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وجود هدف يف احلياة يقلل خطر الإ�صابة باخلرف
�أظهرت در��شة حديثة �أن �ل�شعور بهدف �أو معنى يف �حلياة ميكن �أن 

يقلل من خطر �لإ�شابة باخلرف.
ور�جع �لباحثون �أدلة من ثماين �أور�ق من�شورة م�شبًقا ت�شمنت بيانات 
�أن وجود  ق���ار�ت، ووج���دو�  ث��اث  �ل�شن عرب  62250 من كبار  من 
هدف �أو معنى �أعلى يف �حلياة كان "مرتبًطا ب�شكل كبري" بانخفا�ض 

خطر �لإ�شابة باخلرف و�ل�شعف �لإدر�كي.
بال�شعف  �لإ�شابة  معدل  بانخفا�ض  مرتبًطا  بالهدف  �ل�شعور  وكان 
�لإدر�ك��ي �شريرًيا بن�شبة 19 يف �ملائة، وهذ� يعني �أنهم كانو� تقريًبا 
وهذ�  و�لتفكري.  و�ل��ل��غ��ة  �ل��ذ�ك��رة  ق���در�ت  للتدهور يف  �ح��ت��م��اًل  �أق���ل 
ولكنه  �خل��رف،  خطورة  بنف�ض  لي�ض  �لإدر�ك���ي  �ل�شعف  من  �مل�شتوى 

يزيد من خطر �لإ�شابة بهذه �حلالة.
قد  �حلياة  يف  هدف  بوجود  �ل�شعور  �أن  �إىل  �ل�شابقة  �لدلئل  وت�شري 
يف  �للتهابات  بتقليل  ويرتبط  �لإج��ه��اد  من  �لتعايف  يف  مفيًد�  يكون 

�لدماغ، وكاهما قد يرتبط بانخفا�ض خطر �لإ�شابة باخلرف.
ا  وقد يكون �لأ�شخا�ض ذوو �لإح�شا�ض �لعايل بالهدف �أكرث ميًا �أي�شً
�أنف�شهم �جتماعًيا،  �أن�شطة مثل �لتمارين و�إ�شر�ك  �إىل �لنخر�ط يف 
مما قد يحميهم من خطر �لإ�شابة باخلرف، بح�شب �شحيفة ديلي 

ميل �لربيطانية.
كوليدج  جامعة  من  �شتوت،  جو�شو�  �لدكتور  �لرئي�شي  �ملوؤلف  وق��ال 
لندن "ميكن �أن ت�شتفيد بر�مج �لوقاية من �خلرف للفئات �ملعر�شة 
�لأولوية  �إع���ط���اء  �ل��رف��اه��ي��ة م��ن خ���ال  ع��ل��ى  ت��رك��ز  و�ل��ت��ي  للخطر 
جمرد  من  ب��دًل  �لنا�ض،  حلياة  ومعنى  هدًفا  حتقق  �لتي  لاأن�شطة 

�أن�شطة �ملتعة �لتي قد تزيد من �حلالة �ملز�جية �لإيجابية".

ملاذا ل ي�صاب معظم املدخنني ب�صرطان الرئة؟
على �لرغم من حقيقة �لتحذير باأن "�لتدخني �شبب رئي�شي ل�شرطان 
�لرئة"، �إل �أن �أقلية فقط من �ملدخنني ي�شابون بهذ� �ملر�ض. وتف�شري�ً 
�آليات حتميهم  لذلك قالت در��شة جديدة �إن بع�ض �ملدخنني لديهم 

من �أور�م �لرئة عن طريق �حلد من طفر�ت �حلم�ض �لنووي.
وبح�شب موقع "�شاين�ض د�يلي"، يوؤدي هذ� �لكت�شاف �إىل �جتاه بحثي 
يو�جهون خطر  �لذين  �ملدخنني  ه��وؤلء  للم�شاعدة يف حتديد  جديد 
�لإ�شابة ب�شرطان �لرئة، ويحتاجون �إىل مر�قبة دقيقة ب�شكل خا�ض.
وي�شاب عدد قليل جد�ً من غري �ملدخنني ب�شرطان �لرئة، بينما تبلغ 

ن�شبة �لإ�شابة بني �ملدخنني بني 10 و20 باملائة.
كلية  من  �لدر��شة  يف  �مل�شارك  �شبيفاك،  �شيمون  �لربوفي�شور  وق��ال 
"قد تكون هذه خطوة هامة نحو  بنيويورك:  �أين�شتاين  �أل��ربت  طب 
�لوقاية و�لك�شف �ملبكر عن خماطر �لإ�شابة ب�شرطان �لرئة، تختلف 
يف  �ملر�ض  ملكافحة  �لازمة  �حلالية  �لهائلة  �جلهود  عن  م�شارها  يف 

مرحلة متاأخرة".
و�أ�شتاذ علم  �لدر��شة  �مل�شارك يف  �ملوؤلف  �لربوفي�شور جان فيج  وقال 
�لور�ثة يف جامعة جياوتونغ ب�شنغهاي: "ميكن �أن تقدم طرق ت�شل�شل 
متييزها  ي�شعب  ت�شل�شلية  �أخ��ط��اء  �خللية  �أح���ادي  �لكامل  �جلينوم 
عن �لطفر�ت �حلقيقية، وهو عيب خطري عند حتليل �خلايا �لتي 
حتتوي على طفر�ت نادرة وع�شو�ئية، وقد قمنا بحل �مل�شكلة من خال 

تطوير تقنية ت�شل�شل جديدة تف�شر �أخطاء �لت�شل�شل وتقللها".

�صمغ النحل كنز جلمال الب�صرة
�أو   Propolis للربوبولي�ض  "هاوت.دي" �أن  �جلمال  بو�بة  �أوردت 
�إنه ميتاز بتاأثري مثبط  �لب�شرة، حيث  "�شمغ �لنحل" فو�ئد جلمال 
�لق�شاء  على  ويعمل  و�لفطريات،  للبكترييا،  وم�شاد  لالتهابات، 
على حب �ل�شباب و�لبثور، وي�شاعد على ت�شريع وترية متاثل �جلروح 

لل�شفاء.
�لأك�شدة،  مب�شاد�ت  غني  �لربوبولي�ض  �أن  �لأملانية  �لبو�بة  و�أ�شافت 
�لب�شرة  تهاجم خايا  �لتي  �حل��رة   باجلذور  يعرف  ما  �لتي حت��ارب 
يزخر  ذلك،  �إىل  وبالإ�شافة  �لتجاعيد.  بال�شيخوخة وظهور  وتعجل 
و�لبوتا�شيوم،   ،H و�ملعادن مثل فيتامني  بالفيتامينات  �لربوبولي�ض 
و�لكال�شيوم، و�ملاغني�شيوم، و�حلديد، و�لأحما�ض �لأمينية، ما مينح 

�لب�شرة بنية قوية مفعمة بال�شحة وت�شع ن�شارة وحيوية.
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ليبيا.. طبق البازين 
التقليدي يف رم�صان

على طاولة يف مطبخ جماعي كبري يف طر�بل�ض، ت�شطف ع�شر�ت من قطع 
ليبي  طبق  �إىل  �لطهاة  يحولها  بينما  ق��ب��اب،  �شكل  يف  �مل�شنوعة  �لعجني 

تقليدي �شهري ُيعرف با�شم �لبازين.
يتم توزيع �لوجبة �ل�شعبية على �لعائات و�ملارة يف �شهر رم�شان.

يتكون طبق �لبازين من عجينة كبرية م�شنوعة من دقيق �ل�شعري، تقدم 
و�شط يخنة فاخرة تعتمد على �لطماطم.

�إذ يتطلب  لكن �لنكهات �جلميلة �لتي يقدمها �لطبق ل تتحقق ب�شهولة، 
�شنع �لبازين عملية �شاقة خللط �لعجينة �ل�شميكة بع�شا ل�شاعات.

وقال �لطاهي ع�شام �لتايب )48 عاما( " طريقة حت�شري �لبازين �شعبة 
�ل�شيام متعبة  بال�شاعات، وتاأخذ جهد وبد�أت يف  تاأخذ وقت تقريبا  �شوية 

للنا�ض".
دفع  ما  هي  و�شعبة  معقدة  عمليات  حتتاج  �لتي  �شناعته  �شعوبة  وكانت 
�لطبق  يجعلو�  لكي  �ل��وج��ب��ة،  ت��وزي��ع  م��ب��ادرة  لبدء  �ملتطوعني  م��ن  بع�شا 

�ل�شعبي يف متناول �لكثريين خال �شهر رم�شان.
يتم �لتربع مبكونات �لوجبات من قبل �ملطاعم �ملحلية �أو �ل�شكان �لر�غبني 

يف دعم �مل�شروع، �لذي �أثبت �أنه يحظى ب�شعبية كبرية.
على  عاجزين  يز�لون  ول  يومياً،  وجبة   200 من  يقرب  ما  �لطهاة  يعد 

تلبية �لطلب.
قال �أحد �شكان طر�بل�ض �لذي كان يقف يف طابور توزيع �لبازين �إن هناك 

فرحة خا�شة مرتبطة بتناول �لطبق.

وات�صاب يبهر العامل.. 
ويقدم خدمة جديدة

�لتو��شل  تطبيق  �أن  �إخ��ب��اري  تقرير  ذك��ر 
خدمة  �إدخ���ال  "و�ت�شاب" يعتزم  �ل��ف��وري 
جماليا  ط���اب���ع���ا  ي�����ش��ف��ي  مب����ا  �ل����ر�����ش����م، 
ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م �ل��ت��ط��ب��ي��ق. وق����ال موقع 
�لإخ������ب������اري   )WABetaInfo(
�أن  "و�ت�شاب"،  �أخبار  يتابع  �ل��ذي  �لتقني 
�لتطبيق يجهز �أدو�ت ر�شم جديدة لبع�ض 
�لن�شخة  ي�شتخدمون  �لذين  �لأ�شخا�ض 
�لتي تعمل  �لأجهزة  �لتجريبية منه على 
بنظام "�آي �أو �أ�ض"، �مل�شغل لهو�تف �آيفون. 
يخطط  "و�ت�شاب"  �أن���ه  �مل��وق��ع  و�أ����ش���اف 
لتو�شيع نطاق ن�شاط هذه �لأدو�ت يف وقت 
لحق، بعد تثبيت حتديث جديد للتطبيق. 
و�أدو�ت �لر�شم �جلديدة يف �لتطبيق هي: 
وعمليا،   .)blur( طم�ض  و�أد�ة  قلمان 
م�شتخدمي  ل��دى  م��وج��ودة  �لطم�ض  �أد�ة 
هو�تف  ي�شتعملون  �ل��ذي��ن  "و�ت�شاب" 
�ل�شور. لذلك،  "�آيفون" عندما يحملون 
فاجلديد هو و�جهة حمرر �لر�شم، �لذي 
ل يحتاج �إىل �شور لكي يعمل. وذكر �ملوقع 
�أن "و�ت�شاب" يخطط لطرح هذه �خلدمة 
�جلديدة على �لن�شخة �لتجريبية �ملتاحة 
وقت  يف  "�أندرويد"  �أج��ه��زة  مل�شتخدمي 

لحق.

ت�صري  عالمات   8
اإىل الإ�صابة بالأرق �ص 23

تدابري هامة لتخفيف متاعب 
مر�صى احل�صا�صية

�لتد�بري  بع�ض  �تباع  خ��ال  من  �لربيع  ف�شل  خ��ال  �ملتاعب  تخفيف  �حل�شا�شية  ملر�شى  ميكن 
�لهامة �أثناء تنظيف �ملنزل.

�أنه  و�أو�شحت �لدكتورة هايكه بريبوم، ع�شو �جلمعية �لأملانية لاأمر��ض �جللدية و�حل�شا�شية، 
�للقاح،  للتخل�ض من حبوب  يوميا  �ملنزل  �أر�شية مدخل  تنظيف  �حل�شا�شية  يتعني على مر�شى 

وذلك من خال ��شتخد�م �ملكن�شة �لكهربائية �أول، ثم م�شح �لأر�شية.
بفلرت  م���زودة  كهربائية  مكن�شة  ��شتخد�م  �حل�شا�شية  مر�شى  على  يتعني  �أن��ه  هايكه  و�أ���ش��اف��ت 
وحبوب  و�لعث  �لغبار  جزيئات  من  95ر99%  حجز  ميكنه  و�لذي   ،13 �لفئة  من   HEPA

�للقاح ومنعها من �لنت�شار جمدد�ً يف هو�ء �لغرفة بعد �شفطها باملك�شنة.
ومن �لأف�شل ��شتخد�م مكن�شة كهربائية ذ�ت فلرت مائي؛ حيث يتم ربط جزيئات �لغبار يف �ملاء، 
�ملناديل  بو��شطة  �ملل�شاء  �لأ�شطح  تنظيف  وميكن  جم��دد�ً.  �لهو�ء  يف  �نت�شارها  �إع��ادة  مينع  مما 

�مل�شادة للغبار.
ومن جانبها �أو�شت �لدكتورة �شونيا ليميل مر�شى �حل�شا�شية بتجنب ��شتخد�م �ملنظفات �ملحتوية 
�أو  �أو مو�د عطرية م�شتخل�شة من زيوت نباتية؛ نظر� لأن زيوت �حلم�شيات  على مو�د حافظة 

ر�تنجات �ل�شنوبر تندرج �شمن م�شببات �حل�شا�شية و�لربو.

�ملنا�شبة �ملاء  كمية   .1
�مل���اء مهم  ف���اإن  ف��ي��ت  �ل��ت��غ��ذي��ة ج��ام��ي  وف��ًق��ا لخت�شا�شي 
للتغذية �لعامة، ولكنه �أ�شا�شي ب�شكل خا�ض ل�شحة �لكبد 
من خال حت�شني وظائف �جل�شم وتقليل خطر �لإ�شابة 
بالأمر��ض. يقول فيت �إن �شرب �ملاء �أو حتى �ملياه �ملكربنة 

�شيفي بالغر�ض.

�لأخ�شر و�ل�شاي  �لقهوة   .2
�أو�شح �لدكتور ر��شمي بياكودي �أنه وفًقا للدر��شات، ُيعتقد 
�أن للقهوة خ�شائ�ض مده�شة يف حماية �لكبد، حيث ميكن 
�لكبد  و�أم��ر����ض  �خلبيثة  �لكبد  ب���اأور�م  �لإ�شابة  متنع  �أن 
من  تقلل  �أن  ميكن  �ل��ق��ه��وة  �أن  علمًيا  ثبت  كما  �مل��زم��ن��ة. 
كان  و�إذ�  �لكبد.  وتليف  �لكبدي  بالتليف  �لإ�شابة  خطر 
�ل�شاي  تناول  فيمكنه  �لقهوة،  �حت�شاء  يحب  ل  �ل�شخ�ض 
�لتي ت�شاعد  �لكاتيكني  �لأخ�شر، �لذي يحتوي على مادة 
على حت�شني حمتوى �لدهون يف �لكبد وتكافح �للتهابات، 

من خال تقليل �لإجهاد �لتاأك�شدي.

�ل�شمندر ع�شري   .3
علم  يف  �ملتخ�ش�ض  م��اري��ن��وف،  دمي��ي��ت��ار  �ل��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
�لتغذية، �إن ع�شري �ل�شمندر هو "�أكرث �مل�شروبات �مل�شادة 
م�شاد�ت  من  للغاية  حم��دد  بنوع  مليء  لأن��ه  لاأك�شدة"، 
ل�شحة  بتعزيزه  ي�شتهر  و�ل��ذي  بيتالني،  ي�شمى  �لأك�شدة 

�لكبد وتقليل �لأك�شدة و�للتهابات.
�ل��دك��ت��ور مارينوف،  ر�أي  م��ع  ب��ي��اك��ودي  �ل��دك��ت��ور  وي��ت��ف��ق 
م�شيًفا �أن ع�شري �ل�شمندر ثبت �أنه يغري بالفعل �ملوؤ�شر�ت 

�ملتعلقة بتلف �لكبد.

�ل�شكر منخف�شة  �مل�شروبات   .4
رئي�شي  كعامل  �ل�شكر  �أن  �إىل  م��اري��ن��وف  �ل��دك��ت��ور  ي�شري 
من  �لكثري  �مل��رء  ي�شتهلك  عندما  �لكبد.  تغذية  �شوء  يف 
فعال  ب�شكل  تخزينها  ميكن  ل  �حل��ل��وة،  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت 
ويبد�أ �لكبد يف حتويل �جللوكوز �إىل دهون. وعندما تبد�أ 
�لع�شو  �أن ي�شاب  �لكبد، ميكن  �لدهون بالرت�كم يف  تلك 

باملر�ض.

تعزيز �صحة الكبد
�لكبد هو ع�شو حيوي، �شروري لا�شتقاب وطرد �ل�شموم 
كحوليات  عقاقري،  �أج�شامنا—طعام،  يدخل  ما  كل  من 
�أن  �لكبد يجب  ثقيلة. خايا  �إن��ه يحمل حمولة  و�شموم. 
تنتج جمموعة و��شعة من �لإنزميات، �لقادرة على جتزئة 
�لغذ�ئية(  و�لربوتينات  �لدهون  �لغذ�ئية )مثل  �لعنا�شر 
وبناء  �لوقت،  نف�ض  يف  �لطاقة  و�إنتاج  �ملحتملة،  و�ل�شموم 
مئات �ملركبات �لأ�شا�شية، مثل �لربوتينات و�لكربوهيدر�ت 
و�لفيتامينات  �ل�شكر  �لكبد  يخزن  خل��اي��ان��ا.  و�ل��ده��ون 
�أن يكون  �إذ� ت�شرر �لكبد ميكن  ويطلقها ح�شب �حلاجة. 
�حل���ظ، حتتوي  خ��ط��رية. حل�شن  ع��و�ق��ب �شحية  ل��ذل��ك 
�جلذور  حت��ارب  د�خلية  �إ�شاح  �أنظمة  على  �لكبد  خايا 
�لتالفة.  �خل��اي��ا  مكونات  ب��ن��اء  وتعيد  با�شتمر�ر  �حل���رة 
ومع ذلك، عندما ت�شبح هذه �لأنظمة �لتي حتفظ نف�شها 

بنف�شها معر�شة خلطر ز�ئد، ميكن �أن يحدث �شرر.
�لتهاب �لكبد وتليف �لكبد ميكن �أن يكونا ب�شبب �لعدوى، 

و�لإ�شعاع، و�لكحول، وغريها من �مل�شممات )مثل �ملبيد�ت 
�ملر�رة  وح�����ش��و�ت  و�ل�شموم(  �لثقيلة  و�مل��ع��ادن  �حل�شرية 
�ملو�شوفة،  �لتغذية، و�لأدوي��ة  )خمول �ل�شفر�وية( و�شوء 
�لكحويل  غ��ري  �لدهني  �لكبد  مر�ض  ي��وؤث��ر  و�ل�����ش��رط��ان. 
�ل�شكان يف �لوليات  )NAFLD( على حو�يل ٪3 من 
�لنوع  م��ن  �ل�شكري  وم��ر���ض  بال�شمنة،  ويرتبط  �ملتحدة 
�لأن�شولني.  وم��ق��اوم��ة  �ل���دم،  يف  �ل��ده��ون  ون�شبة  �ل��ث��اين، 
�لكبد  يعانون من مر�ض  �لذين  �لأ�شخا�ض  بع�ض  ي�شاب 
�أن  ميكن  دهني(  )تنك�ض  بالتهاب  �لكحويل  غري  �لدهني 
بارتفاع  �لكبد  �لتهاب  �لكبد. يرتبط  تليف يف  �إىل  يتطور 
�إن����زمي����ات �ل��ك��ب��د، ومي��ك��ن ت�����ش��خ��ي�����ش��ه م���ن ف��ح�����ض �لدم 
تعود  �مل�شببة لذلك،  �مل��ادة  توقف  ع��ادة، عندما  �لروتيني. 
�إنزميات �لكبد �إىل طبيعتها. ومع ذلك، عند عدم توقفها، 
�لعاج  لأن  �مل��ك��م��ات  ت��ن��اول  �ل�����ش��روري  م��ن  ي�شبح  ق��د 
�لطبي �لتقليدي حمدود للغاية. يف بع�ض �لأحيان يجب 
على �لفرد �ل�شتمر�ر يف تناول �لدو�ء �ل�شار على �لرغم 
��شتخد�م  �لكبد. ميكن  �أن��زمي��ات  زي��ادة يف  ي�شبب  �أن��ه  من 
�شبيل  على  �لطبيعية،  �لكبد  وظائف  ل�شتعادة  �ملكمات 
�ملثال، عن طريق م�شاد �أك�شدة �لتي حتميها، ومتكني �ملرء 
�لكبد  يعمل  بينما  �ملطلوبة.  �لأدوي��ة  تناول  مو��شلة  من 
على �إ�شاح نف�شه، تت�شكل �أن�شجة متليفة وت�شعف وظائف 
�لكبد )تليف �لكبد(. �إذ� ��شتمر تليف �لكبد بدون فح�ض، 
فقد ي�شبح مهدد�ً للحياة. �لأ�شباب �لأكرث �شيوعاً لتليف 
و�أمر��ض   ،C �لوبائي  �لكبد  �لتهاب  ف��ريو���ض  ه��ي  �لكبد 
�لكبد �ملرتبطة بالكحوليات، و�أمر��ض �لكبد �لدهنية غري 

.B لكحولية، و�لتهاب �لكبد�

البنتاغون يحذر من حرب 
ف�صائية م�صتقبلية مع ال�صني

�لأول  �ل��ت��ه��دي��د  �ل�����ش��ني  ����ش���ارت 
�خلارجي"،  �لف�شاء  يف  و�لأخ��ط��ر 
وكالة  تقرير  �إل��ي��ه  خل�ض  م��ا  ه��ذ� 
�لتابعة  �لع�شكرية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
للبنتاغون، و�لذي �أعلن عنه ر�شميا 

بعد ظهر �لثاثاء �ملا�شي. 
�أمام  ُع��ر���ض  �ل���ذي  �لتقرير  وق���ال 
�إىل  ت�شعى  ب��ك��ني  �أن  �ل�شحفيني، 
ب�شكل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  مناف�شة 
�خلارجي،  �ل��ف�����ش��اء  يف  "عد�ئي" 
��شطناعية  �أق��م��ار  ن�شر  خ��ال  من 
�لن�شاط  مل���ك���اف���ح���ة  ل��ل��ت��ج�����ش�����ض 
تقوم  �ل��ذي  و"�لأمني"  "�لعلمي" 
�خلارجي  �مل�����د�ر  يف  و����ش��ن��ط��ن  ب���ه 
ل���اأر����ض.  و�أ����ش���ار �ل��ت��ق��ري��ر، �لذي 
�أن  �إىل  ���ش��ف��ح��ة،  ث��م��ان��ني  يف  ج����اء 
�ل�شتخبار�ت �لع�شكرية �لأمريكية 
ن�شاطا  �ملا�شية  �لأ�شهر  يف  ر�شدت 
عد�ئيا يهدف �إىل �لتن�شت ومر�قبة 
�ل�شطناعية  �لأق�����م�����ار  ن�������ش���اط 
للحكومة  �ل���ت���اب���ع���ة  �لأم����ريك����ي����ة 
�لأم���ريك���ي���ة، وحت���دي���د� م��ن جانب 
وكوريا  و�إي������ر�ن  ورو���ش��ي��ا  �ل�����ش��ني 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة.  ول��ف��ت �ل��ت��ق��ري��ر �إىل 
ي�شعى  "�ملارقة"  �ل���دول  ن�شاط  �أن 
قمر�   250 نحو  عمل  عرقلة  �إىل 
على  و�لتاأثري  �أمريكيا  ��شطناعيا 
�لقومي  �لأم��ن  حماية  يف  قدر�تها 
�لأمريكي و�لأمن �لعاملي.  و�عرتف 
�أن �جلي�ض �ل�شيني يطّور  �لتقرير 
وخمفية  ظ��اه��رة  جت�ش�ض  تقنيات 
ب�شبكات  �ملتعلقة  �ملعلومات  جلمع 
�ملعلومات �لتي ت�شتخدمها قطاعات 
�أمريكية  وم�شرفية  و�أمنية  مالية 
و�أوروبية.  وذهب �لتقرير �أبعد من 
�لقدر�ت  �إن بع�شا من  ذلك ليقول 
متتلك  �شارت  �ل�شينية  �لف�شائية 
يعزز  �لذي  �لأمر  "تدمري"،  �أدو�ت 
"حرب  ن�شوء  و�حتمالت  فر�شيات 
�ل�شنو�ت  يف  م�شتقبلية  ف�شائية" 

�لع�شر �ملقبلة. 

