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طرق علمية خل�ضارة الوزن مع االحتفاظ بكتلة الع�ضالت
ميكن اأن يوؤدي فقدان ال��وزن، اإذا مت حتقيقه من خالل و�سائل غري 
اأ�سكال  من  ال�سكل  ه��ذا  ويعد  الع�سالت،  كتلة  فقدان  اإىل  منا�سبة، 

فقدان الوزن غري �سحي ب�سبب فقدان الع�سالت بداًل من الدهون.
من اأجل احلفاظ على كتلة الع�سالت اأثناء عملية فقدان الوزن، اإليك 
بع�ض الن�سائح التي يجب عليك اتباعها، وفق ما اأوردت �سحيفة تاميز 
اإنديا:  مكمالت فيتامني د: ال ي�ساعد فيتامني د يف احل�سول  اأوف 
ا الإنتاج الهرمونات  على اأ�سنان وعظام قوية فح�سب، بل اإنه مهم اأي�سً
جعلنا  "اللبتني" على  ي�سمى  هرمون  ي�ساعد  اجل�سم.  يف  وتنظيمها 
خالل  م��ن  اللبتني  فعالية  حتديد  ويتم  االأك���ل،  بعد  بال�سبع  ن�سعر 
الذين  االأ�سخا�ض  اأن  الدرا�سات  وج��دت  اجل�سم.  د يف  فيتامني  كمية 
بداأوا رحالت اإنقا�ض الوزن مب�ستويات اأعلى من فيتامني )د( فقدوا 
وزًنا اأكرب مقارنًة باأولئك الذين لديهم م�ستويات اأقل من فيتامني د 
البنية اجل�سم  الدهون  ت�ساعد  التمرين:  بنظام  التزم  اأج�سامهم.  يف 
املنتظم  التمرين  وي�ساعد  احلرارية.  ال�سعرات  من  املزيد  حرق  على 
على زيادة كمية الدهون البنية يف اجل�سم عن طريق حتويل الدهون 
تناول  اإيري�سني.  ي�سمى  بنية من خالل هرمون  دهون  اإىل  البي�ساء 
ال�ساي االأخ�سر: رمبا ندرك جميًعا حقيقة اأن ال�ساي االأخ�سر ي�ساعد 
يف اإنقا�ض الوزن. فهو ال ي�ساعد اجل�سم على تقليل امت�سا�ض الدهون 
ا على التخل�ض من املزيد من الدهون. ميكن  فح�سب، بل ي�ساعد اأي�سً
اأن ي�ساعد �سرب ثالثة اإىل خم�سة اأكواب من ال�ساي االأخ�سر كل يوم 
ب�سكل كبري يف اإنقا�ض الوزن. ممار�سة املزيد من الن�ساطات احلركية

كهرباء القلب لها عالقة ب�ضل�س البول الليلي
اأظهر بحث جديد وجود ارتباط بني �سل�ض البول الليلي وبني عدم انتظام 
االعتبار  بعني  االحتمال  ه��ذا  اأخ��ذ  اإىل  االأط��ب��اء  ودع��ا  القلب.  �سربات 
التبول  من  مري�ض  ي�سكو  عندما  بها  يو�سون  التي  الفحو�سات  �سمن 
الالاإرادي اأثناء النوم. وبح�سب موقع "�ساين�ض" دايلي"، يو�سي االأطباء 
وجود  عند  البولية  امل�سالك  ع��دوى  بت�سخي�ض  تتعلق  بفحو�سات  ع��ادة 
حالة �سل�ض بول ليلي، وقد تت�سع دائرة الفح�ض لت�سمل: اال�سطرابات 
املدّرة  االأدوي��ة  النوم، وتاأثري  اأثناء  التنف�ض  العاطفية، وال�سرع، وتوقف 
ا�ستطالع  فيه  مت  ال��ذي  اجل��دي��د  البحث  وبح�سب  امل�سكنات.  اأو  للبول 
اأطباء من تخ�س�سات متعددة، وطالب طب،  األف �سخ�ض، منهم   102
النوم  اثناء  ال����الاإرادي  التبول  بني  قوية  عالقة  وج��ود  تبني  ومر�سى، 
تخطيط  عمل  ب�سرورة  البحث  واأو���س��ى  القلب.  �سربات  انتظام  وع��دم 
القلب الكهربي عند ال�سكوى من �سل�ض البول الليلي، اإىل جانب �سوؤال 
املري�ض عن وجود حاالت موت مفاجئ يف العائلة، قد ُتعزى اإىل م�ساكل 
كهربية يف القلب. وميكن اأن تنقذ هذه التو�سيات الكثري من حاالت عدم 

انتظام �سربات القلب من اأن ت�سبح نوبة قلبية توؤدي اإىل الوفاة.

اجللو�س اخلطاأ ي�ضبب التهاب الزائدة الدودية
اأ�سا�سًيا من احلياة  املرحا�ض ميثل ج��زًءا  اأن اجللو�ض يف  بالرغم من 
يرتكبها  التي  ال�سائعة  االأخطاء  من  العديد  هناك  ي��زال  ال  اليومية، 

النا�ض، واإحداها هي طريقة اجللو�ض على مقعد املرحا�ض.
وتقول �ستيفاين تايلور، خبرية ال�سحة والرفاهية "اإن اجللو�ض ب�سكل 
غري �سحيح يف املرحا�ض ميكن اأن يوؤدي اإىل التهاب الزائدة الدودية 
اخرتعنا  "حتى  تايلور  �ستيفاين  وت�سيف  االأمعاء".  جدار  تدمري  اأو 
احليوانات  مثل  باجللو�ض،  اأمعائهم  يفتحون  الب�سر  ك��ان  املرحا�ض، 
االأخرى، ومنذ ذلك احلني، وعلى الرغم من اأننا قد ن�سعر مبزيد من 
التح�سر، فقد ت�سببنا يف بع�ض امل�ساكل ال�سحية اخلطرية". واأو�سحت 
اخلبرية اأن الع�سالت حول امل�ستقيم ت�ساعد يف التحكم يف ما اإذا كنت 
يف و�سع التربز اأم ال. وعندما جتل�ض على املرحا�ض، فاإن زاوية فتحة 
ال�سرج تلتوي وتوؤدي ع�سالتك اإىل خنق امل�ستقيم، مما يوؤدي اإىل اإبقاء 
بو�سعية غري  فاإن اجللو�ض  "لذا،  �ستيفاين  وتابعت  بالداخل.  ال��رباز 
اإذا  اأمًرا �سعًبا،  �سحيحة يف املرحا�ض يجعل التخل�ض من الف�سالت 
مل تتخل�ض من كل الرباز، فقد يوؤدي ذلك اإىل االإم�ساك، والذي ميكن 
اأن يوؤدي اإىل اأمرا�ض االأمعاء اأو التهاب الزائدة الدودية". القرف�ساء 
هي اإحدى الطرق الب�سيطة لتقليل خماطر هذه احلاالت اخلطرية. 
من  اأعلى  ركبنا  ونرفع  القرف�ساء  جنل�ض  "عندما  �ستيفاين  وتقول 
العانية  الع�سلة  وت��ط��ل��ق  ال�����س��رج��ي��ة  ال���زاوي���ة  ت��ق��ومي  ي��ت��م  ال���ورك���ني، 

امل�ستقيم مما يجعل التربز اأ�سهل بكثري.
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حيلة تك�ضف تعر�س 
الفاكهة للر�س باملبيدات 

لقي مقطع فيديو ن�سره من�سئ املحتوى االأ�سرتايل على تيك توك جو�سوا 
بلوم، رواج��اً كبرياً، بعدما ك�سف فيه عن حيلة ال يعرفها الكثريون حول 

الفواكه التي يتم �سراوؤها من ال�سوبرماركت.
الفاكهة  على  امل��وج��ودة  املل�سقات  اإن  �سيدين،  مدينة  م��ن  ج��و���س��وا،  وق��ال 
اإىل كيفية زراعة  امل�ستهلكون، ي�سري  اإىل  ما ينتبه  ن��ادراً  حتتوي على رقم، 
معلومات  عن  اأرق��ام  خم�سة  اأو  اأربعة  من  املكونة  الرموز  تك�سف  الفاكهة. 

اأ�سا�سية، مبا يف ذلك ما اإذا كان املنتج قد متت زراعته ب�سكل طبيعي.
بجانب  وبرتقالة  وليمونة  تفاحة  ع��ام��اً،   25 جو�سوا،  و�سع  الفيديو،  يف 

بع�سها ملقارنة االأرقام املوجودة على املل�سق املوجود على كل منها.
وقال جو�سوا: "هذا �سيء تعلمته عندما كنت يف اخلام�سة والع�سرين من 
اإىل  ينتبه  اأن  دون  الفاكهة،  ياأكل  منكم  الكثري  اأن  من  متاأكد  اأن��ا  عمري. 
تخرب  ال�سغرية  املل�سقات  ه��ذه  ال�سغرية.  املل�سقات  على  امل��وج��ود  الرمز 

امل�ستهلك كيف يتم زراعة الفاكهة".
املل�سق يحتوي على كود مكون  باأن  "اإذا نظرت عن كثب، �سرتى  واأ�ساف 
من اأربعة اأو خم�سة اأرقام. الكود املكون من اأربعة اأرقام يعني اأن الفاكهة مت 
ر�سها مببيدات االآفات الكيماوية. اأما الكود املكون من خم�سة اأرقام والذي 
يبداأ برقم ثمانية، فيعني باأن الفاكهة معدلة وراثياً" ووفًقا ملوقع الويب 
التي حتتوي على  املل�سقات  فاإن  االإنتاج،  ملعايري  الدويل  اخلا�ض باالحتاد 
رموز مكونة من اأربعة اأرقام تبداأ برقم ثالثة اأو اأربعة ت�سري اإىل اأن الفاكهة 

نعت با�ستخدام تقنيات الزراعة التقليدية.  اأو اخل�سار �سُ

ميزان �ضخ�ضي ذكي من اأنكر
ال�سخ�سي  امل��ي��زان  اأن��ك��ر  �سركة  اأط��ل��ق��ت 
 eufy Smart Scale P2 الذكي 
 16 الذي ميكنه قيا�ض  Pro اجلديد، 

قيمة خمتلفة يف عملية قيا�ض واحدة.
امليزان  اأن  ال�سينية  ال�سركة  واأو�سحت 
 eufy Smart ال���ذك���ي  ال�����س��خ�����س��ي 
ميكنه  اجل���دي���د   Scale P2 Pro
واملعاوقة  اجل�سم  وده���ون  ال���وزن  قيا�ض 
لتحديد   )BIA( احليوية  الكهربائية 
وكتلة  والع�سالت  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر 

العظام ومعدل �سربات القلب احلايل.
وحت���دد اأن��ك��ر دق��ة حت��دي��د ال���وزن بقيمة 
 ITO طالء  تقنية  وبف�سل  غم.   50
احل�����س��ا���س��ة ل��ل��غ��اي��ة، ف��ال ي��ه��م اأي���ن يقف 

امل�ستخدم على امليزان.
ويتيح امليزان نقل جميع بيانات القيا�ض 
اإىل تطبيق EufyLife الإن�ساء منوذج 
ث���الث���ي االأب����ع����اد اف���رتا����س���ي ب���ن���اًء على 
للع�سالت  امل��دخ��ل��ة  والقيا�سات  الن�سب 
وال�سدر واخل�سر والوركني والفخذين، 

مع اإظهار جميع التغيريات بالتف�سيل.
وميكن اأي�سا مزامنة بيانات القيا�ض مع 
 Google اأو   Apple Health

.Fit Bit اأو   Fit

عادة �ضيئة عند تفري�س اأ�ضنانك قد 
تزيد من خطر اإ�ضابتك بال�ضرطان! �ص 23

نزيف االأنف قد ينذر 
باالإ�ضابة مبر�س خطري

قالت الرابطة االأملانية الأطباء االأنف واالأذن واحلنجرة اإن نزيف االأنف له 
اأ�سباب عدة، منها ما هو ب�سيط ومنها ما هو خطري.

