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ال�شيخوخة الرقمية.. انتبه 
اإىل جتاعيد الب�شرة

 Digital“ اأوردت بوابة اجلمال "هاوت.دي" اأن ال�شيخوخة الرقمية
ا�شتعمال  ب�شبب  الب�شرة  يف  التجاعيد  ظ��ه��ور  تعني   ”Aging

الأجهزة الإلكرتونية.
واأو�شحت البوابة الأملانية اأن الأجهزة الإلكرتونية كالهواتف الذكية 
هرمون  اإف���راز  مينع  اأزرق  �شوء  منها  ينبعث  اللوحية  واحلوا�شيب 

النوم. هرمون  با�شم  "امليالتونني" املعروف 
ويف حالة نق�ص هذا الهرمون ل حتدث عمليات ال�شت�شفاء والتجدد 
والتي  ال��ع��دوان��ي��ة،  �شديدة  اأك�شجني  جزيئات  تن�شاأ  كما  اجل�شم،  يف 
للمرونة وظهور  الب�شرة  يت�شبب يف فقدان  بنية اخلاليا، مما  تدمر 

التجاعيد عليها، ل �شيما يف الوجنات والذقن.
وبالإ�شافة  والتهيج،  الب�شرة جافة وتعاين من الحمرار  كما ت�شبح 

اإىل ذلك تن�شاأ الأكيا�ص الدمعية.
الأجهزة  ع��ن  الب��ت��ع��اد  ينبغي  ال��وخ��ي��م��ة،  ال��ع��واق��ب  ه���ذه  ول��ت��ج��ن��ب 
ال��رق��م��ي��ة ق��ب��ل ال���ن���وم مب����دة ل ت��ق��ل ع���ن 30 دق��ي��ق��ة. ك��م��ا ينبغي 
الأزرق،  ال�شوء  فلرت  على  املحتوية  العناية  م�شتح�شرات  ا�شتعمال 
"اإكتوين" و"جليكوين"  الفعالة  امل��واد  على  املحتوية  كامل�شتح�شرات 

و"الطحالب البنية" وم�شتخل�ص نبات "الأذريون".

ال �شلة بني التوحد وبني اإ�شابة احلامل بعدوى
نفت درا�شة �شويدية جديدة الفر�شية ال�شائعة التي تربط بني اإ�شابة 
بعد  وتو�شلت  امل��ول��ود،  ل��دى  التوحد  وب��ني  التهابية  بعدوى  احلامل 
بحث مو�ّشع اإىل اأن العدوى ل ت�شّكل خطراً على دماغ الطفل، لكنها 

مل ت�شتبعد تاأثريها على الإعاقة الذهنية.
واأجريت الدرا�شة يف معهد كارولين�شكا لالأبحاث، وا�شتندت اإىل بيانات 
اأكرث من 500 األف مولود بني 1987 و2010، وكان الهدف هو 
التحقق مما اإذا كانت هناك عالقة �شببية بني اإ�شابة احلامل بالعدوى 

ب�شكل عام وبني التوحد والإعاقة الذهنية.
ووفقاً ملوقع "ميديكال اإ�شكربي�ص"، مل تطرق الدرا�شة لعدوى بع�ص 
اأثناء احلمل  بينها  را�شخة  رواب��ط  وج��ود  اإثبات  التي مت  الفريو�شات 
وبني م�شاكل �شحية لدى الطفل املولود، مثل احل�شبة الأملانية، كما 

مل ت�شمل عدوى فريو�ص كورونا.
العدوى وخطر  اأي �شلة بني  العثور على  الباحثون من  يتمكن  ومل 
الذهنية كان الرتباط  بالتوحد، وبالن�شبة لالإعاقة  اإ�شابة الأطفال 

�شعيفاً.
كذلك مل يجد البحث �شلة بني تعّر�ص احلامل لعدوى خالل العام 

ال�شابق للحمل وبني التوحد لدى الطفل.

ت�شوير فائق ال�شرعة حلركة خاليا الدم
�شور  ال��ت��ق��اط  يف  الت�شوير  تكنولوجيا  جم��ال  يف  بحث  ف��ري��ق  جن��ح 
متحركة غري م�شبوقة لتدفق خاليا الدم يف دماغ فاأر اأثناء يقظته، يف 
�شابقة �شتوفر اأداة لفهم العمل داخل الدماغ ب�شكل اأف�شل، من علماء 

الأع�شاب.
وكاليفورنيا،  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ج��ام��ع��ت��ي  م���ن  ب��اح��ث��ني  ال��ف��ري��ق  وج��م��ع 
ثنائي الفوتون، يخرتق فيها  وا�شتخدمت التقنية احلديثة ت�شويراً 
الدم  خاليا  ويلتقط  الأن�شجة،  يف  اأك��رب  عمقاً  فائقة  ب�شرعة  ال�شوء 

اأثناء حركتها ال�شريعة.
باآلية م�شح  الفوتون،  اأحادية  املتاحة، بفلورة  التقنيات  وتعمل معظم 
اأنها تلتقط فقط نظام �شرعة التدفق املنخف�ص يف  بطيئة، ما يعني 

احليوانات املخدرة، والتي ل تتحرك.
اأحدث  100 مرة على الأقل من  ب�  اأ�شرع  وتوفر هذه التقنية �شوراً 

اخليارات املتوفرة.
�شاين�ص"،  اأوف  اأكادميي  "نا�شيونال  دورية  يف  البحاث  نتائج  وُن�شرت 
وقالت اإن تدفق خاليا الدم احلمراء موؤ�شر هام على ن�شاط الدماغ، 

ملعرفة مدى تغذيتها بالطاقة واإمدادات الدم.
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اأكادميية افرتا�شية 
لتعليم املو�شيقى 

عن  املا�شي،  الأربعاء  يوم  ال�شعودية،  يف  احلكومية  املو�شيقى  هيئة  ك�شفت 
وجميع  اململكة  يف  اجلن�شني  من  لل�شبان  تتيح  افرتا�شية  اأكادميية  اإن�شاء 

اأنحاء العامل الت�شجيل فيها وتعلم العزف ب�شكل احرتايف.
وتعتمد الأكادميية اجلديدة على الواقع املعزز والواقع الفرتا�شي لتقدمي 
ترتاوح  ممن  العامل  اأنحاء  وجميع  اململكة،  يف  ل��الأف��راد  مو�شيقي  تدريب 

اأعمارهم بني 18 اإىل 25 عاًما.
حيث  وال��ط��ب��ول،  اجليتار  اآل��ت��ي  ل��الأك��ادمي��ي��ة  التجريبية  املرحلة  وت�شمل 
�شيتعني على املتدرب اختيار اإحدى الآلتني، ومن ثم اختيار اإحدى دورتني 
اآلة  على  العزف  املتدربون  �شيتعلم  اجليتار  دورة  ففي  مو�شيقية.  اآل��ة  لكل 
اجليتار من خالل تقنية الواقع املعزز؛ حيث يتم ت�شوير املتدرب وهو يعزف 
الآلة من خالل كامريا عالية الدقة، وعك�ص تلك ال�شورة على ال�شا�شة مع 
لعزف  ال�شحيحة  للحركات  الالزمة  والإر�شادات  اإلكرتونية،  اأوتار  اإ�شافة 

تلك الأوتار.
اأما يف دورة اجليتار من خالل البث املرئي، �شيتعلم امل�شرتكون طريقة عزف 
اآلة اجليتار من خالل البث املرئي، فاملعلم ي�شرح طريقة عزف اجليتار عرب 

فيديو م�شجل م�شبًقا.
ويف دورة الطبول �شيتعلم امل�شرتكون العزف على الطبول عرب تقنية الواقع 
بتقنية  اخلا�شة  واملقاب�ص  النظارة  امل�شرتك  ي��رت��دي  حيث  الف��رتا���ش��ي، 

الواقع الفرتا�شي، ويتفاعل مع الطبول الفرتا�شية.

ما ق�شة جرة عجلون 
التي �شغلت االأردنيني؟

العامة  الآث��ار  لدائرة  العام  املدير  ك�شف 
التفا�شيل  الأردن، فادي بلعاوي، عن  يف 
جرة  على  مواطن  عثور  لق�شة  الكاملة 
حت����وي ق��ط��ع��ا اأث����ري����ة، وت�����ش��ل��ي��م��ه��ا اإىل 
القليلة  الأي���ام  خ��الل  واأث���ري  ال�شلطات. 
املا�شية، جدل وا�شع يف اململكة، بعد عثور 
مواطن على جرة قيل بداية اإنها ”مليئة 
اأنها  ال�شلطات  توؤكد  اأن  قبل  بالذهب“، 
ل حتوي اأي قطعة ذهبية. وقال بلعاوي، 
خالل حديثه لربنامج ”�شوت اململكة“ 
الذي تبثه قناة ”اململكة“ الر�شمية، يوم 
عليها  ُع��رث  ال��ت��ي  ”اجلرة  اإن  الأرب���ع���اء، 
ملركز  و���ش��ل��م��ت  ع���ج���ل���ون  حم���اف���ظ���ة  يف 
اأم���ن ك��ف��رجن��ة، حت��ت��وي على ع��دد كبري 
اأث��ري��ة وحديثة  اأث��ري��ة وغ��ري  م��ن قطع 
اأن  الأردين  امل�����ش��وؤول  واأك����د  ال�شنع“.  
يف  امل���وج���ودة  امل��ع��دن��ي��ة  ال��ق��ط��ع  ”جميع 
اأن  واأ����ش���اف  تالفة“.  ب��رون��زي��ة  اجل����رة 
اأعد  ع��ج��ل��ون،  اآث�����ار  م��دي��ري��ة  ”مدير 
اجلرة،  حمتويات  بكل  مف�شال  تقريرا 
فرتات  م��ن  متنوعة  اأث��ري��ة  قطع  وفيها 
خمتلفة، ح��ي��ث ت��وج��د ق��ط��ع ع��م��ره��ا 4 
���ش��ن��وات، ك��م��ا ت��وج��د ق��ط��ع ح��ج��ري��ة من 
ال�شنوات املا�شية، وقطع حديدية حديثة 

ال�شاي ميكن اأن يجعل دمك 
لزجا ويزيد خطر التجلط! �ص 23

حت�ّصن ال�صحة من دون فقدان الوزن!
جمموعات  ع��دة  اإىل  ال��ف��ئ��ران  تق�شيم  متَّ 
وخ�شعت اإما لنظام غذائي قيا�شي، اأو لنظام 
والفالفونويدات.  ال��ده��ن��ي��ة  ب��امل��واد  غ��ن��ي 
واأث��ب��ت��ت ال��ت��ج��رب��ة اأن ه���ذه الأخ������رية قد 
من  امل��ئ��ة  يف   67  _  50 بن�شبة  خّف�شت 
الإجهاد  م��وؤ���ش��رات  م��ن  معينة  م�شتويات 
التاأك�شدي )الذي ي�شمى كذلك بريوك�شيد 
الدهون( يف الكبد، كما خّف�شت م�شتويات 

هذه املوؤ�شرات يف الدم.

ال  ال�صحية  العنب  فوائد  �صيعجبك 
تقف عند حدود!

للوزن  ف��ق��دان  اأي  درا���ش��ت��ن��ا  تلحظ  و"مل 
احلم�شيات.  فالفونويدات  تناول  نتيجة 
اأن  دون  وم����ن  ذات������ه،  ال���وق���ت  يف  ول��ك��ن��ه��ا 
ت�شاعد الفئران على فقدان الوزن خّف�شت 
ال�شاّرة  الآث��ار  وقّللت  التاأك�شدي،  الإجهاد 
ال�����دم. وت�شري  ���ش��ّك��ر  ب��ال��ك��ب��د، وخ��ّف�����ش��ت 
ا�شتهالك  اأن  اإىل  ك��ذل��ك  ال��درا���ش��ة  ه���ذه 
اآث�����ار مفيدة،  ل���ه  ت��ك��ون  احل��م�����ش��ي��ات ق���د 
لي�ص فقط على الأ�شخا�ص الذين يعانون 
الذين  اأول��ئ��ك  ك��ذل��ك  واإمن���ا  ال�شمنة،  م��ن 
م�شتويات  ال���غ���ذائ���ي  ن��ظ��ام��ه��م  ي��ت�����ش��ّم��ن 
ع��ال��ي��ة م��ن ال���ده���ون، مم��ا ي��ع��ّر���ش��ه��م اإىل 
خماطر الإ�شابة باأمرا�ص القلب والأوعية 
الغذائي"،  التمثيل  وم��ت��الزم��ة  ال��دم��وي��ة 

الربوف�شور  يقول 
ث�����ي�����ا������ص �����ش����ي����زار 

الرئي�شي  امل�����ش��رف 
على فريق البحث.

ويريد الباحثون الآن درا�شة اأف�شل طريقة 
اأو  كع�شري،  اإم��ا  الفالفونويدات،  لتقدمي 
غنّي  غ��ذائ��ي  كمكّمل  اأو  باأكملها،  كفاكهة 

مب�شادات الأك�شدة.
وقد قّدمت الدرا�شة خالل املوؤمتر ال�شنوّي 
وذكرها  الأمريكية،  الكيميائية  للجمعية 

. Eurekalert موقع

فوائد الليمون االأ�صود للن�صاء 
رائعة  اللومي،  اأو  الأ���ش��ود  الليمون  فوائد 
املناعة  جهاز  لتقوية  خ�شو�شاً  لل�شحة؛ 
الليمون  ي�شتعمل  القلب..  وحماية ع�شلة 
الأ�شود لإ�شفاء نكهة مميزة على الأطباق؛ 
خ�شو�شاً الأرز باللحم اأو الدجاج، وميتلك 
احتوائه  بف�شل  هاّمة جداً،  فوائد �شحية 

على عدد كبري من املعادن والفيتامينات.
اخت�شا�شية التغذية عبري اأبو رجيلي، من 
عيادة Diet of the Town، تطلعك 
الأ�شود  ال��ل��ي��م��ون  ف���وائ���د  ع��ل��ى  الآت�����ي  يف 

للن�شاء، يف املو�شوع الآتي:
حرق الدهون

الدهون  حرق  على  الأ�شود  الليمون  يعمل 
يف اجل�شم، ول�شيما دهون يف البطن، وقد 

اأك����دت ب��ع�����ص الأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى اأّن 
الدهون  ح��رق  ي�شاهم يف  الأ���ش��ود  الليمون 
وال�شعرات احلرارية يف اجل�شم، ويف البطن 
حتديداً؛ لذلك على الراغبني يف التخل�ص 
الليمون  �شاي  بتناول  البطن،  ده��ون  م��ن 

الأ�شود بوترية يومية.
مناعة اجل�شم

مواد  على  الأ�شود  الليمون  احتواء  بف�شل 
م�����ش��اّدة ل��ل��ف��ريو���ش��ات وال��ب��ك��ت��ريي��ا؛ فهو 
اجل�شم،  مناعة  تعزيز  على  ي�شاعد  بذلك 

وبالتايل الوقاية من اأمرا�ص عديدة.
حلماية القلب

اأح���د العالجات  ال��ل��ي��م��ون الأ����ش���ود  ُي��ع��ت��رب 
اخلاف�شة لرتفاع �شغط الدم؛ كونه يجعل 
الأوعية الدموية م�شرتخية؛ مما يخّف�ص 

م�شتوى �شغط الدم املرتفع.
وميلك الليمون الأ�شود القدرة على تنظيم 
�شربات القلب، ويلعب دوراً فاعاًل يف تقوية 

ع�شلة القلب.
فوائد الليمون الأ�شود يف طرد ال�شموم.