ريهانا باإطللة حاب�صة للأنفا�س
�ح��ت��ل��ت ����ش���ورة �ل��ف��ن��ان��ة �ل��ع��امل��ي��ة  

باآخر  "فوغ"  جملة  غ��اف  ريهانا  
جل�شة ت�شوير خ�شعت لها، و�أطلت 
لاأنفا�ض  حاب�شة  باإطالة  ريهانا 
�أحمر  "جمب�شوت"  ف��ي��ه��ا  �رت����دت 

�للون و�نتعلت كعباً عالياً.
جد�ً  كبري  ب�شكل  �ل�شورة  �نت�شرت 
�لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  عرب 
�لإلكرتونية  �ملو�قع  تناقلتها  حيث 
و�جلمهور، وتفاعلو� معها م�شيدين 

بجمالها و�أناقتها.
فرتة  منذ  ���ش��ور  �نت�شرت  ق��د  وك��ان��ت 
لريهانا وهي تتب�شع من �أحد �ملتاجر 
بطفلة،  حامل  �أن��ه��ا  �جلمهور  وتكهن 
وتنتظر ريهانا حالًيا طفلها �لأول من 
زوجها مغني �لر�ب "�إيه بي �آر روكي". 
و�لدتها  ري��ه��ان��ا  ع���اي���دت  �أي�����ام  وم��ن��ذ 

بكلمات موؤثرة.

خرباء تغذية يو�صون باأف�صل م�صروبات ل�صحة الكبد

ي��ح��ر���ص ال��ك��ث��رون ع��ل��ى ت��ن��اول 

واملفيدة  ال�صحية  امل�����ص��روب��ات 

الفوائد.  وتتعدد  القائمة  وتطول 

 Eat موقع  ق��ام  ال�صياق،  ه��ذا  يف 

با�صتطالع   This Not That

اأف�صل  حول  التغذية  خرباء  اآراء 

يعمل  لكبد  ال�صرب  ع���ادات 

ب�صكل جيد. واأجمع اخلرباء 

من  رئي�صية  ع���ادات   4 على 

اأمعاء �صحية مع التقدم  اأجل 

يف العمر، كما يلي:
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�ش�ؤون حملية

ا�صتقبل وفدًا من الهالل الأحمر الإماراتي

م�صلم بن حم: نفخر يف دولة الإمارات باجلهود الإن�صانية واخلريية التي يبذلها الهلل الأحمر الإماراتي برئا�صة حمدان بن زايد اآل نهيان
•• العني : الفجر

����ش��ت��ق��ب��ل �ل�����ش��ي��خ م�����ش��ل��م ب���ن ح���م �ل��ع��ام��ري ع�����ش��و �ملجل�ض 
�ل�شت�شاري �لوطني لإمارة �أبوظبي وفد�ً من �لهال �لأحمر 
�لإمار�تي برئا�شة �لدكتور �أحمد عبيد �لظاهري مدير مركز 
�لهال �لأحمر يف مدينة �لعني وحممد �لكندي رئي�ض ق�شم 
�ل�شوؤون  م�شت�شار  �لرميثي  �شعيد  حممد  و  �لتربعات  جمع 
�ملحلية و�لوفد �ملر�فق ، وذلك �شمن �إطار �شل�شلة �لزيار�ت 
�لتي تنظمها �لهيئة خال �ل�شهر �لف�شيل لكبار �ملح�شنني 
�إىل �جلمعية من  �لبي�شاء  �أياديهم  �لذين متتد  �ملدينة،  يف 
خال تربعاتهم وعطاء�تهم، �لتي ل تنقطع مت�شياً من نهج 
�لقائد و�ملوؤ�ش�ض �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ر�ئد �لعمل 
و�لتعريف  �لتو��شل  ��شتمر�رية  و�لإن�شاين، بهدف  �خلريي 
بدور �لهيئة حملياً ودولياً.، وذلك مبجل�ض مركز �شامل بن 
حم �لثقايف ، ح�شر �ملجل�ض �ل�شيخ �أحمد بن م�شلم بن حم 

و�ل�شيخ �شامل بن م�شلم بن حم .
بجهود  مثنياً  �ل��ز�ئ��ر،  بالوفد  حم  بن  م�شلم  �ل�شيخ  ورح��ب 
ت��ق��دمي يد  �ل��ت��ي ترتكز على  �لأح��م��ر ع��رب ر�شالته  �ل��ه��ال 
و�لإي���ج���اب���ي يف تعزيز  �ل��ف��ع��ال  ل��ك��ل حم��ت��اج، ودوره  �ل��ع��ون 

�لتاحم بني موؤ�ش�شات �لدولة و�أفر�د �ملجتمع .
وق����ال �ل�����ش��ي��خ م�����ش��ل��م: ن��ف��خ��ر يف دول����ة �لإم������ار�ت باجلهود 
�لأحمر  �لهال  يبذلها  �لتي  �جلبارة  و�خلريية  �لإن�شانية 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �لإم��ار�ت��ي 
من خال مبادر�ته وفعالياته �ملجتمعية يف �لد�خل و�خلارج 

بقاع  جميع  �إىل  و�شلت  للهيئة  �لبي�شاء  �لأي���ادي  �أن  حيث 
�أب���رز �لهيئات  �ل��ع��امل و�شطر ��شمه ب��اأح��رف م��ن ن��ور ك��اأح��د 

�لإن�شانية عاملياً .
 ، �لظاهري  �أحمد  �شعادة  م�شلم  �ل�شيخ  هناأ  �ل��زي��ارة  وبهذه 

له  معرباً  بالعني،  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  رئا�شة  توليه  مبنا�شبة 
�لعمل  يف  �لإجن���از�ت  �أ�شمى  حتقيق  يف  �لتمنيات  �أطيب  عن 

�خل�����ريي، وم����وؤك����د�ً �حل���ر����ض ع��ل��ى ت��ق��دمي �ل���دع���م �ل���ازم 
�لو�جب  منطلق  من  و�لإن�شانية،  �خلريية  �لأعمال  جلهود 

�ملجتمعي 
وم�����ن ج���ان���ب���ه �أع�������رب �ل���ظ���اه���ري ع����ن ����ش���ك���ره ع���ل���ى ح�شن 
�ل�شتقبال، مثمناً دور �ل�شيخ م�شلم بن حم على تعزيز �شبل 
�لتعاون لدعم �خلدمات �لإن�شانية لأفر�د �ملجتمع ، م�شري�ً 
�لتي يقوم بها  �لزيار�ت،  تاأتي �شمن �شل�شلة  �لزيارة  �إن  �ىل 
�شكر  عن  للتعبري  �ملدينة  يف  �ملح�شنني  كبار  ملجال�ض  �لفرع 
�لتي  وعطاء�تهم،  لإ�شهاماتهم  وتثمينها  �لهيئة  و�متنان 
للمعوزين  و�لعيني  �ملادي  �لدعم  تدعم بر�جمها يف تقدمي 
و�مل��ح��ت��اج��ني د�خ���ل وخ���ارج �ل��دول��ة. و�أ���ش��اف �ل��ظ��اه��ري �أن 
ه���ذه �ل���زي���ار�ت مت �خ��ت��ي��اره��ا م��ن ح��ي��ث �ل��ت��وق��ي��ت لتز�من 
�لهال  هيئة  دور  ل�شرح  �لف�شيل  �ل�شهر  �أي���ام  نفحات  م��ع 
تقدمها  �ل��ت��ي  و�خل���دم���ات،  وخططها  وب��ر�جم��ه��ا  �لأح��م��ر 
للمجتمع و�مل�شاريع �لتي يتم تنفيذها د�خل وخارج �لدولة 
بني  �لتو��شل  ج�شور  وتعزيز  لبناء  تبذلها  �لتي  وجهودها، 
�لهيئة و�ملح�شنني با�شتثمار هذه �لأيام �ملباركة، حيث ت�شهد 
�لأه��ايل وتكرث فيها  �إقباًل كبري�ً من  �لرم�شانية  �ملجال�ض 

جتمعات �لأهايل و�ملح�شنني .
�لهيئة  يتلقاه فرع  �لذي  �لكبري  �مل��ادي  �لدعم  �لوفد  وثّمن 
من قبل كبار �ملح�شنني و�أي�شاً �أ�شحاب �لأيادي �لبي�شاء من 
و�أهميته يف حتقيق  �لدولة،  �أر���ض  مو�طنني ومقيمني على 
�أه���د�ف �ل��ه��ال �لأح��م��ر �ل��ر�م��ي��ة �إىل �إغ��اث��ة �ملنكوبني من 

جر�ء �لكو�رث �ملختلفة ومد يد �لعون للمعوزين .

توفر للطالبات بيئة تطبيقية عملية 

اتفاقية لتوظيف خريجات كلية فاطمة للعلوم ال�صحية يف مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية
اجلودة عالية  وطنية  بكوادر  ال�صحي  القطاع  لتوطني  التقني  اأبوظبي  اإ�صرتاتيجية  وفق  نعمل  العور:  •اأحمد 

•• اأبوظبي-الفجر

ملعهد  �لتابعة  �ل�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  �أبرمت 
للتعليم  �أبوظبي  مركز  يف  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
هامة  ت��ع��اون  �تفاقية  و�مل��ه��ن��ي؛  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 
مع مدينة �ل�شيخ �شخبوط �لطبية ، يتم مبوجبها 
وفقاً  �لكلية  خلريجي  جديدة  عمل  فر�ض  توفري 
"�شخبوط  ب��ه��ا يف  �مل��ع��م��ول  ل��ل�����ش��روط و�مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�لتدريبية  �ل��رب�م��ج  ت��اأم��ني  �ىل  �إ���ش��اف��ة  �لطبية"، 
�لدكتور  وق��ال  فيها.  �لكلية  لطالبات  �ملتخ�ش�شة 
�أحمد عبد�ملنان �لعور مدير عام معهد �لتكنولوجيا 

و�لتدريب  للتعليم  ظبي  �أب��و  مركز  يف  �لتطبيقية 
�ل��ت��ع��اون بني  ت��ع��زز  �أن �لت��ف��اق��ي��ة  �لتقني و�مل��ه��ن��ي، 
�ل�شحية  �لعلوم  يف  �شر�كة  يف  للدخول  �لطرفني 
، نحو  �مل�����ش��رتك  �مل���ج���الت ذ�ت �له��ت��م��ام  وج��م��ي��ع 
حتقيق �لروؤية و�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للجانبني، 
م���ع رع���اي���ة ط���ال���ب���ات �ل��ك��ل��ي��ة خ����ال �ل���ت���دري���ب يف 
ومعايريها،  ل�شيا�شتها  "وفقاً  �لطبية  "�شخبوط 
�إ�شافة �ىل �ل�شماح للمتخ�ش�شني من مدينة �ل�شيخ 
ودور�ت،  حم��ا���ش��ر�ت  ب��اإع��ط��اء  �ل��ط��ب��ي��ة؛  �شخبوط 
 – �ل�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  �ىل  و�لن�����ش��م��ام 
مر�عاة  مع  م�شاعدين  �أ�شاتذة  ب�شفة   – �أمكن  �إن 

�لحتياجات و�لفر�ض �ملتاحة لدى �لكلية ومو�فقة 
مدينة �ل�شيخ �شخبوط �لطبية، وكذلك �مل�شاركة يف 

م�شاريع �لكلية و�أبحاثها وبر�جمها و�أن�شطتها.
د�ريل كورني�ض مدير كلية  �لدكتور  �لتفاقية  وقع 
ر�ين  جيم�ض  م��اي��ك��ل  و  �ل�شحية،  للعلوم  ف��اط��م��ة 
�ملدير �لتنفيذي لاإد�رة يف مدينة �شخبوط �لطبية، 
وذلك يف مقر �لكلية باأبوظبي. ولفت �لدكتور �أحمد 
عبد�ملنان �لعور �ىل �أن �لتفاقية تن�شجم مع �خلطة 
�لإ�شرت�تيجية يف مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�أهم ماحمها؛ �شرورة  �لتقني و�ملهني، و�لتي من 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  �مل��ت��ط��ور  �لعمل 

تتو�فق  و��شحة  روؤي���ة  وف��ق  تعمل  �ل��ت��ي  و�خل��ا���ش��ة 
مع طموحات �ملوؤ�ش�شات �لتابعة ل"�أبوظبي �لتقني" 
تعمل  �ل��ت��ي  �ل�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  ومنها 
�لقطاع  توطني  ت�شتهدف  متخ�ش�شة،  بر�مج  وفق 
�ل�شحي و�لطبي بكو�در وطنية عالية �جلودة. وقال 
�لدكتور "�أبا زبري" عميد �لتعليم يف مدينة �ل�شيخ 
ة  خا�شّ عناية  ت��ويل  �مل��دي��ن��ة  �أن  �لطبية  �شخبوط 
لتدريب  �ملعتمدة  و�ملنهجيات  �لأ���ش��ال��ي��ب  بتطوير 
مبا  وتزويدهم  �لطب  جم��ال  يف  �لعاملني  �ملهنيني 
يف  بفعالية  لاإ�شهام  وم��ه��ار�ت  �أدو�ت  من  يلزمهم 
�إليها  حتقيق �أهد�ف �لرعاية �ل�شحية �لتي تطمح 

تعاوننا مع  قائا"ياأتي  و�أ���ش��اف  �لإم����ار�ت.   دول��ة 
�لتز�منا  على  تاأكيد�ً  �ل�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية 
�ملمار�شات  وت��ط��وي��ر  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  ب��ال��ب��ح��ث  �ل���د�ئ���م 

من  �لكلية  طالبات  متكني  عرب  وذل��ك  �ل�شريرية، 
�لتعلم و�ختبار ما يكت�شبونه من معرفة �شمن بيئة 

تطبيقية عملية."

�صرطة اأبوظبي تعزز التوعية 
بدور ال�صباب يف النزاهة الوظيفية

•• اأبوظبي-الفجر

وتعزيز  �لف�شاد  مكافحة  يف  �ل�شباب  ب��دور  �لتوعية  �أبوظبي  �شرطة  ع��ززت 
، بور�شة عمل عقدت يف مد�ر�ض �ل�شرطة بالتعاون مع  �لنز�هة �لوظيفية 

جمل�ض �شباب �شرطة �أبوظبي .
و�أكدت �ملقدم حنان �لنعيمي رئي�ض ق�شم �لعاقات و�لتعاون �لدويل باإد�رة 
عن  �أهمية  يقل  ل  �لف�شاد  مكافحة  يف  �ل�شباب  دور  �أن   �لف�شاد  مكافحة 
�ملوؤ�ش�شات �لر�شمية �ملعنية لفتة �إىل  �أهمية  �إعد�د بر�مج وطنية ت�شتهدف 
�لفئات �لعمرية لل�شباب وتقوية دورها  يف مكافحة �لف�شاد وك�شف ور�شد 

ومتابعة �شبهاته .
هم  و�ل�شباب  متكاملة  منظومة  �لف�شاد  مكافحة  عملية  �أن  و�أو���ش��ح��ت    
�لفئة �لأكرث قدرة على �لتاأثري يف �ملجتمع ولهم دور ريادي يف ن�شر �لوعي 
�أقوياء  جنود  �شناع  على  ق��ادر  وطني  نهج  �شمن  �لف�شاد  �شد  �ملجتمعي 

يحاربون �لف�شاد و�ملف�شدين يف خمتلف مو�قعهم بالتعاون مع �ل�شرطة .
وذكر �لنقيب عتيق �حلمريي حما�شر يف �إد�رة مكافحة �لف�شاد �أن �لور�شة 
و�ل�شلوكيات  �لقيم  وتعزيز  �لوظيفية،  �لنز�هة  مفهوم  تر�شيخ  على  ركزت 
و�آليات  �ملوؤ�ش�شات،  و�مل�شوؤولية يف  و�لأمانة،  �ل�شفافية،  �لإيجابية، ومبادئ  

�لوقاية من �جلرمية ،و�لعمل ب�شفافية لدى  جميع �جلهات.