واأو�سحت الرابطة اأن االأ�سباب الب�سيطة لنزيف االأنف تتمثل يف دخول ج�سم 
غريب يف االأنف اأو اإ�سابات االأنف اأو تناول اأدوية �سيولة الدم مثل االأ�سربين 

اأو ا�ستخدام قطرات االأنف املزيلة لالحتقان على مدار فرتة طويلة.
باالإ�سابة مبر�ض خطري مثل  االأنف قد ينذر  اأن نزيف  الرابطة  واأ�سافت 
ا�سطرابات التخرث كمر�ض الهيموفيليا الوراثي، كاأمرا�ض القلب واالأوعية 
الدموية مثل ارتفاع �سغط الدم وت�سلب ال�سرايني، واأورام االأنف الداخلية، 

والورم الليفي االأنفي البلعومي.
والإيقاف النزيف، ينبغي اجللو�ض يف و�سعية قائمة مع االنحناء اإىل االأمام 
دقيقة   15 مل��دة  واالإب��ه��ام  بال�سبابة  االأن���ف  جانبي  على  وال�سغط  قلياًل، 

تقريباً، مع تربيد موؤخرة العنق واجلبهة بوا�سطة كمادات باردة.
وعلى اأية حال، ينبغي ا�ست�سارة الطبيب لتحديد ال�سبب احلقيقي الكامن 

وراء نزيف االأنف وعالجه يف الوقت املنا�سب.

على وجه التحديد: وفقاً لدرا�سة حديثة وا�سعة النطاق، 
اأجريت يف الواليات املتحدة على مدى ثالثني عاماً، على 
عينة من 68780 امراأة ترتاوح اأعمارهن بني 30 و55 
40 و75  اأعمارهم بني  ت��رتاوح  رج��ل  ع��ام��اً، و41700 
حيث  االأمريكية؛  القلب  جمعية  جملة  يف  وُن�سرت  عاماً، 
اأن ذلك  تناولوا حبتني من االأفوكادو يف االأ�سبوع؛ فتبني 
كان طريقة جيدة حلماية �سحة القلب واالأوعية الدموية 

لديهم.
عند  ال�سار  الكولي�سرتول  ارتفاع  اأع��را���ض  املزيد:  تابعي 

الن�ساء وطرق خف�سه

ا�ستبديل بالزبدة واللنب واجلنب.. الأفوكادو
وبالتايل، وفقاً للباحثني االأمريكيني؛ فاإنَّ زيادة ا�ستهالك 
االأفوكادو ب�سكل طفيف، �سيكون مرتبطاً بانخفا�ض خطر 
االإ�سابة مبر�ض ال�سريان التاجي )بحوايل %21 مقارنة 
واحلوادث  اأب��داً(  االأفوكادو  ياأكلون  ال  الذين  باالأ�سخا�ض 

الدماغية الوعائية )حوايل 16%(.
على  التطبيق  �سهلة  ن�سائح  االأمريكيون  الباحثون  يقدم 
وال�سمن  الزبدة  االإم��ك��ان(  )ق��در  ا�ستبديل  يومي:  اأ�سا�ض 
من  الكمية  بنف�ض  اجل��ن  اأو  و-  ال��ب��اردة  واللحوم  واللن 
االأفوكادو، هذه العادة اجليدة وحدها من �ساأنها اأن تقلل 
الدموية  القلب واالأوع��ي��ة  ب��اأم��را���ض  االإ���س��اب��ة  م��ن خطر 

بن�سبة 16 اإىل 22%.
مالحظة ملحبي االأفوكادو: لتناوله مع اخلبز، من املمكن 
متاماً ا�ستبدال جزء من الزبدة وناأخذ االأفوكادو املهرو�ض 

من دون تغيري املذاق النهائي.

ت��ن��اول االأفوكادو؛  ت��ذك��روا دائ��م��اً، ع��دم االإف����راط يف  لكن 
اإذا كنتم  كونها ثمار غنية بال�سعرات احلرارية؛ خ�سو�ساً 

تتبعون اأنظمة غذائية منّحفة.

فوائد الأفوكادو للن�ساء مت�سكي بها جيدًا
فوائد  ول��ه��ا  ال�سحية  ب��ال��ده��ون  غنية  فاكهة  االأف���وك���ادو 
فوائد  يلي  م��ا  يف  خ�سو�ساً.  الن�ساء  �سحة  على  ع��دي��دة 
االأف����وك����ادو ال��ع�����س��ر ل��ل��ن�����س��اء االأك����رث اأه��م��ي��ة، وف��ق��اً ملوقع 

�سانتيه": "با�سبور 
لله�سم األياف   1-

يف  ال�سيء  بع�ض  معقدة  لديك  اله�سم  عملية  كانت  اإذا 
يف  االأفوكادو  حتتوي  االأفوكادو.  فتناويل  االأحيان،  بع�ض 

املتو�سط على %7 األياف، مما ي�سهل العبور املعوي.
لل�سهية مثبط  االأفوكادو   2-

باالإ�سافة اإىل خ�سائ�سه اله�سمية، فاإنَّ االأفوكادو يحتوي 
على االأحما�ض الدهنية التي تعطي اإ�سارة للدماغ بال�سبع 

بعد تناوله.
الكول�سرتول خلف�ض  الفيتو�سرتول�ض  على  يحتوي   3-

الكولي�سرتول بطريقتني  يعمل االأفوكادو على م�ستويات 
الذي  الفيتو�سرتول�ض  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اأواًل،  خمتلفتني. 
على  يحتوي  ث��مَّ   ،LDL ال�سيئ  الكولي�سرتول  يخف�ض 
الكولي�سرتول  ن�سبة  م��ن  ي��زي��د  ال���ذي  االأول���ي���ك  حم�ض 

.HDL اجليد
القلب ل�سحة  االأفوكادو   4-

دهنية  اأحما�ض  االأفوكادو عبارة عن  املوجودة يف  الدهون 
واالأوعية  القلب  جل��ه��از  ج���ًدا  مفيدة  وه��ي  م�سبعة،  غ��ري 

الدموية.
االأطعمة  هذه  تقربوا  ال  ال�سكري:  مر�سى  املزيد:  تابعي 

لتجّنب ارتفاع ال�سكر
للنظر جيد  االأفوكادو   5-

من املعروف اأن اجلزر مفيد للب�سر. لكن االأفوكادو اأي�ساً 
يحتوي على الكاروتينات، من نوع اللوتني.

بالفيتامينات غني  االأفوكادو   6-
يف  مبا  الفيتامينات،  من  العديد  على  االأف��وك��ادو  يحتوي 
ذلك الفيتامينني �سي C واإي E ، والفيتامينات االأخرى 

التي غالًبا ما ينق�سها نظامنا الغذائي.
الدم يف  ال�سكر  على  تاأثري  له  االأفوكادو   7-

اإيجابي  تاأثري  له  االأف��وك��ادو  املوجود يف   K ك  الفيتامني 
به ملر�سى  ال��دم. وه��و غ��ذاء مو�سى  ال�سكر يف  ن�سبة  على 

ال�سكري على وجه اخل�سو�ض.
ال�سرطان يكافح  االأفوكادو   8-

وقائية  خ�سائ�ض  ل��الأف��وك��ادو  اأن  ال��درا���س��ات  بع�ض  تزعم 
م�ساّدة لل�سرطان، وخا�سة �سرطان الربو�ستاتا. لكن هذا 

مل يثبت بعد. غري اأنه ال توجد درا�سة توؤكد العك�ض.
املغني�سيوم على  – يحتوي   9

والبوتا�سيوم  املغني�سيوم  على  اأي�����س��اً  االأف���وك���ادو  يحتوي 
باالإ�سافة اإىل فيتامينات اأخرى. ممتاز للحوامل اللواتي 

يعانني من نق�ض الفيتامينات.
لاللتهابات طبيعي  م�ساد   -  10

االأفوكادو  يف  ل��الأك�����س��دة  امل�����س��اّدة  اخل�سائ�ض  اإىل  ي�����س��ار 
تلك  وخ�سو�ساً  اجل�سم،  يف  االلتهابات  تقليل  اأو  الحتواء 

التي ت�سيب بطانة الرحم، اأثناء احلي�ض.

تو�ضية جديدة تتعلق 
ب�ضرطان عنق الرحم

املعنية  اخل��������رباء  جل���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
ملنظمة  التابعة  اللقاحات  ب�سيا�سة 
واحدة  جرعة  اأن  العاملية،  ال�سحة 
الورم  لفريو�ض  امل�ساد  اللقاح  من 
احلليمي الب�سري امل�سبب ل�سرطان 
مماثلة  حماية  توفر  ال��رح��م  عنق 
لتلك التي توؤّمنها جرعتان ملن تقل 
وا�ستنادا  عاما.   21 عن  اأعمارهن 
جلنة  تعترب  املعطيات،  اأح��دث  اإىل 
ال�سحة  ملنظمة  التابعة  اخل���رباء 
العاملية اأن جرعة واحدة من اللقاح 
الذين  االأط����ف����ال  ك��اف��ي��ة حل��م��اي��ة 
9 و14 �سنة  اأعمارهن بني  ت��راوح 
وكذلك من هن بني ال�15 وال�20 
بح�سب  جرعتني  تلقي  ب��دل  �سنة، 
ما كانت ت�سري التو�سيات ال�سابقة. 
الدكتور  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ض  واأك�������د 
ك��راف��ي��وت��و يف موؤمتر  األ��ي��خ��ان��درو 
اجلديدة  ال��ت��و���س��ي��ات  اأن  �سحفي 
من �ساأنها اأن تتيح تلقيح عدد اأكرب 
من الفتيات والن�ساء "مع احلفاظ 
ع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال���������س����روري من 
اأن  ك��راف��ي��وت��و  واأو���س��ح  احلماية". 
ميكنها  الوطنية  التطعيم  ب��رام��ج 
اعتماد  اال���س��ت��م��رار يف  ذل���ك  رغ���م 
راأت  ال��ل��ق��اح يف ح��ال  م��ن  جرعتني 
االإج�����راء ����س���روري. وقال  ه���ذا  اأن 
اللواتي  اإىل  "بالن�سبة  كرافيوتو 
يعانني �سعفا يف املناعة وخ�سو�سا 
املناعة  نق�ض  ب��ف��ريو���ض  امل�����س��اب��ات 
باإعطائهّن  ن���و����س���ي  ال���ب�������س���ري���ة، 
جرعات  ث���الث  ح��ت��ى  اأو  ج��رع��ت��ني 
على االأقل بهدف حت�سينهّن ب�سكل 
اخلرباء  ج���دد  ذل���ك،  اإىل  كامل". 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  التابعون 
الن�ساء  ت��ت��ل��ق��ى  ب������اأن  ت��و���س��ي��ت��ه��م 
ال�21  ع��م��ره��ّن  يتخطى  ال��ل��وات��ي 
اأ�سهر  �ستة  بفا�سل  جرعتني  �سنة 

بني كل واحدة.