ي�شاهم تناول الليمون الأ�شود يف التخل�ص 
من �شموم وف�شالت اجل�شم، عرب م�شاهمته 

يف اإدرار البول.
تابعي املزيد: اأف�شل 3 عادات ل�شمان وزن 

�شحي ملدى احلياة
الأمرا�ص ال�شرطانية

مقاومة  خا�شية  الأ���ش��ود  الليمون  ميلك 
الليمون  ويحتوي  ال�شرطانية،  الأم��را���ص 
م���رّك���ب���ات حت��م��ي اخلاليا،  ع��ل��ى  الأ�����ش����ود 
وحتافظ على عملية انق�شامها الطبيعية، 
لالأك�شدة  م�شاّدة  مواد  على  ويحتوي  كما 
امل�شببة  احل���ّرة  اجل���ذور  م��ن  اجل�شم  تقي 

لالأمرا�ص.
للجهاز اله�شمي

ي�����ش��اه��م ���ش��رب ���ش��اي ال��ل��ي��م��ون الأ����ش���ود يف 
حدوث  م��ن  ي��ق��ي  ال��ه�����ش��م،  عملية  حتفيز 
الإ�شهال ويحّد  ويعالج  والنفخة،  الغازات، 
من م�شاعفاته على اجل�شم، مثل: التعب 

والإنهاك.
ملر�شى ال�شكري

ت���وؤك���د ب��ع�����ص الأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى اأن 
تخفي�ص  على  يعمل  قد  الأ���ش��ود  الليمون 
الأطعمة  ال��دم من  ال�شكر يف  ن�شبة  موؤ�شر 
ي��ج��ع��ل��ه مفيداً  امل��ت��ن��اول��ة؛ مم���ا  الأخ������رى 
ي���ع���ّدل م�شتوى  ال�����ش��ك��ري؛ ك��ون��ه  مل��ر���ش��ى 
ال�شكر يف الدم؛ وخ�شو�شاً بف�شل الألياف 
وفيتامني  التي يحتويها،  للذوبان  القابلة 

.C شي�

لبنانية تتاأهل لنهائيات 
اأمريكان غوت تالنت

ا�شتفاق اللبنانيون، �شباح اخلمي�ص، 
ع��ل��ى خ���رب م���ف���رح، ه���و ت���اأه���ل فرقة 
نهائيات  اإىل  اللبنانية  "مّيا�ص" 
غوت  "اأمريكان  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن 
تالنت". وقالت الإعالمية اللبنانية، 
الوليات  يف  املقيمة  �شمعان،  ف��ادي��ا 
املتحدة الأمريكية ملوقع "�شكاي نيوز 
عربية"، اإن "الت�شويت كان م�شرفا. 
التي  التحكيم  جلنة  الفرقة  اأبهرت 
اأعربت عن اإعجابها، حيث قال اأحد 
اللبنانيات  لل�شابات  اللجنة  اأع�شاء 
واأ�شافت  العامل".  �شتغرين  "اأننت 
الإعالمية  احل���م���الت  اأن  ���ش��م��ع��ان 
واأن   ، اأ�شبوع  اأكرث من  انطلقت منذ 
اأعطى  اليوم  ميا�ص  اإليه  و�شلت  ما 
اأم����ال ج��دي��د ا ل��ل��ب��ن��ان، ���ش��ي��م��ا بعد 
ال�شلة  اللبناين يف كرة  املنتخب  فوز 
مواقع  رواد  واعترب  املا�شي.  ال�شهر 
التوا�شل الجتماعي اأن "ما قدمته 
ال�شعبة  ال��ظ��روف  ه���ذه  ال��ف��رق��ة يف 
التي مير بها البلد يعك�ص وجه لبنان 
ا�شتبقت  الفرقة  وكانت  احلقيقي". 
ه���ذا ال��ت��اأه��ل ب��ت��ق��دمي ع��ر���ص باهر 
النهائية  ن�شف  امل��رح��ل��ة  يف  ومم��ي��ز 
م��ن ب��رن��ام��ج امل���واه���ب، ح��ي��ث ُو�شف 
ب�"العر�ص الذي يخطف الأنفا�ص". 
حفل  اإىل  الآن  الأن�����ظ�����ار  وت���ت���ج���ه 
اللبنانيون  ينتظر  حيث  النهائيات، 
عر�ص فرقة "مّيا�ص" الأخري، و�شط 

تفاعل جمهوري كبري،

ت�شوية بني بطلة �شطرجن 
عاملية و نتفليك�س 

ت����و�����ش����ل����ت لع������ب������ة ال���������ش����ط����رجن 
غابريندا�شفيلي  ن��ون��ا  اجل��ورج��ي��ة 
اإىل ت�شوية ودية مع نتفليك�ص اأدت 
رفعتها  التي  الدعوى  اإ�شقاط  اإىل 
ال�شوفييتية  ال�������ش���ط���رجن  جن���م���ة 
تعر�شت  اأنها  لعتبار  املن�شة  على 
للت�شهري يف م�شل�شل املن�شة الناجح 
 The( غامبيت“  ك��وي��ن��ز  ”ذي 
على   ،)Queen’s Gambit
م��ا ق���ال م�����ش��در مطلع ع��ل��ى امللف 
وكيل  وق��ال  بر�ص.  فران�ص  لوكالة 
الالعبة املحامي الك�شندر روفو�ص 
”اأنا  بر�ص  لوكالة فران�ص  اأيزاك�ص 
لهذه  خَم��َرج  اإىل  بالتو�شل  �شعيد 
الق�شية“. ومل تتلق وكالة فران�ص 
بر�ص على الفور اأي رّد من نتفليك�ص 
وجلاأ  ال�شاأن.  هذا  يف  اأ�شئلتها  على 
الق�شائية  الو�شاطة  اإىل  الطرفان 
منذ اآذار- مار�ص الفائت. وبنتيجة 
اإليها،  ت���و����ش���ال  ال���ت���ي  ال��ت�����ش��وي��ة 
الثالثاء  ر���ش��م��ي��اً  امل��ن�����ش��ة  ���ش��رف��ت 
لقا�شية  ا�شتئناف قرار  النظر عن 
فدرالية يف لو�ص اأجنلي�ص اعتربت 
فيه اأن ”كون امل�شل�شل عماًل خيالياً 
امل�شوؤولية  م��ن  نتفليك�ص  يعفي  ل 
عنا�شر  كل  كانت  اإذا  الت�شهري  عن 

الت�شهري متوافرة“.

فوائد احلم�شيات يف حماربة 
ال�شكري وامرا�س القلب والكبد

اإنَّ م�صادات االأك�صدة املوجودة يف احلم�صيات متنع االآثار ال�صلبية 
اأمرا�ض الكبد وال�صكري  ال�صمنة، وت�صاعد على منع  الناجتة من 

واأمرا�ض القلب الناجمة من زيادة الوزن.
تعمل ال�صمنة على زيادة خماطر االإ�صابة باالأمرا�ض املزمنة 

مثل ال�صكري وبع�ض اأمرا�ض الكبد واأمرا�ض القلب واالأوعية 
الدموية ب�صبب االإجهاد التاأك�صدي الذي يحدثه تراكم 
الدهنية  اخلاليا  ِدث  حتحُ وبالتايل،  اجل�صم.  يف  الدهون 

جميع  يدّمر  اأن  �صاأنه  من  لذلك،  نتيجة  مفرطًا  فعل  رّد 
خاليا اجل�صم. ومن اأجل حماربة هذا االإجهاد التاأك�صدي، اأجرى 

الباحثون يف جامعة اإي�صتادوال بالولي�صتا يف الربازيل 
باإعطائها  قاموا  حيث  ف���اأرًا،  خم�صني  على  جتربة 

الفالفونويد املوجود يف احلم�صيات كمكّمل غذائي.

قال املركز الأملاين لأبحاث ال�شرطان اإن العالج الكيميائي اأو الإ�شعاعي 
كورونا  مثل  بفريو�ص  الإ�شابة  اأن  اإىل  م�شرياً  املناعة،  جهاز  ي�شعف 

مر�شياً  م�شاراً  تتخذ  اأن  ال�شرطان ميكن  اأثناء عالج  الإنفلونزا  اأو 
�شديداً.

ال�شرطان  م��ري�����ص  ج�شم  ي��ك��ون  اأن  اأه��م��ي��ة  امل��رك��ز  واأك����د 
اإىل  م�����ش��رياً  امل��ع��دي��ة،  الأم��را���ص  ج��ي��داً �شد  حم�شناً 

التطعيم  ن��وع  على  تتوقف  التطعيم  اإمكانية  اأن 
نف�شه.

واأو�شح املركز اأنه ميكن احل�شول على اللقاحات 
ال��ل��ق��اح �شد  ال�����ش��رط��ان، مثل  اأث��ن��اء ع��الج  امليتة 

 Vector الإنفلونزا، وال�شعال الديكي، ولقاحات
و mRNA امل�شادة لكورونا.

يجوز  ل  اأن����ه  اإىل  امل���رك���ز  اأ����ش���ار  امل��ق��اب��ل  ويف 
احل�شول على اللقاحات احلية مثل اللقاح 

واحل�شبة  واحل�����ش��ب��ة،  ال���ن���ك���اف،  ���ش��د 
الأملانية.

هل ميكن التطعيم 
عند عالج ال�شرطان؟
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�ش�ؤون حملية

التعليم واملعرفة تعلن عن الفائزين يف حتدي القراءة ال�شيفي وبدء التح�شريات الإطالق امل�شابقات املدر�شية - �شمن حتدي الكتب

املعهد الوطني للتخ�ش�شات ال�شحية بجامعة االإمارات يقدم عر�شًا تعريفيًا عن خدمات االعتماد الأع�شاء هيئة التدري�س يف م�شت�شفى توام

•• اأبوظبي- الفجر

ل��ت�����ش��ج��ي��ع اجل���ي���ل اجلديد  اإط������ار ج���ه���وده���ا  يف 
دائرة  كّرمت  حياة،  كاأ�شلوب  القراءة  تبني  على 
الفائزين  وطالبة  طالباً   14 واملعرفة  التعليم 
ختام  بذلك  معلنًة  ال�شيفي،  ال��ق��راءة  بتحدي 
املرحلة الأوىل من م�شابقات حتدي الكتب وبدء 
ال��ت��ح�����ش��ريات لإط����الق امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة �شمن 

امل�شابقة وهي مرحلة حتدي الفرق. 
وكانت دائرة التعليم واملعرفة قد اأطلقت يف مايو 
اإىل  تهدف  التي  الكتب  حت��دي  م�شابقة  املا�شي 
القراءة عرب جمموعة من  الطلبة على  حتفيز 
التحديات واملراحل، وفتحت يف ذات الوقت باب 
الت�شجيل يف التحدي ال�شيفي للطلبة، باعتباره 

املرحلة الأوىل من التحدي.
و�شارع اأكرث من 300 طالب وطالبة من ع�ّشاق 
ال���ق���راءة م��ن ال�����ش��ف ال�����ش��اب��ع اإىل ال��ع��ا���ش��ر من 
املدار�ص احلكومية واخلا�شة ومدار�ص ال�شراكات 
التعليمية يف اأبوظبي للم�شاركة يف التحدي على 

مدار �شهري يوليو واأغ�شط�ص وقراءة اأكرب عدٍد 
لة لديهم �شمن موا�شيع  ممكن من الكتب املف�شّ

املغامرة والغمو�ص واخليال وال�شعر. 
وّثق الطلبة م�شاركاتهم عرب �شجّل رقمي، حيث 
 2،900 م��ن  اأك����رث  ق����راءة  جمتمعني  ���ش��ج��ل��وا 
العربية  باللغتني  الأن�����واع  خمتلف  م��ن  ك��ت��اب 
 10 و�شطي  معدل  يقارب  ما  اأي  والإجنليزية، 
كتب لكل طالب خالل �شهرين، ما يعك�ص اأهمية 
التحدي يف ت�شجيع الطلبة على قراءة املزيد من 

الكتب.
الفائزين  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  وا�شتقبلت 
الفائزون  ت�شّلم  حيث  مقرها  يف  ع�شر  الأرب��ع��ة 
ت��ك��رمي��اً جلهودهم  القّيمة  اجل��وائ��ز  م��ن  ع���دداً 
وحما�شهم باعتبارهم مثاًل واعداً عن املتعلمني 
مدى احلياة، ومتّنت لهم عاماً اأكادميياً ناجحاً، 
ودعتهم ملوا�شلة �شغفهم بقراءة الكتب وتو�شعة 

مداركهم يف خمتلف املجالت. 
م�شاركات  ال�شيفي  ال���ق���راءة  حت���دي  وا�شتقبل 
الطلبة �شمن 14 فئة لتمكني اأكرب عدٍد ممكن 

بالقراءة.  �شغفهم  حتقيق  م��ن  امل�����ش��ارك��ني  م��ن 
فائزين  ع��ل��ى  ع�شر  الأرب���ع���ة  ال��ف��ائ��زون  وت�����وّزع 

قارئ  فئات  �شمن  والإجنليزية  العربية  باللغة 
واملفت�ص  الت�شويق  عن  والباحث  املمّيز  ال�شيف 

ال�شري واملغامر الرائع وحمب ال�شعر، بالإ�شافة 
لفائٍز واحد �شمن فئات القارئ املتنوع، والقارئ 

واأف�شل  ل���ل���ق���راءة،  رك����ن  واأف�������ش���ل  ال�������ش���غ���وف، 
جمموعة كتب. 

ومع بداية العام الأكادميي 2022-23، تنطلق 
الكتب  حت���دي  م�شابقة  �شمن  ال��ف��رق  م��رح��ل��ة 
الأوىل حتى  تتوزع على مرحلتني، متتد  والتي 
خاللها  امل��دار���ص  �شتعمل  حيث  نوفمرب،  �شهر 
ومناف�شاٍت  تدريبات  عرب  فرقها  حت�شري  على 
بني  املناف�شات  املرحلة  ه��ذه  و�شت�شهد  داخلية. 
نحو  منها  �شيتاأهل  وال��ت��ي  امل�����ش��ارك��ة،  امل���دار����ص 
اجلولت  مرحلة  معها  لتنطلق  ف��ري��ق��اً،   72
حتى   ،2023 وف��رباي��ر  يناير  ب��ني  الإق�شائية 
تاأّهل الفرق الأف�شل �شمن كل فئة اإىل املرحلة 

النهائية. 
و���ش��ت��ت��زام��ن امل���رح���ل���ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ت��ح��دي مع 
 ،2023 م���ار����ص  ال����ق����راءة يف  ���ش��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات 
املواجهة  بنموذج  املتاأهلة  الفرق  تتناف�ص  حيث 
كل  عن  الفائز  الفريق  تكرمي  و�شيتم  املبا�شرة، 
فئة بكاأ�ص التحدي، فيما �شيح�شل كل ع�شو يف 

الفريق على جمموعة من اجلوائز القّيمة. 

•• العني-الفجر

ق��دم ال��دك��ت��ور حممد احل��وق��اين – الأم���ني العام 
عر�شاً  ال�شحية،  للتخ�ش�شات  الوطني  للمعهد 
تعريفياً �شاماًل لأع�شاء هيئة التدري�ص يف م�شت�شفى 
التي  ال�شرتاتيجية  ال��روؤي��ة  العر�ص  �شمل  ت���وام، 
تاأ�ش�ص عليها املعهد الوطني للتخ�ش�شات ال�شحية 
التطوير  وتنظيم  بقيادة  مكلفة  وطنية  كموؤ�ش�شة 
مع  ال��دول��ة،  يف  ال�شحية  العاملة  للقوى  املهني 
التخ�ش�شي،  التدريب  على  خا�ص  ب�شكل  الرتكيز 
الدكتور حممد  اأ�شار  التو�شيحي  العر�ص  وخالل 
احلوقاين ،اأمني عام  املعهد الوطني للتخ�ش�شات 
ال�شحية، على اأهمية مراجعة �شيا�شات و متطلبات 
التعليم  بجودة  لالرتقاء  بها  الل��ت��زام  و  العتماد 
اللقاء  ه����ذا  “اأن  احل���وق���اين  واأو�����ش����ح   ، ال��ط��ب��ي 
ي���اأت���ي يف اإط�����ار اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة وخ��ط��ة العمل 
واملهن  ل��الأط��ب��اء  وامل��ه��ن��ي  العلمي  امل�شتوى  ل��رف��ع 

ال�شحية يف خمتلف التخ�ش�شات، وذلك بالتعاون 
واملنظمات  التعليمية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 
وخارجها.  ال����دول����ة  داخ�����ل  وال�����ش��ح��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  اللقاء  خ��الل  وا�شتعر�ص 
ور�ص  من  املعهد  يقدمها  التي   ،E-Services
اأع�شاء  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  املقيمني  لإع����داد  عمل 
والتقييم،  الخ��ت��ب��ارات  جم��ال  يف  التدري�ص  هيئة 
والعتماد  املوؤ�ش�شي  العتماد  خدمات  عر�ص  كما 
والزيارات  اإىل  بالإ�شافة  التخ�ش�شي،  الرباجمي 
العتماد،  للمعاير  مطابقتها  ل�شمان  امل��ي��دان��ي��ة 
وذلك بهدف ت�شجيع العاملني يف القطاع ال�شحي 
ملوا�شلة م�شريتهم املهنية نحو الدرا�شات العليا يف 
اللقاء  ختام  ويف  التخ�ش�شية.   ال�شحية  املجالت 
اأع�شاء  م��ن  املقيمني  م��ن   10 ع��دد  تكرمي  ج��رى 
مت  وال��ذي��ن  ت��وام  م�شت�شفى  يف  التدري�شية  الهيئة 
للتخ�ش�شات  الوطني  املعهد  قبل  م��ن  اعتمادهم 

ال�شحية بعد اجتيازهم الدورات املقررة.

