay the plaintiff bank an amount AED 2,003,987.11 (Two million three 
thousand nine hundred eighty-seven dirhams and eleven fils), and the legal interest of 5%, from the 
day following the date of the judicial claim on 20/012/2021 until full payment, they obliged them to 
pay expenses and two thousand dirhams in return for attorney fees. Judgment as in attendance and 
subject to appeal within thirty days from the day following the publication of this notice. Issued in 
the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai
Prepared by: Fatima Jamal Shambeh Bilal Ahmed Al Balushi 
Date of approval: 08:26:21 20-04-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 21/ 4/ 2022  Issue No : 13525
Dubai Courts of First Instance

Notice and Assignment of Payment by Means of Publishing
Enforcement No : 2457/2022/253 - Cheques enforcement
Considered by : Ninth Enforcement Circuit No. (230)
Subject of Enforcement : Claim the amount of the returned cheque no. (000441) issued 
by Noor Bank, amounted to AED (50000) The returned cheque no. (000443) issued by 
Noor Bank, amounted to AED (35000). Total amount with fees (87325)
Applicant for Enforcement : Royal Trading
Address : United Arab Emirates - Emirate of Dubai - Port Saeed-Deira-Dubai- Al 
Maktoum Street - Business Village Building - Block (B) - Flat No. 204 - Clock Square.
Notifyee : Nasma Al Sham Trading L.L.C. - Capacity: Enforcee
Subject of the Notice : The above-mentioned enforcement case is filed against you 
to inforce you to pay the amount subject of enforcement, amounted to (87,325) to 
the Enforcer or to the Court's treasury. Accordingly, the court shall undertake the 
enforcement actions against you in case of your failure to comply with the above-
mentioned decision within (0) days as of the date of publishing this notice.
Prepared by: Mariam Saad Mohamed 
Date of Approval: 19-04-2022 09:29:59

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 21/ 4/ 2022  Issue No : 13525
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance 
In Lawsuit No. SHCFICIREA2022/0001955/Civil (Partial)

To Defendant: Ali Sarkar, to Mohamed Sultan Ahmed in his capacity as the owner of the license / Ali 
Sarkar Paints Cont (Service Agent). Residence unknown:
We inform you that the plaintiff, Khaleifah Abdullah Saif AlBaz AlKaabi - Nationality: UAE, has filed 
the above-mentioned lawsuit and demands the following:
A- Obligating the defendant to implement the contracting contract concluded between him and the 
plaintiff.
B- Obligating the defendant to pay a delayed interest amount of 9% until completion.
C- Assigning an expert to estimate the amounts incurred by the plaintiff, and which he will spend to 
restore the situation as it was.
And in precaution: the ruling to terminate the contracting contract and oblige the defendant to return 
the amount of (DHs 18,000) delivered to him and not owed to him and which exceeded the actual 
completion percentage. In all cases, the defendant shall be obligated to pay Charges, expenses and 
attorney's fees.
You are required to attend the hearing on 27/04/2022 before the Case Management Office of Sharjah 
Federal Court, Federal Civil Court of First instance Office No. (Case Manager Office) personally or 
through a legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents 
within a period not exceeding ten days from the date of the publication in both Arabic and English to 
consider the above-mentioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office 
Hamid Abdullah Al-Saidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 21/ 4/ 2022  Issue No : 13525
Service in the Execution Case by Publication

Issue date: 14/04/2022
Notice to pay on Case No. AJCEXCIPOR2022/0001115 Commercial (Partial-Jurisdiction).
To: Judgment Debtor : HORIZON PLASTIC MATERIALS TRADING owned by Saeed 
Ismail Noaman Al Mazmi
The judgment of which a copy is attached was rendered against you in favor of the Plaintiff/ 
Judgment Creditor/ COMMERCIAL UNITED PACKAGING EST. in the above-mentioned 
case. Whereas the above-mentioned Judgment creditor submitted a request to execute the 
above-mentioned judgment and pay the fees determined therefor.
The judgment to be executed is as follows:
The total amount including the fees and expenses: 373,684.0
Therefore, you are required to execute the content of the above mentioned writ of execution 
within 15 days from the date of serving this notice upon you. Should you fail to do so, the 
court will take against you the compulsory execution procedures prescribed by the law.
Judge / Abdullah Al Morshedy /Signed & Sealed/
Federal Court of Ajman
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 21/ 4/ 2022  Issue No : 13525
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 
Inayatullah Muhammad Ali Khan 

Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2022/0001330 - Civil (Partial)
To: The defendant: Inayatullah Muhammad Ali Khan 
Address: Sharjah, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan AlQasimi Street, Sharjah Taxi 
Driver's Building, phone no. 0522714201
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 46459.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification. In the event of failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Waleed Khamis Abdullah Al-Khadeem
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522
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 •• اأبوظبي-الفجر:

�ملهرجانات  �إد�رة  للجنة  �ل��ت��اب��ع��ة   �ل�شعر”،  “�أكادميية  ت�����ش��ارك 
و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية باأب�ظبي، 

�لإمار�تي”  �لكتاب  “معر�ص  من  �لثانية  �ل��دورة  يف  خا�ص  بجناح 
�لذي تنظمه هيئة �ل�شارقة، خالل �لفرتة من 20 حتى 24 �أبريل 

�جلاري مبقر �لهيئة.
وتعر�ص �لأكادميية خالل �مل�شاركة 138 من �إ�شد�ر�ت للباحثني 

و�مل�ؤلفني �لإمار�تيني،
 �ملتعلقة بامل�روث �ل�شعبي و�ل�شعر ب�شقيه �لف�شيح و�لنبطي و�لنقد 

و�لأدب �لعربي ب�شكل عام. 
�أكد �شلطان �لعميمي مدير �أكادميية �ل�شعر �أن م�شاركة �لأكادميية 

�متد�د�ً  ي�شكل  �لإم��ار�ت��ي  �لكتاب  معر�ص  م��ن  �لثانية  �ل���دورة  يف 
و�إقبال  كبري�ً  جناحا  �شهدت  �لتي  �ل���دورة،  من  �لأوىل  مل�شاركتها 

كبري�ً من �جلمه�ر �حلري�ص على متابعة �آخر �إ�شد�ر�تها.
روؤية  وف��ق  �نطلق  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ك��ت��اب  معر�ص  �إن  �لعميمي  وق���ال 
حممد  بن  �شلطان  �لدكت�ر  �ل�شيخ  �ل�شم�  ل�شاحب  �مل��دى   بعيدة 
�لقا�شمي ع�ش� �ملجل�ص �لأعلى لالحتاد حاكم �إمارة �ل�شارقة �لذي 
ي�يل �لكتاب �لإمار�تي و�مل�ؤلف �لإمار�تي ودور �لن�شر �ملحلية جل 

�هتمامه ودعمه.
و�أ�شاف �أن �لأكادميية �أولت منذ �نطالقتها عام 2007م �هتماما 
�لإبد�ع  �شعيد  على  �لإمار�تيني،  و�مل�ؤلفني  �ملحلي  بالكتاب  كبري�ً 
�شاهمت  �لتي  و�لنقدية  و�لت�ثيقية  �لبحثية  و�جل��ه���د  �ل�شعري 
ب�شكل كبري يف تعزيز �له�ية �ملحلية و�إثر�ء �ل�شاحة �لأدبية �ملحلية 

�لإم��ار�ت، من خالل  و�لفكري لأبناء  �لإبد�عي  بالعطاء  و�لعربية 
�إنتاجهم �لقدمي و�حلديث.