ح�ضور متزايد للم�ضل�ضالت 
االأمازيغية يف دراما رم�ضان

امل��غ��رب��ي يكتفي  امل�����س��اه��د  ي��ع��د  مل 
الناطق  ال��درام��ي  االن��ت��اج  مبتابعة 
حري�سا  اأ����س���ح���ى  ب���ل  ب��ال��ع��رب��ي��ة، 
االأمازيغية  الدراما  م�ساهدة  على 
زخما  ����س���ه���دت  ال����ت����ي  امل���غ���رب���ي���ة 
االأخرية.  ال�سنوات  خالل  وتناميا 
���س��ه��دت ال����درام����ا االأم���ازي���غ���ي���ة يف 
خ�سو�سا  م��ه��م��ا،  ت��راك��م��ا  امل���غ���رب 
التلفزيونية  ال��ق��ن��اة  اإط����الق  ب��ع��د 
احلكومية االأمازيغية "متازيغت"، 
ب�سكل كبري يف ت�سجيع  �ساهمت  اإذ 
ال��ت��ي حتولت  اللغة  ب��ه��ذه  االإب����داع 
الد�ستور  ر�سمية مبوجب  لغة  اإىل 
�سهر رم�سان  ويعد   .2011 �سنة 
فر�سة لعر�ض العديد من االأعمال 
اجلديدة،  االأم��ازي��غ��ي��ة  ال��درام��ي��ة 
ا�ستقطاب  ع��ل��ى  ت��ت��ن��اف�����ض  وال���ت���ي 

امل�ساهدين املغاربة ب�سكل كبري.

هذا ما يفعله تناول ثمرتني من االأفوكادو يف االأ�ضبوع

اجليدة  ال��ده��ون  م�سادر  اأح��د  الأف��وك��ادو  ثمار  تعترب 
للج�سم؛ فهي مفيدة ب�سكل خا�ص ل�سحة القلب والأوعية 
الكولي�سرتول  م�ستوى  رف��ع  يف  ت�ساهم  حيث  الدموية؛ 
يو�سي  حديثة  علمية  درا���س��ة  ويف  ال���دم..  يف  اجليد 
يف  الأفوكادو  من  حبتني  بتناول  الأمريكيون  الباحثون 
الدماغية  بال�سكتة  الإ�سابة  خطر  لتقليل  الأ�سبوع؛ 

واأمرا�ص ال�سريان التاجي.. فماذا جاء يف الدرا�سة؟
اجليدة  ب��ال��ده��ون  غني  ل�سحتك:  مم��ت��از  الأف���وك���ادو 

)الأحما�ص الدهنية الأحادية غري امل�سبعة(، 
والفيتامينات )فيتامني ك K، وفيتامني بي9 

والألياف   ،)...A اأ  وبروفيتامينات   ،B9
)مع ما يقرب من 6.7 غرامات من الألياف 

هذا  الأف��وك��ادو(..  من  غ��رام   100 لكل 
وحت������ت������وي ث���م���ار 

اأي�سًا  الأفوكادو 
م�ستويات  على 
م�����������ث�����������رية 

من  ل���اه���ت���م���ام 
فيتو�سرتول�ص، وهي مواد معروفة مبكافحتها 

لفرط كولي�سرتول الدم.
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�ش�ؤون حملية

بح�سور م�سلم بن حم العامري

جمموعة بن حم تقيم ماأدبة اإفطار ملوظفيها مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان

بح�سور �سامل بن ركا�ص

مهرجان حديقة اجلاهلي للياقة البدنية ي�ضتقطب مئات امل�ضاركني

�سمن الدورة ال�ساد�سة للمجال�ص الرم�سانية

�ضرطة اأبوظبي تنظم جمل�ضها الرم�ضاين جودة احلياة الرقمية »خلك حذر «

•• العني - الفجر

ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��خ م�سلم ب��ن ح��م ال��ع��ام��ري رئ��ي�����ض جمل�ض 
�سنوياً  اإقامته  داأب��ت على  تقليد  بن حم ويف  اإدارة جمموعة 
التوا�سل مع موظفيها، واحتفاال  للحفاظ على تعزيز روح 
ب�سهر رم�سان املبارك اأقامت جمموعة بن حم حفل االإفطار 
امل�ستويات  كل  من  وامل�سوؤولني  املوظفني  مب�ساركة  ال�سنوي 
االإدارية . وح�سر املاأدبة التي اأقيمت يف قاعة مركز �سامل بن 
حم الثقايف ال�سيخ اأحمد بن م�سلم بن حم املدير التنفيذي 
العام  امل��دي��ر  ح��م  ب��ن  م�سلم  ب��ن  ���س��امل  وال�سيخ  للمجموعة 

ملجموعة مدار�ض بن حم واأع�ساء جمل�ض االإدارة .
ياأتي �سمن  االإفطار اجلماعي  بن حم:  ال�سيخ م�سلم  وقال 
اأهداف وخطط املجموعة الذي ن�سعى من خالله اإىل حتقيق 
االألفة والروح االجتماعية بني امل�سوؤولني واملوظفني، وك�سر 
النمط ال�سائد والطاغي على العمل، وتعزيز اأوا�سر الرتابط 
بني اأ�سرة العمل يف جهة العمل من خالل االحتفاء بال�سهر 
الكرمي يف اأجواء اإيجابية . و توجه بن حم بال�سكر اإىل جميع 
العاملني يف املجموعة على اأدائهم العايل وتفانيهم يف العمل 
الذي يعود له الف�سل يف و�سول جمموعة بن حم اإىل مكانة 

متقدمة يف م�ساف ال�سركات الوطنية .

ومن جانبه قال ال�سيخ اأحمد بن م�سلم بن حم املدير التنفيذي 
االأجل  طويلة  ا�ستثمارية  خطة  مالمح  نر�سم  للمجموعة: 
املتميزة  ال��ك��وادر  متكني  على  ترتكز  املجموعة  قطاعات  يف 
 . القطاعات  جميع  يف  قدراتهم  وتعزيز  مهاراتهم  وتطوير 
اخلطى  واثقني  ون�سري  بامل�ستقبل  متفائلني  حم:  بن  واأك��د 
بتحقيق اإجنازات يف الداخل واخلارج بالقطاعات كافة ترقى 
تعزيز  على  ونعمل  ال��ع��امل،  يف  ال��دول��ة  وم��ك��ان��ة  �سمعة  اإىل 
ا�ستثماراتنا يف القطاع العقاري الذي ي�سهد طفرة اإيجابية 
يف الدولة من خالل م�ساريع نوعية ت�سمن الرفاهية للزوار 
وتاريخها  املجموعة  " اأ�سم  اأن  بن حم   واأ�سار   . والقاطنني 
االأعمال، �سمن  رّواد  معروف، ولدينا حر�ض على م�ساعدة 
دورنا املجتمعي، الذي نعّده اإرثاً نعمل من خالله جياًل بعد 
املوؤ�ّس�ض املغفور  الوالد  اأ�س�سه  جيل، وهو االإرث الغني الذي 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه. ولفت 
اإىل اأن "املجموعة  ا�ستمرت، على الرغم من ظروف ال�سوق، 
يف تنفيذ معظم امل�سروعات، والقيام باأعمالها قدر امل�ستطاع، 
مب��ا اأ���س��ه��م يف جت����اوز اجل����زء االأك����رب م��ن االأزم�����ة اخلا�سة 
اأن  اإال  اأمامنا  �سبيل  . وختم بن حم: ال  بفريو�ض )كورونا( 
اأن  اأمانة، لهذا يجب  نتميز، الأنَّ االرتقاَء مبكانة املجموعة 

نتخذ التميز هدفاً ومنهجاً وممار�سة .

•• العني - الفجر

فعاليات  ال��ث��اين  اأ�سبوعها  يف  العني  مبدينة  اجلاهلي  حديقة  يف  توا�سلت 
املهرجان الريا�سي  للياقة البدنية خالل �سهر رم�سان املبارك الذي ي�ستمر 
ن�سيطة،  :"العني  عنوان  حتت  اجل��اري  اأبريل  من  والع�سرين  الثامن  حتى 
الدويل  االإم����ارات  م�ست�سفى  تنظمه  ال���ذي  �سعيدة"  ال��ع��ني  �سحية،  ال��ع��ني 
مب�ساركة  وذلك  ريا�سية  جل�سات  وي�سمل  العني  مدينة  بلدية  مع  بالتعاون 
املواطنني  من  االأعمار  خمتلف  من  املهرجان  يف  م�سجلني  م�سرتك   400

واأبناء اجلاليات املقيمني يف منطقة العني.
وكان ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض العامري رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية 
االإمارات لل�سرطان قد افتتح اإنطالقة فعاليات املهرجان بح�سور عدد من 
الدويل  االم���ارات  م�ست�سفى  واأط��ب��اء  العني  بلدية  عن  وممثلني  امل�سوؤولني 
جمال�ض  واأع�ساء  وروؤ�ساء  و�سخ�سيات  واالإجتماعية،  ال�سحية  واملوؤ�س�سات 
وال�ساالت  البدنية  اللياقة  ون����وادي  وم��راك��ز  الريا�سية  ال��ن��وادي  اإدارات 

االفتتاح  حفل  خ��الل  كلمته  يف  ركا�ض  بن  �سامل  ال�سيخ  واأ���س��اد  الريا�سية. 
معترباً  البدنية،  للياقة  الريا�سي  احل��دث  ه��ذا  ونوعية  واأه���داف  باأهمية 
التي  االإر�سادية  والن�سائح  والتدريبات  التوعوية  واملحا�سرات  اجلل�سات  اأن 
تت�سمنها فعاليات املهرجان ت�سكل حالة �سحية وثقافية واجتماعية ون�سائح 
االإ�سابة   خطر  خف�ض  جلهة  البدنية  اللياقة  اأه����داف  لتحقيق  ل��الأف��راد 
تخفيف  جانب  اإىل  ال�سكري،  ومر�ض  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ض 
اأ�سلوب حياة  الريا�سة وجعله   الروتيني يف  النمط  تغيري  وبالتايل  ال��وزن، 

يومي  يف املنزل بزيادة الن�ساط البدين واملحافظة على ال�سحة.
من جهته قال الدكتور اأروان مينيوم الرئي�ض التنفيذي مل�ست�سفى االإمارات 
ل�سحة االن�سان وتعلم   اأمراً مهماً  الريا�سي ي�سكل  الن�ساط  اإن هذا  الدويل 
خالل  يقدمون  ال��ذي��ن  املتخ�س�سني  امل��درب��ني  خ��الل  م��ن  البدنية  اللياقة 
اإىل   اأ�سافة  الريا�سية يف ت�سجيع اجلمهور،  املمار�سات  اأف�سل  املهرجان  اأيام 
احلركات  وجل�سات التدريب اجلماعي يف ممار�سة التمارين الريا�سية  على 

اأنغام املو�سيقى التي لها  تاأثريها يف حت�سني االأداء البدين.

••  اأبوظبي-الفجر:

الرم�ساين  جمل�سها  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ن��ظ��م��ت 
الثاين لعام 2022 بعنوان جودة احلياة الرقمية 
للمجال�ض  ال�ساد�سة  ال���دورة  �سمن  ح��ذر  ..خلك 
اأبوظبي ..اأمن  الرم�سانية حتت �سعار" "�سرطة 
والتي   ،" متطورة  جمتمعية  وخدمات  وا�ستقرار 
بالتن�سيق  املجتمعية  ال�����س��رط��ة  اإدارة  تنظمها 
الن�سائية  ال�سرطة  ���س��وؤون  مكتب  م��ع  وال��ت��ع��اون 

ب�سرطة اأبوظبي . 
رئي�ض  �سعيد  عو�ض  عدنان  املقدم  اجلل�سة  واأدار 
التدريب  اإدارة   يف   ال���ت���دري���ب  ت��خ��ط��ي��ط  ق�����س��م 
املجال�ض  يف  اأهمية  دور  اأبوظبي موؤكدا  ب�سرطة 
بطرق  عموما  املجتمع  واأف����راد  ال�سباب   توعية  

االحتيال والت�سدي  ملخاطر الن�سب الهاتفي . 
 و�سارك يف املجل�ض كال من الرائد حممد را�سد 
والتحقيقات  التحريات  مديرية  م��ن  ال��ع��ري��اين 
اإدارة  رئي�ض  البلو�سي  حممد  وال�سيد   ، اجلنائية 
االإ�سالمي  ابوظبي  مب�سرف   االحتيال  خماطر 
خبري  ال��زرع��وين  عبدالرحيم  اأح��م��د  وامل��ه��ن��د���ض 
والرائد  ال��ت��ق��ن��ي،  التفكري  ك��ت��اب  وم��وؤل��ف  تقني 

غ���ي���داء ع��ل��ي ع���ب���داهلل  م���ن م��دي��ري��ة التحريات 
والتحقيقات اجلنائية. 