�شرطة اأبوظبي تنظم ور�شة حول البحث العلمي والتحول الرقمي
•• اأبوظبي-الفجر

يف  والأم��ن��ي��ة  ال�شرطية  للعلوم  زاي��د  ب��ن  �شيف  اأك��ادمي��ي��ة  نظمت 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي  ور�شة تعريفية بعنوان "البحث 
وم�شاعدة  اإر���ش��اد  بهدف  التعليم"،  يف  الرقمي  والتحول  العلمي 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  جم���ال  يف  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  ال��ق��ي��ادة  منت�شبي 

بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدرا�شات.
اأكادميية �شيف بن زايد  ال�شام�شي مدير  اللواء ثاين بطي  واأكد 
للعلوم ال�شرطية والأمنية، اأهمية البحث العلمي يف مواكبة روؤى 
وتطلعات دولة  الإمارات العربية املتحدة، ودعم ال�شيا�شات العامة، 

وا�شت�شراف امل�شتقبل يف ظل التطورات التكنولوجية املت�شارعة.
واأو�شح العقيد دكتور �شعيد علي اخلييلي حما�شر يف الأكادميية، 
مركز  م��ع  التعاون  يف  بال�شتمرار  اأبوظبي  �شرطة  اهتمام   اإىل 

باحثي الإمارات للبحوث والدرا�شات لتعزيز روؤية مبتكرة وداعمة 
لبيئة البحث العلمي والتطوير.

الإمارات  باحثي  ملركز  ال��ع��ام  الأم���ني  حبال  ف��واز  الدكتور  وق��دم 
للبحوث والدرا�شات نبذة عن املركز ومهامه وروؤيته يف تعزيز دور 
البحث العلمي يف الإمارات م�شرياً  اإىل اأن املركز يواكب التطورات 
والجتماعية  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية  امل��ج��الت  يف  اجل��دي��دة 
ال��ت��ي ت��ه��م الإن�����ش��ان��ي��ة، وت�����ش��وغ ال���ش��ت��ج��اب��ات امل��ن��ا���ش��ب��ة، وت�شع 
الإمارات  دولة  جمتمع  مكانة  لرت�شيخ  املالئمة  ال�شرتاتيجيات 

العربية املتحدة املتقدمة، يف ال�شباق نحو احلداثة .
البحث  معايري  اأف�شل  با�شتخدام  العلمي  البحث  اأهمية  واأك���د 
الأفكار  ت��ب��ادل  الور�شة  خ��الل  ومت  العلمية  امل��ج��الت  يف  والن�شر 
مع  يتنا�شب  مبا  احل�شور  مع  جديدة  بحثية  موا�شيع  واق��رتاح 

روؤية �شرطة اأبوظبي، وتبادل الدروع التذكارية بني الطرفني.

 دبي اأوبرا ت�صت�صيف العر�ض العاملي بياف! لو �صبيكتاكل

العر�س اخلا�س يحتفي بالفنانة الفرن�شية ال�شهرية اإديث بياف مبنا�شبة الذكرى ال�شتني لوفاتها 
•• دبي– الفجر

اإن��رتت��ي��ن��م��ن��ت ج����روب عن  ب�����رودواي  ك�شفت جم��م��وع��ة 
لو  "بياف!  ال���ع���امل���ي  امل��و���ش��ي��ق��ي  ال���ع���ر����ص  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
الثالثة  يف  اأكتوبر   22 ي��وم  دب��ي  اأوب���را  يف  �شبيكتاكل"، 
ع�شراً والثامنة م�شاًء. ويحتفي العمل الأيقوين، الذي 
مت تقدميه فيما يزيد عن 50 مدينة حول العامل، مبا 
الغناء  اأيقونة  مب�شرية  ونيويورك،  ولندن  باري�ص  فيها 

الفرن�شية اإديث بياف.
ي�شطحب العر�ص اجلمهور يف رحلٍة مميزة ل�شتك�شاف 
م�شرية املغنية الراحلة من خالل تقدمي باقة من اأ�شهر 

 La Vie en Rose’،  ‘Non’ اأغنياتها، مبا فيها
 ‘Mon Dieuو  ‘Je Ne Regrette Rien
املرئي  وامل��ح��ت��وى  ال�����ش��ور  م��ن  ب�شرية  ع��رو���ٍص  برفقة 

الذي ي�شور مراحل خمتلفة من حياتها.
وُتوؤدي دور بياف يف العر�ص املمثلة واملو�شيقية الفرن�شية 
ال�شهرية ناتايل لريميت، التي ان�شمت اإىل فريق العمل 
ت��زي��د على  ب��خ��ربة  2018. وت��ت��م��ت��ع ل��ريم��ي��ت  يف ع���ام 
ثالثة عقود يف جمال امل�شرح املو�شيقي، حيث اأّدت اأدواراً 
ليتل  "�شتارمانيا" و"ذا  مثل  �شهرية،  اأعمال  يف  مميزة 
مات�ص جريل"، ف�شاًل عن غريها من الأدوار يف الربامج 

الإذاعية التي يتم بثها يف خمتلف اأنحاء فرن�شا.

ومت تقدمي عر�ص "بياف! لو �شبيكتاكل" للمرة الأوىل 
مليالد  املئوية  الذكرى  مبنا�شبة   2015 عام  فرن�شا  يف 
اإديث بياف، ليتم تقدميه منذ ذلك الوقت يف اأكرث من 
400 عر�ص عاملي يف 50 دولة حول العامل، وح�شره ما 

يزيد عن مليون م�شاهد. 
ويحتفي العر�ص بالذكرى ال�شتني لوفاة مغنية فرن�شا 
ُت�����ش��ادف يف اأك��ت��وب��ر 2022، حيث  الأ���ش��ط��وري��ة وال��ت��ي 
�شهرة  فرن�شا  جنوم  كاأكرث  مكانتها  على  بياف  حافظت 
على ال�شاحة العاملية، بف�شل مو�شيقاها العابرة للحدود 
م�شاعر  العذب  ب�شوتها  ولم�شت  واللغات،  والثقافات 
املاليني، وياأتي بعد اأربعة اأعوام من تاريخ ظهوره الأول 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط يف دبي اأوب��را يف فرباير عام 
كوب�ص،  ليز  قالت  املو�شوع،  هذا  على  وتعليقاً   .2019
اإنرتتينمنت  ب����رودواي  ملجموعة  التنفيذية  الرئي�شة 
جروب: "ت�شّرنا عودة عر�ص ‘بياف! لو �شبيكتاكل’ اإىل 
اأوبرا دبي لت�شليط ال�شوء على امل�شرية املتفردة للمغنية 
اإدي�����ث ب���ي���اف، ك��ج��زء م���ن اجل���ول���ة العاملية  الأي��ق��ون��ي��ة 
املخ�ش�شة لالحتفاء بالذكرى ال�شتني لوفاتها. ونتطلع 
مغنية  حياة  رح��ل��ٍة  يف  ي�شحبنا  مذهل  ع��ر���ٍص  لتقدمي 
وحُمبي  املو�شيقى  ع�شاق  جميع  وندعو  الأوىل.  فرن�شا 
العر�ص  حل�شور  املهتمني  وجميع  الفرن�شية  الثقافة 

امل�شرحي ال�شتثنائي".

طريان �شرطة اأبوظبي تنقل طاقمًا 
طبيًا الإجراء جراحة الأم عربية

•• اأبوظبي-الفجر

مهمتني  املركزية   العمليات  بقطاع  اأبوظبي  �شرطة  ط��ريان  اإدارة  نفذت 
عربية  لأم  قي�شرية  عملية  لإج���راء  طبي  طاقم  بنقل  الأوىل  اإن�شانيتني 
اجلن�شية حامل تعاين من حالة حرجة يف م�شت�شفى جزيرة دملا، والثانية 

بنقل طفليها التواأم بالطائرة مل�شت�شفى مدينة زايد يف منطقة الظفرة.
م�شت�شفى  من  الطبي  الطاقم  بنقل  مهامها  با�شرت  قد  الطائرة   وكانت   
عملية  لها  واأج���رى  دمل��ا  ج��زي��رة  م�شت�شفى  الأم يف  موقع  اإىل  زاي��د  مدينة 
قي�شرية تكللت بنجاح يف ولدة طفلني تواأم ناق�شي النمو "ُخدج" نقلتهما 
العناية  لتلقى  زاي��د  م�شت�شفى مدينة  اإىل   الطائرة  احلا�شنة يف  بوا�شطة 

الالزمة .
واأو�شحت طريان �شرطة اأبوظبي اأن احلا�شنة جهاز ي�شتخدم خالل عمليات 
الإ�شعاف اجلوي لتقدمي جمموعة كاملة من العناية الطبية املركزة باأمان 

لالأطفال ناق�شي النمو والذين يحتاجون اإىل النقل بني امل�شت�شفيات.
الالزمة  الطبية  الرعاية  توفري  على  اجلويني  امل�شعفني  حر�ص  واأ���ش��ارت 
اأثناء النقل اإىل م�شت�شفى مدينة زايد �شمن اهتمام �شرطة  اأبوظبي بتقدمي 
اأف�شل املمار�شات للمر�شى وتوفري اأحدث املعدات والأجهزة للعناية خالل 

عمليات النقل بالإ�شعاف اجلوي.
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عرف اجللطة الدموية يف الوريد، عادة يف ال�صاق، با�صم جتلط االأوردة العميقة  تحُ
- وميكن اأن تكون �صديدة اخلطورة وتهدد احلياة.

 - وايتلي  م��ارك  الربوفي�صور  حذر  "اإك�صربي�ض"،  موقع  مع  ح�صري  حديث  ويف 
ا�صت�صاري جراح وريدي بارز - من اأن الكافيني ميكن اأن يوؤدي اإىل "لزوجة الدم"، 
"اجلفاف  اأن  اإىل  واأ�صار وايتلي  االإ�صابة بجلطة دموية.  ما يزيد من خطر 
يوؤثر على مكونات الدم، ما يجعله اأكرث كثافة و"لزوجة". ويتدفق 
الدم يف االأوردة مبعدل اأبطاأ منه يف ال�صرايني. لذلك، فاإن اجلفاف 

ميكن اأن يزيد من فر�ض االإ�صابة بجلطة دموية يف االأوردة".

وت�شمل اأعرا�ص الإ�شابة بجلطات الأوردة العميقة يف ال�شاق، 
كما اأ�شارت NHS، ما يلي:

- خفقان اأو ت�شنج يف �شاق واحدة )نادرا كلتا ال�شاقني(، عادة 
يف ربلة ال�شاق اأو الفخذ.

- تورم يف �شاق واحدة )نادرا كلتا ال�شاقني(.
- اجللد الدافئ حول املنطقة املوؤملة.

- جلد اأحمر اأو داكن حول املنطقة املوؤملة.

- الأوردة املنتفخة التي تكون �شلبة اأو موؤملة عند مل�شها.
العميقة،  الأوردة  بجلطات  م�شاب  اأن���ك  تعتقد  كنت  واإذا 

عام". طبيب  مع  عاجال  موعدا  "اطلب 
الكافيني  م���ادة  على  يحتوي  ال�شاي  اأن  اإىل  وايتلي  واأ���ش��ار 
"التي ت�شبب لك يف الواقع فقدان املاء". وبالتايل، بالإ�شافة 
اإىل القهوة والكحول، فاإن ال�شاي "ميكن اأن يجعل اجلفاف 

اأ�شواأ".

وت�شمل املوؤ�شرات الرئي�شية للجفاف ما يلي:
- ال�شعور بالعط�ص.

- لون البول اأ�شفر داكن اأو ذو رائحة قوية.
- ال�شعور بالدوار.

- جفاف الفم.
واأ�شاف وايتلي: "اجلفاف يعني اأن ج�شمك يفقد كمية من 
املاء اأكرث مما تتناوله. فبدون كمية كافية من املاء، ل ميكن 
جل�شمك اأن يعمل ب�شكل �شحيح، وميكن اأن ت�شاب بتوعك. 
ومن اأجل جتنب الإ�شابة باجلفاف، من املهم �شرب الكثري 

من ال�شوائل".
الأع�شاب  و���ش��اي  امل��اء  ب�شرب  وايتلي  الربوفي�شور  ويو�شي 
وع�شري الفاكهة للم�شاعدة يف احلفاظ على رطوبة اجل�شم.

مبا  وايتلي  يو�شي  املعتدلة،  والأم�شيات  احل��ارة  الأي��ام  ويف 
يلي:

- البقاء يف الظل قدر الإمكان.
اليوم  اأ�شد فرتات  املبا�شرة، خا�شة خالل  - جتنب احل��رارة 

حرارة.
عن  النظر  بغ�ص  اجل�شم،  رطوبة  على  "احلفاظ  واأ���ش��اف: 
وا�شتهالك  الأوردة.  �شحة  حت�شني  على  �شي�شاعد  الطق�ص، 
الدورة  �شيح�شن  الطق�ص،  ك��ان  مهما  ال�شوائل،  من  الكثري 
ال��دم��وي��ة ال��ع��ام��ة ع��ن ط��ري��ق ت��رق��ق��ه��ا. وم���ع ذل����ك، ميكن 

لالإفراط يف ال�شرب اأن ي�شبب م�شاكل اأي�شا".

 عالمات االإفراط يف ال�صرب:
- التعرق عند الراحة.

- ب��ول ع��دمي ال��ل��ون مت��ام��ا )ي��ج��ب اأن ي��ك��ون اأ���ش��ف��ر فاحتا 

جدا(.
- قلة الرتكيز.

احتمالية  ت��زداد  اللزج،  وال��دم  اجلفاف  النظر عن  وب�شرف 
الإ�شابة بجلطات الأوردة العميقة اإذا كنت:

- جتاوزت ال�شتني من العمر.
- تعاين من زيادة الوزن.

- تدخن.

التعوي�شي  ال���ع���الج  اأو  احل���م���ل  م��ن��ع  اأق����را�����ص  ت���ن���اول   -
بالهرمونات.

- م�شابا بال�شرطان اأو ق�شور يف القلب.
- لديك دواٍل.

الإ�شابة  خطر  زي���ادة  اإىل  اأي�شا  امل��واق��ف  بع�ص  ت���وؤدي  وق��د 
طويلة  رح��ل��ة  يف  ال��ذه��اب  مثل  العميقة،  الأوردة  بجلطات 

)اأكرث من ثالث �شاعات( بالطائرة اأو ال�شيارة اأو القطار.

اجلفاف ميكن اأن يزيد من فر�ض االإ�صابة بجلطة دموية

ال�شاي ميكن اأن يجعل دمك لزجا ويزيد خطر التجلط!

فاكهة �شيفية ت�شهم يف الوقاية من اأمرا�س القلب وال�شرطان

يف  ي�����ش��اع��د  ال�������دراق  اأن  اإىل  الأب����ح����اث  ت�����ش��ري 
الوقاية من اأمرا�ص القلب وال�شكتة الدماغية 
طازجة  الفاكهة  ه��ذه  كانت  وكلما  وال�شرطان، 

واأك�����رث ن�����ش��ج��ا ك��ل��م��ا اح���ت���وت ع��ل��ى امل���زي���د من 
م�شادات الأك�شدة.