�ل�شن��ت  خ��الل  ��شتطاعت  �لأك��ادمي��ي��ة  �أن  �إىل  �لعميمي  و�أ���ش��ار 
�إمار�تية جديدة مل  �أ�شماء  �إ�شد�ر�تها  �أن تقدم من خالل  �ملا�شية 
ي�شبق لها �لدخ�ل يف عامل �لن�شر، و�أن �لأعمال �ملن�ش�رة فيها ت�شدر 

وفق مقايي�ص ن�شر رفيعة تر�عي ج�دة �ملحت�ى و�شالمة �للغة،  
عرب  �لإم��ار�ت��ي  �لإب��د�ع��ي  لالإنتاح  ج��ي��د�ً  م�شهد�ً  ت�شكل  �أن��ه��ا  كما 
خمتلف �لأجيال و�ملد�ر�ص �لأدبية �لتي تنتمي �إليها، �نطالقاً من 
�إميانها باأن تن�ع �ملد�ر�ص و�ختالفها يرثي �لفكر �لإن�شاين ويعرب 
مع  وت���شله  �ل��ث��ق��ايف  �إرث���ه  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  حملياً  �أ�شالته  ع��ن 
�ملحلية  �له�ية  �ملحافظة على  للتجديد مع  �مل�شتمر  �لآخر و�شعيه 

و�ملجتمعية.

•• دبي-الفجر:

�ل��ع��ام��ة جل���ائ���زة حمد�ن  �أع��ل��ن��ت �لأم����ان����ة 
�لدولية  م��ك��ت���م  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
�لفائزين مب�شابقة  �ل�ش�ئي، عن  للت�ش�ير 
ومار�ص  وف��رب�ي��ر  يناير  لأ���ش��ه��ر  �ن�شتغر�م 
�شهر  م�شابقة  م��ش�ع  ك��ان  حيث   ،2022
“على  ف����رب�ي����ر  و����ش���ه���ر  “عي�ن”  ي���ن���اي���ر 
فكانت  مار�ص  �شهر  م�شابقة  �أما  �لطريق”، 
مب�شابقة  �لفائزين  “�أب��ب«.قائمة  بعن��ن 
�شهر يناير �َشِهَدت ثنائية �إير�نية من خالل 
و”حممد  مهر�ف�شر”  “باباك  �مل�����ش���ري��ن 
“تركي  �لُعماين  �مل�ش�ر  بجانب  �شفائي”، 
“�شاجي  و�لهندّي  �إبر�هيم علي �جلنيبي”، 
و�لباك�شتايّن  �شاندر�ن”  م��اد�ث��اك���لجن��ار� 

“عا�شم �إجاز«.
دت تفّ�ق  ن�شخة �شهر فرب�ير من �مل�شابقة �أكَّ
خالل  م��ن  ث��الث��ّي  ب��ف���ٍز  �لهندية  �لعد�شة 
�مل�ش�رين “�أنيم�ص ماجي” و”ديباك باي” 
و”نار�يان دو�ركاد��ص باتل” بجانب �مل�ش�ر 
و�لفلبينّي  ن�شر”  جنيب  “حممد  �مل�شرّي 

“ماروين جافري«.
ن�شخة �شهر مار�ص من �مل�شابقة �أعلنت تكر�ر 
�لف�ز �لثنائّي �لإير�يّن من خالل �مل�ش�رين 
“ر�شا بار�د�ر�ن �إ�شفهاين” و”ماجد خليقي 
“�إميان  �مل�شرية  �مل�����ش���رة  بجانب  مقدم” 
و�مل�ش�رين  �إ�شماعيل”  حممد  �إ�شماعيل 
بنغالدي�ص  م��ن  �شاركري”  ه��د�ي��ة  “حممد 

و”�أنيم�ص ماجي” من �لهند. 
�مليد�لية  ع���ل���ى  �ل����ف����ائ����زون  و���ش��ي��ح�����ش��ل 
و�شُتن�َشُر  ب��اجل��ائ��زة  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت��ق��دي��ري��ة 
�لر�شمي  �حل�شاب  على  و�أ�شماوؤهم  �ش�رهم 

 ،HIPAae �ن�����ش��ت��غ��ر�م  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ائ��زة 
��شتخد�م  يناير  �شهر  م�شابقة  �َشِهَدت  وق��د 
_HIPAContest �ل��������������ش������م 

ف����رب�ي����ر  �����ش����ه����ر  وم���������ش����اب����ق����ة   #Eyes
_HIPAContest �ل��������ش���م  ع���ل���ى 

��شتخد�م  مت  بينما   ،#OnTheRoad
_HIPAContest �ل��������������ش������م 

Doors2# مل�شابقة �شهر مار�ص. 
ويف ت�شريحه عن �حلدث، قال �شعادة �لأمني 
ث��ال��ث: من  ب��ن  للجائزة، علي خليفة  �ل��ع��ام 
�لإن�شان،  على  �ل�ش�رة  تاأثري  عنا�شر  �أق�ى 
�لي�مية  �حلياة  تفا�شيل  مع  �لتالم�ص  ه� 
وق�شاياها �ل�شغرية ومالحظاتها �لب�شرية 
لكن  �جلميع،  على  �لب�شر  بلمح  مت��رُّ  �لتي 
�ش�ر�ً  تلتقط  ف���ت���غ��ر�ف��ي��اً  �مل��اه��رة  �ل��ع��ني 
�لذ�كرة  بجد�ر  وُتل�شقها  �ملالحظات  لهذه 
�مل�ؤّقتة ملعاجلتها لحقاً بطرٍق و�أ�شاليب فنية 
�مل�ش�ر  تعك�ص خ�ش��شية  ُمبتكَرة  و�إبد�عية 
�لإبد�عية  �مل�شاحات  ه��ذه  �أ�شل�به.  وف���ر�دة 
“عي�ن”  يف  للم�ش�رين  طرحها  مت  �ل��ت��ي 
م���شيع  و”�أب��ب”،  �لطريق”  و”على 

ي�مية �شائعة لكن �ملتمعرِّن يف �ل�ش�ر �لفائزة 
وما  �لب�شر  يلمحه  ما  بني  �لفرق  �شيدرك 
يلمحه �مل�ش�ر.و�أ�شاف بن ثالث: م�شابقاتنا 
مفت�حة للجميع وم�شتمرون بدعم �مل��هب 
ُت�شعدنا  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �ل����ع��دة من جميع 
للمرة  “�لفائزين  ح�����ش���ر  �����ش���ت���م���ر�ري���ة 
لهم  ن��ب��ارك  “هيبا”،  خ��الل  م��ن  �لأوىل” 
�مل�شاركني  باقي  ونن�شح  �لفائزين  وجلميع 
و�مل�شاركة  مهار�تهم  تط�ير  على  بامل��ظبة 
و�شيك�ن  �ملختلفة  م�شابقاتنا  م���شيع  يف 

�لف�ز حليفهم ي�ماً ما. 
علي  �إب���ر�ه���ي���م  “تركي  �ل���ُع���م���ايّن  �مل�����ش���ر 
�ل��ف��ائ��زة يف  ي��ق���ل ع��ن ���ش���رت��ه  �جلنيبي” 
عام  �ل�����ش���رة  �لتقطُت  “عي�ن”:  م�شابقة 
�شلطنة   - م�����ش��رية  ج��زي��رة  يف  يف   2020
�لبنت ه��� ل�ن  م��ا جذبني يف ه��ذه   ، ُع��م��ان 
ف�شعرُت  �جلميلة،  ونظر�تها  �ملميز  عي�نها 
دون  وحكايات  ق�ش�شاً  ت��روي  عينيها  وك��اأن 
�لفائزة  �ل�ش�ر  �أت�شّفح  كنُت  حينما  ك��الم. 
وقد  �لتالية  ه��ي  ���ش���رت��ي  ت��ك���ن  �أن  ر�ج��ي��اً 
�ل��ك��ل��م��ات. هذ�  ���ش��ع���ٌر ل ت�شفه  �إن���ه  ك��ان��ت، 