العرياين من مديرية  الرائد حممد را�سد  واأكد 
التحريات والتحقيقات اجلنائية  �سرورة توعية 
الن�سب واالحتيال الفتاً  النوع من  بهذا  املجتمع 
اإىل جهود �سرطة اأبوظبي يف وقاية وجتنيب اأفراد 

املجتمع من الن�سب الهاتفي.
التحريات   ملديرية  التابع  توا�سل  اأن مركز  وذكر 
والتحقيقات اجلنائية  و الذي  ي�سم  عدة  بنوك 
اجلرائم  ملكافحة  املنطقة  يف  نوعه   من  ،واالأول 
ك��ب��رياً  بن�سبة ت�سل  االل��ك��رتون��ي��ة  حقق جن��اح��اً 
اإىل اأك��رث من 80 % يف اإغ��الق ح�سابات وهمية 
و انخفا�ض اجلرمية  و اإع��ادة االأم��وال لل�سحايا 

بكفاءة عالية.
واأ�سار اإىل اأن املركز يتلقى  بالغات االحتيال املايل 
بنوك  ع��دة   ي�سم  و   ، البنوك  عمالء  وم�ستغلي 
حملية ، ويعمل  على  تتبع االأم��وال  وجتميدها 
واتخاذ االإجراءات القانونية التي ت�سمن احلفاظ 
من  لل�سحايا،والتحقق  وع��ودت��ه��ا  االأم����وال  على 
االجراءات  واتخاذ  فيها  امل�ستبه  املالية  العمليات 
االأم���وال  على  احل��ف��اظ  ت�سمن  ال��ت��ي  القانونية 

وعودتها لل�سحية ما يعزز جهود �سرطة اأبوظبي 
يف مواجهة هذه اجلرائم .

ون�����س��ح اجل��م��ه��ور ب�����س��رورة ع���دم ال��ت��ج��اوب مع 
�سرية  على  واملحافظة  الغريبة  الهاتفية  االأرق��ام 
االئتمانية  البطاقات  وبيانات  البنكية  املعلومات 
ات�����س��ال هاتفي  ا�ستقبال  ف��ور  ال�����س��رط��ة   واإب����الغ 

غريب اأو ر�سالة مريبة.
 واأ����س���اد ال�����س��ي��د حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي رئ��ي�����ض اإدارة 
االإ�سالمي  اأبوظبي  مب�سرف   االحتيال  خماطر 
ب��ال��ت��ع��اون ال��ب��ّن��اء م���ع ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
تقودها  وال��ت��ي  حذر"  "خّلك  حملة  يف  اأب��وظ��ب��ي 
عمليات  ح���ول  ال��ت��وع��ي��ة  لن�سر  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة 
اإطار  يف  امل�سرف  تعاون  ياأتي  اإذ  امل��ايل،  االحتيال 
العمليات،  تلك  على  املرتتبة  للمخاطر  االإدراك 
امل�سريف  املتعاملني والقطاع  ال�سلبي على  واأثرها 
ككل الفتاً  اإىل اأن امل�سرف  ال يّدخر جهداً يف ن�سر 
حتت  االحتيالية  لالأ�ساليب  وال��ت�����س��دي  ال��وع��ي 
اإط��الق احلمالت  "خلك حذر" من خ��الل  �سعار 
اأحدث  وا�ستخدام  امل��ايل  االحتيال  عن  التوعوية 

التقنيات حلماية بيانات املتعاملني . 
واأ�سارت الرائد غيداء علي عبداهلل  من مديرية 

اأهمية   اإىل  اجل��ن��ائ��ي��ة  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ال��ت��ح��ري��ات 
حماية االأبناء  من خماطر  املحتالني والن�سابني 
عرب االنرتنت وتعليمهم  كيفية حماية ح�ساباتهم  
م��ن االخ���رتاق وو���س��ع رم��ز ���س��ري  خمتلف  لكل 
ب��دون م�سحها  اأي ملفات   ح�ساب  وع��دم حتميل 
م��ن ال��ف��ريو���س��ات  الف��ت��ة اإىل  ان ال��دول��ة و�سعت 
م��ن خماطر  املجتمع   دقيقة حلماية  اإج����راءات  
اأك��رث وعيا   اأن يكون  امل�ستخدم  االن��رتن��ت  وعلى  
يف تعامله  مع االآخرين  وجتنب اأن يكون �سحية  
يحاولون   ال��ذي��ن  وامل��ح��ت��ال��ني   للن�سابني  �سهلة  
امل�سرفية   احل�سابات  اإىل  ال��ط��رق  بكل  ال��و���س��ول 

والبيانات  للتحايل  على ال�سحايا .
اأح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م الزرعوين  امل��ه��ن��د���ض  وح���ذر 
من  التقني  التفكري  ك��ت��اب  وم��وؤل��ف  تقني  خبري 
وا�ستخدام  االن��رتن��ت   ع��رب  االحتيالية  ال��ط��رق 
االلكرتونية      االإعالنات  اأ�ساليب مثل   املحتالني  
خيالية  اأرب���اح  على  باحل�سول  ال�سحايا   واإي��ه��ام 
اإىل  ����س���رورة ع���دم ال��ت��ع��ام��ل م��ع املتاجر  الف���ت���اً  
االإل��ك��رتون��ي��ة الوهمية وغ��ري امل��وث��وق��ة ال��ت��ي قد 
ت��ق��وم ب��ا���س��ت��دراج ال��ع��م��الء ل��ع��م��ل��ي��ات ن�����س��ب من 
امل�سرفية  بطاقاتهم  عرب  اأموالهم  �سرقة  خالل 

اأو ح�ساباتهم البنكية وا�ستخدام اأ�ساليب خمتلفة 
لالحتيال االإلكرتوين.    

واأكد اأهمية توعية اأفراد املجتمع باجلودة الرقمية 

البيانات  وحماية  اإيجابية   ب�سورة  وا�ستخدامها 
وجتنب تداولها  مع غري املخت�سني وعدم ن�سرها 

عرب خمتلف و�سائل التوا�سل االجتماعي .



�شحة وتغذية

23

يعد حتديد عوامل اخلطر التي يقوم عليها ال�سرطان اأمرا اأ�سا�سيا لتقليل خماطر 
الإ�سابة بالقاتل املميت يف العامل.

ووجدت درا�سة اأن ال�ستهزاء مبمار�سة النظافة العامة قد يعر�سك خلطر 
الإ�سابة بال�سرطان بن�سبة 52% مبرور الوقت.

يف  وتكاثرها  ال�سرطانية  اخلايا  انق�سام  �سبب  دائما  الوا�سح  من  ولي�ص 
منط  قرارات  بني  تربط  املتزايدة  الأدلة  فاإن  ذلك،  ومع  اجل�سم. 

وبع�سها  بال�سرطان.  الإ�سابة  خطر  وزي���ادة  ال�سيئة  احلياة 
معروف: التدخني وتناول اللحوم امل�سنعة ل جدال فيهما الآن.

وربط اكت�ساف مثري للقلق ُن�سر يف اأواخر العام 
االإ�سابة  وخطر  اللثة  اأمرا�ض  بني  املا�سي 

ب�سرطانني ب�سكل ملحوظ.
اللثة  اأمرا�ض  �سبب  اأن يكون  وميكن 
ال�سبب  ال��ع��وام��ل، ولكن  ع��ددا م��ن 
تراكم  ه���و  ذل����ك  وراء  ال��رئ��ي�����س��ي 
قلة  نتيجة  اأ�سنانك  على  ال��ب��الك 

تنظيف االأ�سنان بالفر�ساة.
اأجرتها  ال���ت���ي  ال���درا����س���ة  وت�����س��ري 
�ست يف  خُلّ والتي  جامعة هارفارد، 
اأن  اإىل   ،Gut جملة  م��ن  ر���س��ال��ة 
قد  ولثتك  اأ�سنانك  امليكروبات بني 
توؤثر على خطر االإ�سابة ب�سرطان 

املعدة واملريء.
وح����ل����ل ع���ل���م���اء ج���ام���ع���ة ه����ارف����ارد 
درا�ستني  م���ن  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
كبريتني �سمتا ما يقرب 
األ������ف   150 م������ن 
رجل وامراأة. ويف 
اإىل  ي�������س���ل  م����ا 
من  عاما   28
كان  امل��ت��اب��ع��ة، 
�ض  �سخا الأ ا
ال�������������ذي�������������ن 
ل�������دي�������ه�������م 
تاريخ من 

املريء  ب�سرطان  ل��الإ���س��اب��ة  عر�سة  اأك���رث  اللثة  اأم��را���ض 
املعدة  ب�سرطان  لالإ�سابة  عر�سة  واأك���رث   43% بن�سبة 
لثتهم  ك��ان��ت  ال��ذي��ن  باالأ�سخا�ض  مقارنة   52% بن�سبة 

اأكرث �سحة.
وكان اخلطر اأعلى لدى اأولئك الذين يعانون من اأمرا�ض 

اللثة ال�سديدة مبا يكفي للت�سبب يف فقدان االأ�سنان.
وهذه الدرا�سة قائمة على املالحظة وال تثبت اأن اأمرا�ض 
اللثة ت�سبب ال�سرطان، ولكن قد يعني ذلك اأن االأطباء يف 
يوم من االأيام �سي�سعون نظرة على �سحة اللثة عند تقييم 

املخاطر االإجمالية.
اللثة.  اأم��را���ض  م��ن  الوقاية  ال�سهل  م��ن  احل��ظ،  وحل�سن 
وتو�سي جمعية طب االأ�سنان االأمريكية بتنظيف اأ�سنانك 
بالفر�ساة مرتني يوميا، وا�ستخدام اخليط مرة واحدة على 

االأقل يوميا، واإجراء فح�ض االأ�سنان وتنظيفها بانتظام.
وباالإ�سافة اإىل �سوء نظافة الفم، ميكن لعدد من االأ�سياء 

اأن تزيد من خطر االإ�سابة مب�ساكل يف اللثة. وت�سمل:
• التدخني.

• عمرك - ت�سبح اأمرا�ض اللثة اأكرث �سيوعا مع تقدمك 
يف ال�سن.

يف  وتت�سبب  احلياة  مدى  ت�ستمر  حالة   - ال�سكري  • داء 
ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم ب�سكل كبري.

اللثة  جتعل  اأن  ميكن  الهرمونية  التغريات   - احلمل   •
اأكرث عر�سة للبالك.

• �سعف اجلهاز املناعي - على �سبيل املثال، ب�سبب حاالت 
بع�ض  اأو  واالإي����دز  الب�سرية  امل��ن��اع��ة  نق�ض  ف��ريو���ض  مثل 

العالجات، مثل العالج الكيميائي.
النظام  يحتوي  ال  عندما  حتدث  حالة   - التغذية  • �سوء 

العنا�سر  م��ن  املنا�سبة  الكمية  ع��ل��ى  لل�سخ�ض  ال��غ��ذائ��ي 
الغذائية.