منخف�شة  ال��دراق  فاكهة  اإن  اخل��رباء  وبح�شب 
وخالية  بالبوتا�شيوم  غنية  ال���ده���ون، 

من الكولي�شرتول وال�شوديوم، كما اأنها حمملة 
بالألياف، القابلة للذوبان وغري القابلة للذوبان  
مما يح�شن ال�شبع وميكن اأن ي�شاهم يف اله�شم 

اجليد و�شحة الأمعاء.
قالت الأ�شتاذة امل�شاعدة يف ق�شم علوم 
رود  بجامعة  وال��غ��ذاء  التغذية 
مايا  كينغ�شتون  يف  اآي��الن��د 

فاديفيلو:
تبني  زي����ادة  "نحاول   
ال������ن������ا�������ص لأمن����������اط 
لكن  غذائية �شحية، 
ال���ت���ذوق ج����زء كبري 
تناولنا  ���ش��ب��ب  م����ن 
تاأكل  عندما  للطعام، 
يف  والأ���ش��ي��اء  الفاكهة 
م��و���ش��م��ه��ا، ت���ك���ون األ���ذ 
بكثري وت�شيف تنوعا اإىل 

نظامك الغذائي."
ي��ت��وف��ر ال�����دراق امل��ج��ف��ف على 
بقاء  م�����ع  ال������ع������ام،  م��������دار 
الكثري من قيمته الغذائية 
�شليمة، لكن اإزالة املاء يعمل 
يف  ال�شكر  حمتوى  تركيز  على 

الفاكهة، مما يجعل ال�شعور بال�شبع اأمرا �شعبا 
وي�شهل تناول الكثري من الطعام.

م�شادات  من  للكثري  م�شدر  ال��دراق  ق�شر  يعد 
الأك�شدة والألياف، 

ح�شرية  مبيدات  على  اأي�شا  يحتوي  قد  ولكنه 
اأي  اأك��رث م��ن ل��ب الفاكهة.،كما ه��و احل��ال م��ع 

منتج زراعي.
ي�شتمر الدراق يف الن�شج بعد قطفه، قد ين�شج 
خالل يوم اإىل ثالثة اأيام عند تخزينه يف درجة 
ت�شل  مل���دة  ت�شتمر  اأن  مي��ك��ن  ال��غ��رف��ة،  ح����رارة 

الثالجة.  يف  اأ���ش��ب��وع  اإىل 
ووج���������دت درا�����ش����ة 

على  واح���������دة 
الأق�������������������ل، 

ُن�شرت يف 
جم�����ل�����ة 
ع�������ل�������وم 

غذية  الأ
وال�������زراع�������ة 

 2012 ع�������ام  يف 
يتمتع  املعلب  ال��دراق  اأن 

ب�����ش��ح��ة ج���ي���دة م��ث��ل ال�����دراق 
الطازج.

الأخرى  وال��ف��واك��ه  ال���دراق  اإن  فاديفيلو  ق��ال��ت 
ت��ع��زز اأي�����ش��ا م���ذاق اخل�����ش��ار،م��ث��ل اإق��ران��ه��ا مع 
ال�شبانخ اأو اللفت، مما يجعل اتباع نظام غذائي 

�شحي اأ�شهل. 
باحلرمان  ت�شعر  األ  الأ���ش��ه��ل  "من  واأ���ش��اف��ت: 
ع������ن������دم������ا ت����ك����ون 

نكهة  وذات  ط���ازج���ة  ت��خ��ت��اره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��اك��ه��ة 
جيدة".

وتابعت فاديفيلو :"اإن اإحدى طرق دمج الدراق 
مع املنتجات الأخرى هي مزجها يف ع�شري ولكن 
تاأكد من مراقبة الكمية الإجمالية عند مزجها، 
يحتوي الدراق املتو�شط على اأقل من 50 �شعرة 
حرارية، لكن هذه الأرقام ترتاكم ب�شرعة عند 

اإ�شافة العديد منها اإىل اخلالط".

يعد الدراق بني اأكرث الفواكه رواجا يف ال�صيف، وميثل خيارا �صائعا الأخ�صائيي التغذية، الذين يقولون اإن مذاقه احللو ي�صهل 
على النا�ض اإ�صافته اإىل نظامهم الغذائي.

قالت االأ�صتاذة الفخرية يف ق�صم علم االأوبئة و�صحة ال�صكان يف كلية األربت اأين�صتاين يف نيويورك جوديث ويلي-روزيت 
،: "اإنها يف مو�صمها لفرتة ق�صرية اإىل حد ما لذا ا�صتمتع بها كخيار فاكهة عندما يتوفر الدراق املزروع حمليا".
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�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0006093 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : منهاج الر�شيد مامون الر�شيد - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي/ندمي احمد ن�شري احمد - هندي اجلن�شية

1- التكرم بقبول هذه الدعوى وقيدها وحتديد اقرب جل�شة لها  قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها 
2- التكرم باحلكم بالزام املدعي عليه ان يرد للمدعي مبلغ وقدره 27.000 الف درهم مع فائدة قانونية 
وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  بالزام  باحلكم  التكرم   -3 التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  %12 من 
3000 درهم ثالثة الف درهم للمدعي تعوي�شا جابرا عن ال�شرر النف�شي واملعنوي واملادي والأدبي وعن 

مافاته من ك�شب 4- التكرم باحلكم بالزام املدعي عليه بكافة الر�شوم وامل�شروفات .
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/9/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة 
 ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )  10 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية 
ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه اعالن املدعي 

عليه بالن�شر وبلغتني العربية والجنليزية.  حرر بتاريخ  2022/9/5  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      
عاي�شه علي حممد 

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

70535 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  375/2016/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

املنفذ به  املبلغ  ، ب�شداد  ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/845 عقاري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�شوع 
وقدره )3677966.8( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري
عنوانه:امارة دبي - ديرة - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم 1 الطابق الثالث

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي
املطلوب اإعالنه: 1- افيجينت �شالوجا جوربا�شان �شينج - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/9/7 اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)3682986.80( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال �شيتم بيع وحدة عقارية - الوحدة رقم 606 - 
رقم الر�ص 190 - منطقة برج خليفة - ا�شم املبنى 29 بوليفارد تي 1 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 

ملقت�شيات ن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية .
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 70021

�عالن حكم بالن�شر        
810/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- احمد جاويد عزيزي جمال نا�شر  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2022/8/15  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
الزام  املحكمة مبثابة احل�شوري  �شركة م�شاهمة عامة بحكمت   - ال�شالمي  دبي  ل�شالح/بنك 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.036.616.83( درهم مليون و�شتة وثالثون الفا 
و�شتمائة و�شتة ع�شر درهما وثالثة وثمانون فل�شا وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة .  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70021 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية

جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0000556 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / فار�ص عبداهلل املازمي - العنوان:9443586 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/8/11 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / هناء مو�شى �شعيد جاليل - بالتايل 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
للمدعية مبلغا مقداره 23000 درهم ثالثة وع�شرون الف درهم والزمته 

بامل�شروفات والر�شوم - حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية .
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70535

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : اإ�صكو اليف�صاني�صز خلدمات املعدات الطبية واملعملية ذ.م.م 
العنوان : معر�ص رقم DY-SHW - 2 001 ملك دبي للعقارات ���ص.ذ.م.م - بردبي - 
اجلداف ،  ال�شكل القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م  ،  رقم 
الرخ�شة : 860043 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1618371 مبوجب هذا تعلن دائرة 
الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/24 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/24  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
رقم  مكتب   : العنوان   ، ���ض.ذ.م.م  احل�صابات  ملراجعة  مال  من�صور  املعني  امل�شفي  اإىل 
- هاتف:045570410  بي  بزن�ص   - بردبي   - �شكور  ادري�ص  1711-099 ملك حممد 
- فاك�ص:043617679 ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70197 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : من�صور مال ملراجعة احل�صابات �ض.ذ.م.م 
 - ب��ي  بزن�ص   - ب��ردب��ي   - �شكور  ادري�����ص  1711-099 ملك حممد  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان   

هاتف:045570410 - فاك�ص:043617679   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية اإ�صكو اليف�صاني�صز خلدمات املعدات الطبية واملعملية ذ.م.م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  2022/8/24 وعلى من لديه 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021
�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

�إعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002078 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : امني �شمري امني بدير - جمهول حمل الإقامة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/19 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 

عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 

6 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/8  

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

�ميان �حمد �لعو�شي 

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

70533 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�إعالن �الإخطار �لعديل بالن�شر 

  MOJAU-2022-0063775 رقم �الإخطار
كويتي   - قا�شم  حممد  علي  عبداهلل  علي  املخطر:عبدالعزيز  من  طلب  على  بناءا 

اجلن�شية
اىل املخطر اليه:�شركة اإت�ص �شي بي ترا�شت اإنف�شتمينت ذ.م.م

434826 دينار كويتي اربعمائة  املو�شوع:اخطار ب�شداد املديونية املرت�شدة بقيمة 
واربعة وثالثون الف وثمامنئة و�شتة وع�شرون دينار كويتي - وذلك خالل خم�شة ايام 
من تاريخ العالن ويف حال امتناعكم عن �شداد هذه املبالغ �شوف ن�شطر اآ�شفني اىل 
اتخاذ الجراءات القانونية التي ت�شمن للمخطر حقه القانوين مع حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات.  
عبد�مللك خلفان �لنقبي
رئي�س مكتب �د�رة �لدعوى
حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية 

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

حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية
مكتب �إد�رة �لدعوى

70533

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5841/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

بنك  درهم �شادر  بقيمة )155000(  رقم 000025  املرجتعة  ال�شيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
امل�شرق وال�شيك رقم )000039( بقيمة )155000( درهم �شادر عن بنك دبي جتاري  .

طالب التنفيذ : ثريفتي لتاأجري ال�شيارات
عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �شارع الكرامة - مبنى ارنكو - �شقة الثالث - 

زعبيل لتاجري ال�شيارات
املطلوب اإعالنه : 1- براكا�ص ها�شمو خالل دو�شي - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : بتاريخ:2022/9/8 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )315.585( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005909 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يا�شمني ايوب - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم ان املدعية:حور�ص لتاأجري ال�شيارات وميثله ال�شيد/خالد احمد �شليمان عي�شى - اماراتي اجلن�شية 
بوكالة ال�شيد/حازم حميده حممد جاب اهلل - م�شري اجلن�شية قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب 
فيها بالتي:1- الت�شريح بهذه الدعوى وحتديد اقرب جل�شة ممكنة لنظرها واعالن املدعي عليها بها 2- 
احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 9.076 درهم ت�شعة الف و�شتة و�شبعون درهم 
3- �شم ملف النزاع رقم 2263 ل�شنة 2022 من مركز الو�شاطة والتوثيق مبحكمة ال�شارقة 4- الزام 

املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/9/20 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/8  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

حميد عبد�هلل �ل�شعيدي 

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

70533 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - م�شنع �ل�شامل للقو�رب و�عمال �لفايرب جال�س م.م.ح
�أد�ء �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0005279/ 

اإىل املحكوم عليه : م�شنع ال�شامل للقوارب واعمال الفايرب جال�ص م.م.ح
املنفذ:�شركة  املدعي  املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح  بتاريخ قد �شدر احلكم  انه  حيث 
يف   ، عراقي   اجلن�شية   - ال�شعودي  عبداهلل  قا�شم  �شامر   ، ذ.م.م  العامة  للتجارة  دايارام 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  اأن املحكوم له  اليها اعاله، ومبا  امل�شار  الق�شية 
املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�شم  املذكور ودفع 

الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :133961
 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �شركة �ي�شد� جلوبال �س.م.م مكرم قيوم خان 
ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مالك �ملدعي عليها �شركة �ي�شد� جلوبال �س.م.م

جتاري  SHCEXCICOMS2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000597/ 
اإىل املحكوم عليه : �شركة اي�شدا جلوبال �ص.م.م

مكرم قيوم خان ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالك املدعي عليها �شركة اي�شدا جلوبال �ص.م.م
تريدجن  املنفذ:منزو  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
�ص.م.ح  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال 

الر�شوم وامل�شاريف :576907
 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 70197
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - ح�شني �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي , مرمي 
�شلطان ح�شني �حمد �حلمادي , عبد�هلل �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي , �شالح �شلطان ح�شني �حمد 
�حلمادي , �مينة �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي , ماجد �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي , حممد �شلطان 

ح�شني �حمد �حلمادي , ورثة فاطمة �بر�هيم حمد , هند �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي , هبة �شلطان 
ح�شني �حمد �حلمادي , خديجة �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي , ورثة �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي
كلي جتاري   SHCEXCICOM2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002578/ 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:احمد حممد حممد عبده ال�شريف 
، اجلن�شية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال 

الر�شوم وامل�شاريف :2.344.827 درهم
اعالنك/ تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اعاله  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 

اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - امام 
املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:96/2022/39 جتاري م�شارف كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854

درهم   )66947210( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�شتحقاق يف 2020/6/2 وحتى ال�شداد التام . 

املدعي:امل�شكن احلديث للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - برج الربي�شيم - الطابق رقم 29 - مكتب 2906 - 

info@alkabban.com:هاتف رقم:044539090 - فاك�ص رقم:044539191 - الربيد اللكرتوين
املطلوب اإعالنه :  1- ام جي ام لال�شتثمارات املحدودة  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل 
مببلغ وقدره )66947210( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�شتحقاق يف 
2020/6/2 وحتى ال�شداد التام - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2022/9/13  ال�شاعة 09.00 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �ملنازعة رقم:1321/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753
والر�شوم  دره��م   )64240.10( وق��دره  مببلغ  مت�شامني  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة  . 
املتنازع:ال�شد لتاأجري ال�شيارات ونقل الركاب �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - دبي - اخلليج التجاري - منطقة 1 - مكتب رقم 3202 - ا�شبكتتاور - بجوار 
باي افينيو - الطابق 32 - هاتف رقم:042594391 

����ص.ذ.م.م 2- ه��اين حمدي ج��وده ال�شعيد فلفل  -   مل��ق��اولت البناء  ال���وادي  اأب���راج  اإعالنهما :  1-  املطلوب 
�شفتهما : متنازع �شدهما 

مببلغ  مت�شامني  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )64240.10( وق��دره 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2022/9/29 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  ال�شاعة:09:00 �شباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:258/2022/100 �حو�ل نف�س م�شلمني 

املنظورة يف:دائرة ال�شرة احوال نف�ص الثانية رقم 72
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالطالق لل�شرر ونفقة عدة ونفقة اولد �شاملة وموؤخر ال�شداق وم�شكن �شرعي وتقرير احل�شانة واجرة 

حا�شنة واجرة خادمة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:اين�ص بي�شيال

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ا�شبكت تاور - مكتب 3202 - بجوار باي افنيو 
info@amalkhamisadvo.com:مول - هاتف 042594391 - امييل

املطلوب اإعالنه :  1- حممد علي بغدادى علي  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/6/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح اين�ص بي�شيال 
بحكم مبثابة ح�شوري حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 1- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ خم�شة وع�شرون الف درهم �شنويا اجرة 
م�شكن زوجية اعتبارا من تاريخ:2022/2/10 و�شداد قيمة فواتري ال�شتهالك من الكهرباء واملاء والنرتنت وهاتف وتربيد وال�شرف 
ال�شحي والغاز فيما ل يجاوز 1000 درهم �شهريا وتاأثيثه مببلغ مقطوع 15000 درهم ملرة واحدة 2- �شم البنت ليال للمدعية 3- الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )800( درهم نفقة للبنت ليال �شاملة كافة اوجه النفقة ال�شرعية عدا ال�شكن اعتبارا من تاريخ 
قيد الدعوى احلا�شل يف 2022/2/10 4- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )800( �شهريا نفقة زوجية �شاملة جميع اوجه 
النفقة عدا ال�شكن اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى احلا�شل يف 2022/2/10 5- رف�ص ماعدا ذلك من طلبات 6- الزام املدعي عليه 
بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
MOJAU_2022- 0087644 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع - �عالن
)اليكه  التجارية  الرخ�شة  ميلك  اجلن�شية  هندي   - فالبيل  كايتا  �شادات  ال�شيد:انور  ان  حيث 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقة  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  والفواكه(  اخل�شروات  لتجارة 
548611 حيث ان ال�شيد:انور �شادات كايتا فالبيل - هندي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية )اليكه لتجارة اخل�شروات والفواكه( البالغة 100% اىل 

ال�شيد:�شمجاد علي توتيتودي - هندي اجلن�شية - تنازل �شاحب الرخ�شة لخر  .
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
ال�شبل  اتباع  ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه  اليه بعد 