نابعة  و�شعادتي  “هيبا”  م��ع  �لأول  ف����زي 
�لتحدي  و�مل�������ش���ارك���ني،  �مل�����ش��اب��ق��ة  ق�����ة  م���ن 
كبري جد�ً. �أحلم بالف�ز يف م�شابقة “هيبا” 

�لكربى و�إقامة معر�شي �خلا�ص.
ن�شر”  جن��ي��ب  “حممد  �مل�������ش���رّي  �مل�����ش���ر 
يق�ل عن �ش�رته �لفائزة يف م�شابقة “على 
�ملتحف  ح��دي��ق��ة  م��ن  �ل�����ش���رة  �لطريق”: 
�لإ�شالمي بالدوحة، ومكان �لتقاط �ل�ش�رة 
كان من �أعلى �شطح �لربج �مل��جه لك�رني�ص 
�ل��ث��اين يف م�شابقات  ف����زي  ه���ذ�  �ل���دوح���ة. 
“هيبا” على �ن�شتغر�م، حيث �شبق يل �لف�ز 
�إنه �شع�ٌر ر�ئع فالف�ز ُيجّدد  �أع����م،   3 من 
ثقتي بنف�شي ومب�شت��ي �لفني وقدرتي على 
و�لف�ز  �ل�شفر  �أع�شق  م�ش�ر  �أن��ا  �ملناف�شة. 
يجعلني قادر على ت�ظيف م�شاهد�تي ح�ل 

�لعامل لتكر�ره دوماً. 
يق�ل  ماجي”  “�أنيم�ص  �ل��ه��ن��دّي  �مل�����ش���ر 
“�أب��ب”:  م�شابقة  يف  �لفائزة  �ش�رته  عن 
�ل��ت��ق��ط��ُت �ل�����ش���رة يف ج��زي��رة م������ش���ين يف 
من  �ل��ع��دي��د  �مل��ي��اه  غ��م��رت  لقد  بنغالدي�ص، 
�ملفاجئة  �ل��غ��زي��رة  �لأم��ط��ار  ب�شبب  �ل��ق��رى 

�ل�شكان  فقد  لقد  �لأن���ه���ار،  م��ي��اه  وفي�شان 
بع�ص  وبقيت  ه�ياتهم،  و�إثباتات  منازلهم 
�لأب����������ب ����ش���اه���دة. ه����ذ� ف������زي �ل���ث���اين يف 

�لإجناز  هذ�  باإ�شافة  ج��د�ً  و�شعيٌد  “هيبا” 
�لكثري  يل  �لأول  �لف�ز  ق��ّدم  لقد  مل�شريتي، 
من �لثقة و�لدعم و�لد�فعية و�لف�ز �لثاين 

من  “هيبا”  ب��ال��ت��اأك��ي��د.  �مل��زي��د  يل  �شيقّدم 
�أروع من�شات �مل�ش�رين يف �لعامل وكلي فخر 

بارتباط ��شمي بهذه �مل�ؤ�ش�شة �لعريقة.

فوتوغراف �سبه القارة الهندية يوا�سل تاأّلقه .. وح�سوٌر اإبداعّي عربّي مل�سر و�سلطنة ُعمان

جائزة حمدان بن حممد للت�شوير تعلن الفائزين مب�شابقات »عيون« و»على الطريق« و»اأبواب«

•• دبي-الفجر:

�مل��ع��ر���ص ي�شم  وول����ف،  ب���اد  ب��ي��غ  م��ع��ر���ص  �شيفتتح 
�أكرب �ش�ق لتخفي�شات �لكتب يف �لعامل �لذي يقام 
ب�شر�كة ��شرت�تيجية مع هيئة �لثقافة و�لفن�ن يف 
بناًء  �شاعة   24 ط����ل  �أب��به  للثقافة(،  )دب��ي  دبي 
على طلب �جلمه�ر. يت�شمن معر�ص بيغ باد وولف 
�أل���ف ك��ت��اب و�أك���رث من   20 �أك���رث م��ن  لبيع �لكتب 
�لر�بع  وي�شتمر حتى  م�شت�دعاته،  كتاب يف  ملي�ن 
باملجان  �ل��دخ���ل  متيحاً  �أب���ري���ل،  م��ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن 

للجميع. 

بيغ  ملعر�ص  �مل���ؤ���ش�����ص  �ل�شريك  ي���اب،  �أن����درو  وع��ل��ق 
»تلقينا حتى  قائاًل:  �لكتب  لتخفي�شات  وولف  باد 
ترى  �أن  �مل��ذه��ل  ف��م��ن  ��شتثنائية،  ��شتجابة  �لآن 
ع�شاق �لكتب يزورون معر�ص �لكتاب باأعد�د كبرية 
منا�شبة  �شفقات  عن  �لكتب  بني  بعناية  ويبحث�ن 
ل��ه��م ولأح���ب���ائ���ه���م.  مل ت��ك��ن �ل�����ش��ت��ة ع�����ش��ر �شاعة 
�ملخ�ش�شة له كافية و�إنه ملن دو�عي فخري �لإعالن 
�ملعر�ص �شيظل مفت�ًحا لأربع وع�شرين �شاعة،  �أن 
ي�شتمر  �ل��ذي  �ملنطقة  �لأول يف  �حل��دث  يجعله  ما 

على مد�ر �ل�شاعة يف مرحلة ما بعد �جلائحة«.
وي��رح��ب �أن�����درو ب����زو�ر �مل��ع��ر���ص م��ن ك��اف��ة �أنحاء 
باأعد�د  فيه  للم�شاركة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�لتي  �لفر�شة  ��شتغالل هذه  كبرية، ويحثهم على 
ل تتاح �إل مرة كل عام، ليبتاع�� كافة �لكتب على 
قر�ءتها.   ي��رغ��ب���ن  �ل��ت��ي  �ل�شن�ية  �ل��ك��ت��ب  ق��ائ��م��ة 
و�أ�شاف قائاًل: » تعترب �لكتب مبثابة هد�يا ر�ئعة 

لالحتفال بالعيد عند نهاية �ل�شهر �لف�شيل«. 
يف وقت �شابق من �لأ�شب�ع �لفائت، �فتتحت �شاحبة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  بنت  لطيفة  �ل�شيخة  �ل�شم� 
دبي،  جمل�ص  وع�ش�  للثقافة،  دبي  رئي�شة  مكت�م، 
�ش�ق تخفي�شات �لكتاب و�أثنت على �لتن�ع �حل�شي 
كتًبا  يت�شمن  �حل��دث، فه�  يقدمه  �ل��ذي  و�لثقايف 
�ملجالت  م��ن  و����ش��ًع��ا  ن��ط��اًق��ا  تغطي  ع��دي��دة  بلغات 
و�لإن�شانية،  و�لأدبية  �لعلمية  فيها  مبا  و�مليادين، 

وغريها من �ملجالت �لأخرى. 
 ويف ت��ع��ل��ي��ق ل��ه��ا ع��ل��ى �مل�����ش��ت��ج��د�ت، ق��ال��ت �إمي����ان 
�حلمادي، مدير ق�شم �ش�ؤون �ملكتبات مكلف يف دبي 
�لقيادة �لر�شيدة  »�لتز�ًما منا بت�جيهات  للثقافة: 
لتط�ير جمتمع قائم على �ملعرفة، ي�شرنا �أن ُنعلن 
وهذ�  �شاعة،   24 ط����ل  �أب��به  �شيفتح  �ملعر�ص  �أن 
بيئة ثقافية  لتعزيز  تعاوين يهدف  �ل��قع نهج  يف 
�لقطاعية  �أول�ياتنا  �إح��دى  مع  تت��فق  و�إبد�عية 
وجعل  م��ك��ان،  ك��ل  ويف  للجميع  �لثقافة  ت���ف��ري  يف 