الع�سبي. • ال�سغط 

- ما هي اأعرا�ص مر�ص اللثة؟
مر�ض اللثة لي�ض موؤملا دائما وقد ال تكون على دراية باأنك 

م�ساب به.
االأولية  االأع���را����ض  ت�سمل  اأن  مي��ك��ن   ،NHS ل���  ووف��ق��ا 

الأمرا�ض اللثة:

وانتفاخها. اللثة  • احمرار 
اأو  ب��ال��ف��ر���س��اة  االأ����س���ن���ان  ت��ن��ظ��ي��ف  ب��ع��د  ال��ل��ث��ة  • ن��زي��ف 

اخليط.
وميكن اأن ت�سمل اأعرا�ض التهاب دواعم ال�سن ما يلي:

الكريهة. الفم  • رائحة 
فمك. يف  كريه  • طعم 

�سعبا. الطعام  تناول  يجعل  قد  الذي  االأ�سنان  • ارتخاء 
االأ�سنان  اأو  اللثة  حت��ت  تظهر  ال��ت��ي  القيح  جتمعات   •

)خراجات اللثة(.

من ال�سهل الوقاية من اأمرا�ص اللثة

عادة �ضيئة عند تفري�س اأ�ضنانك قد تزيد من خطر اإ�ضابتك بال�ضرطان!

ال�����ذي ي�ستمر  امل�����ربر  ال��ت��ع��ب غ���ري  ول���ك���ن 
قلق  م�سدر  يكون  اأن  ميكن  طويلة  لفرتة 
وقد يتطلب زيارة الطبيب ملعرفة االأ�سباب 
وحماولة عالجها، حيث اأنه ميكن اأن يوؤثر 
واملزاج،  والعادات  احلياة  على خيارات منط 
العديد  وق��وع  يت�سبب يف  اأن  اأن��ه ميكن  كما 

من حوادث ال�سري.
ال�سحية  اخل���دم���ات  هيئة  م��وق��ع  وي��و���س��ح 
هناك  اأن   )NHS( بريطانيا  يف  الوطنية 
ثالثة اأ�سباب اأ�سا�سية لالإرهاق غري املربر اأو 

كما يعرف ب�"التعب طوال الوقت"، وهي:

اأ�سباب نف�سية
يف  �سيوعا  االأك����رث  النف�سية  االأ���س��ب��اب  ت��ع��د 
الت�سبب باالإرهاق، حيث توؤدي اإىل قلة النوم 

اأو االأرق، وبالتايل التعب اأثناء النهار.
وت�سمل االأ�سباب النف�سية ما يلي:

- االإجهاد
الفجيعة،  )م����ث����ل  ع���اط���ف���ي���ة  ����س���دم���ة   -

االنف�سال(
- االكتئاب

- القلق

اأ�سباب ج�سدية
ال�سحية  الظروف  ت�سعرك بع�ض  اأن  ميكن 
العديد  اأعرا�ض  اأحد  والتعب هو  باالإرهاق، 

من احلاالت، مبا يف ذلك:
- فقر الدم ب�سبب نق�ض احلديد

- الغدة الدرقية
- النوم وتوقف التنف�ض املرحلي

- احلمل
- زيادة الوزن اأو ال�سمنة

- النحافة

- عالجات ال�سرطان
- الت�سمم باأول اأك�سيد الكربون

- االآثار اجلانبية لالأدوية وبع�ض العالجات 
الع�سبية

اأ�سباب تتعلق بنمط احلياة
قد تت�سب بع�ض اختيارات اأ�سلوب حياتك يف 
�سعورك بالتعب امل�ستمر، مثل �سرب الكثري 
ال��ك��ح��ول، وا���س��ت��ه��الك م���ادة الكافيني  م��ن 
ب�سكل مفرط، والعمل يف دوام ليلي، واأي�سا 

اأخذ قيلولة مطولة يف النهار.

ال�ضعور  وراء  كامنة  اأ�ضا�ضية  اأ�ضباب   3
بالتعب طوال الوقت

يواجه الكثري منا اأحيانا ال�سعور ب�"التعب طوال الوقت"، وهي حالة ل تدعو 
للقلق يف الغالب، خا�سة عندما حتدث لفرتة ق�سرية ول�سبب حمدد.
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تنازل/ بيع
اع�الن

حيث اأن ال�سيد : زاهد علي حاجي حممد رفيق - باك�ستاين اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية )امل�سرات 
بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )213037(  تاأ�س�ست  لتجارة منتجات احلديد( رخ�سة جتارية والتي 
والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية   - باك�ستاين   - رفيق  حممد  حاجي  على  زاه��د   : ال�سيد  ان  حيث 
اإىل  البالغة )%100(  التجارية ))امل�سرات لتجارة منتجات احلديد((  الرخ�سة  عن كامل ح�سته يف 
ال�سيد : حممد نظام حممد �سليمان - بنغايل اجلن�سية - تغيري اال�سم التجاري من )امل�سرات لتجارة 
منتجات احلديد( اىل )م�سار النجوم لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة( تغيري الن�ساط من )بيع 
منتجات احلديدة بالتجزئة( اإىل )جتارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة( تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر 
من   5 امل��ادة )14 ( فقره  الن�ساط، وعمال بن�ض  املوؤ�س�سة - تغيري  . تغيري اال�سم التجاري لل�سركة / 
القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا االإعالن للعلم 
و انه �سوف يتم الت�سديق على االأجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�ض على تلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
MOJAU_2022- 0060702 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : كودال برامبيل فارجي�ض انطواين، اجلن�سية الهند 
10% و ذلك اىل ال�سيد : داي�ض  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
انتونى كادامبيل فارجي�ض انتونى اجلن�سية الهند يف الرخ�سة )مركز انطوين الطبي( 
دائرة  من  ال�سادرة   )24172( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 
التنمية االقت�سادية.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن 
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
MOJAU_2022- 0060806 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : عيد باد�ساه �ساحب نور �ساه ، اجلن�سية باك�ستان يرغب 
: عبدالرحمن  ال�سيد  اإىل  ذلك  100% و  البالغه  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
احمد يو�سف الرحماين اجلن�سية االمارات لي�سبح املالك يف الرخ�سة )مطعم دار املدينه( 
دائرة  من  ال�سادرة   )546953( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي 
التنميه االقت�سادية. تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه الخر. وعمالبن�ض املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون االحت��ادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
االجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وان��ه  للعلم  االع��الن  ه��ذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�سرا( 

يف الق�سية التنفيذية رقم 3174 ل�سنة 2021   
3- عبدال�سالم حممود عبدال�سالم  2- ال�سريف الدولية للمعادن ذ م م    1 - �سريف ميتالز انرتنا�سيونال م ذ م �ض   اإىل املنفذ �سده / 

ال�سريف 4- منري حممود عبدال�سالم ال�سريف 5- ال�سركة املتحدة ل�سناعة املعادن - �ض ذ م م 
ل�سالح طالب التنفيذ / البنك العربي املتحد  - حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبينة اأدناه عن طريق املزاد العلني ... 

قطعة رقم 983 ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�سارقة  قطعة رقم 1243 /ط ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة  

قطعة رقم 442 ملك مبنطقة ال�سناعية 2 باإمارة ال�سارقة  قطعة رقم 443 ملك مبنطقة ال�سناعية 2 باإمارة ال�سارقة  

قطعة رقم 46/2037 ملك مبنطقة ال�سجعة ال�سناعية باإمارة ال�سارقة  قطعة رقم 45/2037 ملك مبنطقة ال�سجعة ال�سناعية باإمارة ال�سارقة  

قطعة رقم 951 ملك مبنطقة ال�سناعية 2 باإمارة ال�سارقة  قطعة رقم 1227/ط ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة  

 : وقدره  مبلغ  اأعاله  التنفيذية  الق�سية  يف  ذمتكم  يف  املرتتب  الدين  �سداد  بوجوب  اخطاركم  التنفيذ(  )دائرة  املحكمة  قررت  لذا 
القرار  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  واإال   ، هذا  بخطابنا  تبليغك  تاريخ  من  يوما   15 خالل  وذلك  املحكمة  ب�سندوق   ، درهم   111027650
املنا�سب ب�سان طرح العقارات املذكور اأعاله للبيع وفق االأ�سول وذلك عمال لن�ض املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( 

ل�سنة 2018 للقانون االحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون االإجراءات املدنية... 
يقت�سى عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله 

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�سرا( 

يف الق�سية التنفيذية رقم 1844 ل�سنة 2019   
اإىل املنفذ �سدهم / 1- املت�سامنة اخلليجية لل�سناعات الغذائية ذ م م  2-يو�سف احمد �سالح احمد ال ر�سيد 3- اياد فالح 

ح�سن العزاوي 4- �سركة يو�سف الر�سيد للتجارة العامة ذ م م  5-املت�سامنة اخلليجية لل�سناعات الغذائية )�ض م ح( )ذ م م( 
ل�سالح املنفذ له / م�سرف ابوظبي اال�سالمي  - قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية اأعاله اإعالمكم بانه مت 

توقيع احلجز التنفيذي على العقار املو�سح بياناته ادناه:

قطعة رقم 352/901 ملك مبنطقة اخلان - برج املنازل تاور 2 - باإمارة ال�سارقة 

قطعة رقم 353/901 ملك مبنطقة اخلان - برج املنازل تاور 2 - باإمارة ال�سارقة 

قطعة رقم 354/901 ملك مبنطقة اخلان - برج املنازل تاور 2 - باإمارة ال�سارقة 

ح�سة يف القطعة رقم 144 ملك مبنطقة بوطينة باإمارة ال�سارقة 

تاريخ  من  ايام  �سبعة  خالل  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  االإحتادية  االإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك 
اإجراءات  االعالن يف حال وجود اي اعرتا�ض ويف حال تخلفكم عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر 

البيع يف غيابكم.   
رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن بالن�سر حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية االأول

يف الدعوى رقم 2022/374 جتاري م�سارف جزئي - حماكم دبي  
املعلن اإليه :  املدعى عليه/ را�سد حمد �سعيد الزفنه العفاري

 2022-374 بناء على قرار حمكمة دبي املوقرة وتكليفنا الأعمال اخلربة امل�سرفية يف الدعوى رقم 
جت���اري م�����س��ارف ج��زئ��ي امل��ق��ام��ة م��ن م�سرف ال�����س��ارق��ة االإ���س��الم��ي، فقد ح��ددن��ا ي��وم االأث��ن��ني املوافق 
االول عن بعد عرب تطبيق  اخلربة  اإجتماع  لعقد  ظهراً   12:45 ال�ساعة  متام  يف   18/04/2022

الرابط التايل : خالل  من  وامل�سموع  املرئي   ZOOM
Join Zoom Meeting : 

https://us05web.zoom.us/i/81839935440?pwd=MU9HTmlrQloyM3M5Vjl3SmpkMmpuUT09
Meeting ID: 818 3993 5440  Passcode : 445566
وعليه يتطلب ح�سوركم اأو من مبثلكم قانوناً حل�سور االجتماع املذكور وتقدمي كافة امل�ستندات املتعلقة 
اأي معوقات تقنية حتول دون  ا�ستف�سارات وحال وجود  اأية  ب�ساأن  باأول  اأوال  بالدعوى ومراجعة اخلبري 

ح�سور االجتماع يرجى التوا�سل على االرقام التالية ت : 042870047 - 0501663444
اخلبري امل�سريف / يون�س علی حممد ح�سن املال
رقم القيد احلاكم دبي : 208

اإعالن اإجتماع خربة 

70545 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/73430(
املنذر / ا�ض بي كيه للعقارات

املنذر اليه : اأقم�سة كابول
فان املنذر : ينبه على املنذر اليه باالتي

وما   15/03/2022 وحتى   20/01/2022 من  للفرته  دره��م   5123 مبلغ  امل�ستحق  �سداد   )1
ا�ستالمه  يوما من   30 وذل��ك خالل  ال�سداد  تاريخ  16/03/2022 حتى  تاريخ  ايجار من  ي�ستجد من 

هذا االنذار.
حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر خاليه من ال�سواغل مع �سداد  يف  امل�ستاجره  العني  اخالء   )2

فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�سه. 
و بخالف ذلك �سي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا   )3

ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه مع االخالء التام
مع حفظ كافة احلقوق االخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقة واحلاليه وامل�ستقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/73438(
املنذر : ا�ض بي كيه للعقارات

املنذر اليه : �ستار روز خلدمات التعهدات ال�سحية و العالجية
فان املنذر ينبه علي املنذر اليه باالتي

1( �سداد امل�ستحق مبلغ 10494 درهم عن اعمال �سيانه ح�سب التقرير وقيمة ايجار 6 ايام الزمة 
لعمل ال�سيانه و ذلك خالل 5 يوما من ا�ستالمه هذا االنذار.