القانونية حيال ذلك  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
MOJAU_2022- 0087480 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع - �عالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد:را�شد ح�شني علي باقر الزرعوين - اجلن�شية المارات العربية 
ال�شيد:حممد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة 
عارف علي حممد - اجلن�شية باك�شتان يف الرخ�شة امل�شماه )الن�شرة ملقاولت التك�شية والر�شيات( 
تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 521007 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقة - تعديالت اخرى:1- تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات  .
يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
MOJAU_2022- 0087657 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع - �عالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد:طالل ح�شني ح�شن مريان املازمي - اجلن�شية المارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/علي عبا�ص حممد عبا�ص ، 
اجلن�شية باك�شتان بالرخ�شة امل�شماه )طالل ح�شني لطباعة وت�شوير امل�شتندات( تاأ�ش�شت بامارة 
 - بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   800793 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 

تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات  .
يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
MOJAU_2022- 0087672 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع - �عالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد:عزمي انور حممد انور ، اجلن�شية باك�شتان يرغب يف البيع 
 - �شفيع  ال�شيد/عبداحلنان حممد  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�شته 
الغذائية(  املواد  طلبات  لتو�شيل  الزعفران  )وادي  امل�شماه  بالرخ�شة  باك�شتان  اجلن�شية 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   794993 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:ليوجد  .
 2013 ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 70555
MOJAU_2022- 0087524 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع - �عالن بالن�شر
البيع والتنازل  ال�شيد:احمد حممد يو�شف احلمادي - اجلن�شية المارات يرغب يف  باأن  ليكن معلوما للجميع 
عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيدة/حوراء راهي حممد البديري ، اجلن�شية العراق بالرخ�شة 
 515370 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  والعبايات(  اجلاهزة  املالب�ص  لتجارة  )ديور  امل�شماه 
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية 
اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد - تغيري ال�شم التجاري من )ديور لتجارة املالب�ص اجلاهزة والعبايات( اىل )ديور 
لتجارة املالب�ص اجلاهزة ذ.م.م - �شركة ال�شخ�ص الواحد( - تغيري الن�شاط من )جتارة املالب�ص اجلاهزة ، جتارة 
العبايات وال�شيل ، بيع العطور - بالتجزئة( اىل )جتارة املالب�ص اجلاهزة ، بيع العطور - بالتجزئة ، بيع املالب�ص 

الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة - بيع الحذية الرجالية ، بالتجزئة(  .
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 

هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
جزئي جتاري    AJCFICIPOR2022 /0001653 يف  �لدعوى رقم

تيكلي   - العنوان:9516628   - ماي  جري  اأبادي  اي�شتيفانو�ص   / عليه  املحكوم   : اإىل 
جريماي هايلو - العنوان:9516629 - داويت ات�شبها ا�شيفا - العنوان:9516630 

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2022/7/26  بانه  علما  نحيطكم 
�شركة/نيون  حل  املحكمة  قررت  بالتايل  دامى  بينى  ادي�شو   / ل�شالح  اأعاله  بالرقم 
التجارية  رخ�شتها  والغاء  بعجمان  احلرة  باملنطقة  ذ.م.م  �ص.م.ح  تريدينج  اأدي�ص 
والزمت املدعي ا�شهار حل ال�شركة بقيده يف ال�شجل التجاري ويف �شحيفتني حمليتني 
قابال  - حكما  وامل�شاريف  الر�شوم  املدعي  والزمت  العربية  باللغة  ت�شدران  يوميتني 

لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�د�ء �أمر    AJCFICIPL2022 /0003268 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / يو�شف حممد �شلطان - العنوان:9597993
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2022/8/24  بانه  علما  نحيطكم 
بالتايل  عبدالقادر  حممد  حنان  حممد   / ل�شالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى 
الف  ع�شر  )اثني  قدره  مبلغا  للطالب  يوؤدي  بان  �شده  املعرو�ص  بالزام  ناأمر 
رف�ص  تاريخ  من  بدء  �شنويا   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  عن  ف�شال  درهما( 
 - وامل�شروفات  بالر�شوم  الزامه  مع  الوفاء  متام  وحتى  ال�شيك  �شرف  البنك 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شره .
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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     �ملو�شوع: �الأ�شماء

 تعلن دائ��رة حماكم را���ص اخليمة بان املدعوة/ فايزه علي حممد 
)فايزه(  الول من  املقطع  تغيري  بطلب  تقدمت   ، ال�شحي  �شنقور 
حممد  علي  التغيري/عائ�شة  بعد  ليكون   ، ل�شمها  )عائ�شة(  اىل 

�شنقور ال�شحي.   
وان من له م�شلحة يف العرتا�ص على ذلك ان يتقدم خالل خم�شة 
ع�شر يوما من تاريخ العالن امام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة را�ص 

اخليمة البتدائية.
قا�صي حمكمة را�ض اخليمة االبتدائية
طارق عبد الرحمن جمعه

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�نذ�ر عديل بالن�شر

 رقم )2022/150578(
رقم املحرر:2022/1/237306

املنذر:مدينة دبي املالحية �ص.ذ.م.م
املنذر اليها:مقهى بارفيه �ص.ذ.م.م

امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  عدم  حال  ويف  تاريخ:2022/5/19  لغاية  دره��م   159408 بقيمة  ايجار  بدل  ب�شداد  املطالبة  املو�شوع 
عليكم اخالء العني املوؤجرة - 1- ب�شفتنا وكالء عن مدينة دبي املالحية �ص.ذ.م.م فاننا نخطركم مبا يلي:2- مبوجب عقد ايجار 
موؤرخ يف 2019/5/20 ا�شتاأجرمت من موكلنا املنذرة باملبنى W400a رقم العقار رقم WH-404 املنطقة ال�شناعية الكائنة 
2019/5/20 وتنتهي يف  195135 درهم وذلك ملدة �شنه تبداأ من  املاأجور وذلك بقيمة ايجاريه قدرها  مبدينة دبي املالحية 
اللحظة  هذه  ولغاية  انكم  ال  املنذرة  موكلتنا  لكم  ار�شلتها  التي  املتعددة  والخطارات  التذكريات  وبرغم   -3  ،  2020/5/19
مل تقوموا بالت�شال مبوكلتنا املنذرة او �شداد الجرة امل�شتحقة عليكم 4- ول �شك ان رف�شكم �شداد املبالغ امل�شتحقة بذمتكم لغاية 
تاريخ:2022/5/19 مع ما ي�شتجد من ايجار ل�شالح موكلتنا املنذرة والبالغ جمموعها 159408 درهم بدل ايجار ي�شكل اخالل 
ج�شيما بالتزاماتكم العقدية - لذلك فاإننا مبوجب هذا الخطار ننبه عليكم ب�شرورة �شداد بدل اليجار امل�شتحق عليكم مبوجب عقد 
اليجار املحرر بينكم وبني موكلتنا املنذرة والبالغة 159408 درهم وما ي�شتجد من ايجار خالل ثالثني يوما من تاريخ اخطاركم  
بال�شداد وال فاننا �شن�شطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية يف حقكم ومن �شمنها اخالء العني املوؤجرة والكفيلة بحفظ حقوق 

موكلتنا املنذرة مع ت�شمينكم الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة للعمل به ولنفاذ مفعوله قانونا .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4224/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

-002571-002588-002570-002568-002573-002531( رقم  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
-002585-002620-002619-002618-002617-002615-002616-002658-002657-002656-002586-002587

 )002589-002569-002536-002489-002521-002537-002519-002533-002534-002535-002492-002520
وال�شادر عن املنفذ �شده من بنك المارات دبي الوطني بقيمة )350.818( درهم .

طالب التنفيذ : �شركة عوازل الدولية �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - را�ص اخلور - بردبي - املنطقة ال�شناعية الثانية - م�شتودع رقم 1

���ص.ذ.م.م - �شفتهما  العزل  اإعالنهما : 1- ح�شام داوود عبدالرحيم نا�شر 2- �شندباد لل�شيانة ولعمال  املطلوب 
: منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )350818( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 70021

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  10796/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة ارقام )000003 و 000004( امل�شحوبة على بنك 

المارات دبي الوطني ل�شالح طالب التنفيذ بقيمة اجمالية )2.000.000.00( درهم .
طالب التنفيذ : �شالح الدين خان خان عارف خان

عنوانه:امارة دبي - ديرة - ند احلمر - �شارع 10d - فيال 62
املطلوب اإعالنه : 1- ديبتي �شادهواين بورو�شوتام كومار �شادهواين - �شفته : منفذ �شده

املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  الإع��الن :قد  مو�شوع 
، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وقدره )2005585( درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
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�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - مليونري ملقاوالت �لبناء
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0004772/ 

اإىل املحكوم عليه : مليونري ملقاولت البناء
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:حممد 
اليها  امل�شار  الق�شية  يف   ، �شوداين   اجلن�شية   - عبداحلميد  خري  حممد  حممد  خري 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم  اعاله، ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم 

وامل�شاريف :29136
 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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تنازل/وبيع - �عالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد:حممد عبداهلل عبدالرحيم النورياين - اجلن�شية المارات 
ابو  ال�شيد:جوهر  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
والتطريز(  للخياطة  الخ�شر  )الريف  امل�شماه  الرخ�شة  يف  بنغالدي�ص  اجلن�شية   - الب�شر 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   562846 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 
القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل 

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

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 �لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
مكتبة علمي ذ.م.م

ذ.م.م  علمي  مكتبة   : ه��ي  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
-�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب قانون 
ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف دائرة 
التنمية القت�شادية و�شجلته بالتنمية القت�شادية  حتت رقم )57220( 

وقرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�صابات     

التقدم  او اعرتا�ص   م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ  به للم�شفي 
ن�شر العالن وعلى العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:067447771  

، �ص.ب:5544   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       �عالن وحل وت�شفية
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ويلفيت اليف كري ذ.م.م 
  ،  B ا�شتدامة  املرقبات   - النعيمي  املن�شور  را�شد حممد مبارك  FL6+7 ملك  : مكتب  العنوان 
ال�شكل القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�شة : 830585 رقم القيد بال�شجل 
ال��ت��ج��اري : 1404362 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����ش��اد وال�����ش��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/5/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/18  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ر�صوان عالم حما�صبون قانونيون 
الوىل  النهدة   - ال خليفة  �شليمان  بن  بن عي�شى  ال�شيخ عبداهلل  807-ملك  : مكتب  العنوان   ،
امل�شتندات والأوراق  - هاتف:045876900 - فاك�ص:045876901 ، م�شطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : مطعم �صوبور دربار ذ.م.م 
العنوان : حمل رقم S45 S46 S47 S48 - ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية - جبل علي ال�شناعية 
الوىل ،  ال�شكل القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�شة : 871499 رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 1477632 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/2/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/21  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ر�صوان عالم حما�صبون قانونيون 
الوىل  النهدة   - ال خليفة  �شليمان  بن  بن عي�شى  ال�شيخ عبداهلل  807-ملك  : مكتب  العنوان   ،
امل�شتندات والأوراق  - هاتف:045876900 - فاك�ص:045876901 ، م�شطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : مطعم باب املذاق �ض.ذ.م.م 
  ، 6 ملك حممد خمي�ص جمعه بن هندي املهريي - دي��رة - م��ردف  العنوان : حمل رقم 
ال�شكل القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�شة : 798641 رقم القيد 
دبي  وال�شياحة يف  الإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  1324525 مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل 
، وذلك  اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت 
دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/3/8 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
بتاريخ 2022/3/8  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
امييج للنظارات - فرع ، العنوان : حمل ملك طه ح�شني العي�شى - بردبي - الع�شبج - 
هاتف:043535669 - فاك�ص:.... ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : تريندى للمجوهرات �ض.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 105 ملك عائ�شه غلوم عبدامللك اهلي - ديرة - ال�شغاية ،  ال�شكل القانوين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   698327  : الرخ�شة  رقم    ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   :�شركة  
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1125066
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
من  وعلى    2022/2/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/2/15
 ، وحما�صبون  مدققون  بريي  كالود  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه 
 - الول  التجاري  املركز   - ����ص.ذ.م.م  القاب�شة  كيه  ات�ص  اي��ه  - ملك   804 رق��م  : مكتب  العنوان 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، فاك�ص:043331900   - هاتف:043331900 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ر�صوان عالم حما�صبون قانونيون 
 العنوان : مكتب 807-ملك ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى بن �شليمان ال خليفة - النهدة الوىل - 

هاتف:045876900 - فاك�ص:045876901   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ذ.م.م  كري  اليف  ويلفيت  لت�شفية  اأع��اله 
وعلى   2022/5/18 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/5/18
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ر�صوان عالم حما�صبون قانونيون 
 العنوان : مكتب 807-ملك ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى بن �شليمان ال خليفة - النهدة الوىل - 

هاتف:045876900 - فاك�ص:045876901   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ذ.م.م  كري  اليف  ويلفيت  لت�شفية  اأع��اله 
وعلى   2022/5/18 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/5/18
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : امييج للنظارات - فرع
 العنوان : حمل ملك طه ح�شني العي�شى - بردبي - الع�شبج - هاتف:043535669 

- فاك�ص:....   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية مطعم باب املذاق �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
وعلى   2022/3/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/3/8
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : كالود بريي مدققون وحما�صبون 
التجاري الول -  املركز  ����ص.ذ.م.م -  القاب�شة  ات�ص كيه  اي��ه  804 - ملك  العنوان : مكتب رق��م   

هاتف:043331900 - فاك�ص:043331900   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ���ض.ذ.م.م  للمجوهرات  تريندى  لت�شفية  اأع���اله 
 2022/2/15 2022/2/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�عالن حكم بالن�شر        

836/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- ام بي ام جلف لالعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م  
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : �شركة م�شندم للمعدات الكهربائية ذ.م.م
بالزام  احل�شوري  مبثابة    2022/7/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ وقدره )696.567.78(  توؤدي  بان  املدعي عليها 
5% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2022/3/31 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

يف �لتنفيذ رقم  8693/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/394 جتاري م�شارف جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 879980.54 
درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:بنك الم��ارات دبي الوطني ���ص.م.ع  - عنوانه :امارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف 
رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - وميثله:حممد عبدامللك م�شطفى اهلي 

2507 - هاتف رقم  رق��م  �شقة   1 رق��م  النجوم - مبنى  ب��رج   - ب��رج خليفة  دب��ي - بردبي - منطقة  :ام���ارة  : هيفاء ج��ربان - عنوانه  اإعالنه  املطلوب 
0506420423  - مكاين:2692687210  رقم   -  0506420423

مو�شوع الإعالن :املنفذ �شدهم:هاين طنب - هيفاء جربان
العقار  بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/9/21 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   
http://www. الإل���ك���رتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الإم�����ارات  )���ش��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ل��دى  اأدن����اه  اأو���ش��اف��ه  املو�شحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�ص 247 

- امل�شاحة 75.31 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى برج النجوم - رقم الوحدة 2507 - التقييم 848694.87 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

�عالن بيع  عقار بالن�شر  - للمنفذ �شده
يف �لتنفيذ رقم  8693/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/394 جتاري م�شارف جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 879980.54 

درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:بنك الم��ارات دبي الوطني ���ص.م.ع  - عنوانه :امارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف 

رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - وميثله:حممد عبدامللك م�شطفى اهلي 
2507 - هاتف رقم  1 �شقة رق��م  ب��رج النجوم - مبنى رق��م  ب��رج خليفة -  اإعالنه : هيفاء ج��ربان  - عنوانه :ام���ارة دب��ي - بردبي - منطقة  املطلوب 

0506420423  - مكاين:2692687210  رقم   -  0506420423
مو�شوع الإعالن :املنفذ �شدهم:هاين طنب - هيفاء جربان

العقار  بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/9/21 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   
http://www. الإل���ك���رتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الإم�����ارات  )���ش��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ل��دى  اأدن����اه  اأو���ش��اف��ه  املو�شحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�ص 247 

- امل�شاحة 75.31 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى برج النجوم - رقم الوحدة 2507 - التقييم 848694.87 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�نذ�ر عديل بالن�شر

 رقم )2022/150522(
املنذر:خواجة وعبداهلل للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