�لقر�ءة عادة ي�مية«.
�ل��ذي ي�شم  �ملعر�ص  ب��اد وول��ف،  بيغ  يع�د معر�ص 
�لثالثة  ن�شخته  يف  �لكتب،  لتخفي�شات  �ش�ق  �أك��رب 
�أي وقت م�شى، وه� متاح للزو�ر  �أكرب من  بحجم 
مذهلة  كتباً  و�شيعر�ص  متتابًعا.   ي���ًم��ا   11 مل��دة 
 50% من  كبرية  بتخفي�شات  عالية  ج���دة  وذ�ت 

وحتى %80 عن �شعر �لبيع �ملحدد على كتب من 
جميع �لأن��ع �لأدبية؛ مثل: �لرو�يات �لب�لي�شية، 
وكتب �لطهي وكتب �أن�شطة �لأطفال وحتى �لكتب 
�لتي حققت �أف�شل �ملبيعات.  وكان �ملعر�ص قد فتح 
�أب��به يف �ل�شابق بني �لعا�شرة �شباًحا و�لثانية بعد 
مت���شل  ب�شكل  مفت�ح  �لآن  وه���  �لليل،  منت�شف 
ويعمل  �جل��م��ه���ر.  طلب  لتلبية  �شاعة   24 ط����ل 
�ل��ف��ري��ق ع��ل��ى جت��دي��د �مل��خ��زون ب����اآلف م��ن �لكتب 

��شتجابة لالإقبال �لكبري على �ملعر�ص.
بيغ  �لكتب  بيع  ملعر�ص  �مل�ؤ�ش�ص  �ل�شريك  و�أ�شاف   
باد وولف �أندرو ياب قائاًل: »عدنا لدبي بعد ت�قف 
م�ؤقت ��شتمر لعامني، ون�شعر ب�شعادة غامرة لروؤية 
ردود �لفعل �لتي تلقيناها يف �لي�م �لأول، و�شيقدم 
لزو�رنا.  �أك��رب  م��رون��ة  �شاعة   24 ط����ل  �فتتاحنا 
ت����ؤك���د م���ج��ة �ل�����زو�ر �ل��ت��ي ���ش��ه��دن��اه��ا ح��ت��ى �لآن 
�إمياين باأن �لقر�ءة ل تز�ل حمط �هتمام �لأطفال 
�لت�قيت �جلديد  �أن  و�أث��ق  و�لكبار على حد �ش��ء. 
�شي�شمح للقر�ء �ل�شغ�فني باأن ي�شبع�� حبهم لهذه 

�له��ية!« 
�شريكنا  للثقافة،  لدبي  للغاية  بالمتنان  »ن�شعر   
�لثقافة  وز�رة  يف  �ل��ر�ئ��ع  و�لفريق  �ل�شرت�تيجي، 
على  لها،  �لتابع  �لإع��الم  تنظيم  ومكتب  و�ل�شباب 
بالإ�شافة  �لل�ج�شتية،  �لأم����ر  يف  لنا  م�شاركتهم 
لالأ�شت�دي�هات  دب��ي  مدينة  �ل�شالة،  �شريك  �إىل 
على دعمهم �لكبري للفعالية، ول�شريكنا يف �لهدف 
مدينة دبي لالإنتاج مل�شاركتنا يف هدفنا �لذي يتمثل 
يف زيادة حم� �أمية �للغة �لإجنليزية ح�ل �لعامل، 

و�شريكنا �لرتويجي »فاي �أدفرتايزينغ« لتعظيمهم 
من ح�ش�رنا.«

بجعل  تتمثل  روؤي��ة  تاأ�شي�شه  منذ  �ملعر�ص  يحمل   
�لكتب يف متناول �لأطفال و�لكبار على حد �ش��ء، 
�لتكلفة،  م��ي�����ش���رة  �إت��اح��ت��ه��ا وج��ع��ل��ه��ا  م���ن خ���الل 
�أكرث  يف  �ل��ق��ر�ءة  ثقافة  ين�شر  �أن  ��شتطاع  وب��ه��ذ� 
�مل��ع��ر���ص كل  تاأ�شي�ص  و���ش��ارك يف  13 دول����ة.   م��ن 
�إجن، حيث ميثل فر�شة  ي��اب وجاكلني  �آن���درو  م��ن 
�لتي  �لكتب  ل�شر�ء  �لقر�ءة  وه����ة  للعائالت  ر�ئعة 

يرغب�ن بقر�ءتها. 
خالل  حما�شية  م�شابقات  ع��دة  �مل��ع��ر���ص  �شيقدم   
بامل�شاركة  �ل��ك��ت��ب  ه�����ة  �شيق�م  ح��ي��ث  ي���ًم��ا؛   11

�لكتب من  ربح رف كامل من  و�شيحظ�ن بفر�شة 
�شيح�شل  كما  �ل��ك��ت��ب.  تخفي�شات  ���ش���ق  معر�ص 
 200 بقيمة  ق�شائم  على  حمظ�ظني  فائزين   5
�ملعر�ص  �إم��ار�ت��ي من خ��الل ن�شر �ش�ر عن  دره��م 
 .BBWBookHaul# �لها�شتاج  با�شتخد�م 
 Little لكتب  رئي�شية  زو�ي���ا  �ملعر�ص  ويت�شمن 

Hippo و�لرتويج لكتب و�أدو�ت �مل�نت�ش�ري.
 تعد ن�شخة �ملعر�ص هذ� �لعام مبجم�عة �أو�شع من 
�لكتب �لتي �شتق�د هدف �ملعر�ص �لرئي�شي �ملتمثل 
كتًبا  ل��ل��زو�ر  ول��ت���ف��ر  للجميع  �لأدب  متعة  بن�شر 
من  �لتخفيف  يف  لت�شاعد  تناف�شية  باأ�شعار  ر�ئعة 

ع��ئق �لقر�ءة. 

معر�ض )بيغ باد وولف( .. اأكرب �شوق لتخفي�شات الكتب يف العامل

اأكادميية ال�شعر تعر�ض 138 من اإ�شداراتها خالل 
»معر�ض الكتاب الإماراتي«

ال�سورة على الإن�سان، هو التالم�ص مع تفا�سيل احلياة اليومية وق�ساياها ال�سغرية تاأثري  عنا�سر  اأقوى  من  ثالث:  بن  خليفة  • علي 
يف امل�سابقة الكربى واإقامة معر�سي اخلا�ص بالفوز  “هيبا” واأحلم  مع  الأول  فوزي  هذا  اجلنيبي:  • تركي 

فوزي الثاين يف م�سابقات “هيبا” والفوز يجعلني قادرا على توظيف م�ساهداتي حول العامل لتكراره دومًا هذا  ن�سر:  جنيب  • حممد 
مع “هيبا” .. وكلي فخر بارتباط ا�سمي بهذه املوؤ�س�سة العريقة  الثاين  فوزي  هذا  ماجي:  • اأنيم�ص 
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ينبغي اأن يكون للفنان قيمة فكرية وثقافية را�سخة

ح�شني فهمي: طريقة 
اأفكاري اأ�شهمت

 يف جنوميتي

�جلمال  عن  يتحدث�ن  • حني 
وو���ش��ام��ة �ل��رج��ال ل ب��د م��ن ذكر 
�أ�شهم  ف��ه��ل  ف��ه��م��ي،  ����ش��م ح�����ش��ني 

ذلك يف جن�ميتك عربياً وعاملياً ؟
- بل �أعتقد �أن من �أ�شهم يف جن�ميتي 
�أطرحها  �ل��ت��ي  �أف����ك����اري  ط��ري��ق��ة  ه���ي 
�ملقابالت  �أو  �ل�شحافية  �ل��ل��ق��اء�ت  يف 
يدرك  حينها  ف��امل�����ش��اه��د  �ل��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة، 