مب�صاركة كوكبة من املتحدثني ورواد الأعمال املواطنني يف التكنولوجيا النا�صئة والعلوم احلديثة

انطلق اأوىل جل�صات املجل�س الرم�صاين يف جممع ال�صارقة للبتكار
العملت الرقمية امل�صفرة الكربتو والرموز غري القابل لل�صتبدال )NFT(  حتمية اقت�صادية واعدة

•• ال�شارقة - الفجر

�نطلق يف جممع �ل�شارقة للبحوث و�لتكنولوجيا و�لبتكار 
�لرم�شانية  �جل��ل�����ش��ات  ب��رن��ام��ج  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �لن�شخة 
�ل�شنوي و�لذي �أطلق عليه هذ� �لعام حديث �لتكنولوجيا 
"Tech Talk"، و��شتهل �لربنامج با�شت�شافة حممد 
�ملتخ�ش�ض  �لم��ار�ت��ي��ني  �لأع���م���ال  رو�د  �أح���د  �جل�شمي 
لا�شتبد�ل  �لقابل  غ��ري  و�ل��رم��وز  �مل�شفرة  �لعمات  يف 
)NFT(، وقد �شهدت �جلل�شة ح�شور� وتفاعًا  كبري�ً 
�ملو��شيع  ه��ذه  ب��الط��اع على  و�ل��ر�غ��ب��ني  �ملهتمني  م��ن 

�لتي حتظى باهتمام وتد�ول عاملي .
ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه �جل��ل�����ش��ة و���ش��م��ن ه����ذه �ملو��شيع  وي���اأت���ي 
�جلديدة يف �إطار حر�ض جممع �ل�شارقة لابتكار �لد�ئم 
و�مل�شتثمرين  �ل�شباب  ل��دى  �ل��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  على 
بهذه  �لمل��ام  �ل�شباب، و�شرورة  �لأعمال  رو�د  �جل��دد من 

�لتقنيات �لنا�شئة و�ملفاهيم �لعاملية �جلديدة.
و�لغاية  �ملجمع  يف  �لرم�شانية  �جلل�شات  برنامج  وحول 
ه����ذه �جلل�شات،  �مل���ط���روح���ة يف  �مل��و����ش��ي��ع  �خ��ت��ي��ار  م���ن 
�ل�شارقة  ملجمع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملحمودي  ح�شن  �ك��د 
�لهتمام  �شرورة  على  و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  للبحوث 
برو�د �لأعمال �ملو�طنني وتوجيههم للرتكيز يف �لتقنيات 
�حلديثة،  وقال �ننا ومن خال هذه �جلل�شات �لرم�شانية 

وخا�شة  �ملجمع  يف  �لعاملة  بال�شركات  للتعريف  نطمح 
�ل�شباب،  �مل��و�ط��ن��ني  �لأع��م��ال  ورو�د  �لوطنية  �ل�شركات 
"مت  �ملحمودي  قال  �لفتتاحية  �جلل�شة  مو�شوع  وح��ول 
كونها  �ل��ي��وم  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ع��م��ات  تقنيات  ع��ل��ى  ت�شليط 
�لقت�شادي  للقطاع  كبرية  فر�ض  وفيها  و�ع��دة  تقنيات 
ونطمح من خال هذه �جلل�شات �لرم�شانية �ىل ت�شليط 
�لتقنيات  وع��ل��ى  �مل��و�ط��ن��ني  �لأع��م��ال  رو�د  على  �ل�����ش��وء 
�حلديثة لبناء كيانات �قت�شادية تدعم �لقت�شاد �ملحلي.
�لأوىل على  ت��ع��رف �حل�����ش��ور خ��ال �جلل�شة  وق��د  ه��ذ� 
�ل��ق��اب��ل ل��ا���ش��ت��ب��د�ل )NFT( ه��و وحدة  �ل��رم��ز غ��ري 
ب���ي���ان���ات ف���ري���دة وغ����ري ق��اب��ل��ة ل��ا���ش��ت��ب��د�ل خم���زن���ة يف 
ميكن   .)blockchain �لكتل  )�شل�شلة  رقمي  �شجل 
��شتخد�م NFTs لتمثيل �لعنا�شر �لقابلة لا�شتن�شاخ 
و�أنو�ع  و�ل�شوت  �لفيديو  ومقاطع  �ل�شور  مثل  ب�شهولة 
)مماثلة  ف��ري��دة  كعنا�شر  �لرقمية  �مل��ل��ف��ات  م��ن  �أخ���رى 
ل�شهادة �لأ�شالة(، وذلك با�شتخد�م تقنية �لبلوك ت�شني 
لإن�شاء �إثبات ملكية موؤكدة وعامة. ل يقت�شر ن�شخ �مللف 
�لأ�شلي على مالك NFT ، وميكن ن�شخها وم�شاركتها 
م��ث��ل �أي م��ل��ف. وت��ت��م��ي��ز ه���ذه �ل���رم���وز ع��ن غ��ريه��ا من 

�لعمات �مل�شفرة باأنها غري قابلة لا�شتبد�ل.
على   2015 ع��ام  يف   NFT م�شروع  �أول  �إط���اق  ومت 
مع  �لهتمام  وز�د   ،Ethereum blockchain

زيادة �لهتمام بالعمات �مل�شفرة. منت �لفائدة و�لقيمة 
عام  يف  ملحوظ  ب�شكل   NFTs ل�  �لإجمالية  �لنقدية 
2021، حيث جتاوزت مبيعات NFTs �مللياري دولر 
20 �شعف  �أكرث من  �أي  خال �لربع �لأول من �لعام - 

مبيعات �لربع �ل�شابق. 
وعن �ل�شتخد�مات لهذه �لرموز فانه ميكن �لتحقق من 
�لبلوك  �شجل  عرب   NFT ل�  �لفريدة  و�مللكية  �لهوية 
NFT برتخي�ض  م��ل��ك��ي��ة  ت��رت��ب��ط  م���ا  غ��ال��ًب��ا  ت�����ش��ني. 
عام  ب�شكل  ولكن  �لأ�شا�شي،  �لرقمي  �لأ���ش��ل  ل�شتخد�م 
متنح  حيث  للم�شرتي،  و�لن�شر  �لطبع  حقوق  متنح  ل 
غري  �ل�شخ�شي  لا�شتخد�م  ا  ترخي�شً �لتفاقيات  بع�ض 
ا  �لتجاري فقط، يف حني ت�شمح �لرت�خي�ض �لأخرى �أي�شً

بال�شتخد�م �لتجاري ل� �لأ�شول �لرقمية �لأ�شا�شية.
 ،NFTs ل�  ��شتخد�م مبكرة  �لرقمي حالة  �لفن  وك��ان 
�لتوقيع  �شمان  على  ت�شني  �لبلوك  تقنية  لقدرة  نظًر� 
�أمثلة  �ملحا�شر لعدة  NFTs. وتطرق  �لفريد وملكية 

يف هذ� �ملجال.
�لرقمية  �لعمات  مفهوم  �ىل  �ملحا�شرة  تطرقت  كما 
�لتي  �لدفع  �أ�شكال  من  �شكل  باأنها  تعرف  �لتي  �مل�شفرة، 
مي��ك��ن ت��ب��دي��ل��ه��ا ع���رب �لإن����رتن����ت ب��ال�����ش��ل��ع و�خل���دم���ات، 
��شتخد�مها  ميكن  رقمية  عملة  ه��ي  �مل�شفرة  فالعملة 
�لعملة  وب��ني  بينها  و�ل��ف��رق  و�خل��دم��ات،  �ل�شلع  ل�شر�ء 

�لورقية هو �أنها ت�شتخدم �شجات �حل�شابات �لإلكرتونية 
قوي  ت�شفري  مع  �لإنرتنت  عرب   cryptography
لتاأمني �ملعامات عرب �لإنرتنت. وتعترب و�شيط للتبادل 
�لفرت��شي )�ألكرتونيا( و�أي�شا فرعا من �لعملة �لبديلة 
وتعترب حتمية �قت�شادية قادمة وبال�شرورة على �جلميع 

�لملام بها ومعرفة �آلية �لتد�ول بها.
كما هو  �أجنبي معرب  �لكريبتو هو م�شطلح  وم�شطلح 
عائد على �لعمات �لرقمية، وهو ي�شمل كافة �لعمات 
تد�ولها  يتم  �ل��ت��ي  �مل�شفرة  �لف��رت����ش��ي��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لعهد  حديث  �شوق  �لكريبتو  و���ش��وق  �ل��ك��رتوين.  ب�شكل 
نوًعا ما مقارنة مع �أ�شو�ق �لتد�ول �لأخ��رى، نظًر� لأنه 
�لعملة  عندما ظهرت   2009 ع��ام  م��رة يف  لأول  ع��رف 

�لرقمية �لأ�شهر عاملًيا عملة �لبيتكوين.
�ل�شتثمار  يف  �لأول  �ل�����ش��اح  ه��ي  و�ل��ت��وع��ي��ة  و�مل��ع��رف��ة 
�لناجح هذ� ما يوؤكده �ملتخ�ش�شني و�خلرب�ء لي�ض فقط 
يف �ل�شتثمار يف �شوق �لكريبتو ولكن عند �لتد�ول يف �أي 
�لتي  �ملتاحة  �لفر�ض  ز�دت  �ملعلومات  ز�دت  فكلما  �شوق، 
�أن  ميكنك روؤيتها، وفهمها، و�ل�شتفادة منها. لذ� يجب 
على  و�حل�����ش��ول  للبحث،  لإج���ر�ء  د�ئ��ًم��ا  م�شتعًد�  ت��ك��ون 
ومنحنى  �لرقمية،  بالعمات  �ملتعلقة  �لقيمة  �ملعلومات 
�لر�شم �لبياين �خلا�ض بها. وهذ� ما ي�شاعد على جتنب 

�ملخاطرة غري �ل�شرورية.
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�صحة  على  للحفاظ  جيد  نوم  اإىل  جميعا  نحتاج 
عدة  درا�صات  حت��اول  لذلك،  واأج�صادنا،  عقولنا 
لتح�صني  التطبيق  و�صهلة  ب�صيطة  طرق  تقدمي 
نوعية النوم، مثل تناول اأطعمة حمددة واعتماد 

روتني نوم �صحي.
احل�صول  اأجل  من  لآخر  حني  من  البع�ص  ويكافح 
تكون  قد  امل�صكلة  هذه  ولكن  جيد،  نوم  ليلة  على 

ثابتة لدى البع�ص الآخر.

فاإن   ،)NHS( �لوطنية  �ل�شحية  �خلدمات  لهيئة  ووفقا 
ي�شمى  فهذ�  �أ�شهر  ثاثة  تقل  مل��دة  �لنوم  على  �لقدرة  ع��دم 
�لأرق ق�شري �ملدى، بينما يطلق على عدم �لقدرة على �لنوم 

ملدة ثاثة �أ�شهر �أو �أكرث، �لأرق طويل �لأمد.
من  ت��ع��اين  �أن���ك  يعني  "�لأرق  �ل�شحية:  �لهيئة  وت��و���ش��ح 
م�شاكل يف �لنوم بانتظام. وعادة ما تتح�شن عن طريق تغيري 

عاد�ت نومك".
�أ�شا�شية ت�شري �إىل  وتك�شف �لهيئة �أن هناك ثماين عامات 

�لإ�شابة بالأرق، وهي:
- �شعوبة �ل�شتغر�ق يف �لنوم

- �ل�شتيقاظ عدة مر�ت �أثناء �لليل
- �لقلق �لد�ئم ب�شاأن �لنوم

- �ل�شتيقاظ مبكر� ول ميكنك �لعودة للنوم
- �ل�شعور بالتعب بعد �ل�شتيقاظ من �لنوم

- �شعوبة يف �حل�شول على قيلولة �أثناء �لنهار حتى و�إن كنت 
متعبا

- ت�شعر بالتعب و�شرعة �لنفعال �أثناء �لنهار

- جتد �شعوبة يف �لرتكيز �أثناء �لنهار لأنك متعب
ويحتاج كل �شخ�ض فرت�ت خمتلفة من �لنوم، وينبغي على 
�لبالغني، يف �ملتو�شط، �لنوم من �شبع �إىل ت�شع �شاعات، بينما 
يحتاج �لأطفال من 9 �إىل 13 �شاعة، فيما يحتاج �لأطفال 

�ل�شغار و�لر�شع من 12 �إىل 17 �شاعة من �لنوم يوميا.
و���ش��ي��ج��د �لأ���ش��خ��ا���ض �مل�����ش��اب��ون ب�����الأرق ���ش��ع��وب��ة يف �لنوم 
يجدون  وقد  �لليل.  �أثناء  مر�ت  و�ل�شتيقاظ عدة  بانتظام، 
�أو  متعبون،  لأن��ه��م  �لنهار  �أث��ن��اء  �لرتكيز  يف  �شعوبة  �أي�شا 
�إىل  �لعودة  ي�شتطيعون  ل  �أنهم  ليجدو�  مبكر�  ي�شتيقظون 

�لنوم.
�لنا�ض  "بع�ض  �لوطنية:  �ل�شحية  �خل��دم��ات  هيئة  وتقول 
يف  �أط���ول  وقتا  ي�شتغرقون  �أو  طبيعي  ب�شكل  �أخ��ف  ينامون 
�لنوم، يف حني �أن بع�ض ظروف �حلياة قد جتعل من �ملرجح 
�إجن���اب طفل  �أو  �ملجهدة  �لأح���د�ث  مثل  ن��وم��ك،  ينقطع  �أن 

جديد".
و�إذ� كانت قلة �لنوم توؤثر على حياتك �ليومية �أو ت�شبب لك 

�ل�شيق، فيمكنك �لتحدث �إىل طبيبك.

وت�شري هيئة �خلدمات �ل�شحية �إىل �أن كيفية نومنا و�ملقد�ر 
�لذي نحتاجه يختلف بالن�شبة لنا جميعا ويتغري مع تقدمنا 

يف �ل�شن.
ويو�شح �خلرب�ء �أن �لكافيني و�لكحول ميكن �أن متنعنا من 
�لنوم �جليد، لذلك، من �مل�شتح�شن �أن يقلل �لنا�ض من تناول 

�لكحوليات وجتنب �لكافيني مع �قرت�ب موعد �لنوم.
�أن���ه مي��ن��ع �لنوم  وي��ت��دخ��ل �ل��ك��اف��ي��ني يف عملية �ل��ن��وم، ك��م��ا 
�لعميق، ولكن �لتوقف عن تناول �لكافيني لي�ض ب�شيطا لأنه 
�لقهوة،  �أخ��رى غري  �لكافيني يف م�شادر  �لعثور على  ميكن 
و�ل�شوكولتة،  �لكحولية،  �مل�شروبات  وبع�ض  �ل�شاي،  مثل 

وم�شروبات �لطاقة، وبع�ض م�شكنات �لآلم.
وتقول هيئة �خلدمات �ل�شحية �أننا بحاجة �إىل �ل�شرتخاء 
قبل �لنوم: "�ل�شرتخاء مرحلة حا�شمة يف �ل�شتعد�د للنوم. 

وهناك �لكثري من �لطرق لا�شرتخاء".
وتو�شي هيئة �خلدمات �ل�شحية �لوطنية بحمام د�فئ لأن 
هذ� �شي�شاعد ج�شمك على �لو�شول �إىل درجة حر�رة مثالية 

للر�حة.
�ل��ر�دي��و وهي  �إىل  �ل�شتماع  �أو  كتاب  ق��ر�ءة  �إىل جانب  ه��ذ� 
بالإ�شافة  �نتباهه،  ت�شتيت  �لعقل من خال  تريح  ممار�شة 
�لأجهزة  �أو  �لذكية  �لهو�تف  ��شتخد�م  جتنب  ���ش��رورة  �إىل 
�للوحية �أو �لأجهزة �لإلكرتونية �لأخرى ملدة �شاعة �أو نحو 
ذلك قبل �لذهاب �إىل �لفر��ض "لأن �ل�شوء من �ل�شا�شة قد 

يكون له تاأثري �شلبي على �لنوم".

يحتاج كل �صخ�ص فرتات خمتلفة من النوم

بالأرق الإ�صابة  اإىل  ت�صري  علمات   8

و�إدخ���ال  �ل��غ��ذ�ئ��ي  نظامك  تغيري  وي��ع��د 
روتينك،  يف  �ل��ت��م��اري��ن  م��ن  �مل��زي��د 
فعالية خلف�ض  �لطرق  �أك��رث  من 

�شغط �لدم.
غذ�ئي  ن��ظ��ام  �ت���ب���اع  �إن  وي���ق���ال 
بالفو�كه  غ���ن���ي  ����ش���ح���ي 

و�خل�����ش��رو�ت مفيد ل��ع��دد م��ن �لأ���ش��ب��اب، من 
�حلفاظ على حميط �خل�شر لديك �إىل �لتاأكد 
من ح�شولك على �لكثري من �لعنا�شر �لغذ�ئية 

من �ملكونات �لطازجة و�لطبيعية.
ومع ذلك، فاإن جمموعة و�حدة من �خل�شرو�ت، 
على وجه �خل�شو�ض، لها �لف�شل يف �حلد من 

�رتفاع �شغط �لدم �خلطري.
�خل�شار  �أن  �إىل  �لأبح������اث  وت�شري 
�لغني�����ة  �خل�ش������ر�ء  �لورق������ية 
من  تقلل  �أن  ميك����ن  بالنرت�ت 
�أقل  يف  �ل����دم  �شغ��������ط  ق����ر�ءة 

م�������ن 24 �شاعة.
وميكن �أن يوؤدي تناول 

ج������زء م�����ن �خل�������ش���ار 
�ل��ورق��ي��ة ك��ل ي���وم �إىل 

�شغط  خف�ض 

�لدم. وت�شمل �أمثلة �خل�شار �لورقية �خل�شر�ء 
ما يلي:

• �لكرنب.

• �ل�شمرة.
• �خل�ض.

• �ل�شبانخ.
• �ل�شلق.

وميكنك �إ�شافة �ملزيد من �خل�شار �إىل نظامك 
�ل�شلطات  �ملزيد من  تناول  �لغذ�ئي عن طريق 

�لطازجة.
منخف�شة  �خل�شر�ء  �لورقية  �خل�شار  �أن  كما 
�أن  ميكن  �حل��ر�ري��ة  �ل�شعر�ت 

ت�شهم يف �حلفاظ 
على وزن �شحي،

�������ش������رورة  وه���������ي   
�أخ�����������������رى خل���ف�������ض 

�شغط �لدم �إىل �لنطاق 
�ل�شحي.

وعند تناول �لطعام لتقليل 
�رتفاع �شغط �لدم، فاإن �تباع 

بالأطعمة  غ��ن��ي  غ��ذ�ئ��ي  ن��ظ��ام 
وقليل  �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة  �ل���ك���ام���ل���ة 

�ملاحلة  �أو  �مل�شنعة  �لأط��ع��م��ة  م��ن 
�شي�شاعد يف خف�ض �شغط �لدم.

ومت���ت م��اح��ظ��ة �ل��ف��و�ك��ه، مب��ا يف ذل���ك �لتوت 
و�ملوز و�لكيوي،

ع��ل��ى خف�ض  ل��ق��درت��ه��ا   
�شغط �لدم.
وُي�����ق�����رتح 

قر�ء�ت  خلف�ض  �خل��ام  �ل�شمندر  ع�شري  �أي�شا 
�لعد�ض  با�شتخد�م  �أي�شا  ويو�شى  �ل��دم.  �شغط 

و�لبقول كم�شدر �شحي للربوتني و�لألياف.

خ�صار ميكن تناولها كل يوم خلف�س �صغط الدم!
يعّر�صك ارتفاع �صغط الدم، امللقب ب� "القاتل ال�صامت"، خلطر اأكرب لالإ�صابة بنوبة قلبية 
اأي  ظهور  لعدم  باحلالة،  م�صابون  اأنهم  النا�ص  من  الكثر  يدرك  ولن  دماغية.  �صكتة  اأو 

اأعرا�ص تقريبا.
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العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
MOJAU_2022- 0060980 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�لمار�ت  �جلن�شية  �لبلو�شي،  حاجي  حممد  عثمان  �ل�شيدة/فاطمه  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�شيد  �ىل  وذلك   100% �لبالغه  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب  �ملتحدة  �لعربية 
/ ر�شا �هلل فردو�ض خان - �جلن�شية باك�شتان ، يف �لرخ�شة �مل�شماة )ور�شة فريق �لبد�ع لت�شليح 
�ل�شيار�ت( و�لتي تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة �مل�شماة رقم )772201( �ل�شادرة من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة تعديات �أخرى : تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية 

�ىل وكيل خدمات ، تنازل �شاحب �لرخ�شة لآخر،
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
MOJAU_2022- 0060929 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيدة : نيتو ر�يف ناير جوفيند�ن ر�يف، �جلن�شية �لهند يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�شيد : جاناكا بو�شبا كومار� 
�شامار��شينغا �شامار��شينجيج �جلن�شية �شريانكا يف �لرخ�شة )�شالون ق�شر �لنوف للحاقه( 
و�لتي تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم ) 776302( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية. تعديات �خرى : تغيري وكيل خدمات ، تنازل �شاحب �لرخ�شه لخر
 2013 ل�شنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ض 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
تنازل/ بيع

�عان بالن�شر
ليكن معلوم�ا للجميع باأن �ل�شيدة / ريج�ا ف�ان�اتي ب�ار�م�ب�ات، �جلن�شية : �لهن�د ترغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�ش�تها �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد/ �شا�شي �ر�لوجن�ال ك�وم�ار�ن 
�ور�لوجنال، �جلن�شية: �لهن�د بالرخ�شة �مل�شماه )كافترييا حديقة �لب�شتان( تاأ�ش�شت باأمارة 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )718475( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة 

بال�شارقه، تعديات �خرى : ل يوجد
 2013 ل�شنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ض 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
MOJAU_2022- 0060808 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد : عيد باد�شاه �شاحب نور �شاه ، �جلن�شية باك�شتان يرغب 
: عبد�لرحمن  �ل�شيد  �إىل  ذلك  100% و  �لبالغه  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف 
�حمد يو�شف �لرحماين �جلن�شية �لمار�ت لي�شبح �ملالك يف �لرخ�شة )مطعم د�ر �ملدينه( 
د�ئرة  من  �ل�شادرة   )546953( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي 
�لتنميه �لقت�شادية. تعديات �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شه لخر. وعمابن�ض �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحت��ادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب 
�لجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��ان  ه��ذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل. 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري    SHCAPCICOMS2022/ R0000021 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �شيف عبيد �لهاجري  
جمهول حمل �لإقامة :   

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/4/19 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�شارقة  حمكمة 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لدعوى( 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة �يام 
بو�شفك   - �عاه  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  وذلك  �لن�شر  تاريخ  من 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/13 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001068/ 
�إىل �ملحكوم عليه :  �شركة �شابال وورلد �ض ذ م م  ومن ميثلها قانونا 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ خلفان �شيف حممد دروي�ض �ملزروعي ، �جلن�شية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاه 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف 396665.0

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0008428 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / مانربيت �شينغ بهولر
�لعنو�ن : 9406562  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/3/29 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى بالرقم �أعاه ل�شالح / �أجرة �ل�شارقة  بالتايل :

ن�ض �حلكم 
�آلف  ثاثة   )3418.18( مبلغ  للمددعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  باإلز�م 
وبالز�مه   ، فل�شا فقط ل غري  ع�شر  وثمانية  درهما  ع�شر  وثمانية  و�ربعمائة 

بامل�شروفات ، وبرف�ض ما ز�د على ذلك من طلبات.  
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
الدعوى رقم 2022/1205 جتاري جزئي 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية 

�ملرفوعة من : جنر�ن لتجارةمو�د �لبناء )�ض ذ م م 
�شد : 1 - تري�زو �ملحدودة )�ض ذ م م (  2- �شاندر� �شيكار�ن جاناباتي ��شارى 

يوم  وذلك  �أعاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �خلربة  �جتماع  عقد  تقرر  بانه  نفيدكم 
�لإثنني �ملو�فق 2022/4/18 �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا وذلك مبكتب / �خلبري 
�طر�ف  كل من  وكيل  �و  �لدعوى  �طر�ف  يرجى ح�شور  وعليه  باإمارة عجمان  
�لدعوى يف �ملوعد و�ملكان �ملحددين م�شطحبني معكم كافة �لور�ق و�مل�شتند�ت 