املنذر اليه الول:بهنام عالمر�شا بهمني )ب�شفته مدير �شركة بهمنى للتجارة 
العامة �ص.ذ.م.م( املنذر اليه الثاين:�شركة بهمني للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

ذمتها  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر   - املنذرة  املو�شوع:ينذر 
والبالغ قدره )30.000.000( درهم يف مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ 
كافة الجراءات  ا�شفني لتخاذ  �شوف ن�شطر  فاننا  وال  الن��ذار  ت�شلمكم هذا 
واملطالبة  وامل��دن��ي��ة  اجلنائية  ال��دع��وى  رف��ع  م��ع  �شدكم  ال��الزم��ة  القانونية 

بالتعوي�ص الكامل عن جميع ال�شرار التي ترتب على ذلك التاأخري .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�شارقة �البتد�ئية �الحتادية

 ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�شية �لتنفيذية رقم 3521 ل�شنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�شر�(
اإىل املنفذ �شده / 1- احمد حاجي ح�شني النجار 

ل�شالح طالب التنفيذ / بنك ملي ايران - فرع ال�شارقة - تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه 
�شينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�شاعة 
واأو�شاف  �شده  للمنفذ  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك   2022/9/21 املوافق  الأربعاء  يوم  ظهرا  ع�شر  الثانية 

العقارات على النحو التايل : 
ومائة  مليون  درهم   1.150.000 التثمني  ب�شعر   - ال�شارقة  بامارة  النخيالت  مبنطقة  ملك  770/ج  رقم  العقار 
فيال  عن  عبارة  والعقار  عطاء  لعلى  وذلك  درهم   575.000 التخفي�ص  بعد  العر�ص  و�شعر  درهم  الف  وخم�شون 

طابق ار�شي + �شور
املقدر للعقار.   الثمن  الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من  يتوجب على 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
اعرتا�ص  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن/رئي�س ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع 
حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية 

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

70021 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4029/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 880/2021 جتاري جزئي م�شارف ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )910442.2( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة
دائرة  بجوار   - ال�شاعة  دوار  من  بالقرب   - مكتوم  ال  �شارع   - بور�شعيد  منطقة   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
التنمية القت�شاديه - املبنى الرئي�شي لبنك دبي ال�شالمي - هاتف:042944400 - فاك�ص:042944331 

- مكاين:3171594535
املطلوب اإعالنه : 1- فريد احمد عابد - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
 ، املحكمة  ر�شوم خلزينة  اىل مبلغ  بال�شافة  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )910442.2(
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4730/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،  2916/2021 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

وقدره )187105( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : يوفي�شتا جاي�ص

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - احل�شيبه - بردبي - دبي - �شارع الثاين من دي�شمرب - مبنى 
بلوك ب - �شقة امليزانني - 10- وميثله:ابراهيم علي كرم حممد خوري

املطلوب اإعالنه : 1- �شربوجلوب ا�شاكوفيك - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )187105.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 

الدعوى رقم 548 ل�شنة 2022  تعيني خربة - دبي
�شد املدعي عليه/1- الحمدية للمقاولت والتجارة ذ.م.م

املقامة من:ع�شتار للديكور �ص.ذ.م.م
 - الدعوى رقم 2022/548  للمنازعات حتت  الودية  الت�شوية  ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبركز  مبا 
تعيني خربة دبي وحيث انه مت ندبنا كخبري ح�شابي يف الدعوى املذكورة اعاله فاإننا وعمال باحكام قانون 
الثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة عن بعد عن 
امل��واف��ق:2022/9/13 يف متام ال�شاعة 01:00 بعد الظهر  ZOOM وذلك يوم الثالثاء  طريق تطبيق 
ويرجى منكم ار�شال كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم قبل ح�شوركم لالجتماع. رابط الجتماع:

اخلبري احل�صابي
�صامل حممد بالعمى التميمي
  رقم القيد:144 - رقم التوا�صل:0589796040 

�إعالن بالن�شر

70021 �لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4675/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

رقم )000955-004237-000951-000954-000758-000718- املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
004238-004239-004240-001037( وال�شادر عن بنك ابوظبي التجاري والمارات ال�شالمي بقيمة )288134.9( 

درهم .
طالب التنفيذ : كليفالند كيبل تريدجن �ص.م.ح

عنوانه:امارة دبي - مركز دبي املايل العاملي - برج �شمان - الربج ال�شرقي - املكتب رقم 1302 - مكتب �شتيفن�شون 
هاروود ميدل اي�شت ال ال بي

منفذ   : �شفتهما   - ����ص.ذ.م.م  اليكرتوميكانيكال  فو�ص  الكرتو   -2 اوتايوت  �شا�شيكومار   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�شدهما

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  :ق��د  الإع���الن  مو�شوع 
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )282439.90(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13642 بتاريخ 2022/9/9 
�عالن بالن�شر        

 2022/2282 نز�ع حمدد �لقيمة
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

ال�شركة/  �����ص.ذ.م.م -م��دي��ر  امل��ت��ن��ازع ���ش��ده/1_ مطعم وح��ل��وي��ات دلهي م��وغ��ال  اإىل 
عبدالرحمن حممود حاجى - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املتنازع/هيئة كهرباء ومياه دبي )�ص.م.ع(
و ميثله /خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي

الالئحة  م��ن   54 امل����ادة  لن�ص  وف��ق��اً  للخ�شومة  منهي  ق���رار  ا���ش��دار  املحكمة  ق���ررت 
املتنازع �شده  ال��زام  وق��ررت مبثابة احل�شوري  املدنية،  الج��راءات  لقانون  التنظيمية 
التام، والزمته  ال�شداد  مبلغ 53،583.22 درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى 

الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي وج��ام��ع��ة نيويورك  وق���ع م��ت��ح��ف ال��ل��وف��ر 
اأبوظبي اأم�ص الأول مذكرة تفاهم تتوج اإجنازاتهما 
التعاون  لتعزيز  الرئي�شية  الأط��ر  وحتدد  امل�شرتكة، 
اأبرزها التعليم  القائم بينهما يف عدد من املجالت، 
والعرو�ص  وال��ربام��ج  امل��واه��ب  وتطوير  والأب��ح��اث 

الفنية العامة.
امل�شاريع  م��ن  العديد  قبل  م��ن  اجلانبان  نظم  وق��د 
الناجحة، مبا يف ذلك ندوة “املتاحف باإطار جديد” 
وم�شوؤوليات  حت���دي���ات  ب��ح��ث��ت  ال��ت��ي  الف��رتا���ش��ي��ة 

واملنتدى  كوفيد-19،  ج��ائ��ح��ة  خ����الل  امل���ت���اح���ف 
اأبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  ال�شيني  اخلليجي 
بالذكرى  احتفاًل  احل��وارات  �شل�شلة من  اإىل جانب 

العا�شرة لتاأ�شي�ص اجلامعة.
وتت�شمن قائمة م�شاريعهما امل�شرتكة اأي�شاً معر�ص 
“كاليغرافيتي”،  الرقمي  واجل��داري��ات  اخل��ط  ف��ن 
ال�شعرية  ال�شطح”  ع��ل��ى  “اإيقاعات  واأم�������ش���ي���ات 
عرو�ص  وث��الث��ة  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ل��وف��ر  يف  واملو�شيقية 
وعر�ص  اأودي���درا،  اآكا�ص  اأداء  من  احلديث  للرق�ص 
وور�شة  �شبوكي”،  ج���ي  “دي  امل��و���ش��ي��ق��ي  امل��ن�����ش��ق 
عمل ت��اري��خ ال��ف��ن. ع��الوة على ذل��ك، ت��ع��اون علماء 

واأك���ادمي���ي���ون م���ن ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي مع 
اأبوظبي  اللوفر  مبتحف  والرتميم  احلفظ  خ��رباء 
الفنية  الأع��م��ال  وت��ده��ور  ت��اأث��ر  لدرا�شة  م�شروع  يف 

بعامل الزمن.
وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر اأبوظبي: 
جامعة  م���ع  اجل���دي���دة  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  “حتتفي 
ل�شراكتنا،  امل�شتمر  ب��ال��ت��ط��ور  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك 
حتقيق  يف  ق��دم��اً  للم�شي  اإ���ش��اف��ي��ة  دف��ع��ة  ومتنحنا 
ر�شالتنا الرئي�شية املتمثلة يف �شرد ق�ش�ص الروابط 
من  التاريخ  عرب  احل�شارات  خمتلف  بني  الثقافية 
والثقافية  التعليمية  وب��راجم��ن��ا  معار�شنا  خ��الل 

منارة  اأبوظبي  اللوفر  متحف  واأ�شبح  والبحثية. 
للثقافة واملعرفة يف املنطقة ب�شفة عامة، حيث متهد 
هذه التفاقية الطريق اأمامنا للم�شاركة يف مبادرات 
خالقة تفتح اآفاقاً اأو�شع لالإلهام والإبداع اأمام املزيد 
من الطلبة والفنانني والباحثني واملعلمني وجميع 
يف  والثقافية  الفنية  باحلركة  واملهتمني  العاملني 
اإىل  اجلامعة  م��ع  تعاوننا  يرجع  وبينما  الإم����ارات. 
�شنوات عديدة م�شت، اأكدت م�شاريعنا الثنائية حجم 
ما يجمعنا من قيم وروؤى. �شعداء بالآفاق امل�شتقبلية 
يف  �شت�شاهم  باأنها  نثق  التي  املذكرة،  لهذه  الواعدة 

اإثراء امل�شهد الثقايف والفني يف الإمارات«. 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت م���اري���ي���ت وي�������ش���رتم���ان، نائب 
�شراكتنا مع  “اإن  اأبوظبي:  نيويورك  رئي�ص جامعة 
ا�شت�شافة  اأعمق من جمرد  اأبوظبي  اللوفر  متحف 
ال���ن���دوات وور������ص ال��ع��م��ل وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة، اإذ 
ت��ن��ه�����ص امل��ت��اح��ف واجل���ام���ع���ات ب������اأدوار حم���وري���ة يف 
�شروح  باعتبارها  الآخ���ر،  اأح��ده��ا  يكمل  املجتمعات 
الإرث  على  واحلفاظ  وال�شتك�شاف  واملعرفة  للعلم 
الثقايف الإن�شاين. نكرم اليوم التزامنا باإعالء قيمنا 
وروؤيتنا واأهدافنا امل�شرتكة، كما نتطلع اإىل موا�شلة 
اأبوظبي عا�شمة للثقافة،  لتعزيز مكانة  العمل معاً 
وامل�شاهمة يف ت�شكيل قادة امل�شتقبل يف �شتى جمالت 

الفنون عرب توفري من�شة لتبادل الأفكار«.
يذكر اأن مذكرة التفاهم حتدد اآليات العمل يف اأهم 
جوانب التعاون بني متحف اللوفر اأبوظبي وجامعة 
نيويورك اأبوظبي، ومنها تبادل الأ�شاتذة واملوظفني 
وم�شاريع  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ربام��ج  �شمن  وال��ط��الب 
الأب���ح���اث، وم�����ش��ارك��ة امل�����وارد امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة م��ن ور�ص 
عمل وخم��ت��ربات واأج��ه��زة علمية لأغ��را���ص البحث 
العلمي والفعاليات بني اجلانبني، واإحياء فعالياتها 
الثقافية العامة، وتنظيم برامج التدريب والإر�شاد 
العملي لطلبة جامعة نيويورك اأبوظبي وخريجيها، 

وغريها من فر�ص التعاون يف املجالت الفنية.

لتعزيز التعاون الثنائي يف عدد من املجاالت الفنية والثقافية

متحف اللوفر اأبوظبي وجامعة نيويورك اأبوظبي يوقعان مذكرة تفاهم 

•• ال�شارقة-الفجر:

���ش��م��ن روؤي��ت��ه��ا جت���اه ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل ب��ني �شناعة 
ت�شارك  العربي،  ونظريه  الإم��ارات��ي  والكتاب  املعرفة 
 21 ال�  ال��دورة  فعاليات  يف  للكتاب”  ال�شارقة  “هيئة 
الذي يرفع هذا  من “معر�ص عّمان الدويل للكتاب”، 
وي�شتمر  فل�شطني”،  عا�شمة  “القد�ص  �شعار  ال��ع��ام 

حتى العا�شر من �شبتمرب اجلاري.
امل�������ش���ارك، جتربة  وت�����ش��ت��ع��ر���ص ال��ه��ي��ئ��ة يف ج��ن��اح��ه��ا 
جمتمع  وبناء  الن�شر،  بقطاع  ال�شتثمار  يف  ال�شارقة 
الكتاب يف  باأجيال مدركة لأهمية  والنهو�ص  املعرفة، 

“معر�ص  حتقيق تطلعات بلدانها، حيث قدمت روؤية 
بو�شفه املعر�ص الأكرب يف  ال�شارقة الدويل للكتاب”، 
العامل على م�شتوى بيع و�شراء حقوق الن�شر يف العام 
واأجنبي،  عربي  نا�شر   400 اأم���ام  وك�شفت   ،2021
اخلدمات  امل���ع���ر����ص،  يف  ي�����ش��ارك��ون  دول������ة،   22 م���ن 
احلرة  “املنطقة  تتيحها  التي  النوعّية  والت�شهيالت 

ملدينة ال�شارقة للن�شر«.
وت�شلط الهيئة ال�شوء على جهودها الرامية لإحداث 
اأمام  ت�شتعر�ص  اإذ  ال��ن�����ش��ر،  ق��ط��اع  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��الت 
واأهداف  باملعر�ص روؤية  امل�شاركني  النا�شرين والكّتاب 
التي  الأدبية”،  للحقوق  ال��دول��ي��ة  ال�شارقة  “وكالة 

اأمام  ج��دي��دة  ف��ر���ص  ت��وف��ري  اإىل  م��ن خاللها  تتطلع 
وعاملي  ع��رب��ي  ح�����ش��ور  لتحقيق  وال��ك��ت��اب  ال��ن��ا���ش��ري��ن 
املجال  ويفتح  العربي  الثقايف  احل���راك  ي��رثي  اأك���رب، 
اأمام الكتاب لرتجمة موؤلفاتهم، وحتويلها اإىل اأعمال 
اإبداعية مرئية وم�شموعة، و�شمان انت�شارها وتوزيعها 
على نطاق اأو�شع.و�شهد جناح الهيئة يف املعر�ص زيارة 
التي  الأردن��ي��ة،  الثقافة  وزي��رة  النجار،  هيفاء  معايل 
التقت مبمثلي الهيئة وت�شلمت منهم ن�شخًة من كتاب 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
القا�شمي، ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة، بعنوان 
واطلعت على جهود ال�شارقة يف  “حماكم التفتي�ص”، 
النهو�ص ب�شناعة الكتاب وتطوير اآليات ن�شر م�شادر 
املعرفة، وت�شجيع ثقافة القراءة ودعم �شناعة الن�شر 
يف العامل العربي. ويف ت�شريحه حول م�شاركة الهيئة 
م�����ش��وؤول ق�شم  ق���ال من�شور احل�����ش��اين،  امل��ع��ر���ص،  يف 
املبيعات يف هيئة ال�شارقة للكتاب: “ت�شعى الهيئة من 
خالل م�شاركتها يف معر�ص عّمان الدويل للكتاب اإىل 
تعزيز اأثر وقوة م�شروع ال�شارقة الثقايف الذي اأطلقه 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

القا�شمي، 
ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة، بو�شفه منوذجاً 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف  ورائ�����داً  ملهماً 
على  حمورية  كعنا�شر  واملعرفة  الكتاب  دور  تر�شيخ 
جانب  اإىل  اأب��ن��ائ��ه،  ون��ه�����ش��ة  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  ط��ري��ق 
العرب  النا�شرين  للقاء  فر�شة  ميثل  املعر�ص  اأن  اإىل 
الفعاليات  اأب���رز  يف  للم�شاركة  ودع��وت��ه��م  والأج���ان���ب، 

الثقافية التي تنظمها ال�شارقة«.