باأنني ل�شُت جمرد �شكل.
�جل��م��ال ي��اأت��ي وي��ذه��ب، وه��� م��ن عند �هلل 
باأن  �أن��ا من �خ��رتت  �شبحانه وتعاىل ول�شت 
�أك�����ن ب��ه��ذ� �ل�����ش��ك��ل، و�إمن����ا �أب�����ش��رت �حلياة 
فكرية  قيمة  للفنان  يك�ن  �أن  ينبغي  ه��ك��ذ�. 
قل�ب  يف  طيباً  �أث��ر�ً  ليرتك  ر��شخة،  وثقافية 
�ل�����ش��يء �شيبقى �إىل  �ل��ن��ا���ص، وب��اع��ت��ق��ادي ه��ذ� 

�لأبد، وكل جمال �آخر ه� ز�ئل ل حمالة.
• هذ� يدفعنا �إىل �لت�شاوؤل، عن عدم م�شاركتك 
�أنك متتلك �ملالمح  �أعمال ه�لي�ودية رغم  يف 

�لأوروبية و�خلربة �ل�شينمائية �لط�يلة ؟
�أ���ش���يل غري  ك��ان��ت  - لأن دم���ي م�����ش��ري، و�إن 
م�شرية. فاأنا ع�شت يف �أمريكا ملدة 7 �أع��م ما 
بني �لدر��شة و�لعمل يف �أحد �ل�شت�دي�هات يف 
ه�لي�ود، وكانت جتربة �كت�شفت خاللها �أنني 
�أحب  لأن��ن��ي  م�شر،  خ��ارج  �لعي�ص  �أ�شتطيع  ل 
�لإن�شان  م�شاعر  ع��ن  �أع���رّب  �أن  و�أح���ب  وطني 
�أثناء  �ل�ش�ي�ص  قناة  على  وقفت  مل��ا  �مل�شري. 
ت�ش�ير م�شاهدي يف فيلم )�لر�شا�شة ل تز�ل 
�أكت�بر، ع�شت   6 يف جيبي( و�ل��ذي تناول حرب 

�إح�شا�ص كل م�شري فخ�ر ب�طنه.

�ل��ف��ن��ان عمر  م��ع �شديقي  ك��ث��رية ج���د�ً  �أن���ه د�رت ح������ر�ت  �لعلم  م��ع 
�لعمل هناك  باأن  و�أخ��ربين حينها  �ل�شريف عن جتربته يف ه�لي�ود 

ُيفقدك �لإح�شا�ص بال�طن.
�أنغام، فما حقيقة تلك  �ملطربة  �إ�شاعة زو�جك من  �أخري�ً  • �نت�شرت 

�لإ�شاعة؟
- )ي�شحك(: هذه )�شقاوة �ل�ش��شيال ميديا( ملا حتب تت�شّلى بحد... 

تزوجه.
؟ �أنت  ترّد  فكيف  بال�شحك،  �لإ�شاعة  على  رّدت  • �أنغام 

- )و�أنا �شحكت كمان(.
على فكرة، �أنا �أحب �ش�ت �لفنانة �أنغام وهي �إن�شانة ر�قية جد�ً.

بالزو�ج؟ ُتفكر  • هل 
- )�شحك مط�ًل(: )ماقدر�ص �أفكر( لأن )مر�تي قاعدة جنبي(.

وماذ�  �لفن،  �أعطاك  ماذ�  �لنج�مية،  وهذه  �لتاريخ  هذ�  كل  • بعد 
�أعطيته �أنت يف �ملقابل؟

ُي��ق��ّدر بثمن، فهناك  �أع��ط��اين حب �جلمه�ر، وه��ذ� �حل��ب ل  �لفن   -
حم��ب���ن م��ن دول وق�����ار�ت، ع��رب��ي��ة وغ���ري ع��رب��ي��ة، يف ك��ن��د� و�أمريكا 

و�ل�شني و�أ�شرت�ليا.
�شاهدو�  �لذين  �لنا�ص،  من  بالغة  وحفاوة  حمبة  �أج��د  ذهبت  حيثما 
�أعمايل و�أحب�ها على مدى عق�د من �لزمن، وهذ� يف حد ذ�ته كان 

هدفاً من �أهد�يف.
ويف �ملقابل، �أعطيُت �لفن �ل�شينمائي كل �شيء �أمتلكه، وقدمت له كل 

ما ميكنني تقدميه.
عم�ماً  و�لفنية  �ل�شينمائية  �ل�شاحة  يف  ت��جدك  على  م�شى  • كم 

؟
- قر�بة �ل� 60 عاماً، يف حال ح�شبت در��شتي يف �ملعهد �لعايل لل�شينما 
يف  فمعيد�ً  �أ���ش��ت��اذ�ً،  �أ�شبحت  ثم  �شن��ت،   4 مل��دة  �ل�شتينات،  مطلع  يف 

�ملعهد.
بعدها �شافرت �إىل �أمريكا ل�شتكمال در��شتي يف جامعة UCLA ملدة 
��شتغلت  كما  �لفن�ن �جلميلة،  �ملاج�شتري يف  �شن��ت وح�شلت على   4

هناك ثالث �شن��ت.
ويف مطلع �ل�شبعينات عدت �إىل م�شر وبد�أت �لتمثيل �ل�شينمائي.

م�شرحيات...  وب�شع  و�مل�شل�شالت،  �لأف��الم  ع�شر�ت  ر�شيدك  يف   •
وجتربة يتيمة يف �لإذ�عة، ملاذ�؟

- بل هما جتربتان ولي�شت و�ح��دة، حيث قدمت يف �لإذ�ع��ة م�شل�شاًل 
مع  �لأخ��رية(  )�لليلة  وم�شل�شل  �أحياناً(،  �خلبز  قبل  )�حل��ب  بعن��ن 

�لفنانة �شعاد ح�شني.
�أي�شاً لدّي 11 م�شرحية، منها 3 م�شرحيات حققت جناحاً كبري�ً جد�ً، 

كما نلت جائزة �أف�شل ممثل م�شرحي عن �إحدى هذه �مل�شرحيات.
بعن��ن  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�شينما  دور  يف  ح��ال��ي��اً  ُي��ع��ر���ص  فيلم  ل��دي��ك   •
)�مل��ل��ح��د(، فكيف  ل��ه وع��ن����ن��ه  �لتح�شري  �آخ��ر يتم  )�ل��ك��اه��ن( وفيلم 

ت�شف �أ�شد�ء �لأول، وما هي تفا�شيل �لثاين ؟
- �حلمدهلل، ففيلم )�لكاهن( حقق ردود فعل طيبة جد�ً، حيث تدور 

�أحد�ثه ح�ل جرمية قتل م�شّ�قة، وهناك �أحد�ث �أخرى م�شتقلة.
و�حلرية  �لديني  �لت�شّدد  ي�شتهدف  فه�  )�مللحد(  �إىل  بالن�شبة  �أم��ا 
و�لده،  ت  تزمُّ ب�شبب  �أحل��د  �شاب  خالل  من  ذلك  ويتمثل  �لعقائدية، 
�أجعله  �أن  و�أح��اول  �ل�شاب،  لهذ�  �لنا�شح  �لعم  دور  �لفيلم  يف  و�أج�شد 

يرت�جع عن هذه �لأفكار �لإحلادية و�إعادته �إىل �لإ�شالم من جديد.
• بعد 21 �شنة، منذ تخليك عن رئا�شة مهرجان �لقاهرة �ل�شينمائي، 

تع�د هذ� �لعام... ما �أ�شباب �لتخلي، وكيف �شتك�ن �لع�دة؟
- ب�شر�حة �أنا مل �أتخلَّ �إل ل�شبب و�حد وه� ل�شخ دماء جديدة، بعد 
�لعام  علّي يف  ُعر�ص  كما  للمهرجان،  رئا�شتي  �شن��ت متتالية من   4
قيامي  عدم  عن  �عتذرت  ولكنني  جمدد�ً  �لرئا�شة  �أت�ىل  �أن   2018
بهذه �ملهمة بد�عي �ل�شفر و�لن�شغال يف �لأعمال �ل�شينمائية، ويف تلك 
جميل  �شاب  وه�  حفظي،  حممد  �لأ�شتاذ  �شديقي  تعيني  مت  �لفرتة 
جمه�د�ً  ق��دم  �أن��ه  كما  �لعائلة،  �إىل  متتد  ق�ية  عالقة  به  وتربطني 

كبري�ً يف �ملهرجان.
ب��د�ً من  �أج��د  �أخ���رى، ومل  �ملهمة م��رة  �ل�شنة عر�شت علّي  لكن ه��ذه 

�مل��فقة، و�إن �شاء �هلل �شاأقدم كل ما با�شتطاعتي.