�لتي تتعلق بالدعوى �ملذكورة. 
اخلبري احل�صابي/ حممد علي الزرد 
  0569549541   0504812673

اإعالن اإجتماع خربة بالن�صر 

70197 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  1086/2019/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 75/2018 �أمر على عري�شة - حتكيم - و�لقا�شي منطوقة بالت�شديق على حكم �لتحكيم 
رقم 156/2017 مركز دبي للتحكيم �لدويل بتاريخ 2018/4/15 ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )538.935( �شاما للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ:مايكل بري�ض - بريطاين �جلن�شية - و�آخرون  
�لهاتف  رق��م   -  1302 رق��م  13 مكتب  رق��م  �لغربي - طابق  �ملبنى   ، ب��رج �شمان   - �لعاملي  �مل��ايل  �مل��رك��ز   - دب��ي  �إم���ارة   / �ملختار  ع��ن��و�ن   : عنو�نه 

  26922  89414   : مكاين  رقم   -  482017 ب  �ض   -  043276714 �لفاك�ض  رقم   -  044073900
�ملطلوب �إعانه : �إم ئي للتطوير )�ض ذ م م( - عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي �لريا�شية - مبنى ريد ريزيدن�ض - �لطابق �ل�شابع - مكتب رقم 

rej@med.ae  -   044230927  -  0504992630  -  2072970604 مكاين  رقم   -  715
�شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�شاعة   2022/5/11 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  يف  :�أن��ه  �لإع���ان  مو�شوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خال �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�شروفات 
 RED : خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : وحدة عقارية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�ض 5  - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى

درهم   )3،274،605/94( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   693،17  : �مل�شاحة   -   2212  : �لعقار  رقم    -  RESIDENCE
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

املو�صوع / اإعالن بالن�صر
الدعوى رقم 332 ل�صنة 2022 

حماكم دبي البتدائية - جتاري جزئي
و�لتربيد  للتكييف  �حلديريات  �شركة  من  فرع   / �لكهروميكانيكية  لاأعمال  �حلديريات   : �ملدعي   : من  �ملرفوعة 
 و�ملقاولت �لعامة )ذ.م.م( )فرع دبي( - �شد : �ملدعى عليه : �شركة �لقدرة لأنظمة �حلماية و�ل�شامة )ذ م م( فرع دبي

�ملدعى عليه : �شركة �لقدرة لأنظمة �حلماية و�ل�شامة )ذ م م( فرع دبي، مدعو للح�شور �شخ�شياً �أو بو��شطة ممثل 
 ،  2022 �أبريل   21 �ملو�فق  : يوم �خلمي�ض  �لإجتماع  تاريخ   : يلي  ملا  ، وذلك وفقاً  �لأول  معتمد لإجتماع �خلربة 

�ل�شاعة 1 ظهر�ً ، عن طريق برنامج زووم
)Passcode: 843251( )MeetingID: 812 9426 7038( )ZOOM(
 https://us02web.zoom.us/i/81294267038?pwd=Vk1ZTjNEODgrY1BIUGIXL3hoaxJGUT09

و�لتفوي�ض  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لهوية  و�إر���ش��ال  قانوناً  عنكم  ينوب  من  �أو  �أع��اه  �ملحدد  �ملوعد  يف  �حل�شور  يرجى  وعليه 
لل�شخ�ض �لذي �شيح�شر �لإجتماع ودخول ر�بط �لجتماع قبل �ملوعد بع�شر دقائق. للتو��شل و�ل�شتف�شار بخ�شو�ض 
رقم  هاتف  على  �لكعبي(  ح��م��د�ن  �شيف   / مهند�ض  )دك��ت��ور  �لهند�شي  �خلبري  مكتب  م��ع  �لتو��شل  يتم  �لإج��ت��م��اع 

expertise@jic.ae �لإلكرتوين  �لربيد  وعلى   050/9144169
اخلبري الهند�صي املنتدب بالدعوى / 
دكتور مهند�س / �صيف حمدان الكعبي    

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
مذكرة اإعالن بالن�صر

اإدارة اخلربة وت�صوية املنازعات
اإعالن للح�صور اأمام اخلبري املحا�صبي / حممد ال�صيد اأحمد الربي

يتعني على كل من �ل�شيد / �أنو �ملبني غام �مينول نا�شر
�ل�شيدة / علية فاطمة حممد �شبري

جمهويل �لعنو�ن �أو من ميثله قانونياً �حل�شور خال �شاعات �لدو�م �لر�شمي �إىل مقر �إد�رة 
 )C( مبنى - �مليز�نني  بطابق  دبي  �ل�شمو حاكم  بديو�ن �شاحب  �ملنازعات  وت�شوية  �خل��ربة 
- مبجمع مباين �حل�شيبة للجو�ئز - �لو�قع على �شارع �لثاين من دي�شمرب - مبنطقة بر 
دبي وذلك ملقابلة �خلبري �ملحا�شبي �ملذكور و�إح�شار �لوثائق �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى 
للمو�د  �لأخ�شر  �ل�شهم  �شركة  من  و�ملرفوعة  دب��ي   - ج��ز�ء   439/2022 رق��م  �لق�شائية 

�لغذ�ئية وذلك بعد �أ�شبوع من ن�شر هذ� �لإعان.
عن �إد�رة �خلربة وت�شوية �ملنازعات

�خلبري �ملحا�شبي / حممد �ل�شيد �لربي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن بالن�صر

�صادر عن حمكمة عجمان ال�صرعية
يف الدعوى رقم 2022/166  احوال

 �إىل �ملدعى عليه / زيد�ن م�شطفى �شليمان �شعت - فل�شطيني �جلن�شية - جمهول حمل �لإقامة خارج �لدولة
مبا �أن �ملدعية / حنان يو�شف عبد�حلميد �شعث

قد �أقامت عليك �لدعوى �ل�شرعية �ملذكورة بالرقم �أعاه. �أمام هذه �ملحكمة
للمطالبة ب�/

بتطليقها خلعاً من �ملدعي عليه لها  �لق�شاء   .1
ح�شانة �ملدعية بالن�شبة لأولدها و��شتمر�ر  تثبيت   .2

و�مل�شروفات بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �إلز�م   .3
وقد حددت �ملحكمة جل�شة : 10/05/2022 للنظر يف �لدعوى، فاأنت مكلف باحل�شور �شخ�شياً �أو من 
ينوب عنك ر�شمياً �أمام هذه �ملحكمة يف �ملوعد �ملذكور للرد على �لدعوى، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور يف 

�ملوعد �ملحدد ، فاإن �ملحكمة �شتنظر يف �لدعوى وت�شدر حكمها غيابياً. 
حترير�ً يف يوم �لثاثاء  �ملو�فق 2022/04/12م

القا�صي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن ب�صحيفة طلبات معدلة بالن�صر
رقم الدعوى 2019/334 جتاري جزئي

بناء على طلب / مدعي / �شام ل�شناعة مو�د �لتغليف ذ م م �جلن�شية
�ىل مدعى عليه / فوؤ�د عبا�ض متيز �جلن�شية / �إير�ن

معتمد عنك يف  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لإبتد�ئية  �خليمة  ر�أ���ض  �م��ام حمكمة  باحل�شور  فانت مكلف 
�ل�شاعة 09:00 من يوم �جلمعة �ملو�فق 2022-04-15 لاإعان بالطلبات �ملعدلة يف �لدعوى �ملقدمة 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فاأن  �ملحدد  �لوقت  �ر�شال وكيل عنك يف  �و  �ملدعية و يف حالة تخلفك عن �حل�شور  من 

�لدعوى غيابيا.
�لطلبات �ملعدلة :1- قبول تعديل طلباتها بالز�م �ملدعى عليها و�خل�شم �ملدخل مت�شامنني ب�شد�د مبلغ 
و�أحد ع�شر درهما وخم�شة ع�شر فل�شا( بالإ�شافة  ومائة  �ألف  وع�شرون  �شتة  )فقط  درهم   26111.15
�ىل �لفائدة �لقانونية من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.  2- �لز�م �ملدعى عليها و�خل�شم �ملدخل 

مت�شامنني بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
اأمني �صر 
حمزة عبدالرحمن  علمي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة ال�صارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   /  SHCFICIREA2022 /0000117 يف  الدعوى رقم

�إىل : ظهري �قبال بيك مريز� ظفر
جمهول حمل �لإقامة : �ل�شارقة - مويلح - �شارع مليحة - حمل رقم 1+2 - ملك ر��شد عبد�هلل عمر�ن �ل�شام�شي

هاتف رقم 00971568524909
�شارع  �لرو�شة -  �ل�شارقة - منطقة   : �لإقامة  �لعنو�ن/حمل  �لرئي�ض  �ملدعي )ة( / ح�شن عبد�هلل حممد  باأن  نعلمكم 
�لزهر�ء - ميد�ن �لربيد �ملركزي - برج 2000 - �لطابق �خلام�ض - مكتب رقم 546 - هاتف رقم 0503272142 

رقم �لهاتف : 971503272142 
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة ب�

�أول ً : �لق�شاء باإخر�ج �ل�شريك �ملدعى عليه �لأول ظهري �قبال بيك مريز� ظفر - باك�شتاين �جلن�شية من �شركة �لنور�ض 
لتجارة �لأدو�ت �حلديدية ذ.م.م مع متكني �ملدعي من �لغاء �لرخ�شة �لتجارية من جميع �لدو�ئر �حلكومية.

ثانيا : �إلز�م �ملدعى عليهما بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
�ل�شارقه �لإحتادية �شباح يوم �لثنني �ملو�فق  �أمام �لد�ئرة �لد�ئرة �ملدنية �لكلية حمكمة  لذ� يتوجب عليكم �حل�شور 
من دفاع و م�شتند�ت ، ويف حالة عدم ح�شوركم �أو �إر�شال وكيل  لديكم  ما  لتقدمي   09:00 �ل�شاعة   2022/4/25

معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�صائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
طلب اإعالن بالن�صر

رقم )2022/62221(
اإنذار قانون يف النذار رقم 2022/1/22007

بناء على طلب �ملنذر  �لإ�شم : حممد ب�شار خالد عدي )�شوري �جلن�شية(
�ملنذر �إليه �لأول  �لإ�شم : �حمد عبد�هلل عامر ��لفا�شي )�إمار�تي �جلن�شية( 

�ملو�ش��وع/ طلب �عان بالن�شر
�إنذ�ر بالف�شخ و�ملطالبة مببلغ 1،128،230 درهم )فقط مليون ومائة وثمانية وع�شرون �ألف ومائتي وثاثون درهما( 
 1،128،230 �ملبالغ و�خل�شائر �لتي ت�شببا له يف خ�شارتها وقدرها  �إليهما ب�شرورة �شد�د  �ملنذر ينبه على �ملنذر  فاإن 
درهم )فقط مليون مائة وثمانية وع�شرون �ألف ومائتي وثاثون درهما وهي عبارة عن )510،000 درهم خم�شمائة 
وع�شرة �آلف درهم قيمة �لثمن �ملدفوعة للمنذر �إليهما ومبلغ 318،230 درهم ثاث مائة وثمانية ع�شر �لف ومائتني 
وثاثيني درهما قيمة �ملبالغ �لتي دفعها �ملدعي كديون مرت�كمة على �ملوؤ�ش�شة غري م�شتحقة عليه كان يجب على �ملنذر 
�إليهما �شد�دها ومبلغ 300000  درهم )ثاث مائة �لف درهما علي �شبيل �لتعوي�ض عن �خل�شائر �لتي حلقت باملنذر 
و�لك�شب �لفائت �لذي وقع عليه جر�ء خ�شائره �ملرتتبة علي �إخال �ملنذر �إليهما بالتز�ماتهما �لعقد ، و�ل�شر�ر �ملادية 
و�ملعنوية و�إل �شوف ي�شطر �إىل �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لازمة �شد �ملنذر �إليهما للح�شول على حكم �شدهما 

باملبالغ �ملذكورة ف�شًا عن �ملطالبة بف�شخ �لعقدين �ملوؤرخني يف 2014/10/1 م و 2015/4/1 م.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/3/75373(
�ملنذر/�شركة نيو �ي�شت للتجاره �لعامه �ض.ذ.م.م

بوكالة �ملحامي/ �شامل �لكبي�شي
�ملنذر �ليه/ حممد ��شهر بار�مبات كار�كونييل - �جلن�شية )�لهند(

�لعنو�ن/ دبى - ديرة - نايف - حمل رقم 14 ملك خالد يو�شف باقر 
وخم�شمائة  �لف  )خم�شة   5541 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  �ليها  �ملنذر  ينذر  �ملنذر 
وو�حد و�ربعون درهما( خال مده �أق�شاها �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر 
و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونيه �شدكم مع حتميل �ملنذر 

�ليها بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/76738(
�ملنذر / خليفة عبد�هلل �أحمد لوتاه - �إمار�تي �جلن�شية

�ملنذر �إليه / م�شغل عامل للماب�ض
�ملو�شوع / �لنذ�ر �لعديل رقم حمرر 83312/1/2022

�إليه بتجديد �لعقد وت�شديد �مل�شتحقات �ملالية للتجديد وذلك يف مدة �أق�شاها  يخطر �ملخطر 
يف  رغبته  لعدم  �لعقد  �نتهاء  بعد  �لعقار  و�إخ���اء  �لإخ��ط��ار  ه��ذ�  ��شتامه  تاريخ  من  ي��وم   30
ما  �إ�شاح  مع  عليه  ت�شلمها  �لتي  وباحلالة  �ل�شو�غل  للمخطر خالية من  وت�شليمها  �لتجديد 
قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم �ملفاتيح و�شد�د م�شاريف ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه 
حتى تاريخ �لإخاء �لفعلي و�أي �أ�شر�ر �أخرى ترتبت على عدم �لتز�م �ملخطر �إليه و�إل �شي�شطر 
�ملخطر �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لق�شائية �لازمه للمطالبة مبا ذكر مع �لتعوي�ض �جلابر للعطل 

و�ل�شرر وحتمل �ملخطر �إليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/76731(
�ملنذر / خليفة عبد�هلل �أحمد لوتاه - �إمار�تي �جلن�شية

�ملنذر �إليه / لما للخياطة وتطريز 
�ملو�شوع / �لنذ�ر �لعديل رقم حمرر 2022/1/83266

�إليه بتجديد �لعقد وت�شديد �مل�شتحقات �ملالية للتجديد وذلك يف مدة �أق�شاها  يخطر �ملخطر 
يف  رغبته  لعدم  �لعقد  �نتهاء  بعد  �لعقار  و�إخ���اء  �لإخ��ط��ار  ه��ذ�  ��شتامه  تاريخ  من  ي��وم   30
ما  �إ�شاح  مع  عليه  ت�شلمها  �لتي  وباحلالة  �ل�شو�غل  للمخطر خالية من  وت�شليمها  �لتجديد 
قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم �ملفاتيح و�شد�د م�شاريف ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه 
حتى تاريخ �لإخاء �لفعلي و�أي �أ�شر�ر �أخرى ترتبت على عدم �لتز�م �ملخطر �إليه و�إل �شي�شطر 
�ملخطر �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لق�شائية �لازمه للمطالبة مبا ذكر مع �لتعوي�ض �جلابر للعطل 

و�ل�شرر وحتمل �ملخطر �إليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/76748(
�ملنذر / خليفة عبد�هلل �أحمد لوتاه - �إمار�تي �جلن�شية
�ملنذر �إليه / منظور عامل للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  

�ملو�شوع / �لنذ�ر �لعديل رقم حمرر 2022/1/83271
�إليه بتجديد �لعقد وت�شديد �مل�شتحقات �ملالية للتجديد وذلك يف مدة �أق�شاها  يخطر �ملخطر 
يف  رغبته  لعدم  �لعقد  �نتهاء  بعد  �لعقار  و�إخ���اء  �لإخ��ط��ار  ه��ذ�  ��شتامه  تاريخ  من  ي��وم   30
ما  �إ�شاح  مع  عليه  ت�شلمها  �لتي  وباحلالة  �ل�شو�غل  للمخطر خالية من  وت�شليمها  �لتجديد 
قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم �ملفاتيح و�شد�د م�شاريف ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه 
حتى تاريخ �لإخاء �لفعلي و�أي �أ�شر�ر �أخرى ترتبت على عدم �لتز�م �ملخطر �إليه و�إل �شي�شطر 
�ملخطر �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لق�شائية �لازمه للمطالبة مبا ذكر مع �لتعوي�ض �جلابر للعطل 

و�ل�شرر وحتمل �ملخطر �إليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 70392
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/76721(
�ملنذر / خليفة عبد�هلل �أحمد لوتاه - �إمار�تي �جلن�شية

�ملنذر �إليه / حممد �لعليلي لاعمال �لكهروميكانيكية - �ض ذ م م 
�ملو�شوع / �لنذ�ر �لعديل رقم حمرر 2022/1/83334

�إليه بتجديد �لعقد وت�شديد �مل�شتحقات �ملالية للتجديد وذلك يف مدة �أق�شاها  يخطر �ملخطر 
يف  رغبته  لعدم  �لعقد  �نتهاء  بعد  �لعقار  و�إخ���اء  �لإخ��ط��ار  ه��ذ�  ��شتامه  تاريخ  من  ي��وم   30
ما  �إ�شاح  مع  عليه  ت�شلمها  �لتي  وباحلالة  �ل�شو�غل  للمخطر خالية من  وت�شليمها  �لتجديد 
قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم �ملفاتيح و�شد�د م�شاريف ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه 
حتى تاريخ �لإخاء �لفعلي و�أي �أ�شر�ر �أخرى ترتبت على عدم �لتز�م �ملخطر �إليه و�إل �شي�شطر 
�ملخطر �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لق�شائية �لازمه للمطالبة مبا ذكر مع �لتعوي�ض �جلابر للعطل 

و�ل�شرر وحتمل �ملخطر �إليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/76734(
�ملنذر / خليفة عبد�هلل �أحمد لوتاه - �إمار�تي �جلن�شية

�ملنذر �إليه / م�شغل عامل للماب�ض
�ملو�شوع / �لنذ�ر �لعديل رقم حمرر 2022/1/83287

�إليه بتجديد �لعقد وت�شديد �مل�شتحقات �ملالية للتجديد وذلك يف مدة �أق�شاها  يخطر �ملخطر 
يف  رغبته  لعدم  �لعقد  �نتهاء  بعد  �لعقار  و�إخ���اء  �لإخ��ط��ار  ه��ذ�  ��شتامه  تاريخ  من  ي��وم   30
ما  �إ�شاح  مع  عليه  ت�شلمها  �لتي  وباحلالة  �ل�شو�غل  للمخطر خالية من  وت�شليمها  �لتجديد 
قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم �ملفاتيح و�شد�د م�شاريف ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه 
حتى تاريخ �لإخاء �لفعلي و�أي �أ�شر�ر �أخرى ترتبت على عدم �لتز�م �ملخطر �إليه و�إل �شي�شطر 
�ملخطر �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لق�شائية �لازمه للمطالبة مبا ذكر مع �لتعوي�ض �جلابر للعطل 

و�ل�شرر وحتمل �ملخطر �إليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
املو�صوع : اإعالن بالن�صر

يف الدعوى رقم 1950 ل�صنة 2022 - لدى حمكمة ال�صارقة البتدائية
�ملرفوعة من : بنك �ت�ض ��ض بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود - فرع دبي

�شد : 1-�شركة ذبيان ل�شناعة �لأملونيوم و�لزجاج ذ.م.م
و�لجزها �ملعدنية )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( �لتجهيز�ت  لرتكيب  ذبيان  �شركة   -2

ذبيان يو�شف  عماد   -4 ذبيان  عارف  طارى   -3
عارف حممود ذبيان  -6 ذبيان  عارف  �أمري   -5

ذبيان لرتكيب  �شركة  �لثاين/  عليه  و�ملدعى    ، م  م  ذ  �لزجاج  �لألومنيوم  ل�شناعة  ذبيان  �شركة  �لأوىل/  عليها  �ملدعى 
�لتجهيز�ت و�لجز�ء �ملعدنية ،  و�ملدعى عليه �لثالث / طارق عارف ذبيان، و�ملدعى عليه �لر�بع / عماد يو�شف ذبيان، 
و�ملدعى عليه �خلام�ض / �أمري عارف ذبيان، و�ملدعى عليه �ل�شاد�ض/ عارف حممود ذبيان، مدعوين للح�شور �شخ�شيا  
�ملو�فق  �لأرب��ع��اء   : �ليوم  �أدن��اه:  �ملبينة  للتفا�شيل  وفقا  �لأول  )�مل�شرفية(  �خل��ربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بو��شطة  �أو 

: Zoom Meeting  من خال تطبيق  - ظهر�   1:30  : �ل�شاعة   -  20/04/2022
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/3831140324?pwd=dGtVOXc4MGY4V3AzRGtPcmJGdXFWQT09
Meeting ID : 383 114 0324 Passcode: 112233

للتو��شل / 0552752147

اخلبري / يون�س علي املال - ع�صو الدائرة التجارية الكلية امل�صرفية 

اإعالن اإجتماع خربة 
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تغيري ا�صـم / �صيدنا علي �صيد حممد 

تقدم �ملو�طن )�شيدنا علي �شيد حممد( بطلب 
�إىل ق�شم �لتوثيق - �أبوظبي بتغيري ��شمه من 
�عرت��ض  لديه  فمن  )�شيد(  �ىل  )�شيدنا( 
15 يوما  �ملذكور خال  �لق�شم  يتقدم به �ىل 

من تاريخ ن�شر �لعان

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/77512(
�ملنذر : موؤ�ش�شة �شلطان بن خليفه �حلبتور للعقار�ت

�ملخطر �ليه : حم�شن علي خا�ض �ملهري
Mohsin Ali Khallas Almahri

) �مارة دبي - �ملرقبات - بناية د�ر �لرقة - مكتب M8 - مكاين : 3152294958(
بتاريخ  ب��دب��ي  �ل��ع��دل  ك��ات��ب  ل���دي  و�مل�����ش��ج��ل   36831/1/2022 رق���م  �لخ���ط���ار  مب��وج��ب 
11/2/2022 ينذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره 53،850 درهم )ثاثة و خم�شون 
�لف و ثماين مائة و خم�شون درهم( وذلك خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لخطار و�ل �شوف 
جند �نف�شنا م�شطرين لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية حيالكم وذلك برفع دعوى ملطالبتك باملبلغ 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  9196/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شابعة رقم 228

خدمة  عمايل   98/2021 رق��م  �لعمالية  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
م�شاعدة جزئي ، ب�شد�د �ملبالغ �ملنفذ بها وقدرها )18567( درهم �شاما للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : �شعيد مبارك �شعيد �حلديلى �ملن�شوري
عنو�نه:بناية �لبحري و�ملزروعي رقم 535 خلف معر�ض هيوند�ي - �لطابق �لول مكتب رقم 10 

و 11 �خلبي�شي - ديرة - دبي - هاتف رقم:042686855
�ملطلوب �إعانه : 1- �لرب�ءة ل�شتقد�م �ليد �لعاملة - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )19046.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2285/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيكات �ملرجتعة �رقام )100629( و�ل�شادر عن بنك دبي �ل�شامي 
بقيمة )500.000( درهم �شيك رقم )100628( و�ل�شادر عن بنك دبي �ل�شامي بقيمة )542000( درهم 

�ملبلغ �لجمايل )548525.
طالب �لتنفيذ : حممد �شريف �حمد قائد

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �شارع �مل�شلى - مبنى فاطمة ور��شد وحممد �شالح باجلافل 
- �شقة حمل رقم 4

�ملطلوب �إعانه : 1- كوهر فتح �له ر�شتم بور - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)548525( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  2574/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/2293 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )246265( درهم �شاما للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : �شركة دبي �ل�شامية للتاأمني و�عادة �لتاأمني )�أمان( �ض.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �ل�شعادة - مبنى بري�شم تاور - �شقة 
1901 - بريد �لكرتوين:info@aldhaheriinternational.com مكاين رقم:2477286838

�ملطلوب �إعانهما : 1- جولدن �شيفيليزي�شن لتنظيم �ملعار�ض و�ملوؤمتر�ت �ض.ذ.م.م 2- �حل�شارة �لذهبية 
للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)246265( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �شاملة لر�شوم �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392
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اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:807/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثانية ع�شر رقم 859

مو�شوع �لدعوى : مطالبة �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )671.000( درهم �شتمائة وو�حد و�شبعون �لف درهم مع �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  . 