2( اخالء العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر خاليه من ال�سواغل مع 
�سداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�سه.

3( و بخالف ذلك �سي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر 
اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه مع االخالء التام

مع حفظ كافة احلقوق االخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه واحلاليه وامل�ستقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/76709(
املنذرة :كي بي ام جي لوار جلف ليمتد )فرع دبي(

املنذر اإليه : نا�سيونال جلف لالإن�ساءات �ض.ذ.م.م )جمهول حمل االإقامة(
فاأن املنذرة تنبه على املنذر اإليها واخرون ب�سرورة الوفاء بالتزاماتهم على نحو ما يوجبه ح�سن 
ل�سالح  اليها  املنذر  بذمة  املرت�سدة  املبالغ  ب�سداد  وذلك  التعاقدية  االلتزامات  تنفيذ  يف  النية 
املنذرة وقدرها 39،750،00 درهم )ت�سعة وثالثون األفا و�سبعمالة وخم�سون درهم اماراتي( 
5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وذلك خالل خم�سة  والفوائد القانونية بواقع 
اأيام من تاريخ الن�سر لهذا االأنذار. واال �ست�سطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القانونية قبل 
الر�سوم وامل�ساريف واالأتعاب  املديونيا املرت�سدة يف ذمتهم وكافة  اإليها للمطالبة بقيمة  املنذر 

والتعوي�سات اجلابرة لل�سرر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 695/2022/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859  

املدعى : جابر نعمة كينجر  
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة ان يف راندير�ض اأي/ ا�ض - وميثلها مديرها نيل�ض فيندر�سليف �سفته: مدعى عليه ، 2- �سركة مي�سيل فيندر�سليف هولدينج اأي 
بي ا�ض �سفته : مدعى عليه ، 3- �سركة ام اأي ? كي اأي انف�ست اأي بي ا�ض - وميثلها مديرها كار�ستني مي�سيل ومي�سيل فرانك �سفته : مدعى عليه ، 4- �سميث 
اند كني للو�ساطة العقارية - )�ض.ذ.م.م( �سفته : مدعى عليه ، 5- �سركة كاليتا انف�ست اي/ا�ض - وميثلها مديرها رينيه فيندر �سليف �سفته : مدعى عليه، 

عليه مدعى   : �سفته  ا�ض  بي  اأي  املريا  �سركة   -6
�سكاًل.  املاثلة  اال�سلية  التزوير  دع��وى  قبول  له:  الق�ساء  املوقرة  املحكمة  املدعي من عدالة  يتلم�ض  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
 &  05/4/2017 &27/03/2017 46/2017 جتاري كلي دبي واملوؤرخة يف  يف املو�سوع : الق�ساء برد وبطالن حما�سر اجلل�سات يف الدعوي رقم 
 07/08/2017 &  10/07/2017 &  19/06/2017 &  05/06/2017 &  17/05/2017 &  03/05/2017 &  17/04/2017
 &27/03/2017 واقعة التزوير يف م�ستندات ر�سمية وهي حما�سر اجلل�سات املوؤرخة يف  اإحالة  عليها.  ترتبت  التي  االآثار  وكافة   11/09/2017 &
 & 10/07/2017 & 19/06/2017 & 05/06/2017 & 17/05/2017 & 03/05/2017 & 17/04/2017 & 05/4/2017
وانتحال �سفة قانونية بالتزوير للنيابة العامة املخت�سة لالإتخاذ الالزم والتحقيق يف الواقعة وفقاً للمقرر قانوناً يف   11/09/2017 &  07/08/2017
مبقت�سى املواد 216، 217، 221 ، 222 من قانون العقوبات االحتادي رقم 2 ل�سنة 1987 وتعديالته. الزام املدعي عليه االول باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره 3،000،000 درهم تعوي�ساً مادياً ومعنوياً وادبياً ونف�سية وما فاتة من ك�سب وما حلق به من خ�سارة. اإلزام املدعي عليهم االويل بالر�سوم وامل�سروفات 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 18-04-2022 ال�ساعة 09:00 �سباحا ويقت�سي ح�سوركم اأمام اإدارة الدعوى االبتدائية )الثانية 
ع�سر ( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اإليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين - خدماتنا االلكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا 

فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االقل.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001925 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بدر الدين خان حممد نور اأحمد خان -جمهول حمل االإقامة :   
الواحد  اليوم  دائرة   1925/2021 الدعوى رقم  التمويل )�ض.م.ع( يف  دار  �سركة  املدعي /  بان  نعلمكم 

التجارية الرابعة - قد رفع الدعوى املذكورة يطالب فيها : 
الزام املدعي عليهم بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 37،461.12 حتى تاريخ 2021/9/29 مع الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية الفائدة االإتفاقية وقدرها %24 من تاريخ 2021/9/30 وحتى ال�سداد 
وبال  املعجل  بالنفاذ  م�سمول  بحكم  املحاماة  واتعاب  وامل�سروفات  بالر�سوم  عليه  املدعي  الزام  مع  التام 
ال�سارقة املحكمة  اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/4/20 كفالة. انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 7( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/4/11 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001696 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ساه نواز خان راجا ن�سار احمد خان - جمهول حمل االإقامة :   
نعلمكم اأن املدعية اجرة االإمارات ذ م م 

قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها باالتي : 
اأوال : نلتم�ض ت�سجيل الدعوى.  ثانيا : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 5684 درهم 
قيمة املخالفات املرورية واحلوادث التي ارتكبها.  ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/18 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
او  �سخ�سيا  الدعوى(  - مكتب رقم )مكتب مدير  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/4/5 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001692 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ساجاد ح�سني حممد واليات - جمهول حمل االإقامة :   
بناء على طلب املدعية : اجرة االإمارات 

مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   -: فيها  وتطالبك  الدعوى  عليك  اقامت  قد 
10334 درهم قيمة املخالفات املرورية واحلوادث التي ارتكبها.  -الزام املدعي عليه بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/18 اأمام مكتب 
 - �سباحا   9.30 ال�ساعة  متام  يف  املدنية   االإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من 
تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.   ينفذ اعالن 

املدعي عليه بالن�سر وبلغتي العربية واالجنليزية. حرر بتاريخ  2022/4/4 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001698 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نا�سر جاويد حممد �سليم  - جمهول حمل االإقامة :   
اعالن بالن�سر باللغتني العربية واالجنليزية 

رفعت املدعية / اجرة االإمارات - ذ م م 
�سد املدعي عليه / نا�سر جاويد حممد �سليم - اجلن�سية باك�ستان - تطالب فيها بالتايل : 

اأوال : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 9277 درهم قيمة ال�سلف ور�سوم ا�ستخراج رخ�سة 
القيادة والتدريب واملخالفات املرورية واحلوادث التي ارتكبها. ثانيا :  الزام املدعي عليه بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/18 اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - يف متام ال�ساعة 9.30 �سباحا - مكتب رقم 
على  وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )5 رقم  الدعوى  )مكتب مدير 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/4/7 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000850 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : وفاء عبدالعزيز الكوهي  
جمهول حمل االإقامة :   

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان 
5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 
الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  

حرر بتاريخ  2022/4/11 م.
مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000981 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علي احمد �سابر حممد الظنحاين  
جمهول حمل االإقامة :   

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/12 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ذبيان ل�سناعة االملنيوم والزجاج ذ م م  
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001550/ 
اإىل املحكوم عليه : ذبيان ل�سناعة االملنيوم والزجاج ذ م م    عماد ذبيان   طارق ذبيان  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ دي ا�ض ا�ض للحديد �ض ذ م م 

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 4612747
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سودرى تيمر عبا�س حممد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003906/ 

اإىل املحكوم عليه : �سودري تيمر عبا�ض حممد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ املجرة لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 6335  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - طوي العطني خلياطة املالب�س الن�سائية  
عري�سة  علی  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001020/ 

اإىل املحكوم عليه : طوي العطني خلياطة املالب�ض الن�سائية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ هالل الدين عبداحلكيم ، اجلن�سية بنجالدي�سي
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 897   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي يا�سني علی ح�سن علي   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000985/ 

اإىل املحكوم عليه :  علي يا�سني على ح�سن علي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة اال�سالمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 122750 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 70535
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - دار النوف لتنظيف املباين   
عري�سة  علی  امر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001888/ 

اإىل املحكوم عليه : دار النوف لتنظيف املباين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ رينا بيجم �سلطان �سكدر ، اجلن�سية : بنجالدي�ض  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 824  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001770/ 

اإىل املحكوم عليه : عاطف قادر حمي الدين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة اال�سالمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 29930 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0001374  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : عائ�سة عبداحلميد بت باك�ستاين / اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي �سركة فاك�سون العقارية ذ م م �سوداين اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0

)�سبعة  درهم   7595 مبلغ  الطالبة  اىل  توؤدي  بان  املقدم  بالزام  ناأمر 
اآالف وخم�سمائة وخم�سة وت�سعون درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست 

ما عدا ذلك. 
حرر بتاريخ 2022/4/5 

حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
يف  الدعوى رقم 2021/464 جتاري جزئي - الفجرية 

املدعي / اميك�ض )ال�سرق االو�سط( �ض م ب )م(  
املعلن اإليه / املدعى عليه / �سعيد �سالح على �سالح املحرزي  

يف الدعوى رقم )2021/464( جتاري جزئي - الفجرية  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة الفجرية املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اجلمعة 

املوافق 2022/04/15 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد االإجتماع االأول للخربة عن بعد وميكنكم 
expert@alsharid.com التوا�سل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية

تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 

بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 
املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 

اخلبري /  �سارة را�سد املن�سوري  
رقم القيد مبحاكم دبي 564

رقم القيد بوزارة العدل 157 

 دعوة حل�سور
   االجتماع االأول للخربة
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العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2309/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 8037/2021 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )1.031.961.09( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : را�سمى دوجال هارجا�ض دوجال
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الق�سي�ض االوىل - دبي - �سارع الق�سي�ض االوىل - مبنى 1 - 

�سقة 101
املطلوب اإعالنه : 1- تران�ض جلف للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )1031961.09( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1944/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/6959 عمايل جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )28102( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سعيد عيظه الربيكي
عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�ض اخلان - مبنى ا�سا�ض - 

�سقة 504 - بجوار م�سرف ال�سارقة اال�سالمي
املطلوب اإعالنه : 1- عبداحلفيظ عبدالعزيز بهتى - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )28102( درهم اىل طالب  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:572/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

الفائدة  ب�سداد مبلغ )285072.90( درهم مع  املدعي عليه  بالزام  االمر  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
القانونية 12% والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:هوم اآيتمز لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع االحتاد - مبنى بزن�ض افنيو - �سقة 809 - خلف 

وكالة ني�سان - وميثله:ح�سن عبداهلل حممد اآل علي
املطلوب اإعالنه :  1- دبي للهند�سة املدنية �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