�سعيد بتج�سيد �سخ�سية امل�سري طنطاوي

اأحمد بدير: )الختيار 3(
 تناول ق�شايا مهمة يف تاريخ م�شر

كبري�ً  جناحاً  حقق  )�مل�شل�شل  بدير:  و�أ�شاف 
ب��د�ي��ة �شهر  م��ن��ذ ع��ر���ص �حل��ل��ق��ة �لأوىل م��ع 
رم�������ش���ان، وك���ن���ت �أع������رف �أن�����ه ي�����ش��ري يف هذ� 
�لجت��اه، وه��ذ� جعل عنا�شر �لإخ�����ن يطلق�ن 
جتاهي �لإ�شاعات و�لأكاذيب ح�ل وفاتي، وهذ� 

يدل على جناح دوري(.
ي���ؤدي دور  �ل��ذي  وتابع: )�لفنان يا�شر ج��الل، 
�لرئي�ص �ل�شي�شي، تعاون معي ب�شكل كبري ط��ل 
حلقات �لعمل، نظر�ً لرتباط �مل�شري طنطاوي 
�لفرتة، ونق�م  �ل�شي�شي ط��ل هذه  و�لرئي�ص 
ب��اجل��ل������ص ل��ف��رت�ت ط���ي��ل��ة ل��ع��م��ل حت�شري�ت 
كا�شفاً  �لت�ش�ير(،  ب��دء  قبل  عديدة  وب��روف��ات 
عن �أن تر�شيحه للم�شاركة يف )�لختيار 3(، 
�مل��خ��رج بيرت ميمي، )ن��ظ��ر�ً لقرب  ج��اء م��ن 
وقمت  ط��ن��ط��اوي،  �مل�����ش��ري  وب���ني  بيني  �ل�شبه 
بالتح�شري �جليد حتى يخرج �لدور على �أعلى 
�لتي تخلد  �لتاريخية  م�شت�ى لأنه من �لأعمال 

يف تاريخ م�شر، ل�شيما و�أن �شخ�شية �مل�شري طنطاوي كانت تتميز وتت�شم 
بالهدوء، لذ� قمت بتقم�ص �لدور وخروجه بامل�شت�ى ذ�ته(.

و�أكد بدير �أنه مل ي��جه �أي �شع�بات خالل �لت�ش�ير، )لأنني عا�شرت هذ� 
�حلدث �ملهم من تاريخ �ل�طن، 

و�أعلم �لأحد�ث �لتي وقعت، ما جعلني �أتقن �لدور، �لذي حقق يل �أمنية �أن 
�أ�شارك يف �لعمل من �جلزء �لأول(.

�شهر  خالل  �لآن  حتى  م�شتمر  )�لت�ش�ير  قال:  �لت�ش�ير،  ك��لي�ص  وح�ل 
�لإجر�ء�ت  �تباع  مع  كثري�ً،  به  من�شغل  و�أن��ا  قليلة،  �أي��ام  و�أمامنا  رم�شان، 
�لفنانني حتى ل  على جميع  ك�رونا، حفاظاً  مل��جهة فريو�ص  �لحرت�زية 
يحدث �أي حالت �إ�شابة ت�ؤدي �إىل ت�قف �لت�ش�ير، مع �حلفاظ على �شالمة 

جميع �أطقم �لت�ش�ير(.
للم�شاهدين،  �ملفاجاآت  من  �لعديد  تباعاً  �شتك�شف  �حللقات  �أن  �إىل  و�أ�شار 
وتتناول ق�شايا وم��قف مهمة حدثت يف م�شر، قبل ث�رة 30 ي�ني�، �إىل 

�أن �نت�شر �ل�شعب يف هذه �لث�رة.
و�أكد �لفنان �أحمد بدير، 

�أنه ل يعلم �إذ� كان هناك جزء ر�بع من �مل�شل�شل، )لأن هذ� يتم �إعد�ده من 
جانب �مل�ؤلف وخمرج �لعمل و�ل�شركة �ملنتجة(.

بعفويته اجلميلة، وخفة دمه املعهودة، رّد الفنان امل�سري القدير ح�سني فهمي على �سوؤال 
حول اإمكانية زواجه للمرة الثامنة، مازحًا بالقول: )ماقدر�ص اأفكر بالرتباط حاليًا لأن 
مراتي جنبي(، نافيًا يف الوقت ذاته اإ�ساعة زواجه من املطربة اأنغام، م�سريًا اإىل اأن م�سدر 

تلك الإ�ساعة هو )�سقاوة ال�سو�سيال ميديا ملا حتّب تت�سّلى بحّد(.
يف هذا احلوار حتّدث ح�سني فهمي حياته اخلا�سة وبداياته الفنية، اإىل جانب اآخر 

اأعماله ال�سينمائية..

 ،)3 )الختيار  م�سل�سل  يف  مل�ساركته  الكبرية  �سعادته  بدير،  اأحمد  امل�سري  الفنان  اأبدى 
)كونه عماًل دراميًا وطنيًا يحكي وقائع حقيقية يف تاريخ م�سر احلديث(، لفتًا اإىل اأنه 
يرى اأن جت�سيده ل�سخ�سية امل�سري حممد ح�سني طنطاوي )رئي�ص املجل�ص الع�سكري وزير 
التي  الأعمال  اأهم  من   ،)2011 العام  يف  يناير   25 ثورة  اأحداث  اأثناء  امل�سري  الدفاع 

قدمها يف م�سريته الفنية.
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مواد غذائية ل ين�شح 
بتناولها �شوية

بعدم  �لرو�شية  �لتغذية  خبرية  م�ر�ف�شكايا،  يكتريينا  �ل��دك��ت���رة  تن�شح 
�جلمع بني �لبطاط�ص و�للح�م وبني �لع�شائد و�حلليب.

وت�شري �خلبرية يف حديث ل�كالة ن�ف��شتي �لرو�شية لالأنباء، �إىل �أنه "من 
�حلي��ين  �لأ�شل  ذ�ت  وخا�شة  و�لربوتينات  �لن�ش�يات  بني  �خلطاأ �جلمع 
ومنتجات  �حلليب  مع  وكذلك  �للحم(  مع  �لبطاط�ص  �للحم،  مع  )�خلبز 
�لألبان �ملخمرة )�لع�شيدة مع �حلليب، �لع�شيدة مع �ل�شكر( ومع �لف��كه 

وع�شائر �لف��كه".
وفقا  �شحيحة  ب�ش�رة  �له�شمي  �جلهاز  عمل  للج�شم  �ملهم  من  وت�شيف، 

خل�شائ�شه:
- �شرعة ه�شم �مل��د �لغذ�ئية �ملختلفة؛

- وكل مادة حتتاج �إنزميات خا�شة له�شمها و�مت�شا�شها؛
- �إفر�ز ع�شري �ملعدة له�شم �لأطعمة �ملختلفة يك�ن خمتلفا؛

�لكرب�هيدر�ت فتحتاج  �أما  �إىل و�شط حام�شي،  �لربوتني يحتاج  - ه�شم 
�إىل و�شط قاعدي.