بح�صور وم�صاركة 400 نا�صر من 22 دولة 

»ال�شارقة للكتاب« تقدم فر�س �شناعة 
الن�شر االإماراتي يف »عّمان الدويل للكتاب«

•• ال�شارقة-الفجر: 

يف  الإماراتيني”  ال��ن��ا���ش��ري��ن  “جمعية  ت�����ش��ارك 
عمان  “معر�ص  من  والع�شرين  احلادية  ال��دورة 
الذي ت�شتمر فعالياته  الدويل للكتاب 2022”، 
دار   400 �شبتمرب اجل��اري، مب�شاركة   10 حتى 
ن�شر من 22 دولة،  بتنظيم من احتاد النا�شرين 
واأمانة  الثقافة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأردن���ي���ني 

عمان الكربى.
وتتيح اجلمعية جلمهور املعر�ص عرب م�شروعها 
الرائد “من�شة” فر�شة الطالع على اإ�شدارات 
33 دار ن�شر اإماراتية، �شمن جهودها يف التعريف 
ب��ح��رك��ة ال��ن�����ش��ر و���ش��ن��اع��ة ال��ك��ت��اب يف الإم�����ارات، 
وحتقيقا ل�شعيها يف متكني اأع�شائها من امل�شاركة 

يف معار�ص الكتاب الدولية.
وت��ع��ر���ص اجل��م��ع��ي��ة 309 ع��ن��اوي��ن ج���دي���دة يف 
خمتلف اأ�شناف الأدب والفكر واحلقول العلمية 
 2747 باإجمايل  الرتجمة،  وجم��ال  واملعرفية 
لالأطفال  اإ����ش���دارات  على  ك��ذل��ك  ت�شتمل  ك��ت��اب��اً، 
واليافعني، ووتعك�ص تنوع اهتمامات وتخ�ش�شات 
ما  توفري  اإىل  و�شعيهم  الإم��ارات��ي��ني  النا�شرين 
الفئات  كافة  من  القراء  اهتمامات  مع  يتنا�شب 

العمرية.
وزيرة  اأ�شادت معايل  للمعر�ص  افتتاحها  وخالل 
الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار مب�شاركة 
على  وحر�شها  الإم��ارات��ي��ني  النا�شرين  جمعية 
متكني النا�شر الإماراتي من ت�شويق الإ�شدارات 

الإم��ارات��ي��ة يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة، وم���ن �شمنها 
امل�شاركة يف معر�ص عمان الدويل للكتاب وتعريف 
جمهور القراء يف الأردن على تطور حركة الن�شر 

يف الإمارات. 
باإقبال  امل��ع��ر���ص  يف  اجل��م��ع��ي��ة  ج���ن���اح  وي��ح��ظ��ي 
الزوار من خمتلف الفئات، وخا�شة من عدد من 
اإ�شدارات  على  اطلعوا  الذين  العرب  النا�شرين 
واأب�����دوا  “من�شة”،  ع���رب  امل�����ش��ارك��ة  ال��ن�����ش��ر  دور 
مل�شاركة  مظلة  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ب��امل��ب��ادرة  اإع��ج��اب��ه��م 
تقدمي  يف  دوره��م  واإب��راز  الإماراتيني  النا�شرين 
اإ���ش��اف��ة ن��وع��ي��ة اإىل ���ش��اح��ة ال��ن�����ش��ر يف الإم�����ارات 

والعامل العربي. 
النا�شرين  جمعية  م�شاركة  ح��ول  ت�شريحه  ويف 
الإماراتيني يف املعر�ص، قال را�شد الكو�ص املدير 
التنفيذي جلمعية النا�شرين الإماراتيني:”متثل 
م�شاركة اجلمعية يف معر�ص عمان الدويل للكتاب 
بالكتاب  التعريف  يف  الدائمة  جلهودنا  ام��ت��دادا 
والطموحات  الثقافية  لل�شلة  وتاأكيداً  الإماراتي 
واملنطقة  الإم��������ارات  يف  ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن  امل�����ش��رتك��ة 
اإىل  العربي  بالكتاب  الو�شول  اأجل  العربية، من 
اآف����اق ج��دي��دة حت��ق��ق امل��زي��د م��ن ال��ت��ح��ف��ي��ز على 

القراءة وتلبية اهتمامات القراء املتنوعة«.

اجلمعية من�صة  عرب  اإ�صداراتها  تعر�ض  اإماراتية  ن�صر  دار   33

»النا�شرين االإماراتيني« ت�شتقبل جمهور الكتاب 
يف معر�س عّمان الدويل بـ 2747 كتابًا

•• دبي –الفجر:

اأعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي للثقافة” عن 
ل�شهري   2022 الأدائ��ي��ة  للفنون  دب��ي  برنامج  فعاليات 
�شبتمرب واأكتوبر 2022، متيحًة اأمام الأطفال واليافعني 
والغناء  املو�شيقى  الفني يف  �شغفهم  لتنمية  ثمينة  من�شة 
��ني والن���ط���الق يف اآفاق  وال��ت��األ��ي��ف وال��ت�����ش��وي��ر امل�����ش��رح��يَّ

الإبداع.
املجال  يف  ال����واع����دة  امل����واه����ب  للثقافة”  “دبي  ودع�����ت 
فما   15 �شن  م��ن  واملقيمني  الإم��ارات��ي��ني  م��ن  املو�شيقي 
التدريبية  الور�ص  من  متنوعة  باقة  اإىل  لالن�شمام  فوق 
اجلليلة  مركز  يف  انطلقت  التي  التفاعلية  التخ�ش�شية 

 1 حتى  وت�شتمر   ،2022 �شبتمرب   4 يف  الطفل  لثقافة 
اأكتوبر املقبل حتت اإ�شراف نخبة متميزة من املو�شيقيني 
املخ�شرمني من دولة الإمارات العربية املتحدة والعامل؛ 

لتنمية مهاراتهم و�شقلها.
وتهدف ور�ص “اأوتار مو�شيقية” اإىل ا�شتك�شاف الطاقات 
وامل��واه��ب ال��واع��دة �شمن حم���ورّي ال��ع��زف وال��غ��ن��اء عرب 
ور�ص تفاعلية ثرية يف جمال العزف على البيانو باإ�شراف 
الفنان  مع  العود  على  والعزف  ديفوركينا،  األي�شا  الفنانة 
حممد  الدكتور  باإ�شراف  والكمان  احلكيم،  ح�شن  حيدر 
حمامي، ف�شاًل عن ور�ص متخ�ش�شة يف جمال الغناء مع 

الفنان اأيهم حمامي. 
اإىل  ال���ور����ص  ه���ذه  خ���الل  م��ن  للثقافة”  “دبي  وت��ه��دف 

قاعدة  وتاأ�شي�ص  دب��ي  اإم���ارة  يف  املو�شيقي  احل��راك  تفعيل 
قوية للمو�شيقى تعمل على اكت�شاف املواهب من الأجيال 
اإغناء  يف  ي�شهم  م��ا  الح����رتاف،  م��ن  ومتكينها  اجل��دي��دة 
املو�شيقية،  الفنون  جم��الت  يف  ال�شابة  باملواهب  القطاع 
للثقافة،  عاملي  كمركز  الإم���ارة  مكانة  تعزيز  اإىل  و�شوًل 
لالقت�شاد  وعا�شمة  للمواهب،  وملتقى  لالإبداع  حا�شنة 

الإبداعي. 
كما ي�شم الربنامج، بالتعاون مع موؤ�ش�شة عكا�ص للفنون 
ال�شوئي  الت�شوير  يف  نظرية  تفاعلية  ور���ش��اً  الب�شرية، 
للعر�ص امل�شرحي ي�شتقبلها مركز اجلليلة لثقافة الطفل 
اجلليلة،  مركز  يف  اجل���اري  �شبتمرب  و24   17 يومي  يف 
اإ�شافة اإىل ور�ص عملية يف املجال نف�شه ُتقام على م�شرح 

ندوة الثقافة والعلوم على مدار اأيام 27 و28 و29 من 
للثقافة”  “دبي  ت��ق��دم  ذل���ك،  اإىل  اإ���ش��اف��ة  نف�شه.  ال�شهر 
امل�شرحي  التاأليف  يف  تخ�ش�شية  ور���ش��اً  الربنامج  خ��الل 
باإ�شراف املوؤلف واملمثل واملخرج الإماراتي املعروف مرعي 
احلليان يف مكتبة الطوار العامة، وذلك من 3 حتى 13 

اأكتوبر 2022.
الأدائية  ال��ف��ن��ون  اإدارة  م��دي��ر  اجل����اّلف،  ف��اط��م��ة  واأك����دت 
اأن هذه الور�ص تتما�شى  على  “دبي للثقافة”  بالإنابة يف 
ال��ط��ري��ق ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة للهيئة،  اأه�����داف خ���ارط���ة  م���ع 
وخ�شو�شاً املحور  املتعلق بدعم املواهب النا�شئة يف الإمارة 
للتعّلم  مبتكرة  من�شات  توفري  عرب  واإلهامها  وحتفيزها 
الأفراد  من  املتخ�ش�شني  مع  بال�شراكة  املهارات  وتطوير 

متناول  يف  املن�شات  تلك  ت��ك��ون  اأن  و�شمان  وامل��وؤ���ش�����ش��ات، 
اجلميع، حيث ت�شعى اإىل تاأهيل جيل جديد من املبدعني 
يف جمال الفنون الأدائية، مبا ي�شهم يف حتقيق روؤية “دبي 
اأهمية  اإىل  وتطلعات الإم��ارة الثقافية، م�شريًة  للثقافة” 
اللذان  والهتمام  الرعاية  تقدمي  يف  ال��ربام��ج  ه��ذه  مثل 

ي�شكالن اأ�شا�شاً يف �شقل املوهبة وتعزيز الإبداع.  
وتلتزم دبي للثقافة بدعم املواهب املبدعة من الإماراتيني 
واملقيمني واحلفاظ عليها، واجتذاب املبدعني يف خمتلف 
جمالت الفنون والثقافة من �شتى اأنحاء العامل للدرا�شة 
ثرية  من�شة  اأم��ام��ه��م  متيحًة  دب���ي؛  يف  والعمل  والعي�ص 
املرغوبة  الوجهات  اأك��رث  واح��دة من  والزده���ار يف  للنمو 

والطموحة يف العامل.

»دبي للثقافة« توا�شل دعم مبدعي الغد عرب برنامج الفنون االأدائية 2022 
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للمخرجة اليابانية ت�صي هاياكاوا

»اخلطة 75«: قانون »املوت الرحيم« 
 ملن بلغ 75 عامًا

ب���������داأ ال����ن����ج����م ال����ع����امل����ى ج������ورج 
ك���ل���ون���ى ل���ط���ي���ًف���ا ك���م���ا ك�����ان من 
للعر�ص  اإىل  و���ش��ل  عندما  قبل 
 Ticket to لفيلمه  اخل��ا���ص 
اأم�ص  ل��ن��دن  ف��ى   Paradise
الأرب����ع����اء، م��ع زوج��ت��ه اأم����ل علم 
جوليا  العاملية  والنجمة  الدين، 

روبرت�ص، 
الديلى  م��وق��ع  ن�شر  م��ا  وح�����ش��ب 
م���ي���ل ظ���ه���ر امل���م���ث���ل ال���ب���ال���غ من 
يقف  وه������و  ع�����اًم�����ا  العمر61 
لل��ت��ق��اط ال�����ش��ور ب��ب��دل��ة زرق���اء 
ا  ث��الث قطع وقمي�شً م��ن  داك��ن��ة 

اأبي�ص مفتوح الياقة.
فى حني بدت اأمل بف�شتان مذهل 
املزين  ال��ف��احت،  الأخ�����ش��ر  باللون 
ب���اخل���رز امل���ت���الأل���ئ، ك��م��ا ارت����دت 
الالمع،  ال��ع��اىل  الكعب  م��ن  زوج 
واأم�شكت بيدها حقيبة يد ذهبية 
�شغرية، واأكملت مظهرها باأحمر 
�شفاه كال�شيكى واأقراط مر�شعة 

بالأملا�ص.
اإىل  الو�شيمان  الزوجان  ان�شم  و 

ال�شجادة  ع��ل��ى  روب��رت�����ص  ج��ول��ي��ا 
امل�شاركة  النجمة  وهى  احلمراء، 
و�شديقته  ال��ف��ي��ل��م  ف���ى  جل����ورج 
 21 ل���  ت��رج��ع  ف��رتة طويلة  منذ 
عام  فى  معا  تاألقا  اأن  منذ  عاًما، 
 Ocean's ب��ف��ي��ل��م   ،2001

.Eleven
 Universal ���ش��رك��ة  وك��ان��ت 
اأول  ط��رح��ت  ق��د   Pictures
فيديو ترويجى لفيلمها اجلديد 
 Ticket To Paradise
املمثلة  ب��ب��ط��ول��ت��ه  ت���ق���وم  ال�����ذى 
ال����ع����امل����ي����ة ج����ول����ي����ا روب����رت���������ص، 
جورج  ال��ع��امل��ى  املمثل  وي�شاركها 
الفيديو  م���دة  وو���ش��ل��ت  ك��ل��ون��ى، 
عن  وك���������ش����ف  دق����ي����ق����ت����ني  اإىل 
اللقطات  من  خمتلفة  جمموعة 

الرتويجية.
 Ticket To ف������ي������ل������م 
ح����ول  ي���������دور   Paradise
خريجة   ،Wren Butler
�شيكاجو  ج���ام���ع���ة  م����ن  ح���دي���ث���ة 
ليلى  امل��ق��رب��ة  �شديقتها  ت��راف��ق 

ف��ى رح��ل��ة ق�����ش��رية ب��ع��د التخرج 
ب��اىل، ولكن دف��ع ق��رار ليلى  اإىل 
�شكان  اأح��د  ب��ال��زواج من  املفاجئ 
باىل، والديها اإىل الن�شمام اإىل 
تكرار  م��ن  منعها  ملحاولة  فريق 
 25 ارتكبهما منذ  ال��ذى  اخلطاأ 

عاًما.
باىل  "رين" ف��ى  تقيم  وب��ال��ت��اىل 
اخلطوبة  اح���ت���ف���الت  حل�����ش��ور 
وال��زف��اف، وف��ى اأثناء ذل��ك، جتد 
ح��ب��ه��ا م����ع ط��ب��ي��ب حم���ل���ى، من 
املقرر طرح الفيلم بدور العر�ص 
 21 ي��وم  ح��ول العامل بداية من 

اأكتوبر املقبل.
بطولة  م����ن  اجل����دي����د  ال���ف���ي���ل���م 
جوليا  دي��ف��ري،  كايتلني  م��ن  ك��ل 
روب���رت�������ص، ج����ورج ك��ل��ون��ى، بيلى 
�شينايت  ب���راف���و،  ل��وك��ا���ص  ل����ورد، 
�شينتورك،  ط��ل��ح��ة  م���رباه���ت���و، 
م��اك�����ش��ي��م ب���وت���ري، م������وران كني، 
واإخراج  كتابة  لين�ص  ومن  �شون 
تاأليف  ب��ارك��ر، وم��ن  اأول  امل��خ��رج 

دانيال بيب�شكى.