�ملدعي:�لحتاد ماربل �ند جر�نيت �ض.م.ح
�ل��دور 32 - بجو�ر   - ت��اور  ��شبكت  ز�ي��د - مبنى  �ل�شيخ  �شارع  �لتجاري -  دب��ي - منطقة �خلليج  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
info@:لكرتوين� ب��ري��د   - رق���������م:2527587343  م��ك��اين   - رق��������م:042594391  ه��ات��ف   - - مكتب 3202  م���ول  �ف��ن��ي��و  ب��ا 

�لبلو�شي حممد  دروي�ض  خمي�ض  وميثله:�أمل   -  amalkhamisadvo.com
�ملطلوب �إعانه :  1- بيكون لان�شاء�ت ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها مطالبة �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )671.000( درهم �شتمائة 
وو�حد و�شبعون �لف درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليها 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة ، وحددت لها جل�شة يوم  �خلمي�ض �ملو�فق:2022/4/14 �ل�شاعة:09:00 �شباحا �شدكم 
ويقت�شي ح�شوركم �مام �د�رة �لدعوى �لبتد�ئية )�لثانية ع�شر( بقاعة �لتقا�شي عن بعد �لتي ميكن �لو�شول �ليها من 
خال مو�شع حماكم دبي �للكرتوين - خدماتنا �للكرتونية �لعامة - جد�ول جل�شات �لق�شايا - لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:664/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثانية ع�شر رقم 859

بالز�مهم  �لثبوت  بعد  و�حلكم  بها  عليهم  �ملدعي  و�ع��ان  جل�شة  �ق��رب  حتديد  �ملوقرة  �ملحكمة  عد�لة  من  نلتم�ض   : �لدعوى  مو�شوع 
بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم بان يوؤدو� �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )28.323( درهم ثمانية وع�شرون �لفا وثاثمائة وثاثة وع�شرون 
درهما - و�لفائدة بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د مع �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �شم ملف �لنز�ع رقم 

44/2022 نز�ع مدين مللف �لدعوى �لر�هنة  . 
�ملدعي:�شركة عمان للتاأمني �ض.م.ع

عنو�نه:دبي - ديرة - �شارع عمر بن �خلطاب - بجو�ر �لغرير مول - ���ض.ب:5209 دبي - هاتف متحرك رق���م:0507247008 - �لربيد 
�للكرتوين:info@abdulmaliklaw.ae - رقم مكاين:3066594950

 وميثله:عبد�حلميد عبد�مللك م�شطفى �هلي
�ملطلوب �إعانه :  1- �شامر غوز  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها نلتم�ض من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �قرب جل�شة و�عان �ملدعي عليهم بها 
و�حلكم بعد �لثبوت بالز�مهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم بان يوؤدو� �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )28.323( درهم ثمانية وع�شرون �لفا 
وثاثمائة وثاثة وع�شرون درهما - و�لفائدة بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د مع �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملو�فق:2022/4/20  �لربعاء  ي��وم   لها جل�شة  وح��ددت  �لر�هنة،  �لدعوى  مللف  ن��ز�ع مدين   44/2022 رقم  �لنز�ع  ملف  �شم  مع  �ملحاماة 
�لتي ميكن  بعد  �لتقا�شي عن  بقاعة  )�لثانية ع�شر(  �لبتد�ئية  �لدعوى  �د�رة  �مام  ويقت�شي ح�شوركم  �ل�شاعة:09:00 �شباحا �شدكم 
�لعامة - جد�ول جل�شات �لق�شايا - لذ� فاأنت مكلف  �ليها من خال موقع حماكم دبي �للكرتوين - خدماتنا �للكرتونية  �لو�شول 

باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن حكم بالن�صر

38/2022/49 جتاري م�صارف جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د مبلغ وقدره )741.066.10( درهم �شبعمائة 
وو�حد و�ربعون �لف و�شتة و�شتون درهم وع�شر فل�ض ، ل�شالح �مل�شرف �ملدعي مع �لز�م �ملدعي عليهم بالتعوي�ض �جلابر 

لل�شرر �لذي حلق باملدعي جر�ء �حتبا�ض �مو�له وحرمانه من �لنتفاع بها و��شتثمارها و�لتي يقدرها �ملدعي مببلغ وقدره 
)20.000.00( ع�شرون �لف درهم مع �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعان :  م�شرف �بوظبي �ل�شامي  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : �شبحي ح�شني �حمد  

�ملطلوب �إعانهما : 1- لينك و�ي لتاجري �ل�شيار�ت �ض.ذ.م.م 2- عبا�ض عبد �حل�شني حم�شن جو�د �شاجو�ين - ب�شفته كفيل 
�شامن ملديونية لينك و�ي لتاجري �ل�شيار�ت �ض.ذ.م.م - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما

جمهويل حمل �لإقامة 
�أعاه ل�شالح/ �ملذكورة  �ملنعقدة بتاريخ 2022/2/23 يف �لدعوى  مو�شوع �لإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 

يوؤديا  بان  �ملدعي عليهما بت�شامن  بالز�م  �ملحكمة يف مادة جتارية منهية للخ�شومة  �بوظبي �ل�شامي بحكمت  م�شرف 
وبالر�شوم  فل�ض  وع�شر  دره��م  و�شتون  و�شتة  �ل��ف  و�رب��ع��ون  وو�ح��د  �شبعمائة  دره��م   )741.066.10( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
و�مل�شاريف ومببلغ ثاثمائه درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات ، حكما مبثابة �حل�شوري قابا 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن حكم بالن�صر

38/2021/1128 جتاري م�صارف جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د مبلغ وقدره )868.167.72( درهم ثماين مائة 

وثمانية و�شتون �لف ومائة و�شبعة و�شتون درهم و�ثنان و�شبعون فل�شا ، ل�شالح �مل�شرف �ملدعي مع �لز�م �ملدعي عليهم 
بالتعوي�ض �جلابر لل�شرر �لذي حلق باملدعي جر�ء �حتبا�ض �مو�له وحرمانه من �لنتفاع بها و��شتثمارها و�لتي يقدرها 
�ملدعي مببلغ وقدره )20.000.00( ع�شرون �لف درهم مع �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل بالر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعان :  م�شرف �بوظبي �ل�شامي  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : �شبحي ح�شني �حمد  
�ملطلوب �إعانهما : 1- بانو �ك�شرب�ض لنقل �لركاب �ض.ذ.م.م 2- �شفيد �هلل خان دولت خان - ب�شفته كفيل �شامن ملديونية 

بانو �ك�شرب�ض لنقل �لركاب �ض.ذ.م.م  - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 
�أعاه ل�شالح/ �ملذكورة  �ملنعقدة بتاريخ 2022/2/14 يف �لدعوى  مو�شوع �لإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 

يوؤديا  بان  �ملدعي عليهما بت�شامن  بالز�م  �ملحكمة يف مادة جتارية منهية للخ�شومة  �بوظبي �ل�شامي بحكمت  م�شرف 
للمدعي مبلغ وقدره )868.167.72( درهم ثماين مائة وثمانية و�شتون �لف ومائة و�شبعة و�شتون درهم و�ثنان و�شبعون 
، حكما مبثابة  �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات  فل�ض، وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل 
�حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن بالن�صر    

                  يف  املنازعة رقم:698/2022/460 نزاع مدين 
�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة رقم 753

�لثبوت  بعد  بها و�حلكم  �ملتنازع �شده  و�ع��ان  �قرب جل�شة  �ملوقرة حتديد  �ملحكمة  نلتم�ض من عد�لة   : �ملنازعة  مو�شوع 
بالز�مه بان توؤدي �ىل �ملتنازعة مبلغ وقدره )21.647/73( درهم و�حد وع�شرون �لفا و�شتمائة و�شبعة و�ربعون درهما وثاثة 

و�شبعون فل�شا و�لفائدة بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د مع �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملتنازع:�شركة عمان للتاأمني �ض.م.ع

عنو�نه:دبي - ديرة - �شارع عمر بن �خلطاب - بجو�ر �لغرير مول - �ض.ب:5209 دبي - هاتف رقم:042337409 - موبايل 
رقم:0567741828 - �لربيد �للكرتوين:info@abdulmaliklaw.ae - رقم مكاين:3066594950

�ملطلوب �إعانه :  1- معتز بن خلفان بن هديب �لغماري  -  �شفته : متنازع �شده 
�ق��رب جل�شة و�عان  �ملوقرة حتديد  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها نلتم�ض من عد�لة �ملحكمة  :  قد  �لإع��ان  مو�شوع 
و�ح��د وع�شرون  دره��م  وق��دره )21.647/73(  �ملتنازعة مبلغ  �ىل  ت��وؤدي  بان  بالز�مه  �لثبوت  بعد  بها و�حلكم  �ملتنازع �شده 
�لفا و�شتمائة و�شبعة و�ربعون درهما وثاثة و�شبعون فل�شا و�لفائدة بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د مع 
�ملو�فق  2022/4/25  �ل�شاعة 11.00 �ض يف  �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  
قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اعالن بالن�صر    
                  يف  املنازعة رقم:608/2022/460 نزاع مدين 

�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة رقم 753
مو�شوع �ملنازعة : 1- �لز�م �ملتنازع �شدهم بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤدو� للمتنازعة مبلغ )195.987.31( درهم مائة وخم�شة 
وت�شعون �لفا وت�شعمائة و�شبعة وثمانون درهما وو�حد وثاثون فل�شا - مع �لفو�ئد �لقانونية 9٪ من تاريخ دخول �ملتنازع 
�شدها �لوىل �مل�شت�شفى �ملتنازع �حلا�شل يف 2021/4/3 وحتى متام �ل�شد�د 2- مع �لز�م �ملتنازع �شدهم بالر�شوم و�مل�شروفات 

و�لتعاب . 
�ملتنازع:�مل�شت�شفى �لمريكي دبي �ض.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�شة جيم�ض وين�ش�شرت - مقابل فندق �ملوفمبيك - منطقة رقم 319 - �شارع 
15 �أ - مكاين:3009592077 - هاتف:0505522502 - �مييل:aalkarmy@yahoo.com - فاك�ض:043360068

�ملطلوب �إعانهما :  1- �حام حممد ��شماعيل 2- ن�شرة حممد �يزماتل  -  �شفتهما : متنازع �شدهما 
مو�شوع �لإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملتنازع �شدهم بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤدو� للمتنازعة مبلغ 
�لفو�ئد  - مع  فل�شا  درهما وو�حد وثاثون  و�شبعة وثمانون  وت�شعمائة  �لفا  وت�شعون  درهم مائة وخم�شة   )195.987.31(
�لقانونية 9٪ من تاريخ دخول �ملتنازع �شدها �لوىل �مل�شت�شفى �ملتنازع �حلا�شل يف 2021/4/3 وحتى متام �ل�شد�د 2- مع �لز�م 
�ملتنازع �شدهم بالر�شوم و�مل�شروفات و�لتعاب - وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2022/4/20  �ل�شاعة 11.00 �ض يف 
قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 70197

اعالن بالن�صر 
 207/2021/5774 تنفيذ جتاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعان بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  ذو �لفقار �لتنوير حيدر -  جمهول حمل �لقامة
�لوطني  �بوظبي  بنك  )حاليا(  ���ض.م.ع  �لول  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  �لطالب  �ن  مبا 

)�شابقا( 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)17835514.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن بالن�صر )تظلم(    

                  يف  الدعوى رقم:81/2022/57 تظلم �صرعي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ و�ل�شكالت �ل�شرعية �لفردية رقم 78

�ملتظلم �شده  و�ل��ز�م  �لدولة  �ملتظلم منه و�لتعميم على كافة منافذ  �لغاء �لمر   : �لدعوى  مو�شوع 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�ملتظلم:ز�هده ملك
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �شارع �لحتاد - مبنى بزن�ض �فنيو - �شقة 809 - خلف 

معر�ض �شيار�ت ني�شان - وميثله:ح�شن عبد�هلل حممد �آل علي
�ملطلوب �إعانه :  1- ��شد ب�شري ب�شري �حمد  -  �شفته : متظلم �شده 

مو�شوع �لإعان :  قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاه ومو�شوعه �لغاء �لمر �ملتظلم منه و�لتعميم 
جل�شة  لها  وح��ددت   - و�لت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �شده  �ملتظلم  و�ل���ز�م  �ل��دول��ة  منافذ  كافة  على 
بعد يف مبنى �لحو�ل  �لتقا�شي عن  �ل�شاعة 11.00 �ض يف قاعة  �ملو�فق  2022/4/18   �لثنني   يوم 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  �لقرهود  منطقة  يف  �ل�شخ�شية 

�جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7964/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شابعة رقم 228

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2634/2021 عمايل جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )59623.5( درهم �شاما للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : ناتاليا �شريمييتوفا
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�شارقة - �ملجاز - �ل�شارقة - �شارع كورني�ض �لبحريه - مبنى بنايه عبد�لعزيز 

�ملاجد - �شقة ميز�نني 1 - وميثله:عادل عبد�هلل خمي�ض �ملعمري
 : �شفته   - �ل�شويدي  �شند  �حمد  مالكها/علي  وميثلها  لل�شر�فة  �لعاملية  �لنبال   -1  : �إعانه  �ملطلوب 

منفذ �شده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��ان  مو�شوع 
وقدره )60943.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن حكم بالن�صر

     يف الدعوى رقم 16 / 2019 / 3319 جتاري جزئي
مو�شوع �لدعوى: �ملطالبة ب�حل و ت�شفية �ل�شركة  و �لر�شوم و �مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة..

طالب �لعان:  عظمت حممود - �شفته بالق�شية: مدعى
�ملطلوب �عانه:  نامييك�ض برتوليوم م.د.م.�ض - �شفته بالق�شية:  مدعى عليها

مو�شوع �لإعان : 
تفا�شيل �لإعان بالن�شر

�إىل حمكوم عليه/ نامييك�ض برتوليوم م.د.م.�ض - جمهول حمل �لإقامة
مبا �أن حمكوم له/عظمت حممود 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 03-11-2019 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�شالح/ عظمت حممود    بحل 
وت�شفية  �ل�شركة �ملدعي عليها )ناميك�ض برتوليوم  م.د.م.�ض  ( وتعيني �خلبري �شاحب �لدور باجلدول م�شفيا لها ، وذلك 
�لتز�مات وعلي مدير  ، وح�شر مالها من حقوق وما عليها من  �ل�شركة  �أ�شول  �لت�شفية وجرد كافة  بتكليفه ب�شهر حكم 
�ل�شركة حترير قائمة مف�شلة باأمو�ل �ل�شركة وميز�نيتها وما لها من حقوق لدى �لغري وما عليها من �لتز�مات وديون 
وتكليف �مل�شارف حل�شاب �مل�شفي ببيع موجود�ت �ل�شركة بطريق �ملز�د �لعلني و�يد�ع ح�شيلة �لبيع يف �أحد �مل�شارف حل�شاب 
�ل�شركة حتت �لت�شفية و�إخطار د�ئني �ل�شركة وت�شفية جميع �لديون �مل�شتحقة على �ل�شركة وحت�شيل حقوقها لدى �لغري 
�أم��و�ل على �ل�شركاء كل بح�شب ح�شته وحددت مبلغ ع�شرة �لف درهم حتت ح�شاب  و�شد�د ديونها وتوزيع ما يتبقى من 
م�شاريف و�جر �مل�شفي ت�شاف على عاتق �لت�شفية و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شاريف وخم�شمائه درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  

. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان.
�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.. 

 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 

اعالن بالن�صر 
 1025/2022/207 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل �لإعان بالن�شر

�إىل �ملنفذ �شده/1_ �بن �شريف للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م - جمهول حمل �لإقامة

مبا �أن طالب �لتنفيذ / �ن�شتانت �ك�شي�ض لبيع وتاأجري �ملعد�ت �لن�شائي����ة ذ.م.م

قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و �لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  

)  68726.75 ( درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اجتماع خربة عن بعد

يف الدعوى رقم 133/2022 مدنى جزئي عجمان
�ل�شيدة / جوفلني كو�در��شال ماكابالن )�ملدعي عليها(  

ف�ي �ل�دع�وى رق�م 133/2022 م�دنى جزئ�ي عجمان، بن�اء�ً على تكليف حمكم�ة عجم�ان 
�لإحتادي�ة �لإبتد�ئي�ة - بن�دبي خبي�ر� ح��ش�ابيا يف �ل�دع�وى �ملذكورة �أعاه �ملرف�وع�ه م�ن 
�ل�ش�ادة / �ملز�ي�ا �حلديثة ملق�اولت �لبن�اء )�ملدعي( �شدكم.  وعلي�ه يرجى ح�ش�وركم يف 
�أو وكيا معتم�د�ً ميثلكم وت�ق�دي�م م�ا   webex جل�ش�ة �خلب�رة ع�ن بع�د عب�ر ب�رن�امج 
ل�ديكم م�ن م�ش�تند�ت تخ��ض �ل�دع�وى وذل�ك ي�وم �لثنني �ملو�فق 18/04/2022 يف 

متام �ل�شاعة 1:30 ظهر�.  موبايل : 0509024011
ر�بط �لإجتماع :

https://meetingsemea8.webex.com/meet/khaledsorour58
اخلبري احل�صابي
خالد اأحمد عبد القادر �صرور

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 70392
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/77498(
�ملنذر : موؤ�ش�شة �شلطان بن خليفه �حلبتور للعقار�ت

Maher Al Hindi Real Estate Broker ملخطر �ليه : ماهر �لهندي للو�شاطة �لعقارية� 
SM15/B  مكاين  �ل�شفية �جلديدة - مكتب رقم  د�ر  بناية  �أب��و هيل -   - )�م��ارة دبي 

)3342296661:
بتاريخ  بدبي  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دي  و�مل�شجل   2022/1/36817 رق��م  �لخ��ط��ار  مبوجب 
72،546 درهم )�ثنان و  �شد�د مبلغ وقدره  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  ينذر   11/2/2022
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ�  و�أرب��ع��ون دره��م( وذل��ك خ��ال  �ل��ف و خم�شمائة و�شتة  �شبعون 
وذلك  حيالكم  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  م�شطرين  �نف�شنا  جند  �شوف  و�ل  �لخطار 

برفع دعوى ملطالبتك باملبلغ بالإ�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/77411(
�ملنذر : موؤ�ش�شة �شلطان بن خليفه �حلبتور للعقار�ت

Pack Plus Relocations L.L.C ملخطر �ليها / باك بل�ض للتغليف ذ.م.م�
�أب����و ه��ي��ل - ب��ن��اي��ة د�ر �ل�����ش��ف��ي��ة �جل���دي���دة - حم��ل رق���م GR90 - م��ك��اين :  )�م�����ارة دب���ي - 