وت�شري، �إىل �أن تناول م��د غذ�ئية غري مت��فقة يجرب �جل�شم على �إنفاق 
كمية كبرية من �لطاقة له�شمها. فعندما يتم ه�شم مادة ما، ومل"يكتمل 
ه�شم مادة �أخرى خمتلفة" ي�شطرب عمل �لأمعاء، وتبد�أ عملية �لتعفن 
ل  وبالتايل  ميت�ص،  ومل  يه�شم  مل  �لطعام  �أن  �إىل  ت�شري  �لتي  و�لتخمر، 

ي�شتفيد �جل�شم من �مل��د �ملغذية، وترت�كم فيه �ل�شم�م.

طبيبة حتدد �شبب تدهور الروؤية احلاد
نق�ص  �أن  �ل�شماء،  �لغدد  �أخ�شائية  ب�ت�شاروفا،  تاتيانا  �لدكت�رة  �أعلنت 

فيتامني А يف �جل�شم ي�ؤدي �إىل تده�ر �لروؤية )�لعمى �لليلي(.
�أن  �إىل  لالأنباء،  �لرو�شية  ن�ف��شتي  ل�كالة  حديث  يف  ب�ت�شاروفا،  وت�شري 
ي�شاعد على عمل  للروؤية، حيث  �ملهمة  �لفيتامينات  �أح��د  ه�   А فيتامني 

�لع�شب �لب�شري ويق�ي ع�شالت �لعني.
و�ن�شد�د  �لقرنية  ج��ف��اف  �إىل  ي����ؤدي  �لفيتامني  ه��ذ�  نق�ص  �إن  وت�شيف، 

�لقن��ت �لدمعية.
على  ط�يلة  ف��رتة  يق�شي  �شخ�ص  لكل  م��األ���ف  �لإح�شا�ص  "هذ�  وت��ق���ل، 
"�لعمى  ب�  �لإ�شابة  А ه�  �أن من ع��قب نق�ص فيتامني  �لكمبي�تر. كما 
�لتقاط  �لعني من  تتمكن  ل  �لظالم، حيث  �لروؤية يف  �أي �شعف  �لليلي"، 

�حلد �لأدنى من �ل�ش�ء".
من   А فيتامني  على  �حل�ش�ل  ب�شه�لة  ميكن  �أن��ه  �إىل  �لدكت�رة،  وت�شري 
ع�شائر �خل�شرو�ت �لطازجة فقط. وكذلك من �أطعمة ذ�ت �أ�شل حي��ين. 
 19( �لفيتامني  ه��ذ�  م��ن  ن�شبة  �أع��ل��ى  على  يحت�ي  �ل�شمك  زي��ت  �أن  كما 
وكبد  ملغم   12 على  �ل��دج��اج  كبد  م��ن  غ��ر�م   100 ملليغر�م(، وحت��ت���ي 
�لبقر على 8.2 ملغم وكبد �شمك �لقد على 4.4 ملغم وكبد �ل�شاأن على 

ملغم.  3،6

؟ ن�سرها  وكيف  بطليمو�ص  نظرية  �سحح  الذي  العامل  هو  • من 
حياته  طيلة  ين�شرها  مل  ولكنه  �لب�لندي  ك�برينيكا�ص  ه�  �لعامل   -
مائه  من  �كرث  وبعد   1543 �شنة  وت�فى  �لكني�شة  غ�شب  من  خ�فا 

�شنة من وفاته �علن هذه �لنظرية �لعامل �لملاين كيبلر.
املوظفني  امتحان  نظام  اتبعت  دولة  اول  هي  من   •

قبل التوظيف وما هو نوع المتحان ؟
�ملعل�مات  �متحان يف  وك��ان  �مليالد  قبل  �لثاين  �لقرن  �ل�شني يف  - يف 

�لعامة و�ل�شعر و�لعزف و�لفرو�شية؟
على  البحار  يف  مراكزهم  حتديد  يف  البحارة  يعتمد   •
النجم يبقى  ال�سمايل، فهم يعرفون ان هذا  القطب  جنمة 
وموقعهم فكم  ا�سا�سه يحددون اجتاههم  ال�سمال وعلى  يف 

عدد النجوم التي ت�سكل النجم القطبي ال�سمال؟
- �لنجم �ل�شمايل جنم و�حد فقط.

الإن�سان؟ ج�سم  يف  مادة  اأ�سلب  هي  • ما 
�ملينا بالأ�شنان

العادي؟ الإن�سان  ج�سم  يف  �سلعًا  • كم 
�شلعاً  24

 . م   1947 عام  تاأ�ش�شت  �لأمريكية  �ملخابر�ت  وكالة  �أن  تعلم  • هل 
 . م   1934 عام  �إر�شالها  �مل�شرية  �لإذ�عة  • بد�أت 

 • بد�أ ��شتخد�م �لعمالت �ل�رقية فى بد�يات �حلرب �لعاملية �لأوىل عام 1914 م فى �جنلرت� ولكن �لدولة 
�شاحبة فكرة �لعملة �ل�رقية هى �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية .

 . م   1768 �شنة  ��شرت�ليا  قارة  �لجنليزى  �ملالح  ك�ك  جيم�ص  �لكابنت  • �كت�شف 
. �لتاريخ  باأب�  �مللقب  ه�  هريودوت  �لإغريقى  �مل�ؤرخ  �أن  تعلم  • هل 

�لإبل. من  �أط�ل  فرتة  ماء  بدون  تبقى  �أن  ميكنها  و�لفئر�ن  �لزر�فات  �أن  تعلم  • هل 
�أ�شنان. طبيب  �إخرتعه  بالإعد�م  �خلا�ص  �لكهربائي  • �لكر�شي 

ميت. كان  ل�  حتى  فمه  خارج  وجذبه  ل�شانه  �إم�شاك  ميكن  ل  • �لتم�شاح 
�لرجال. عي�ن  �شعف  ترم�ص  �لن�شاء  • عي�ن 

. �جلن�شية  �أملانى  وه�  رونتجن  ك�نر�د  وليم  ه�  �إك�ص  �أ�شعة  • مكت�شف 
 1895 عام  ذلك  وكان  �لر�دي�  خمرتع  ه�  مارك�نى  ج�لييلم�  �لإيطاىل  • �لعامل 

. �لنفي�ص  �بن  ه�  �ل�شغرى  �لدم�ية  �لدورة  • مكت�شف 

حتدي الأقوياء

اخلميس   21  إبريل    2022  م   -    العـدد   13525  
 Thursday     21   April   2022   -  Issue No   13525

 

ال�سبانخ 
للتغذية  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ر�ب��ط��ة  �أ����ش���ارت 
من  و�ح������دة  ت��ع��د  �ل�����ش��ب��ان��خ  �أن  �إىل 
لل�شحة،  �ملفيدة  �خل�����ش��ر�و�ت  �أك��رث 
�لعديد من  نظر� لأنها حتت�ي على 

�لعنا�شر �لغذ�ئية �لهامة للج�شم.
وفيما يلي بع�ص �لأ�شباب �لتي تدع� 

لتناول �ل�شبانخ ي�ميا:
- تعزيز �ل�شحة �لعامة: على �لرغم 

فاإنها متد  �ل�شبانخ،  كمية �حلديد يف  تقييم  �ل�شيء يف  بع�ص  �ملبالغة  من 
تناول  وعند  �لأخ���رى،  باخل�شر�و�ت  مقارنة  �أك��رب  بكمية  بالفعل  �جل�شم 
�ل�شبانخ ي�ميا فاإن �جل�شم �شيح�شل على كمية كبرية بالفعل من �حلديد، 
�أنها متد �جل�شم ببع�ص �لعنا�شر �لغذ�ئية �لهامة مثل فيتامني )ج(  كما 

وفيتامني )�أ( للحفاظ على �لعينني و�ملغني�شي�م لتنظيم �شغط �لدم.
- منح �جل�شم �ملزيد من �لق�ة: يعمل �لب�تا�شي�م �مل�ج�د يف �ل�شبانخ على 

تق�ية �لع�شالت، كما �أن �لنرت�ت تغذي خاليا �لع�شالت وجتعلنا �أق�ى.
�حلر�رية،  �ل�شعر�ت  من  �لقليل  على  حتت�ي  �ل�شبانخ  �ل����زن:  �إنقا�ص   -

وبالتايل فاإنها من �خل�شر�و�ت �ملثالية لإنقا�ص �ل�زن.