ب��ت��اري��خ:2022/3/5 - بالزام  اأداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية  اأم��ر  ا�ست�سدار  مو�سوع االإع��الن :طلب 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )285.072.90( درهم مائتان وخم�سة وثمانون الف واثنان و�سبعون  املدعي عليها  
درهم وت�سعون فل�ض والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزامها 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه  بح�سب 

االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:641/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

واربعة  الفا وثمامنائة  و�ستون  اداء مببلغ )261.884( درهم مائتان وواحد  امر  ا�ست�سدار  : طلب  الدعوى  مو�سوع 
وثمانون درهما مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام مع �سمول القرار 

بالنفاذ املعجل - اوال الوقائع . 
املدعي:درميز واي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

هاتف   - م�����ك�����اين:3765997073   138 رق���م  - مكتب  ال��ن��ا���س��ري��ة  مبنى  دم�����س��ق  ���س��ارع  الق�سي�ض  دب���ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
رقم:971558640610+ - فاك�ض:971042558412+ - �ض.ب:48412 دبي 

 بريد الكرتوين:dreamswaytech@gmail.com - وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل
املطلوب اإعالنه :  1- نوريتا لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

املدعي  بالزام  اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/3/15 -  اأمر  ا�ست�سدار  االإع��الن :طلب  مو�سوع 
عليها  بان توؤدي مبلغا وقدره )261.884( درهم مائتان وواحد و�ستون الفا وثمامنائة واربعة وثمانون درهما والفائدة 
القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 300 درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه  بح�سب االحوال وفق 

االحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70459

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:758/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

مو�سوع الدعوى : مطالبة مببلغ )131.905.03( درهم باال�سافة للفائدة مبقدار 12% مع الزامها مبا يقابل 
ن�سبة 1% �سهريا من املبلغ امل�ستحق حتى متام ال�سداد .

املدعي:م�سرف ال�سارقة اال�سالمي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �سارع حممد بن را�سد بوليفارد - مبنى برج بوليفارد 

بالزا 2 - �سقة 1903 - وميثله:يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي
املطلوب اإعالنه :  1- �سيخة حممد علي حممد البلو�سي  -  �سفته : مدعى عليه

مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/1/24 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/م�سرف ال�سارقة اال�سالمي بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ )131.905.03( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 
2021/31/31 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

70545

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:733/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )492.425.94( درهم اربعمائة واثنان وت�سعون الفا 
واربعمائة وخم�سة وع�سرون درهما واربعة وت�سعون فل�سا ، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2015/9/14 وحتى متام ال�سداد 
مع الزامهم بتعوي�ض املدعية مببلغ التعوي�ض عن التاأخري عن امتام االعمال واملقدرة مببلغ )10.000( درهم اماراتي عن كل يوم 
من تاريخ التوقف حتى تاريخ ف�سخ العقد يف:2015/8/16 ويف جميع االح��وال بالزام املدعي عليهما بالطلبات اعاله مع الزامهما 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:مدر�سة االحتاد اخلا�سة

عنوانه:االمارات - امارة دبي - املمزر - ديره - دبي - عنوانها املختار مكتب بي ا�ض ايه احمد بن هزمي - �سارع ال�سيخ زايد - املركز 
املايل العاملي - بوابة رقم 3 - الطابق ال�ساد�ض مكتب رقم 605

املطلوب اإعالنهم :  1- جزيرة ال�سم�ض للمقاوالت ذ.م.م 2- اح�سان احمد ح�سن فروتن 3- احمد حممد قناوي من�سور  -  �سفتهم 
: مدعى عليهم

ل�سالح/مدر�سة  اع��اله  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/4/4 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم    : االإع��الن  مو�سوع 
االحتاد اخلا�سة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )مليون وثالثمائة واربعة وثالثون الفا واربعمائة 
وثمانية ع�سر درهما واربعة وخم�سون فل�سا والفوائد القانونية بواقع 5% �سنويا وذلك من تاريخ اال�ستحقاق قيد الدعوى احلا�سل 
يف بتاريخ:2021/3/6 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

70021 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2502/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136

وبيع  جرد  مهمته  تكون  لل�سركة  م�سفي  وتعيني  لها  ف��روع  واي  عليها  املدعي  ال�سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املال وتوزيع  راأ�ض  ال�سركة وا�ستيفاء حقوقها والوفاء بديونها واخت�سا�ض كل �سريك فيها مببلغ يتنا�سب مع ح�سته يف  موجودات 

الربح واخل�سارة على ال�سركاء بالن�سب املتفق عليه بالعقد .
املدعي:جرا�سيو�ض فورتادو مولكي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى مكاتب ال�ساحة - ب:�سقة جناح رقم 313 - برج خليفة
وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي

املطلوب اإعالنهما :  1- يونيفري�سال �ستيل �ض.م.ح 2- روبرت جوليان فورتادو  -  �سفتهما : مدعى عليهما
مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/2/23 اوال:بحل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها الثانية 
)يونيفري�سال �ستيل �ض.م.ح( وتعيني اخلبري املخت�ض ب�سوؤون ال�سركات �ساحب الدور يف اجلدول م�سفيا لها وذلك بجرد كافة اأ�سول 
وميزانيتها  ال�سركة  باموال  قائمة مف�سلة  ال�سركة حترير  وعلى مدير  التزامات  عليها من  وما  مالها من حقوق  ال�سركة وح�سر 
وما لها من حقوق لدى الغري وما عليها من التزامات وديون وتكليف امل�سفي ببيع موجودات ال�سركة بطريق املزاد العلني وايداع 
ح�سيلة البيع يف احد امل�سارف حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفية واخطار دائني ال�سركة وت�سفية جميع الديون امل�ستحقة على ال�سركة 
وتوزيع ماي�ستبقي من اموال على ال�سركاء كل بح�سب ح�سته وعلى امل�سفي عند انتهاء الت�سفية �سهر هذا احلكم وحددت مبلغ ع�سرة 
االف كاأجر للم�سفي ت�ساف على عاتق الت�سفية - ثانيا:يلزم اطراف الدعوى بالر�سوم وامل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 70021
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:811/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم 404

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )642.600.00( درهم �ستمائة اثنني واربعون الف 
و�ستمائة درهم والفوائد القانونية التاأخريية بواقع 5% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام الزام املدعي عليها 

بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة الروابي لالألبان �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - اخلوانيج االوىل - دبي - �سارع �سارع العيا�ض - مبنى �سركة الروابي لالألبان - �سقة الروابي 
لالألبان - بالقرب من دوار اخلوانيج وم�سجد اخلوانيج

وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب اإعالنه :  1- دلتا وينجز للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )642.600.00( 
اال�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من   %5 بواقع  التاأخريية  القانونية  والفوائد  درهم  و�ستمائة  الف  واربعون  اثنني  �ستمائة  درهم 
االثنني  ي��وم   جل�سة  لها  وح��ددت   ، املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  عليها  املدعي  ال��زام  التام  ال�سداد  حتى 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�سور  التقا�سي عن بعد لذا  ال�ساعة:09:00 �سباحا يف قاعة  امل��واف��ق:2022/4/18 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اعالن بالن�سر        
 793/2022/60 امر اأداء 

اإعان اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سبي�سل�ست لينك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م   - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :الفالح للخدمات االمنية ذ.م.م

وميثله:مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي 
بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/3/31  ا�ست�سدار امر  طلب 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )50700.02( درهم خم�سون الف و�سبعمائة درهم واثنان 
فل�ض - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب 

االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

اعالن بالن�سر    
                  يف  املنازعة رقم:344/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
مو�سوع املنازعة : الئحة نزاع للمطالبة بف�سخ عقد املقاولة ورد مبلغ وقدره )30.780( درهم 
املطالبة وحتى متام  تاريخ  القانونية 5% من  والفوائد  درهم  و�سبعمائة وثمانون  الفا  ثالثون 

ال�سداد . 
املتظلم:حممد ر�سول كزرونى - واخرون

عنوانه:
املطلوب اإعالنه :  1- �سفقت علي منري ح�سني  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع االإعالن :  قرار منهي للخ�سومة قررنا مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سدهما بان 
القانونية  والفائدة  دره��م  وثمانون  و�سبعمائة  ال��ف  ثالثون  مبلغ  للمتنازع  بالت�سامن  يوؤديا 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2022/2/4 وحتى متام ال�سداد وبالزامهما 

بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
 اعالن حكم بالن�سر

1572/2021/361 ا�ستئناف اأمر اأداء  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
ان  ����ض.ذ.م.م - جمهول حمل االقامة مبا  اىل حمكوم عليه /1- �سبيكون 
املحكوم له / �سينتور لتجارة الكهربائيات �ض.ذ.م.م - نبلغكم بقيد امل�ستاأنف 
بقيد الق�سية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�سادر يف اأمر االأداء املقيد 
من قبلكم . حكما مبثابة احل�سوري قابال للطعن خالل �ستني يوما اعتبارا 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع���الن.  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70021 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  اال�ستئناف رقم:737/2022/305 ا�ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية اخلام�سة رقم 265
جزئي  جت���اري  رق������م:4263/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:لي�ض بالن االمارات الدارة االأ�ساطيل لي�ض بالن االمارات ذ.م.م

عنوانه:امارة ابوظبي م�سفح م 4 ق 8 املالك �سركة االمارات لال�ستثمار
وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي 

املطلوب اإعالنهما :  1- مارات كهايرولني 2- اكوكون تكنولوجيز م.د.م.�ض  -  �سفتهما : م�ستاأنف 
�سدهما

مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/4263 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/4/21  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد 

، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70392

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2022/6530
املنذر :  م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي.

املنذر اإليه  :  حممد ريا�ض باتاكاري كاياناداث      .
نتيجة  دره��م   )111،321.17( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم  ) 57271 / خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) تويوتا لند كروزر _ 
اأ�ستي�سن ( موديل )2015( _ لون )اأبي�ض لوؤلوؤي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر

�سادرة عن حمكمة حمكمة الفجرية االحتادية ، املحكمة االبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم FUCFICIPOR2021/0000457 ، جتاري )جزئی(

اإىل املحكوم عليه / �سركة حازم ل�سيانة املباين واملقاوالت
العنوان: 9270565

يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2021/11/23 ب��ت��اري��خ  ب��اأن��ه  علما  نحيطكم 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح كابارول للدهانات �ض ذ م م ، بالتايل : حكمت 
 20622 املحكمة مبثابة احل�سوري : باإلزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
درهم )ع�سرون القا و�ستمائة واثنان وع�سرون درهما( والفائدة بواقع 6% �سنويا من 

تاريخ املطالبة وحتى ال�داد التام ومائتي 200 درهم اتعاب حماماة .
القا�سي حمجوب عبداهلل عثمان
حمكمه الفجرية االحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 70392
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/67918(
املنذرة : �سركة املها لتجارة مواد البناء )�ض.ذ.م.م(.