)3342296661
بتاريخ  ب��دب��ي  �ل��ع��دل  ك��ات��ب  ل���دي  و�مل�����ش��ج��ل   2022/1/64094 رق���م  �لخ���ط���ار  مب��وج��ب 
�ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره 32،700 درهم )�ثنان و ثاثون  ينذر   10/3/2022
�لف و �شبعمائة درهم( وذلك خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لخطار و�ل �شوف جند �نف�شنا 
م�شطرين لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية حيالكم وذلك برفع دعوى ملطالبتك باملبلغ بالإ�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/77807(
�ملنذرين / 1- هنا عبيد حممد عبد �هلل �حللو - �إمار�تية �جلن�شية

�إمار�تية �جلن�شية  - �حللو  �هلل  عبد  حممد  عبيد  مرمي   -  2
�شد / �ملنذر �ليه/ بانكاج كومار �جارو�ل - هندي �جلن�شية

�ملو�شوع / �إعان بالن�شر يف �لنذ�ر �لعديل رقم )     /2022/1( 
�ألف  70،245 دره��م )�شبعون  �إج��م��ايل مبلغ وق���دره  ���ش��د�د  ب�����ش��رورة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر�ن  تخطر� 
�ألف  )ثمانية وخم�شون  دره��م   58،000 وق��دره  عبارة عن مبلغ  دره��م(  و�أرب��ع��ون  ومائتان وخم�شة 
درهم( كمرت�شد قيمة �إيجارية عن �لعقد �ملنتهي بتاريخ 2021/12/31، بالإ�شافة مبلغ وقدره 
12،245 درهم )�ثني ع�شر �ألف ومائتان وخم�شة و�أربعون �ألف درهم( مرت�شد �لقيمة �لإيجارية عن 
�لفرتة من 01/01/2022 وحتى تاريخ 2022/03/16 )تاريخ ت�شليم �ملاأجور للموؤجر(. وذلك 
خال مدة �ق�شاها خم�شة �يام للوفاء بقيمة �لدين من تاريخ ت�شلمه لهذ� �لنذ�ر، و�ل �شت�شطر�ن 
�ملنذر�ن �إىل �جلو �لق�شاء و�جلهات �ملعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة �لدين ومع حتمل �ملنذر �إليه كافة 

ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/78589(
�ملخطر / ح�شن م�شطفى ر�عى )�شوري �جلن�شية(

�شد / 1( �ملخطر �إليه / ق�شي حممد �حلريري - �شوري �جلن�شية
�ملو�شوع : �لإخطار �لعديل رقم حمرر )155765/1/2021(

حيث �أن �ملخطر يخطر �ملخطر �إليه عما بن�شو�ض �ملو�د )62،63 ،64،65( من قر�ر جمل�ض 
�لوزر�ء رقم 57 ل�شنة 2018 وتعدياته يف �شاأن �لائحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وقدره  �لإخطار  باملبلغ مو�شوع  �لوفاء  ب�شرورة  وتعدياته   1992 ل�شنة   11 رقم  �لحت��ادي 
 %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(  وخم�شمائة  �ألف  و�شبعون  )�أربعه  درهم   74500
�أيام من تاريخ ن�شر هذ�  �أق�شاه خم�شة  من تاريخ �لإخطار وحتى متام �ل�شد�د وذلك يف موعد 
باملبلغ مو�شوع  �لقانونية للمطالبة  �لإج��ر�ء�ت  �تخاذ كافة  �لإخطار مع حفظ حق �ملخطر يف 

�لإخطار وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف لتح�شيل �ملبلغ مو�شوع �لأخطار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
اعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 161/2022/20 - جتاري كلي
�ملنظورة يف د�ئرة �إد�رة �لدعوى �ل�شابعة رقم 409

ومبلغ  وقدره )10000000درهم(  و�لت�شامم مببلغ  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  باإلز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  9% من  و�لفائدة  �ملحاماة  �أتعاب  و  �مل�شاريف  و  �لر�شوم  و  �لتعوي�ض )1000000درهم( 

وحتى �ل�شد�د �لتام.
�ملدعي : �شركة �لتحكم �لأمني �ملحدودة - عنو�نه : خارج �لدولة وتعلن على عنو�نها �ملختار / مكتب حليمة �ملرزوقي 
برج   - ماركيز  ماريوت  دبليو  فندق جي  - مقابل  �لتجاري  ز�يد �خلليج  �ل�شيخ  دبي? �شارع  باإمارة  �لكائن  وم�شاركوها 

�ملنارة - طابق 30 مكتب 3006
�ملطلوب �إعانه / 1- ريد �شولو �شنز منطقه حره د.م.م - �شفته : مدعي عليه

مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره 
 %9 �أتعاب �ملحاماة و�لفائدة  )10000000درهم( ومبلغ �لتعوي�ض )1000000درهم( و �لر�شوم و �مل�شاريف و 
�ل�شاعة   2022/4/19 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من 
9.00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل.

رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70448

العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0058114
�إخطار عديل

�ملخط�ر: �نور �شالح �مني حممد �لنمر، �مار�تي �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197759419076
�لعن�و�ن �ل�شارقة - �لرماقية -  هاتف رقم : 971506545559
�ملخطر �إليه �لول : طارق ح�شني �شابر ح�شني، باك�شتاين �جلن�شية

�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �خلز�مية - هاتف رقم : 0507199951 - 0564164111
مو�شوع �لإخطار: �ملطالبة مببلغ وقدره 15،000 )خم�شة ع�شرة �ألف درهم درهماً فقط ل غري( بال�شافة �ىل �لفائدة 

�لقانونية %5 من تاريخ �رجتاع �ل�شيك 
�لوق�ائ�ع : 

- نتيج�ة �لتعام�ل �لتج�اري بي�ن �ملخطر و �ملخطر �ليه�م، ق�ام �ملخطر �ليه�م بتحرير �شي�ك للمخطر، وبقيم�ة �جمالية 
)15،000( درهم با�شم / �نور �شالح �مني حممد �لنمر و�ملبينة بالو�شف �لتايل :

على بنك �مل�شرق بتاريخ 2022/03/15 و�مل�شحوب   )000014( رقم  �ل�شيك   .1
مت تقدمي على �ملخطر �ل�شيكات على �لبنك �ملذكور ، �ل �نها �عيد دون �شرفه، مرفق �شورة من �ل�شيك / حاول �ملخطر 

�لت�شال باملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� لكن دون جدوى،
لذلك ، يخطر �ملخطر )�ملخطر �ليهم( ب�شرورة �شد�د �ملبلغ وقدره 15،000 درهم وذلك خال 5 �أيام من تاريخه و�لإ 

�شي�شطر �أ�شفاأ �إىل �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي تكفل �حل�شول على حقوقه بكل حتفظ و�إحرت�م،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13519 بتاريخ 2022/4/14 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0054768
�ملخط�ر/ �شعيد عبد�هلل حممد �شلطان �ل�شام�شي - �لمار�ت �جلن�شيه - �حمل هويه رقم 784198747287047 ب�شفته مالك 
CN-2792295 لرخ�شه �لتجاريه )لونار �كليب�ض للمقاولت �لعامه( �ملرخ�شه من د�ئرة �لتنميه �لقت�شاديه بابوظبي رقم� 

وميثله بالوكاله / �ل�شيد �ل�شيد طه ��شماعيل �ل�شكر�ن - م�شري �جلن�شيه مبوجب وكالة رقم 2055000110
�لعن�و�ن / �أبوظبي - �مل�شفح - هاتف رقم / 0523476790

�ملخطر �إليه / �حللقه �لمنه للمقاولت �لفنيه ذ م م
�لعن�و�ن/ �ل�شارقه - �لنا�شريه - هاتف رقم / 0505719049

�ملو�شوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 20000 درهم
20000 درهم )ع�شرون �لف درهم �مار�تي( عاقه جتاريه بني �لطرفني وحيث �نه  �ملخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 

بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيك توجه �ملدعى ل�شرف �ل�شيك �إل �أنه �رتد دون �شرف ب�شبب غلق �حل�شاب - وبيانه كالتايل: 
�ل�شيك 000025 مببلغ 20000 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2021/11/15 و�مل�شحوب على بنك ر��ض �خليمه �لوطني

وحيث �إن �ملدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ��شتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،
�لإجر�ء�ت  لتخاذ  �شن�شطر  و�ل  �إخطاركم  تاريخ  من  �أيام  خم�شة  خال  �ملذكور  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك 

�لقانونية.  و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذ� �إخطار منا بذلك. 
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 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2022/0057735
�إخطار عديل

�ل�شيد/ �أبوبكر �جنار�باتيل �شيفاى عبد�لرحمن - �جلن�شية:�لهند
ويحمل هوية �إمار�تية رقم )784196062049869( وب�شفتي مالك �لرخ�شة �مل�شماه )��شتندرد لت�شليح �ل�شيار�ت( رخ�شة 

�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادي�ة بال�شارقة برقم )211527(
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �ملنطقة �ل�شناعية 3 - هاتف رقم :0505757757

�ملخطر �ليه : عبد�هلل حممد �مني �ملا - �جلن�شية: �لإمار�ت
و يحمل هوية �إمار�تية رقم )784195402181580(، 

�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �أبود�نق - بالقرب من مبنى �لهيئة �لإحتادية للهوية و�جلن�شية - �شارع �ل�شتقال،
هاتف رقم : 0523510000 - 0506564474 - 065737771

مو�شوع �لإخطار : �إن�شحاب من �لرخ�شة
�لتنمية  د�ئرة  �ل�شادرة من  �ل�شيار�ت(  لت�شليح  )��شتندرد  �مل�شماه  �لرخ�شة  �إليه )وكيل خدمات( يف  �ملخطر  �أن  : - حيث  �لوق�ائ�ع 
�لقت�شادية يف �إمارة �ل�شارقة برقم رخ�شة )211527(، وحيث �أن �ملخطر �إليه ميتنع عن �حل�شور للتوقيع على �لأور�ق �خلا�شة 
�إليه ب�شرورة �حل�شور لدى �لد�ئرة  باخلروج من �لرخ�شة لدى �لد�ئرة �لإقت�شادية.  وعليه فاإن �ملخطر يرغب باإخطار �ملخطر 
�لإقت�شادية للتوقيع على عقد �ن�شحابه من �لرخ�شة �ملذكورة �أعاه.  لذلك ، ينيب �ملخطر )�ملخطر �إليه( للح�شور لدى �لد�ئرة 
�إتخاذ  �إىل  �أ�شفاً  �أيام من تاريخه و�ل �شي�شطر   5 �لإقت�شادية للتوقيع على عقد �ن�شحابه من �لرخ�شة رقم )211527( خال 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي تكفل �حل�شول على حقوقه بكل حتفظ و�إحرت�م.
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برقم املحرر 2022/0055692
�ملخط�ر : �يدو�نا مور�ليدهار�ن نار�يانا - �لهند �جلن�شية

و�حمل بطاقة هوية رقم ) 784195727069544( ب�شفتي �شريك ومدير بالرخ�شة �مل�شماه / �ل�شرق �لأو�شط لتكنلوجيا و�أنظمة 

بال�شارقة �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  و�ل�شادرة  �لمن و�ل�شامة - �ملرخ�شة برقم ) 570756( 

�لعن�و�ن : �ل�شارقة / �لنباعة / �شارع �لنباعة / مكتب رقم 4+3 - هاتف رقم : 0502510053

�ملخطر �إليه : �شاندر� كويبور�م �شاجي �شاجي كويبور�م جو�شيف - �لهند ويحمل بطاقة هوية رقم ) 784199691635108( 

�لعن�و�ن : �ل�شارقة / �لنباعة / �شارع �لنباعة / مكتب رقم 4+3 - هاتف رقم : 0504554410

مو�شوع �لإخطار : �إ�شتدعاء للح�شور �أمام د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية لاآمتام بع�ض �لجر�ء�ت

�لوق�ائ�ع : - حيث �أن �ملخط�ر �ليه هو �شريك مع �ملخطر يف �لرخ�شة �ملذكورة �عاه

- وحيث �أن �ملخطر �ليه متمنع عن �حل�شور �إىل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية وجميع �جلهات �ملخت�شة لإكمال �إجر�ء�ت �لرخ�شة

- وعليه يعلن �ملخطر �ملخطر �ليه ب�شرورة �حل�شور �أمام د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية للنظر يف �ملو�شوع،

- وعليه فان �ملخطر ترغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه ب�شرورة �حل�شور د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية وجميع �جلهات �ملخت�شة لإكمال �لإجر�ء�ت، 

�أيام - و�ل �شوف ي�شطر �آ�شفا لإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �شده يف مدة �أق�شاها 5 

- وعليه يلتم�ض �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�شميا
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ف��ي��ه��ا ح���ك���م م�شر  ����ش��ت��ق��ر  �ل���ت���ي  �ل��ل��ح��ظ��ة  يف 
�أن خ����رج م��ه��ن��ئ��وه على  ل��ل��ف��اط��م��ي��ني، ومب���ج���رد 
�أب��و متيم  �ملعز  ر�ب��ع �خللفاء  وق��ف  عر�ض م�شر، 
يتطلع  و�شط رجاله،  �لفاطمي  بن من�شور  معد 
بعينيه �إىل �شورها �ل�شمايل، كانت �للحظة �لتي 
�أ�شحت  حتققت،  �ليوم  ط��و�ل،  �شنو�ت  �نتظرها 
مركز�ً  �شيجعلها  و�لآن  ميينه،  ملك  كلها  م�شر 
�لثامن  �أن  �لتاريخ  و�شي�شجل  �لإ�شامي،  للعامل 
من رم�شان ل�شنة 362 هجرية، كان �ليوم �لذي 
و�شع فيه حجر �لأ�شا�ض لت�شييد عا�شمة �ل�شرق 

و�ملد�فع عنه “�لقاهرة«.

تلفت �ملعز لدين �هلل �لفاطمي مييناً وي�شار�ً، كان 
ُمعجبا بذلك �ملوقع �ل�شرت�تيجي �لذي �شيد فيه 
جوهر �ل�شقلي ق�شر �ملُلك، فاأ�شار لقائده قائًا: 
“هنا �شنبني عا�شمة �ملُلك �لإ�شامي، قاهرة �ملعز 
لدين �هلل، قاهرة �شتقهر �أعد�ء �لأمة �لإ�شامية، 
�شيكون هناك بابان �أمام ق�شري هذ�، باب تخرج 
باب  �أ�شمية  �لأع����ادي،  ملُلك  ف��احت��ًة  جيو�شي  منه 
�لعائدين  ُج��ْن��دي  م��ن��ه  ��شتقبل  و�أخ����ر  �ل��ف��ت��وح، 
�إىل  �أ���ش��ار  ثم  �لن�شر”،  ب��اب  �أُ�شمية  منت�شرين، 
�شاأُهدي  ق��ائ��دي  ي��ا  “وهناك  ق���ائ���ًا:  �جل��ن��وب 
“زويلة” باباً لأنهم �أعانوين يف فتح م�شر”، وما 
�شيد  جنوباً،  وزويلة  �شماُل  و�لفتوح  �لن�شر  بني 

�ل�شقلي �شارع �ملُعز لدين �هلل �لفاطمي.

بني بابني
�أمة..  تاريخ  يحكي  �شارع  بحجم  �آث��ري  »متحف 
�ل�شيطرة  و�ل�������ش���ع���ف..  �ل���ق���وة  م���ن  ع����ام  �أل�����ف 
�ملُعز  ���ش��ارع  و���ش��ف  مي��ك��ن  ه��ك��ذ�  و�لحتال”.. 
�ل��ذي مل يكن  �ل�شارع  �لفاطمي، ذلك  لدين �هلل 
م�شموحاً للعامة من �ل�شعب دخوله، �إل بت�شريح 
خا�ض، على �أن يخرج قبل غروب �ل�شم�ض، يعود 
تاريخ �إن�شائه �إىل عام 969 للمياد، نف�ض تاريخ 
و�لفتوح  �لن�شر  بابا  يحدها  �لفاطمية،  �لقاهرة 
�شمال، و�شارع باب �لوزير جنوبا، و�شارع �لدر��شة 
بور�شعيد  و���ش��ارع  �شرقا،  �لقاهرة  �أ���ش��و�ر  وبقايا 

غربا.
كان �شارع �ملعز �لتاريخي وقتدئذ يقع على جانبه 
�لق�شر �لفاطمي �لكبري و�ل�شغري، وعلى نا�شيته 
�جلامع �لكبري، منه تخرج مو�كب �خللفاء �أثناء 
�ل�شلو�ت �جلامعة، �جلمعة و�لأعياد، و�لأن�شطة 
و�لح���ت���ف���الت، ومي��ت��د م��ن ب���اب �ل��ف��ت��وح م����رور�ً 
فمنطقة  �خلليلي،  خان  ثم  �لنحا�شني،  مبنطقة 
�ل�شاغة، ثم يقطعه �شارع جوهر �لقائد، �ملو�شكي، 
ثم يقطعه �شارع �لأزهر مرور�ً مبنطقة �لغورية 
لينتهي  و�ل�شكرية  �مل��دق  زق��اق  ث��م  و�لفحامني، 
ع��ن��د ب���اب زوي���ل���ة، وي��ع��ت��ربه �ل��ك��ث��ري م���ن خرب�ء 
�لآثار منوذجاً لتاريخ م�شر �ملعماري �لإ�شامي، 
�لعمارة  ل��ط��ر�ز  �حلقيقية  �مل��ام��ح  يعطي  و�أن���ه 
جعله  ما  علي،  حممد  حلكم  و�شوًل  �لفاطمية، 
�أكرب متحف مفتوح لاآثار �لإ�شامية يف �لعامل.

ُع����رف ����ش���ارع �ملُ���ع���ز ب��ع��دة �أ����ش���م���اء �أخ������ري، �أهما 
و�شارع  “�لقاهرة”،  و���ش��ارع  “�لأعظم”،  ���ش��ارع 

�ملحات  من  ع��دد� كبري� ج��د�ً  �شم  “�لق�شبة”، 
�لتجارية، ي�شل �إىل 1200 حما �شخما طبقاً 
للموؤرخني، ورغم ذلك �تبع بروتوكوًل خا�شاً به، 
�ملحاذير  بع�ض  �لفاطمية  �ل��دول��ة  و�شعت  فقد 
تلك  �أه��م  �مللكي،  �ل�شارع  ذل��ك  لكل من مير من 
�ملحاذير، منع مرور �أي د�بة �شو�ء �أكانت جما �أو 
جو�د� حممًا بالب�شائع دون �أن تغطي �شقايتهم، 
�لدكاكني  �أ�شحاب  وقتها  فى  �لقانون  �أل��زم  كما 
باإنارة �لقناديل �أمام متاجرهم طو�ل �لليل، و�أن 
باملاء، وذلك  مي��اأ  “زير”  دك��ان  يو�شع عند كل 
كما  ن�شوبها،  ح��ال  ف��ى  �حل��ر�ئ��ق  على  لل�شيطرة 
�لقمامة  عمالة متخ�ش�شة جلمع  تخ�شي�ض  مت 

و�حلر��شة.
منذ  �لقاهرة  مدينة  ع�شب  �ملعز  ���ش��ارع  ويعترب 
ن�����ش��اأت��ه��ا، وي�����ش��م جم��م��وع��ة م���ن �أج���م���ل �لآث����ار 
�لإ�شامية فى �لعامل، و�لتى يبلغ عددها حو�ىل 
29 �أثر�ً، لينفرد �ل�شارع بجمال خا�ض وزخرفة 
نادرة، وتتنوع ما بني �مل�شاجد و�ملد�ر�ض و�ملد�فن، 
�ل�شارع  وي�شم  و�ل��ق�����ش��ور،  �لكتاتيب  م��ن  وع���دد 
�ل�شرك�شى و�لعثمانى ثم  �آث��ار� من �لع�شر  �أي�شا 
ع�شر حممد علي، فمن م�شجد �حلاكم باأمر �هلل، 
�إىل بيت �ل�شحيمي، مل�شجد �لأقمر، مرور� بق�شر 
�لأمري ب�شتاك، وم�شجد ح�شن كتخد� �ل�شعر�وي، 
با�شا،  خ�شرو  ُكتاب  ف�شبيل  ق��اوون،  جممع  �إىل 
وخان �خلليلي، بجانب مدر�شة �لأ�شرف بر�شباي، 
�إىل  با�شا،  طو�شن  �شبيل  م��ع  �ل��غ��وري��ة،  وجم��م��ع 

غريها من �لأثار �لتاريخية �ملهمة.
ن���ظ���رة م��ت��ف��ح�����ش��ة ع��ل��ى ����ش���ارع �مل���ع���ز ل���دي���ن �هلل 
�لأهمية  م����دى  ن�����درك  ���ش��ت��ج��ع��ل��ن��ا  �ل���ف���اط���م���ي، 
�آثار  م��ن  يحتوية  م��ا  �ل�����ش��ارع،  لذلك  �لتاريخية 

يعود لكل �لع�شور �لتي مرت على تلك �لعا�شمة 
�لتخطيطية  �ل��ق��ي��م  ف��اأغ��ل��ب  ع����ام،  �أل����ف  ط��ي��ل��ة 
و�ملعمارية تعود �إىل ع�شور متو�لية، منذ �أُن�شئت 
ثم  �لأيوبي،  بالع�شر  م��رو�ً  �لفاطمية،   �لقاهرة 
فرتة  وهي  و�لربجية،  �لبحرية  �ملماليك  دولتي 
�لعا�شر  �لقرن  �لتي متتد من  �لو�شطى  �لع�شور 
�ل�����ش��اد���ض ع�����ش��ر، ث��م ع�شر �لدولة  �ل��ق��رن  ح��ت��ى 
�لعثمانية، و�أخري� �لدول �حلديثة ودولة حممد 

علي.