جورج كلونى و زوجته وجوليا روبرت�س يف 
Ticket to Paradise العر�س اخلا�س لـ

عّلمونهم عبادة �صخ�صهم، والوالء  يف حقب تاريخية طويلة، جعل اأباطرة اليابان من اأنف�صهم اآلهة على �صعوبهم، يفر�صون عليهم طاعتهم، ويحُ
تكّيفًا مع ع�صرنة متفّردة، يبدو فيها  لهم، حّتى املوت. هكذا ظهر مفهوم "عبادة ال�صخ�صية"، االآ�صيوي بنموذجه الياباين، املوجود اإىل اليوم، محُ

لزم باخل�صوع لطرفني: االأول اإمرباطوره املعا�صر، املتلّب�ض لبو�ض ال�صيا�صّي، والثاين جمتمعه ال�صناعي وقيمه االأخالقية. الياباين كاأّنه محُ
75" )2022(، لليابانية ت�شي  "اخلطة  اإّنها الفكرة الكامنة يف عمق 
هاياكاوا )1976(. اأما ظاهرها، فم�شروع "املوت الرحيم"، املعرو�ص 
لأّن  حلياتهم،  طوعية  نهاية  و�شع  على  مل�شاعدتهم  ال�شن،  كبار  على 
ال�شيا�شيني- الأباطرة قّرروا اأْن ل جدوى من بقائهم اأحياء طاملا اأّنهم 

ُيرهقون موارد ال�شلطة التي ميلكونها.
قانوناً،  الياباين  ال��ربمل��ان  اإق���رار  ي��زّف خرب  م��ذي��اع،  ُمنبعث من  �شوٌت 
ال��ت��ق��ّدم بطلب و���ش��ع ح���ّد حل��ي��ات��ه. ال�شوت  ُي��ج��ي��ز مل��ن ب��ل��غ 75 ع��ام��اً 
تليه وظيفتها، يف  التي  امل�شاهد  ت��وؤّدي  بينما  الدرامي،  يوؤ�ّش�ص احلدث 
عر�ص جانب من حياة ميت�شي )ت�شيكو باي�شو(، ال�شخ�شية التي تدور 
ول  بها،  ُمبالٍغ  ان��ح��ي��ازات  ل  بعناية،  مكتوبة  �شينمائية  حبكة  حولها 
املخرجة(.  مب�شاركة  غري،  جي�شون  )�شيناريو  يالزمها  �شرديا  �شطط 
تتمّتع ميت�شي، رغم بلوغها 78 عاماً، بن�شاط ج�شماين وتركيز ذهني، 
يوؤّهالنها لأداء مهنتها كعاملٍة يف فندق. اأيامها عادية، مت�شيها وحيدة 
يف �شقتها املتوا�شعة، ويف العمل مع زميالتها، اللواتي تت�شارك معهّن، 
احلياة  ترك  برغبة يف  ي�شي  �شلوكها ل  عابرة.  ال�شرتاحة، ق�ش�شاً  يف 
حري�شة  ل��درام��ا  التاأ�شي�شي  امل�شهد  يعر�شه  ال���ذي  احل���ّد،  ذل��ك  عند 
الواقعّي  وبني  بينه  فا�شٍل  متا�ص  خط  عند  املتخّيل  الن�ص  اإبقاء  على 
املَُوّثق. احلر�ص متاأٍت من قّوة الفكرة املتخّيلة، التي تلّح على امل�شاهد 

بواقعيتها.
طرد  الفندق  �شاحب  ق��رار  م��ع  ي��اأت��ي  حياتها  يف  الدراماتيكي  املُتغرّي 
العمارة  ف�شاحب  يطردها،  م��ن  وح��ده  لي�ص  ال��ع��ّم��ال.  م��ن  ال�شن  كبار 
كبار  ال�شابقني من  امل�شتاأجرين  ا�شتبدال  رغبته يف  يعلن عن  ال�شكنية 
ال�شن باآخرين اأ�شغر، قادرين على دفع اإيجارات اأكرب. بحثها، وف�شلها 

الإمرباطور-  ب����اإرادة  جهلها  يك�شفان  ب��دي��ل،  عمل  على  احل�����ش��ول  يف 
ي�شبهونها،  الذين  وحلياة  حلياتها،  نهاية  و�شع  يقّرر  الذي  ال�شيا�شي، 
الذين يطلبون من دولته رعاية �شحية � اجتماعية، ُترهق ميزانيتها. 

ُيكّلف عبيده املوّظفني باإيجاد حلول تخّل�شه منهم.
"اخلطة 75" تبدو ُمقنعة، وقابلة للتطبيق. يف م�شار ياأ�شها وا�شتداد 
موّظفاً   � حياتية  بتهديدات  املحا�شرة   � امل���راأُة  ُتقابل  وح�شًة،  عزلتها 
مبلغ  مقابل  موتها،  م�شروع  عليها  يعر�ص  اإي�شومورا(،  )هاياتو  �شاباً 
ت�شجيعي )األف دولر تقريباً(، لها حّق الت�شّرف به، مع خدمة رفاهية 
يف فرتة التح�شري ملغادرة عامَلٍ ل تزال ت�شعر برغبة البقاء فيه. لكّن 
الإف�شاح عنه.  يوؤّجالن  بقائها  ا�شرتاطات  تاأمني  وياأ�شها من  خنوعها 

تتقّبل، ب�شمت، الفكرة، وتدخل يف جمازات تنفيذها.
ال�شردي،  متنه  ُت��ق��ّوي  ف��ي��ه،  اأخ���رى  اأط���راف  واإدخ����ال  امل�شهد،  لتو�شيع 
الن�صُّ عاملًة  ُيح�شر  الفكرة وق�شوتها،  بب�شاعة  اإح�شا�شاً طاغياً  وتعّزز 
املري�شة. مب�شاعدة  ابنتها  تاأمني عالج  تعجز عن  ُمهاجرة،  فيليّبينية 
ُمفّرغة  وظيفة  على  اأ�شاكي(  اأري��ان  )�شتيفاين  ماريا  حت�شل  اآخ��ري��ن، 
حقائب املتقّدمني للموت، بعد انتهاء مرا�شم حرق جثثهم. امل�شهد الذي 
يجمع بينها وبني زميل لها، يعر�ص عليها اأخذ بع�ص الأ�شياء املرتوكة 
يف حقائب املوتى، ُيزيد من فظاعة فكرة "القتل الرحيم"، الذي ي�شعب 
روتيني،  اإج��راء  ق�شاوة  تقّبل  ميت�شي  على  ي�شعب  مثلما  فهمه،  عليها 
مينح املُ�شّجل يف امل�شروع دقائق قليلة حمّددة، يتحّدث فيها هاتفياً مع 
موّظف غري مرئي، يف الطرف الثاين من اخلط، عن حياته وم�شاعره. 
عند انتهاء املّدة املحّددة، ينقطع الت�شال اآلياً، ليرتكها عالقة، وعاجزة 

عن اإكمال ما تريد التعبري عنه، قبل ذهابها اإىل العامل الآخر.
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خرباء يك�شفون عن و�شعية 
للج�شم قد تزيد من خطر 

االإ�شابة بال�شرطان!
عامل  ه��و  طويلة  "م�شتلق" ل��ف��رتة  و���ش��ع  يف  اجل��ل��و���ص  اأن  درا���ش��ة  ك�شفت 
CancerFactFinder.�ل خطر م�شتقل لالإ�شابة بال�شرطان، وفقا 
org، وهو بوابة �شحية خم�ش�شة للتحقيق يف ادعاءات خماطر الإ�شابة 

بال�شرطان.
جديد  اإلكرتوين  موقع  باأنه   CancerFactFinder.org وُو�شف 
 T.H. ه��ارف��ارد  وجامعة  لل�شرطان  فاربر  دان��ا  معهد  من  فريق  �شممه 

العامة. لل�شحة   Chan
ويهدف املوقع اإىل التدقيق يف الأدبيات لتقييم ما اإذا كانت ادعاءات خطر 

الإ�شابة بال�شرطان ذات م�شداقية.
وي�شت�شهد مبراجعة منهجية ل� 18 مقالة تتعلق بال�شلوك امل�شتقر وخطر 

الإ�شابة بال�شرطان.
ال�شلوك  اإح�شائية" بني  دلل��ة  "ذات  عالقات  هناك  اأن  املراجعة  ووج��دت 

امل�شتقر ونتائج ال�شرطان.
ويقول موقع CancerFactFinder.org يف ملخ�شه للمراجعة: 
لديهم  ال�شتلقاء  اأو  اجللو�ص  يف  اأطول  وقتا  يق�شون  الذين  "الأ�شخا�ص 
خماطر متزايدة من �شرطان القولون وامل�شتقيم وبطانة الرحم واملبي�ص 

و�شرطان الربو�شتات".
الوفيات  م��ع��دل  ب��زي��ادة  اخل��ام��ل  ال�شلوك  يرتبط  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
بال�شرطان لدى الن�شاء، وفقا لتقارير هيئة ال�شحة. واأكدت هذه النتائج يف 
عام 2020 ملجموعة من 8002 من البالغني ال�شود والبي�ص: ال�شلوك 

امل�شتقر عامل خطر م�شتقل خلطر الإ�شابة بال�شرطان والوفاة.
وهناك اأدلة قوية على اأن امل�شتويات املنخف�شة من الن�شاط البدين مرتبطة 

بزيادة خطر الإ�شابة باأنواع عديدة من ال�شرطان.
من  الأع��ل��ى  امل�شتويات  اأن  على  قوية  اأدل���ة  هناك  ذل��ك،  م��ن  العك�ص  وعلى 
ال��ن�����ش��اط ال��ب��دين م��رت��ب��ط��ة ب��ان��خ��ف��ا���ص خ��ط��ر الإ���ش��اب��ة ب��ع��دة اأن�����واع من 

ال�شرطان.
بني  يربط  ال��ذي  "الدليل   :)NCI( لل�شرطان  الوطني  املعهد  وي��ق��ول 
اأ�شا�شا  ياأتي  بال�شرطان  الإ�شابة  العايل وخف�ص خماطر  البدين  الن�شاط 
ن�شاطهم  ع��ن  الأف���راد  يبلغ  حيث  املالحظة،  على  القائمة  ال��درا���ش��ات  م��ن 

البدين ويتم متابعتهم ل�شنوات لت�شخي�ص ال�شرطان".
تثبت  اأن  ميكن  ل  املالحظة  على  القائمة  الدرا�شات  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأنه عندما يكون للدرا�شات  وجود عالقة �شببية، يالحظ اجل�شم ال�شحي 
اآلية حمتملة  يف جمموعات �شكانية خمتلفة نتائج مماثلة وعندما توجد 

لعالقة �شببية، فاإن هذا يوفر دليال على وجود عالقة �شببية.

التل�صكوب؟ خمرتع  هو  • من 
- غاليليو

لل�صالم؟ كرمز  احلمامة  ر�صم  من  اول  • من 
- بيكا�شو

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�صئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�شر

افر�صت؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�صري؟
- اإىل اللغة الرتكية

على الكّحال  اأ�صم  • يطلق 
- طبيب العيون

مرت  30 طوله  خيطا  العنكبوت  • ين�شج 
عينيه يغم�ص  فقط  لكنه  ينام  ل  • اجلامو�ص 

الكهربائية ال�شالك  وعوازل  الر�شا�ص،  انابيب  با�شنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�شتطيع 
تولد  حني  يف  خلية  مليون   50 ثانية  كل  يف  منها  متوت  خلية،  بليون   20 من  الن�شان  ج�شم  • يتكون 

جديدة. خلية  مليون   50
الهند. يف  حمل(  )تاج  قرب  هو  قرب  • اأجمل 

اندثرت. قد  ال�شبع  العجائب  من  م�شر  يف  ال�شكندرية  • منارة 
كما  �شحراوين  بني  حمفوظه  لنها  العا�ص  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�شر.  على  الكنانة(  )اأر�ص  • يطلق 

حتفظ الكنانة ال�شهام.
يطلقها  التي  والنافورة  املاء،  �شطح  اإىل  ويتجه  بها  يتنف�ص  الراأ�ص  اعلى  فردية  او  زوجية  ثقوب  • للحوت 

من اعلى الراأ�ص هي عبارة عن الزفري.
الروماين العهد  يف  فيالدلفيا  ا�شم  عليها  يطلق  كان  الردن..  عا�شمة  • عمان 

الدم. �شغط  ارتفاع  يخف�ص  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • التاأمل 
متتالية �شنوات  لثالث  ال�شوم  العقرب  • ي�شتطيع 

املراأة الكاذبة 
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فوائد الكرز 

وجدت درا�شة حديثة اأن تناول ع�شري الكرز الطبيعى ي�شاعد ب�شكل كبري 
يف خف�ص �شغط الدم املرتفع. وقالت الدرا�شة اإن الأ�شخا�ص الذين تناولوا 
�شغطهم  اأن  وجدوا  باملاء  تخفيفه  بعد  املركز  الكرز  ع�شري  من  ملم   60
قد انخف�ص بن�شبة �شبعة باملئة يف غ�شون ثالث �شاعات. وكان هذا كافياً 
القلب  اأو مر�ص  باملئة   38 بن�شبة  دماغية  ب�شكتة  ال�شابة  خلف�ص خطر 

بن�شبة 23 باملئة.
اإن  وقال الباحثون يف جامعة نورثمربيا يف مدينة نيوكا�شيل الربيطانية 
الدم.  �شغط  لرتفاع  امل�شادة  الأدوي��ة  لتاأثري  م�شابه  تاأثري  الكرز  لع�شري 
-حام�ص  الفينولية  ب��الأح��م��ا���ص  ال��ك��رز  غنى  اإىل  ذل��ك  ال��ب��اح��ث��ون  وع���زا 

الكافيك وحام�ص فانيليت�ص- وهي من م�شادات الأك�شدة الطبيعية.

كان هناك امراأة ت�شتمتع دائما بالكذب.. نعم ل ت�شتطيع اأن تعي�ص اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�شرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�شول من النا�ص رغم ثرائها.. كانت تقول انها مري�شة وتتظاهر باملر�ص ليعطف النا�ص 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �شحتها وقالت �شفاين اهلل بف�شل حليب عنزة من ي�شربه يعطيه اهلل 
ال�شفاء بل ال�شحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�ص بذلك ال�شباب ين�شج منك فهلل النا�ص وجاء كل 
موي�ص ويائ�شا اليها يريد بع�ص حليب العنزة فقالت ابيعه لكم.. وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�شعرا عايل جدا وا�شتمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �شيء تقول يجب 
ان ت�شتمر اربعني يوما ،دارت اليام ومل يح�ص اي من املر�شي بالتح�شن املنتظر ويف ويف نف�ص الوقت مر�شت 
هي اي�شا وبدا املر�ص ياكل يف ج�شدها و�شعر اجلميع فجاءمن ي�شالها ملاذا لتتناولني حليب عنزاتك ال�شافية 
العافية فكانت تقول انا ل�شت مري�شة بل اناحزينة فقط فابي مري�ص واريد ال�شفر لروؤيته ..فاح�ص احدهم 
برغبتها يف الهرب ف�شرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�شنعاء..حليب هذه العنزة ليفعل 
�شيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�شبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي 
يل نقودي �شاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�شكت ل�شكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها 
باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�شطرت املراأة لرد الموال ايل ا�شحابها وهي نادمة علي خل�شارتها 
تلك الم��وال مما زادها مر�شا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�شراء طلباتها 
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�شوؤاآل عليها رمبا ا�شابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها الخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها اموال كثرية و�شع حاكم البلدة يده 
عليها وحول دارها ايل دار لاليتام بني لها ملحقا وا�شعا وو�شع الموال رهن ت�شرف �شفوة من افا�شل املدينة 

حتي يعو�ص علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�شرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة.

اأن خطر تكرر  اأعلن الدكتور كامل خافيظوف، 
على  ي����زداد  "كوفيد19-"  مب��ر���ص  الإ���ش��اب��ة 

خلفية انخفا�ص املناعة.
املجموعة  رئي�ص  خافيظوف،  الدكتور  وي�شري 
للت�شخي�ص  ج��دي��دة  ط���رق  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ع��ل��م��ي��ة 
مركز  يف  ال��وب��ائ��ي،  امل�شح  تقنيات  على  القائمة 
البحوث العلمية التابع لهيئة حماية امل�شتهلك 
يف رو�شيا، يف ت�شريح لوكالة نوفو�شتي الرو�شية 
نتيجة  ي�����زداد  اخل��ط��ر  ه����ذا  اأن  اإىل  ل���الأن���ب���اء، 

انخفا�ص املناعة.

اأبدية،  لي�شت  الفريو�ص  �شد  "املناعة  وي��ق��ول، 
تكرر  خطر  ي���زداد  لذلك  تدريجيا.  وتنخف�ص 
الإ���ش��اب��ة ب��ال��ع��دوى. ول��ه��ذا ال�����ش��ب��ب، ل ميكن 
ا���ش��ت��ب��ع��اد ح������دوث زي�������ادة يف ع�����دد الإ����ش���اب���ات 

م�شتقبال".
وي�شيف، ي�شتمر حدوث الطفرات يف الفريو�ص، 
واملتغريات احلا�شلة حتل حمل بع�شها البع�ص 
ب�شورة دوري���ة. لذلك ل ميكن يف ه��ذه احلالة 
خطورة  اأق��ل  اأ�شبح  الفريو�ص  اأن  على  التاأكيد 

نتيجة هذه الطفرات.

متى يزداد خطر تكرر االإ�شابة 
مبر�س كوفيد- 19؟

امراأة حتمل كالبها املالطية على عربة اأطفال خالل م�صابقة معر�ض احليوانات االأليفة يف بانكوك - ا ف ب