يحكي �ن رياح �خلريف تقابلت مع �ع�شار �ل�شتاء و�شم�ص �ل�شيف.. وبطريقهم �لقى كل منهم حتيته على �لآخر 
ووقف�� يتحدث�ن معا كال عن حاله فاخذو� يف �شرد ق�تهم ومقدرتهم و�نته�� �ىل �خل�شام حيث �ن �ل�شم�ص 
قالت �نها �لق�ى.. وهي وحدها �لق�ى فقرر �جلميع �لحتكام �ىل �ول من مير عليهم، هنا مر عليهم بركان 
غا�شب كان يف طريقه �ىل مكمنه فعرف منهم ما حدث فقال كلمته �لعجيبة لي�شت �ل�شم�ص ول �لإع�شار ول 

�لرياح بل �نا ..تعال�� لنذهب �يل جزيرتي وليجرب كل و�حد فينا ق�ته.
�جتمع �لأربعة يف جزيرة �لربكان وكانت رياح �خلريف علي عجلة من �أمرها فاقرتبت من بع�ص �شكان �جلزيرة 
وهبت عليهم بكل ما فيها من ق�ة فحركت �لأ�شجار وجعلتها تتمايل ب�شدة و�أ�شرع �ل�شكان بالختباء وطارت 
�لثمار من على �لأ�شجار تتدحرج على �لر�ص يف غ�شب وتطايرت �أور�ق �ل�شجر ودخلت يف كل مكان مما �شبب 
�ل�شتاء ي�شحك بق�ة ثم بد�أ عمله  �إع�شار  �لن��فذ و�لأب����ب وخلدو� للن�م، هنا وقف  �ل�شكان فاأغلق��  غ�شب 
�أور�ق �لأ�شجار �ملت�شاقطة تدور وتلتف يف دو�مة ح�ل نف�شها و�لأ�شجار متيل و�ش�ت  ف�ر� ب�شهيق ق�ي جعل 
�شهيقه يجعل يف �ملكان �شجة كبرية وكاأنه حمركات طائرة وفجاأة �طلق زفريه بق�ة ليقتلع �لأ�شجار وتطري 
�أ�شقف �لبي�ت �خل�شبية وبع�ص جدر�نها ومل ي�شتطع �لأهايل فعل �شيء فهرع�� �إىل �ملخابئ لينقذو� �أنف�شهم 
�لبي�ت  لتغرق  و�ل�ش��رع  �ل�ش��طئ  �ىل  وخرجت  �لأم�����ج  هاجت  مكان..  كل  يف  ف�شاد�  ه�  ويعيث  و�شغارهم 
�لإع�شار  فاخذ  كل مكان  �ل�شر�خ  وعم  �ش�ء�  �لأم��ر  ف��ز�د  كافيا  لي�ص  �لبحر  ماء  ك��اأن  ب�شدة  �لأمطار  وهطلت 
ي�شحك مبتهجا.. هنا غ�شبت �ل�شم�ص لق�ش�ته ف�شعدت �ىل كبد �ل�شماء و�أ�شرقت بق�ة و�أخذت تزيد حر�ر�تها 
�لنا�ص من  �ملياه تتبخر ب�شرعة وكل �شئ يجف ويجف وخرج  تدريجيا ف�شخن كل �شئ على �جلزيرة و�أخ��ذت 
هنا  �لظل..  بحثا عن  �ملكان  يهرب�ن من  وب��د�أو�  �أج�شادهم  به  ليربدو�  �ملاء  �له��ء ويطلب�ن  بي�تهم يطلب�ن 
�شحك �لربكان وقال هدوء.. هدوء من ف�شلكم تعال�� لناأخذ بع�ص �لر�حة.  ومع تلك �ل�ش�يعات �لقليلة وبعد 
�ن �رتاح �شكان �جلزيرة هب �لربكان ب�شرعة ون�شط و�خذ يزجمر بق�ة �أكرث و�أكرث ثم بد�أ يطلق حممه �ملميتة 
ودخانه �مل�شم�م وغباره يت�شاعد يف كل مكان ويقذف �لنري�ن يف كل �جتاه.. وه� ي�شرخ وكاأنه عفريت.. ومل 
مي�ص وقت ط�يل حتى �أ�شبحت �جلزيرة مهج�رة من �شكانها.. �شحك �لربكان وقال من �لأق�ى.. مل ي�شمع 
ج��با ير�شيه فثار �أكرث.. هنا �جتمعت عليه �لرياح و�لإع�شار و�ل�شم�ص وتكاتف�� معا وبعد فرتة مل يعد �حد 

ي�شمع �ش�ت �لربكان وترك�� �جلزيرة م�شرورين ليع�د �إليها �شكانها فيما بعد.

امراأة م�سلمة توؤدي �سالة الع�سر يف م�سجد ال�ستقالل الكبري يف جاكرتا خالل �سهر رم�سان املبارك. ا ف ب

ح��يل  در��شتهم  بعد  للباحثني  �ت�شح  �أن��ه  �إىل   ،Nutrients جملة  وت�شري 
200 بحث علمي من�ش�ر، �أن تناول �لقه�ة باعتد�ل 3-5 فناجني يف �لي�م، ل 
يلحق �أي �شرر بعملية �له�شم، بل على �لعك�ص يخف�ص من خطر ن�ش�ء �حل�شى 
يف كي�ص �ملر�رة و�لإ�شابة بالتهاب �لبنكريا�ص وبع�ص �أمر��ص �لكبد. لأنها حتفز 
ت�ؤثر يف  كما  �لطعام.  له�شم  �ل�شرورية  و�لبنكريا�ص  و�ل�شفر�ء  �ملعدة  �إف��ر�ز�ت 
ميكروبي�م �لأمعاء وتقل�ص جدر�ن �لق�ل�ن �ل�شروري ملرور �لطعام عرب �جلهاز 

�له�شمي.
باعتد�ل يحفز  �لقه�ة  تناول  �أن  در��شة علمية،   194 نتائج  و�ت�شح من حتليل 

تاأثري�  لها  و�أن  �لأمعاء،  �ملفيدة" يف  "�لبكترييا  عدد  من  ويزيد  �له�شم  عملية 
وقائيا للكبد مبا يف ذلك �شد �لأور�م �خلبيثة.

و�أظهرت �لنتائج، �أن �لقه�ة حتفز �إفر�ز هرم�ن �له�شم "�جلا�شرتين" وحم�ص 
�لهيدروكل�ريك، �للذين ي�شاعد�ن على ه�شم �لطعام يف �ملعدة. كما حتفز �لقه�ة 
�إفر�ز هرم�ن ك�لي�شي�شت�كينني، �لذي يزيد من �إنتاج �ل�شفر�ء وي�شاهم يف عملية 
�له�شم �أي�شا. و�ت�شح من نتائج هذه �لدر��شة، �أن �لقه�ة حتفز حركة �لق�ل�ن 
�لقه�ة  بد�ئل  من  �أف�شل  باملئة   23 وبن�شبة  �مل��اء،  من  �أف�شل  باملئة   60 بن�شبة 

�خلالية من �لكافيني. �أي �أن �لقه�ة قادرة على تخفيف �لإم�شاك �ملزمن.

ما تاأثري القهوة يف عملية اله�شم؟