اأبرز املباين
�أم���ا ع��ن �أب���رز �مل��ب��اين �لأث��ري��ة و�ل��ت��ي مت بناوؤها 
طيلة �ألف عام م�شت، فياأتي على ر�أ�شها بالطبع 

باب �لفتوح ، و�لذي مت بناوؤه عام 480 هجرية، 
�أ�شو�ر  ب���و�ب���ات  �أح����د  وُي���ع���د  م��ي��ادي��ة،   1087 
�ل���ق���اه���رة، وق���د �أن�����ش��ئ ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى مد�خل 
وباب  �حل��ج��ر،  م��ن  ب��اأب��ر�ج  �لفاطمية،  �ل��ق��اه��رة 
485  هجرية  1092  ميادية ، ويتكون  زويلة، 
�رتفاعها  24  مرت�ً عن  من كتلة بنائية �شخمة 

�مل�شتوى �لأ�شلي لل�شارع.
هناك �أي�شاً عدد من �مل�شاجد �لأثرية �ملهمة، على 
ر�أ�شها جامع �حلاكم باأمر �هلل، و�لذي بد�أ بناوؤه 
يف عهد �لعزيز باهلل �لفاطمي عام 379 هجرية 
�بنه  فاأمته  �إمتامه،  قبل  وت��ويف  ميادية،   989
�إليه  ُن�شب  لذ�  هجرية،   403 �هلل  باأمر  �حلاكم 
و�شار يعرف بجامع �حلاكم، وهو ثاين م�شاجد 

�لقاهرة �ت�شاعاً بعد م�شجد �بن طولون، وم�شجد 
�أروع  �أحد  �ل�شلحد�ر،  �أغا  �شليمان  وُكتاب  و�شبيل 
�لذي  �ملعماري  ب��ط��ر�زه  �لأث��ري��ة  �مل�شاجد  و�أن���در 
ج��ع��ل م��ن��ه ل���وؤل���وؤة �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ت��ي ت��زخ��ر بالآثار 
�ل�شلحد�ر،  �أغ��ا  �شليمان  �لأم��ري  ب��د�أ  �لإ�شامية، 
�شنة  ت�شييده  �لكبري،  با�شا  على  حممد  عهد  يف 
�ُشيد  وق���د  م��ي��ادي��ة،   1837 1253هجرية 
وهو  �لعثمانية،  �مل�شاجد  طريقة  على  �مل�شجد 
ماء  �شبيل  به  وملحق  �أروق���ة،  ثاثة  �إىل  مق�شم 
�ل��ق��ر�آن و�ل��دي��ن، وع���دة حجر�ت  وُك��ت��اب لتعليم 

�أهمها حجرة �ل�شبيل.
- ي�شم �ل�شارع �أي�شاً جامع �لأقمر، وهو من �أ�ش�غر 
ميادية،   1125 ع��ام  بني  �ل��ق�����اه��رة،  م�ش�اجد 

�مل�شجد  وُي��ع��د  �أ�شيل�ة،  معم�ارية  حت�فة  ويعترب 
�شطح  ع��ن  م�����ش��ت�����و�ه  ينخف��ض  �ل�����ذى  �ل��وح�����ي��د 
�أن��ه �أول جامع ت��و�زي و�جهته خط  �لأر���ض، كما 
تنظيم �ل�شارع بدل من م��و�ز�ة لل�شحن، لتتخذ 
�لقبة و�شعها �ل�شحيح، و�ُشمي بهذ� �ل�شم نظر�ً 
�لقمر،  ل��ون  ت�شبه  �لتي  �لبي�شاء  حجارته  للون 
بالإ�شافة �إىل �شبيل وكتاب عبد �لرحمن كتخد�، 
ويرجع �إن�شاوؤه �إىل عام 1744 ميادية، و�أن�شاأه 
�لكبري عبد�لرحمن كتخد�، ويتكون من  �لأمري 
ويعلوه  ب��امل��اء،  �ل��ع��اب��ري��ن  ل��ت��زوي��د  �شبيل  غ��رف��ة 

غرفة �لُكتاب لتعليم �لأيتام من �مل�شلمني.
- �أما ق�شر �لأمري ب�شتاك، فاأن�شاأه �لأمري �شيف 
�لنا�شر  �أم����ر�ء  �أح���د  �ل��ن��ا���ش��ري،  ب�شتاك  �ل��دي��ن 
حممد بن قاوون، وهو من �أفخم مباين �لقرن 
�ل��ث��ام��ن �ل��ه��ج��ري، وي��ت��ك��ون م��ن ث��اث��ة طو�بق، 
�آية  �ملعماريني   وبه   ر�شومات   هند�شية   متثل عند 
للجمال، و�شبيل وُكتاب خ�شرو با�شا، و�لذي ُبني 
ويعترب  م��ي��ادي��ة،   1535 ه��ج��ري��ة،   943 ع��ام 
�أقدم �لأ�شبلة �لعثمانية �لباقية مبدينة �لقاهرة، 
ُيعد  �إن��ه  �إل  �لعثماين،  �لع�شر  يف  �إن�شاءه  ورغ��م 
ل��ل��ن��م��وذج �مل��ح��ل��ي �مل�����ش��ري يف تخطيط  �م���ت���د�د�ً 
�لأ�شبلة، وهو م�شتقل وغري ملحق باأبنية �أخري.

�آخر  �أن�شاأها  �أي���وب،  �لدين  جنم  وقبة  مدر�شة   -
�أيوب،  �لدين  �ل�شال�ح جنم  �لأيوبيني،  �شاطني 
�ل�����ش��اغ��ة وبني  ����ش���ارع  �ل��������ش��رق ب���ني  وت�����ق��ع �إىل 
م�شر،  يف  �لأرب��ع��ة  �مل��ذ�ه��ب  لتدري�ض  �لق�شرين، 
ك��ان يدر�شه  و�ل���ذي  �ل�شيعي،  �مل��ذه��ب  م��ن  ب���دًل 
�لف�اطميون، ومل ي�بق من �ملدر�ش�ة �ش�وى �لو�جهة 
�ل�رئي��شي�ة، و�لتي تت�و�شطه�ا �ملئذنة و�أج��ز�ء من 
�لإيو�ن �لغربي، بال�شافة �إىل  �شبيل حممد على 
ميادية،  ع��ام  1820   �أن�شئ  و�ل��ذي  بالعقادي، 
�لتاأثر  مدي  فيها  يظهر  د�ئرية،  ن�شف  بو�جهة 
بالرخام  مك�شوة  ف��ال��و�ج��ه��ة  �لأوروب������ي،  ب��ال��ف��ن 
�خل��م�����ض، فم�شنوعة  �ل�����ش��ب��اب��ي��ك  �أم����ا  �لأب��ي�����ض 
لوحة  �شباك  ك��ل  ويعلو  �مل�شبوب،  �لنحا�ض  م��ن 
قمة  �ل�شبيل  ويتغطي  زخ���ارف،  تعلوها  رخامية 

من �خل�شب �ملغطي باألو�ح من �لر�شا�ض .

�صمي على ا�صم اأول اخللفاء الفاطميني يف م�صر

�صارع املعز..  ق�صة 5 ع�صور حكمت املحرو�صة

املعز لدين اهلل
هو معد �ملعز لدين �هلل، �ملعز �أبو متيم معّد بن من�شور، ولد 
مبدينة �ملهدية عام 932م، وهو ر�بع �خللفاء �لفاطميني فى 
�إفريقية )تون�ض حالًيا( و�أول �خللفاء �لفاطميني فى م�شر، 
�أئمة �لإ�شماعيلية حكم من )953  و�لإمام �لر�بع ع�شر من 

حتى 975(.

توليه خالفة الدولة الفاطمية
�ملن�شور  لأبيه  خلًفا  �لفاطمية  �خلافة  �هلل  لدين  �ملعز  وىل 
�خللفاء  قائمة  ف��ى  �ل��ث��ال��ث  �خلليفة  �إ���ش��م��اع��ي��ل،  ط��اه��ر  �أب���ى 
لغات مولًعا  رج��ًا مثقًفا يجيد عدة  �ملعز  وك��ان  �لفاطميني، 
وت�شريف  �ل��دول��ة  �شئون  ب����اإد�رة  متمر�ًشا  و�لآد�ب  بالعلوم 
�أمورها كي�ًشا فطًنا يحظى باحرت�م رجال �لدولة وتقديرهم.

�أف�����ش��دت��ه ثور�ت  م��ا  ف��اأ���ش��ل��ح  ر���ش��ي��دة،  �شيا�شة  �مل��ع��ز  و�ن��ت��ه��ج 
�خلارجني على �لدولة، وجنح فى بناء جي�ض قوى، و��شطناع 
و�شلطانه  ر�يته  �ملغرب حتت  و�لفاحتني وتوحيد باد  �لقادة 

ومد نفوذه �إىل جنوب �إيطاليا.
ومل تغفل عينا �ملعز لدين �هلل عن م�شر، فكان يتابع �أخبارها، 
�ل�شانحة لكى يب�شط نفوذه عليها، متذرًعا  وينتظر �لفر�شة 

بال�شرب وح�شن �لإعد�د، حتى يتهياأ له �لنجاح و�لظفر.

ا�صتيالء الفاطميون على م�صر
عهد �ملعز لدين �هلل �إىل قائده »جوهر �ل�شقلي« بقيادة �حلملة 
�لتى �أعدها لا�شتياء على م�شر، و�شمها للدولة �لفاطمية، 

�ل�شمال  فى  �لفاطميني  نفوذ  ب�شط  فى  قبل  �ل��ذى جنح من 
�لأفريقى كله، 

ي��ج��د م�شقة فى  �إىل م�����ش��ر مل  �مل��ع��ز  وح��ي��ن��م��ا و���ش��ل ج��ي�����ض 
358ه�/  �شعبان  من   17 فى  �لباد  عا�شمة  ودخ��ل  مهمته 
�لأمان  �أعطى  �أن  وبعد  تذكر،  مقاومة  دون  969م  يوليو   6

للم�شريني.
ق�شًر�  بها  و�أق���ام  969م،  �لقاهرة  مدينة  جوهر  �أ�ش�ض  وق��د 
كبرًي� لإقامة �ملعز، وعرف هذ� �لق�شر با�شم »لق�شر �ل�شرقى 
للدعوة  م��ن��رًب�  ليكون  �لأزه����ر،  �أن�����ش��اأ �جل��ام��ع  �ل��ك��ب��ري«، كما 

�ل�شيعية.
باب  مبوقع  �ل�شمال  من  حتد  �إن�شائها  وق��ت  �لقاهرة  وكانت 
�لن�شر، ومن �جلنوب مبوقع باب زويلة وما يليه، وحتد �شرًقا 
�ملقطم،  على  �مل�شرفني  �مل��ح��روق  وب���اب  �لربقية  ب��اب  مب��وق��ع 
بباب  غرًبا  وحتد  بالدر��شة،  �أيامنا  فى  �ملنطقة  هذه  وتعرف 

�شعادة وما يليه حتى �شاطيء �لنيل.

انتقال املعز اإىل القاهرة
عندما �أ�شبحت �لظروف مهياأة ل�شتقبال �خلليفة �ملعز لدين 
�هلل فى �لقاهرة، �لعا�شمة �جلديدة للخافة �لفاطمية، كتب 
�إليه جوهر يدعوه �إىل �حل�شور وت�شلم زمام �حلكم فخرج �ملعز 
972م،  �أغ�شط�ض   5 فى  �ملغرب  فى  عا�شمته  �ملن�شورية  من 
وكانت تت�شل بالقريو�ن، وحمل معه كل ذخائره و�أمو�له حتى 
رفات �آبائه حملها معه وهو فى طريقه �إليها. و��شتخلف على 

�ملغرب �أ�شرة بربرية حملية هى �أ�شرة “بنى زيري”،

�ل�شتقر�ر  على  ع��زم��و�  ق��د  �لفاطميني  �أن  يعنى  ه��ذ�  وك��ان   
جديدة  �أر�����ضٍ  لك�شب  يكن  مل  لها  فتحهم  و�أن  �لقاهرة،  فى 
به  ي��ه��ددون  وم��رك��ًز�  لهم  م�شتقًر�  لتكون  و�إمن���ا  ل��دول��ت��ه��م، 

�خلافة �لعبا�شية.
يونيو   11 362ه�/  رم�شان   7 فى  �لقاهرة  �إىل  �ملعز  و�شل 
972م، و�أق�����ام ف��ى �ل��ق�����ش��ر �ل���ذى ب��ن��اه ج��وه��ر، وف���ى �ليوم 
ذلك  منذ  �لقاهرة  و�أ�شبحت  مهنئيه  ل�شتقبال  خرج  �لثانى 
�حلني مقًر� للخافة �لفاطمية، و�نقطعت تبعيتها للخافة 

�لعبا�شية.
ق�شى �ملعز �جلزء �لأكرب من خافته فى �ملغرب، ومل يق�ض فى 
م�شر �إل حو�ىل 3 �شنو�ت فقط، ولكنها كانت ذ�ت تاأثري فى 
حياة دولته، فقد جنح فى نقل مركز دولته �إىل �لقاهرة، و�أقام 
و�لثقافية  �لدينية  �ملظاهر  �نقاًبا فى  �أحدثت  حكومة قوية 
و�لجتماعية فى م�شر، ول تز�ل بع�ض �آثاره تطل علينا حتى 
لن�شر  ومركًز�  �لإ�شامى  للعامل  قلبا  �لآن، وجعل من م�شر 
دعوته �لإ�شماعيلية و�لتطلع �إىل �لتو�شع وب�شط �لنفوذ، كما 
عا�شمته  �لقاهرة،  من  دولته  يحكم  فاطمى  خليفة  �أول  كان 

�جلديدة.
وقد حارب �ملعز �لقر�مطة وجرد لهم �جليو�ض �إىل �أن ��شتطاع 

�إبعادهم �إىل �شرق �جلزيرة �لعربية بعيًد� عن مكة وجو�رها.

وفاته
توفى �ملعز لدين �هلل فى �لقاهرة فى 16 ربيع �لثانى 365 

ه�/ 23 دي�شمرب 975م.
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�صاأ�صور )حبيبتي بروت( تلفزيونيًا كي تبقى كاأر�صيف غنائي

مي�صلني خليفة: مل اأبتعد عن ال�صاحة 
ولكن اأو�صاع لبنان فر�صت نف�صها 

�لإ�����ش����اءة  ت��ت��م  مل  مل�����اذ�   •
ع���ل���ى �أع����م����ال����ك �جل����دي����دة 
ق�شيدة  بعد  طرحِتها  �لتي 

)حبيبتي بريوت(؟
�أ������ش�����ّوره�����ا  مل  لأن�����ن�����ي   -
كليب،  �لفيديو  بطريقة 
�أغنية  ���ش��اأ���ش��ور  وق��ري��ب��اً 
)�شفحة وطويتا( وهي 
مارينا  ك���ل���م���ات  م����ن 
�ل�شاعر  �بنة  مرعب 
مي�شال  �ل����ك����ب����ري 
ج�����ح�����ا و�أحل������������ان 
ج������������وزف ج����ح����ا، 
�أق����رر  ول��ك��ن��ن��ي مل 
هو  َم����ن  �لآن  ح��ت��ى 

�ملخرج.
بت�شوير  ���ش��اأق��وم  بعدها  وم��ن 
�أغنية )حبيبتي بريوت( تلفزيونياً 
ك���ي ت��ب��ق��ى ك��اأر���ش��ي��ف غ��ن��ائ��ي، و�إىل 
هذين �لعملني �أتو�جد يف �ل�شتديو 
لت�شجيل �أغنية باللهجة �خلليجية 
�ملرحلة  خ��ال  �أ���ش��دره��ا  �أن  على 

�ملقبلة.
�لفنية  �ملرحلة  �أن  ترين  ه��ل   •
�حل����ال����ي����ة ت���ق���ت�������ش���ي �����ش���ت���ع���ادة 

ن�شاطك �لفني؟
- مل �أتوقف عن �لغناء ومل �أبتعد 
�لتي  �لأو�شاع  ولكن  �ل�شاحة،  عن 
نف�شها  ف��ر���ش��ت  ل��ب��ن��ان  ب��ه��ا  مي���ر 
�أنني  �ملعروف  �لنا�ض. من  كل  على 
يغنون  �ل��ذي��ن  �لفنانني  م��ن  ل�شت 
يف �مل��ط��اع��م و�مل��اه��ي �ل��ل��ي��ل��ي��ة، بل 
يف �أم��اك��ن حم��ددة، وه��ذ� ما عّودُت 
�جلمهور عليه منذ �حرت�يف �لغناء 

وحتى �ليوم.
من  جم���م���وع���ة  ه���ن���اك  ذل������ك،  �إىل 
بالتح�شري  با�شرُت  �لتي  �مل�شاريع 
�لثقافة،  وز�رة  م��ع  ب��الت��ف��اق  ل��ه��ا 
كبريْين،  ح��ف��ل��نْي  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
يف  �لأوب�������ر�  د�ر  يف  ���ش��اأح��ي��ي��ه  �لأول 
�مل�شارح  �أح���د  ���ش��وري��ة و�ل���ث���اين ع��ل��ى 

�لكبرية يف دبي.
لبنان  بها  مير  �شعبة  ظروف  �إىل  • �أ�شرِت 

�أبعدْتك عن �حلفات،
 يف حني �أن غالبية �لفنانات �للو�تي يقدمن 
�ل���ط���رب و�لأع����م����ال �ل��ر�ق��ي��ة و�مل��ل��ت��زم��ة مل 

يتوقفن عن �إحياء �حلفات؟
- هذ� �شحيح، 

و�شاأعود �إىل �إحياء �حلفات. وقد مت �لتفاق 
ر�شمياً على حفل د�ر �لأوبر� يف �شورية وحفل 
دب���ي �ل��ت��ي ����ش���اأزوره���ا ل��اط��اع ع��ل��ى بع�ض 

�لتفا�شيل،
و�لقمر  )�أن���ا  �أغ��ن��ي  �أن  علّي  لأن��ه��م عر�شو�   
�لفنان  م��ع  �ل��ه��ول��وغ��ر�م  بتقنية  و�ل��ن��ج��وم( 

�لر�حل ملحم بركات.
هذه  يف  �ل��غ��ن��ائ��ي  ب��ال��و���ش��ع  ر�أي������ك  م���ا   •

�ملرحلة؟
�ل��رتك��ي��ز ب�شكل  �لأخ����رية يتم  �لأع����و�م  - يف 
�أك��رث م��ن جنوم  و����ش��ح على جن��وم �لتمثيل 

�لغناء.
�نعك�ض  لبنان،  �لأو���ش��اع يف  ت��ردت  �أن   ومنذ 
وتر�جع  �لغنائي  �مل��ج��ال  على  �شلباً  �لو�شع 

�لو�شع �لفني و)�ختلط �حلابل بالنابل(.
ّقة  ل �شك �أن �لفنانة كارول �شماحة كانت حُمِ
�لأغنية  ه���ذه  )ف��و���ش��ى(، لأن  غ��ن��ت  ع��ن��دم��ا 
ويف  لبنان  يف  �لغنائي  �لفني  �لو�شع  تعك�ض 

�لدول �لعربية.
لدي  ت��وج��د  ل  �حل���ف���ات،  �إىل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
بالن�شبة  عاقات يف �خل��ارج كما هي �حل��ال 
�إىل غ���ريي م���ن �ل��ف��ن��ان��ني، لأن����ه ع�����ادًة يتم 
�لت�������ش���ال ب��ال��ف��ن��ان �ل��ل��ب��ن��اين م���ن �خل����ارج 

لاتفاق معه على �إحياء �حلفات.
�نعك�ض ع��ل��ى كل  ل��ب��ن��ان  ت���ردي �لأو����ش���اع يف 
حتى  �شيء،  كل  وعلى  و�لقطاعات  �مل��ج��الت 

على �أ�شو�ت �أهم �ملطربني �للبنانيني.
ت���اأث���رو� نف�شياً  ل��ب��ن��ان  �ل��ف��ن��ان��ني يف  غ��ال��ب��ي��ة 
�لأ�شو�ت  �ن  ح��ت��ى  نعي�شها،  �ل��ت��ي  ب���الأزم���ة 
�أ���ش��ب��ح��ت )م�����ش��روب��ة( م���ع �أن���ه���م م���ن كبار 
�لفنانني ويتمتعون بقيمة فنية كبرية جد�ً.

تق�شدينهم  �ل��ذي��ن  �ل��ف��ن��ان��ني  ه��م  َم���ن   •
بكامك؟

ه���وؤلء،  �إىل  وبالن�شبة  �أ���ش��م��اء.  �أذك����ر  ل��ن   -

وعزة  �لكبرية  وثروتهم  كنزهم  هو  �شوتهم 
نف�شهم، ولو حافظو� على 5 يف �ملئة من هذ� 

�ل�شوت )بياخذ �لعقل(، 
وما د�مو� فنانني كبار، فاإنهم يبقون كذلك 

مهما ح�شل.
نف�شية �لفنان يف �أي مكان يف �لعامل تنعك�ض 
يخون  �أن  ج���د�ً  �لطبيعي  وم��ن  �شوته  على 

�لفنان �للبناين �شوته وهذ� �أمر طبيعي.
قدرة  �لأك��رث  هو  �للبناين  �لفنان  ع��ادًة   •
بينما  ع��دة،  بلهجات  �لغناء  على  غ��ريه  م��ن 
�لغناء  ع���ل���ى  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ف���ن���ان  ي���ح���ر����ض 
ب��ل��ه��ج��ت��ه �مل��ح��ل��ي��ة و�مل�������ش���ري ب��ل��ه��ج��ة بلده 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ح�����الت م����ع����دودة ب��ي��ن��ه��ا ح�شني 

�جل�شمي؟
و�لنيات  �ملعروف  يبادلنا  �جل�شمي  ح�شني   -

�حل�شنة، 
�لفن،  ن�شر  يف  دور�ً  يلعب  كبري  ف��ن��ان  وه��و 
�لغناء بكل  �أنه فنان عربي �شامل يتقن  كما 

�للهجات وي�شتحق لقب مطرب.

�أما بالن�شبة �إىل �لفنان �للبناين، فهو �لأكرث 
�ل��ل��ه��ج��ات ب��ني �لفنانني  �ت��ق��ان  ق����درة ع��ل��ى 

�لعرب.
باللهجة  �لغناء  يتقن  مل  ك��ف��وري  و�ئ��ل   •

�مل�شرية؟
- مل �أ�شمعه.

عبد�لوهاب  �شريين  غناء  وج��دِت  وكيف   •
باللهجة �للبنانية؟

�إب���ر�ه���ي���م �خل������وري كان  - �ل����ر�ح����ل ج�����ورج 
عند  معتمدة  لبنانية  لهجة  هناك  �إن  يقول 
�للهجة  تغّن  مل  و�شريين  �ل��ع��رب،  �لفنانني 

�للبنانية بخ�شو�شيتها �للبنانية.
مثًا، 

عندما  ولكن  �لبدوية،  �للهجة  �أجيد  ل  �أن��ا 
قرطاج،  م��ه��رج��ان  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  غ��ن��ي��ُت 
طلب مني لطفي بو�شناق �أن �أغني باللهجة 
لكنه  �أجيدها،  ل  �إنني  له  فقلُت  �لتون�شية، 
�أ�شر وطلب مني �أن �أحفظ �لأغنية وهذ� ما 

ح�شل فعًا.

�أع��رب��ت �ل��ف��ن��ان��ة ت���ار� ع��م��اد ع��ن �شعادتها 
م�شل�شل  على  تلقتها  �لتي  �لأفعال  ب��ردود 
حالًيا  يعر�ض  �ل��ذى  بالعربى"  "�شوت�ض 
�شى  ق��ن��اة  على  �لرم�شانى  �ملو�شم  خ��ال 
تار�  وقالت  كبري�،  جناحا  وحقق  �شى  بى 
من  �لأجنبي  للن�شخة  جيدة  متابعة  كنت 
�أنه  علمت  وع��ن��دم��ا  "�شوت�ض"،  م�شل�شل 
�شيتم عمل ن�شخة بالعربية �أردت �أن �ألعب 
�ملنتج  وحدثني  �مل�شل�شل،  يف  �لأدو�ر  �أح��د 
طارق �جلنايني ، وقبلت �لدور دون تردد، 

لأنه بالن�شبة يل �إ�شافة.
و�أ�شافت »�أن كو�لي�ض �مل�شل�شل كلها �شحك 
�لأبطال  كيميا بني جميع  ووج��ود  وه��ز�ر 

جعل �لعمل يخرج يف �ف�شل �شورة« .
�آ�شر  بطولة  بالعربى"   suits"م�شل�ض
�شبا  م�شطفى،  رمي  د�ود،  �أحمد  يا�شني، 
�أ�شماء  �شاهني،  تار� عماد، حممد  مبارك، 
�ملفتى،  ه��دى  دروي�����ض،  م�شطفى  ج���ال، 
خالد كمال، ناردين فرج، �شلمى �أبو �شيف، 
ملك  �ل��رح��م��ن،  عبد  ���ش��ارة  ح�شني،  ليلى 
بدوى، وعدد �آخر من �لفنانني، و�شيناريو 
�ملجيد  ويا�شر عبد  وح��و�ر حممد حفظي 
و�إن��ت��اج تى  و�إخ����ر�ج ع�شام عبد �حل��م��ي��د، 

فيجن للمنتج طارق �جلناينى.

�إن م�شاركتها يف  �ل��ف��ن��ان��ة ج��ي��ه��ان خ��ل��ي��ل   ق��ال��ت 
على  حالياً  يعر�ض  �ل��ذى  "�لعائدون"  م�شل�شل 
لها  بالن�شبة  �شعبا  حتديا  تعترب   ،dmc قناة 
�شورية  ف��ت��اة  �شخ�شية  جت�����ش��د  و�أن���ه���ا  ل���ش��ي��م��ا 
ل��ل��م��رة �لأوىل يف  �ل�����ش��وري��ة  وت��ت��ح��دث �ل��ل��ه��ج��ة 
�لأمر  من  قلقة  كانت  �أنها  �إىل  م�شرية  حياتها، 
و�أ�شادو�  �ل�شوريني  �أ�شدقائها  حتى حتدث معها 

بلهجتها يف �لعمل.
ت��خ��ل��ت على  �أن���ه���ا  �إىل  ول��ف��ت��ت ج��ي��ه��ان خ��ل��ي��ل 
�لتي  رز�ن  ب�شخ�شية  �مل�شاهد �خلا�شة  �ملكياج يف 
طبيعة  و�أن  ل�شيما  "�لعائدون"  يف  جت�شدها 
�ل�شخ�شية تتطلب ذلك �ذ جت�شد دور فتاة تنتمى 
�إىل جماعة متطرفة، وتظهر مرتدية �لنقاب يف 

عدد من �مل�شاهد،
�أمينة  ك��ر�رة،  �أمري  "�لعائدون" بطولة  م�شل�شل 
ر�شا  �لأح��م��د،  �أحمد  �ملغنى،  عبد  حممود  خليل، 
ب���ال، م��ي��دو ع���ادل، �إ���ش��ام ج��م��ال، م��اي��ا طام، 
وهاجر  ع��ز،  حممد  خليل،  جيهان  عي�شى،  نبيل 
�ل�شرنوبى، و�شربى عبد �ملنعم، وعدد كبري من 
�شيوف �شرف، منهم حممد ممدوح، حممد فر�ج، 
ن��ادر جال  �أحمد  و�إخ���ر�ج  تاأليف باهر دوي���د�ر، 

و�إنتاج �شركة "ميديا هب �شعدى – جوهر".
�مل�شرية،  �مل��خ��اب��ر�ت  ملفات  �أح��د  �لعمل  يتناول 
وم�شتوحى من �أحد�ث حقيقية حدثت يف �لفرتة 

من 2018 وحتى 2020، م�شتعر�شاً عدد�ً من 
�لعمليات �ل�شرية �لتي تهدف �إىل ك�شف �ملوؤ�مر�ت 

تق�شيم  �إىل  ت�شعى  �لتي  �لإره��اب��ي��ة  و�ملخططات 
�ملنطقة �لعربية ون�شر ثقافة وفكر �لإرهاب.

بعد جناح اآخر اأعمالها )حببيتي بروت(، 
ن�صاطها  خليفة  مي�صلني  الفنانة  ت�صتعيد 
احلوار  هذا  يف   اأ�صارت  وهي  بزخم،  الفني 
اإىل اأنها ب�صدد التح�صر ملجموعة اأغنيات 

وحفالت جديدة:

تارا عماد: م�صاهدتى للن�صخة الأجنبية من 
العمل يف  للم�صاركة  "suits" حم�صتنى 

جيهان خليل: تخليت عن 
املكياج يف م�صل�صل "العائدون"
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علماء: نبات البل�صان مفيد يف علج الإنفلونزا
يف  �جل�شم  ت�شاعد  �لتي  �لأك�شدة  مل�شاد�ت  م�شدر�  بولنديون  علماء  ك�شف 

تقوية جهاز �ملناعة وحماربة �للتهابات مثل �لأنفلونز�.
�لبحث  �أثناء  �لطبيعية  للعلوم  �لبولندية  بوزنان  جامعة  علماء  و�كت�شف 
�لذي مت ن�شر نتائجه يف جملة "Molecules" �أن نبات �لبل�شان يحتوي 
على ن�شبة عالية من �لأحما�ض �لفينولية و�لفافونويد. تقلل هذه �ملو�د 
�أن يزيد متو�شط   �لعمر �ملتوقع  من �لإجهاد �لتاأك�شدي، مما ميكن بدوره 

بف�شل تقليل �لأ�شر�ر طويلة �ملدى �لتي تلحق باأنظمة �جل�شم.
�لفينولية  �لأح���م���ا����ض  حم��ت��وى  �أن  �ل��ب��ح��وث  �أظ���ه���رت  �ل��ع��ل��م��اء:  وق����ال 
و�لفافونويد يف �مل�شتخل�شات يحدد ن�شاطها �مل�شاد للبكترييا. ومن بني 
و�لفريوليك  و�لكاميبفريول  لاأبيجينني  كان  حتليلها  مت  �لتي  �ملركبات 
على  �لأك��رب  �لتاأثري  بي-كوماريك،  و�أحما�ض  بروتوكاتيكيك  و�أحما�ض 

�لن�شاط �مل�شاد للبكترييا مل�شتخل�شات نبات �لبل�شان".
وو�فق على هذه �ل�شتنتاجات علماء �أمريكيون من معهد فر�نكلني لل�شحة 
�جلهاز  بالتهابات  �مل�شابني  �ملر�شى  �شفاء  �شرعة  بتحليل  ق��ام��و�  �ل��ذي��ن 
�لتنف�شي �لعلوي �لذين تناولو�، �إىل جانب �لأدوية �لعادية، نبات �لبل�شان. 
ويف �لوقت نف�شه كان يجري عاج جمموعة، حتت �ملر�قبة، دون ��شتخد�م 

�لبل�شان.
�لعاج  �إىل  �لبل�شان  �إ�شافة  �أن  على  حتليلنا  نتائج  "تدل  �لعلماء:  و�أعلن 
مدته  تقليل  �إىل  ت���وؤدي  �لعلوي  �لتنف�شي  �جل��ه��از  يف  �أع��ر����ض  ظهور  عند 
�لإجمالية مقارنة بالعاج دون ��شتخد�م �لبل�شان".    كما �أ�شار �لعلماء �إىل 

�أن م�شتخل�ض �لبل�شان كان �أكرث ن�شاطا يف مر�ض �لإنفلونز� من �لربد.

كيف تختار الزبدة وما ن�صبة 
الدهون املطلوبة فيها؟

تناول  �إن  �لتغذية،  ���ش��وؤون  يف  �ملخت�شة  �شتيبانوفا،  �أليونا  �لطبيبة  قالت 
�أن يوؤثر �شلبا على �حلالة  �إ�شابته بالتهابات ميكن  �لإن�شان للزبدة خال 

�لعامة للج�شم.
�أمر��ض  �ل��زب��دة م��ن يعانون م��ن  ت��ن��اول  ب��ع��دم  ك��ذل��ك،  ون�شحت �خل��ب��رية 
وكذلك  �لذ�تية،  �ملناعة  و�أم��ر����ض  �لاكتوز  حتمل  عدم  ومن  �حل�شا�شية، 
كونها  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����ض  من  يعانون  �لذين  �لأ�شخا�ض 

ترفع ن�شبة �لكولي�شرتول يف �لدم.
وبخاف ذلك تبقى �لزبدة مفيدة، ب�شرط تناولها باعتد�ل، كونها حتتوي 

على فيتامينات تذوب يف �لدهون �ملفيدة للمناعة و�له�شم و�لدماغ.
ونوهت �خلبرية باأن، �لكمية �مل�شموح بها للبالغني هي 20-30 غر�ما يف 

�ليوم، وللطفل - حتى ع�شرة غر�مات.
�لتي  �جل��ودة  �لعايل  �ختيار  يجب  �ل��زب��دة،  �شر�ء  "عند  �لطبيبة:  وقالت 

حتتوي على ن�شبة ٪82.5 من �لدهون وبدون منكهات".

اجلاهلي؟  الع�صر  يف  ال�صعاليك  ال�صعراء  هم  • من 
- عروة بن �لورد و�ل�شنفري و�ل�شليك بن �ل�شلكة وتاأبط �شر�. 

بالوعد؟  اخلف  يف  املثل  ُي�صرب  • فيمن 
- عرقوب 

اللغة؟  يف  امل�صتحيالت  هي  • ما 
- �لغول و�لعنقاء و�خلل �لويف 

الفال؟  ببنات  املق�صود  • ما 
- �لإبل 

و�لأذنان.  �لأنف  هما  �حلياة  طو�ل  �لنمو  عن  يتوقفان  ل  �للذ�ن  �لإن�شان  ج�شم  يف  �لوحيد�ن  • �لع�شو�ن 
ه�شمية.  غدة  مليون   35 نحو  على  �لإن�شان  معدة  • حتتوى 

 uncopyrightablesهي مرتني  و�حد  حرف  تكر�ر  دون  تكتب  �أن  ميكن  �إجنليزية  كلمة  �أطول   •
وهي تتاألف من 16 حرفا. 

جرمانيا.  �إىل  برلني  مدين��ة  ��شم  تغيري  ينوي  كان  هتلر  �أدولف  �لنازي  • �لزعيم 
�ل�شي�ن.  يف  نهر  �ألف   50 من  �أكرث  • يوجد 

�بط(.  )مفرد  �آباطهم  على  بالو�شم  دمهم  ف�شائل  يطبعون  �لنازي  �حلزب  وقادة  �أع�شاء  • كان 
�ملوز.  من  يباع  مما  �أكرث  منها  ويباع  �لعامل  يف  )فاكهة(  �أ�شهر  • �لطماطم 

نحو  يبلغ  �لذي  �شكانها  عدد  على  يزيد  �شنوياً  فرن�شا  يزورون  �لذين  �ل�شياح  • عدد 
ن�شمة.  مليون   60

ي�شتخدمون  �لأوروبيون  �لأطباء  كان  ع�شر  و�لثامن  ع�شر  و�ل�شابع  ع�شر  �ل�شاد�ض  �لقرون  • طو�ل 
�لتبغ ملعاجلة �شل�شلة من �مل�شاكل �ل�شحية مثل �ل�شد�ع وت�شو�ض �لأ�شنان و�لتهاب �ملفا�شل وحتى ر�ئحة �لفم 

�لكريهة. 

النهر الغا�ضب
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فوائد الكو�صا 
ت���������ق���������ول �ل��������دك��������ت��������ورة 
خبرية  ف��و���ض،  �شفيتانا 
�ل���ت���غ���ذي���ة �لأوك����ر�ن����ي����ة، 
غنية  ل���ي�������ش���ت  �ل���ك���و����ش���ا 
و�ملعادن،  بالفيتامينات 
�إيجابيا  ت��وؤث��ر  ذل��ك  وم��ع 
يف �لأم��ع��اء وتخف�ض من 
�ل�شر�يني  ت�شلب  خ��ط��ر 
بكي�ض  ح�شى  تكّون  ومن 

�ملر�رة.
ووف��ق��ا ل��ه��ا، �ل��ك��و���ش��ا، من 

غنية  �أن��ه��ا  م��ن  �ل��رغ��م  على  �لغذ�ئية،  قيمتها  تقدر  مل  �لتي  �خل�����ش��رو�ت 
على  غ��ر�م   100 )حتتوي  زياك�شانثني  و�أيزومري  و�للوتني  بالكاروتينات 
على  ق��ادرة  �مل��و�د  "هذه  منها(.  �ليومية  �جل�شم  حاجة  من  35.4باملئة 

�لرت�كم يف �أن�شجة �لعني وتوفري حماية فعالة للروؤية".
�لفوليك  �ل�شكوربيك وحم�ض  �لكو�شا على حم�ض  وت�شيف، كما حتتوي 
بن�شبة 17 باملئة و4 - 5 باملئة على �لتايل وحتتوي على �لبوتا�شيوم بن�شبة 

�لغذ�ئية. �لألياف  �إىل  بالإ�شافة  باملئة،   11
وتقول فو�ض، "�لكو�شا �شرورية ب�شورة خا�شة لاأ�شخا�ض قليلي �حلركة. 
من  وت��زي��د  �لأم��ع��اء  ميكروبيوم  يف  �إيجابيا  ت��وؤث��ر  �لغذ�ئية  �لأل��ي��اف  لأن 
هذ�  �إىل  وبالإ�شافة  �ل�شارة.  �لبكترييا  ن�شاط  وتكبح  �ملفيدة  �لبكترييا 
�لأمعاء  يف  �لقاعدية  و�لأحما�ض  �لكولي�شرتول  �لغذ�ئية  �لألياف  تربط 
وتخرجها من �جل�شم. وهي بذلك تقلل من خطر ت�شلب �ل�شر�يني وتكون 

�حل�شى يف كي�ض �ملر�رة".
 30-25 على  �ليومي  �لغذ�ئي  �لنظام  يحتوي  �أن  يجب  لذلك  وت�شيف، 

غر�ما من �لألياف �لغذ�ئية.

كانت مياه �لنهر جتري وتلعب مرحة فرحه عندما جاء �حدهم و�لقى بد�خلها بقايا كثرية ثم ذهب فتوقفت 
�ملياه عن �جلريان وحزنت كثري� لت�شتكي لو�لدها �لنهر �لكبري ماآ�شاتها وكيف تتمنى �ن يحافظ عليها �لنا�ض 
فا يرمون فيها �ل�شياء �لقذرة فقالت موجة �شغرية وهي تبكي جرحتني بع�ض �لعلب يوما و�نا �لعب وبكيت 
كثري� وقالت �خرى رمى �شخ�ض ما بع�ض �حلجارة و��شابني �آه . كم هو قا�ض فقالت �ختها نعم لقد ��شابتني 
�ي�شا حجارة وب�شبب م�شنع �لكيماويات ماتت �شمكاتي �آه كم �نا حزينة فقالت �لم و�نا �ي�شا �تاأمل ف�شمكاتي 
متوت وهناك من ترتكنا وتهرب �إىل مكانا �خر متى يح�ض �لنا�ض بنا فقال �لنهر �لكبري ح�شنا من �لن �شنختفي 
ولن نعود �لبعد �ن يعرف �لنا�ض قيمتنا ،و�ختفت مياه �لنهر لي�شرخ �لنا�ض هلعا ماذ� �شيفعلون با مياه وكيف 
�شيعي�شون ف�شرخ رجل وقال كنت �ح�ض �ن �لنهر �شيغ�شب يوما ما ويختفي فنحن ل نعامله باحرت�م �نظرو� 
ماذ� يوجد بقاعه وماذ� نلقي بد�خله حتى تعرفه ملاذ� تركنا �لنهر �لكبري ،وجتمع �لنا�ض نادمني على معاملتهم 
للنهر ولكن �حد� منهم قال لن ينفع �لكام هيا لننظف قاع �لنهر قبل �ن تغيب �ل�شم�ض وبالفعل مل مت�ض 
حلظات �ل وتدلت �حلبال لينزل �شباب �لقرية �إىل قاع �لنهر ينظفونه وي�شتخرجون ما فيه من بقايا وحجارة 
و�خ�شاب فعلق �حدهم وقال كم �خجل من ذلك .. وعندما غربت �ل�شم�ض ذهب �جلميع للنوم و�لر�حة وهم 
نادمني على مافعلوه �شابقا ،ويف �ل�شباح ��شتيقظ �جلميع على �شوت مياه د�فقة تعلن �نها جاءت �شاكرة لهم 

جهدهم و�نها لن ترتكهم مرة �خرى .

امراأة من ال�صكان الأ�صليني ، كليان كو�صتا ، من قبيلة �صاتر-ماوي ، تقف للتقاط �صورة خالل عر�ص اأزياء 
للموديالت الأ�صلية يف ماناو�ص ، الربازيل. ا ف ب

قال طبيب �أمر��ض �لقلب �لرو�شي �ل�شهري ليو بوكري�، 
�إن �ل�شخ�ض �لذي مي�شي �شاعتني يف �لأ�شبوع، يعي�ض 
نحو �شت �إىل ثماين �شنو�ت �أكرث من �ل�شخ�ض �لذي 

يعي�ض حياة خاملة قليلة �حلركة.
مركز  رئي�ض  من�شب  ي�شغل  �ل��ذي  بوكري�،  و�أ�شاف 
جلر�حة  �لطبية  للبحوث  �ل��وط��ن��ي  "باكوليف" 
"�شاأعطيكم  �ل��دم��وي��ة مب��و���ش��ك��و:  و�لأوع���ي���ة  �ل��ق��ل��ب 
على  در����ش��ة  �لأمريكيون  �أج��رى  للغاية.  مفيد�  مثال 
ع�شر�ت �ملايني من �لنا�ض، تبني يف نتيجتها �أن �ل�شخ�ض 
ثماين  �إىل  �شت  يعي�ض  �لأ���ش��ب��وع،  يف  �شاعتني  مي�شي  �ل���ذي 

�ل�شخ�ض �لذي يق�شي معظم وقته بدون حركة.  �أط��ول من  �شنو�ت 
لهذ� �ل�شبب يحظى �مل�شي ب�شعبية كبرية، فهو ل يتطلب �أي نفقات. 
فيها وحرك  و�ح���دة، جت��ول  �شقة من غرفة  تعي�ض يف  كنت  لو  حتى 

�شاقيك لكي ينال ج�شدك �لقدر �ملطلوب من �لإجهاد".
و�أ�شار بوكرييا �إىل �أن �لعزلة �لذ�تية، �لتي فر�شها �لوباء على غالبية 
�لنا�ض، ل يجوز �أن تعيقهم عن ممار�شة �لن�شاط �لبدين و�تباع �أ�شلوب 

حياة �شحي.
و�شدد بوكريا على �أن، �أ�شلوب �حلياة �ل�شحي �ل�شليم، يعني �لتغذية 
و�لعاد�ت  �لكحول  وجت��ن��ب  �لريا�شة  �لن�شاط  ومم��ار���ش��ة  �ل�شليمة، 

�ل�شارة.

ريا�صة ملدة �صاعتني اأ�صبوعيا تطيل العمر عدة �صنوات