املنذر اإليهما : 1- �سركة كمال خواجة ملقاوالت البناء ذ.م.م
االإقامة( حمل  )جمهول   - خواجة  ح�سن  ح�سنى  كمال   -2

ينذر املنذر، املنذر اإليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته مبلغ وقدره 1،267،389.47 درهم )مليون درهما مائتان 
واملنذر  املنذرة  بني  جتارية  تعامالت  نتيجة  فل�سا(  واأربعون  �سبعة  درهما  وثمانون  ت�سعة  ثالثمائة  الفا  و�ستون  �سبعة 
اإليهما اأقام املنذر اإليه الثاين ب�سفته املخول بالتوقيع عن املنذر اإليها االأوىل باإ�سدار عدد 2 �سيكات بنكية االأول مببلغ 
460،544 م�سحوب على بنك اخلليج فرن�سا والثاين مببلغ وقدرة 460،544 م�سحوب على البنك العربي ، ل�سالح 
 346،301 املنذرة باالإ�سافة اىل فواتري �سراء نتيجة املعامالت التجارية مرت�سد بذمته ل�سالح املنذر مبلغ وقدرة 
درهم ثالثمائة �ستة واأربعون الفا ثالثمائة وواحد درهم .ليكون اإجمايل املبلغ املرت�سد بحق املنذر اليه مبلغ وقدرة 
واأربعون  �سبعة  درهما  وثمانون  ت�سعة  ثالثمائة  الفا  و�ستون  �سبعة  مائتان  درهما  )مليون  درهم   1،267،389.47
فل�سا( من املتح�سل نتيجة ال�سيكات البنكية وفواتري ال�سراء. وذلك يف خالل خم�سة ايام من تاريخ االإنذار العديل واإال 
�سن�سطر التخاذ االإجراءات القانونية الالزمة وفقاً لالجراءات املعمول بها للحفاظ على حقوق موكلنا و ومطالبتكم 

باملبلغ املرت�سد يف ذمتكم ال�سالف ذكرة مع اإلزامكم بكافة امل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/67889(
املنذرة : �سركة املها لتجارة مواد البناء )�ض.ذ.م.م(.

املنذر اإليهما : 1- ماجيك كري�ستال لالإ�ساءة الكهربائية ) �ض.ذ.م.م( .
االإقامة( حمل  )جمهول   - �سفاريني   حممد  زكى  كمال   -2

درهم  وقدره164.218  مبلغ  بذمتة  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر،  ينذر 
مائة واأربعة و�ستون الف ومائتان وثمانية ع�سر درهم(، والذي ميثل قيمه ال�سيكات املرتدة 
املنذرة.  اليهما ل�سالح  املنذر  اأ�سدرها  التي  اأبوظبي االإ�سالمي  العربي وم�سرف  البنك  من 
وذل���ك يف خ��الل خم�سة اي���ام م��ن ت��اري��خ االإن����ذار ال��ع��ديل واإال �سن�سطر الت��خ��اذ االإج����راءات 
بها للحفاظ على حقوق موكلنا و ومطالبتكم  املعمول  القانونية الالزمة وفقاً لالجراءات 
اإلزامكم  املرت�سد مع  باملبلغ  االأداء  امر  وا�ست�سدار  ذكرة  ال�سالف  ذمتكم  املرت�سد يف  باملبلغ 

بكافة امل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
اإعـالن للح�سور اأمـام اخلبـرة بالن�سر

بالدعوى رقم 92 ل�سنة 2022 نزاع تعيني خربة
مركز الت�سوية الودية للمنازعات لدى حماكم دبي 

اإىل املتنازع �سدها االأوىل / ويكيد تينت�ض )�ض.ذ.م.م(
املتنازع �سدها الثانية / فلو �سوليو�سنز للتربيد والطاقة �ض.ذ.م.م 

تنفيذاً لقرار مركز الت�سوية الودية للمنازعات لدى حماكم دبي االبتدائية املوقرة فقد مت ندبي ب�سفتي خبري تاأمني يف 
الدعوى رقم 92/2022 نزاع تعيني خربة املقامة �سدكم من املتنازعة / �سركة عمان للتاأمني . وعليه فقد مت حتديد 
بح�سراتكم  اإنعقاده  املزمع  اخلربة  الإجتماع  موعداً  �سباحاً   11:00 ال�ساعة   20/04/2022 املوافق  االأربعاء  يوم 
التايل : جلف  التوا�سل معنا على عنوان مكتبنا  » زووم لذا يرجى   ZOOM« االإت�سال  عن بع�د من خالل من�سة 
ان�سورن�ض كون�سلتنج الكائن باإمارة دبي – ديرة مركز االأعمال الذهبي - ت / - 2825255 - 04 اأو من خالل الربيد 
االلكرتوين :- expert@gicadvice.com وح�سور االجتماع املحدد من خالل ال�سغط على الرابط التايل :
https://us04web.zoom.us/j/74631971224?pwd=bEZVejZhcjIxRmx5R11scmJaeWk3QT09
لذا يرجى احل�سور باملوعد واإر�سال امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علماً باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور فاإن 

اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقاً لل�سالحيات املخوله لها قانوناً.
امل�ست�سار / �سالح �سامل احلليان

اخلبري املنتدب      

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

البيع  يف  يرغب  الهند،  اجلن�سية:  احمد  بلينتفيدي  يو�سف   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�سيد: �سابره حممد على حمزه تيفار 
ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سام(  مدينة  )مطعم  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،  اجلن�سية:   - كاالتيل 
تعديالت  بال�سارقة،  االقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من   )747073( رقم  رخ�سة  مبوجب 

اخرى: تغري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13518 بتاريخ 2022/4/13 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ال�سيد : حممد ح�سن مو�سى احمد - اجلن�سية: بنغالدي�ض،  باأن  ليكن معلوما للجميع 
حممد  ال�سيد:  اإىل  وذلك  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )%100( 
فريد اودين جوالم م�سطفى - اجلن�سية: بنغالدي�ض، يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا بيت 
القهوه( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )604632( ال�سادرة من دائرة 
التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

Date 13/ 4/ 2022  Issue No : 13518
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication of Payment
In Execution No. 207/2022 / 2309 - Commercial Execution

In the Eighth Execution Circuit No.229
Execution Subject: Execution of the issued judgment, lawsuit No. 8037/2021, 
a payment order, to pay the executed amount of (DHs 1.031.961.09), including 
fees and expenses.
Plaintiff: Rashmi Duggal Harjas Duggal
Address: UAE - Dubai - Al Qusais 1- Dubai - Al Qusais 1 St - Building 1 - Flat 
No.101
Defendant : Trans Gulf Technical Services (L.L.C), Capacity as a Defendant
Notification Subject: she has filed the above-mentioned executive lawsuit against 
you and obligated you to pay the executed amount of (DHs 1.031.961.09) to 
the Plaintiff or the court treasury. Accordingly, the court will initiate executive 
procedures against you in the event of non-compliance with the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by: Nadia Zahran Al-Jashmi

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 
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Date 13/ 4/ 2022  Issue No : 13518
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0002169 Civil/ Partial

To Defendant: Filisidad Dilos Santos Unknown place of residence:
Kindly be noted that the plaintiff: Marriecris Salguero Garcia has filed the 
above mentioned case requesting you with the following:
- Bind the defendant to pay AED 25181.19
- Bind the defendant to return the credit card and cheques
- Notify the defendant with the hearing and statement
- The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229, section 
(5) of the civil procedure law.
You are requested to attend the hearing on 26/04/2022 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office) in 
person or to be represented by a legal attorney to submit a plea along with all 
documents within 10 days of the date of publication in order to consider the 
above- mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Hamid Abdalla Alasidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70535 Date 13/ 4/ 2022  Issue No : 13518
Notification by publication

Advertisement claiming to be published
At the Case Management Office, Sharjah Federal Court, 

Federal Civil Court of First Instance,
in Case No. SHCFICIREA2022/0001696 Civil (Partial)

To the defendant: SHAHNAWAZ KHAN RAJA NISAR AHMED
Unknown place of residence:
We notify you that the plaintiff/ Emirates cab LLC has filed the above mentioned case and 
claiming the below:
First: -Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 5,684 dirhams the value of 
the traffic violations, and the accidents he committed.
Second: Obligating the defendant to pay fees, expenses, and attorney fees
You are mandated to attend the hearing on 18/04/2022 before the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office) in 
person or through an authorized reprsentative, and submit response memorandum to the case 
attached with all Documents - as a defendant, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in order to consider the case whose number is mentioned above.
Judjical services office
HAMID ABDULLAH ALSAIEDY
Issued on 05/04/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 13/ 4/ 2022  Issue No : 13518
Notification by publication

Advertisement claiming to be published
At the Case Management Office, Sharjah Federal Court, 

Federal Civil Court of First Instance, 
in Case No. SHCFICIREA2022/0001698 Civil (Partial)

To the defendant: Nasir Javed Muhammad Saleem   Unknown place of residence:
Publication in Arabic and English.
The plaintiff/ Emirates cab LLC raised against the defendant/Nasir Javed Muhammad 
Saleem - Nationality of Pakistan, claiming the below: First: -Obligating the defendant to 
pay the plaintiff an amount of 9,277 dirhams the value of the advanced amount and the fees 
for obtaining a driving license, training, traffic violations, and the accidents he committed. 
Second: Obligating the defendant to pay fees, expenses, and attorney fees. You are mandated 
to attend the hearing on 18/04/2022 before the Case Management Office, Sharjah Federal 
Court, Civil Court of First Instance, at 09:30 am - Office No. (Case Manager Office No. 5) in 
person or through an authorized reprsentative, and submit response memorandum to the case 
attached with all Documents - as a defendant, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in order to consider the case whose number is mentioned above.
Judjical services office
Aisha Ali mohammed
Issued on 07/04/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 13/ 4/ 2022  Issue No : 13518
Notification by publication

Advertisement claiming to be published
At the Case Management Office, Sharjah Federal Court, 

Federal Civil Court of First Instance, 
in Case No. SHCFICIREA2022/0001692 Civil (Partial)

To the defendant: Sajjad Hussain Muhammad Walayat
Unknown place of residence:
As per the plaintiff/ Emirates cab LLC request for filling the case claim the below:
Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 10,334 dirhams the value of the 
traffic violations he committed. Second: Obligating the defendant to pay fees, expenses, 
and attorney fees. You are mandated to attend the hearing on 18/04/2022 before the Case 
Management Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, at 09:30 am - Office 
No. (Case Manager Office No. 5) in person or through an authorized reprsentative, and submit 
response memorandum to the case attached with all Documents - as a defendant, within a 
period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider the case whose 
number is mentioned above.
Publication must done in Arabic and language.
Judjical services office
Aisha Ali mohammed
Issued on 04/04/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392
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•• اأبوظبي-الفجر

االأوىل من  الن�سخة  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  اأط��ل��ق��ت   

ال�سينما  �سل�سلة  اأف��الم  بعر�ض خا�ض الأحد  “رم�سانيات” 
العربية املعا�سرة “�سينمانا” يف مركز الفنون.

االأح������داث  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  “رم�سانيات”  ف��ع��ال��ّي��ات  ت�����س��م 

اأبوظبي  ت�ست�سيفها ثالثة من موؤ�س�سات جامعة نيويورك 
نيويورك  جامعة  ومعهد  الفن  ورواق  الفنون  مركز  وه��ي 
املبارك،  اأ���س��ب��وع خ��الل �سهر رم�����س��ان  اأب��وظ��ب��ي على م��دى 
باجلامعة.  ال�سرقية  ال�ساحة  يف  م�سرتك  �سحور  يتبعها 
يرجى زيارة موقع “رم�سانيات” لالإطالع على الربنامج 

وكل التفا�سيل.
تت�سمن الفعاليات:

معهد جامعة نيويورك اأبوظبي
اخليُل والليُل والبيداء

الرئي�سية:  القاعة  م�ساء،  والن�سف  التا�سعة  يف  اأبريل   13
عر�ض جماين مع �سرورة احلجز م�سبقاً

الدكتور  �سعادة  اأبوظبي  نيويورك  ي�ست�سيف معهد جامعة 
علي بن متيم رئي�ض مركز اأبوظبي للغة العربية، مب�ساركة 
اأ����س���ت���اذ ك��ر���س��ي ال�����س��ي��خ زايد  ال���دك���ت���ور ب����الل االأرف������ه يل، 
يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  واالإ�سالمية  العربية  للدرا�سات 
بريوت وزميل باحث اأول يف مكتبة االأدب العربي يف جامعة 
نيويورك اأبوظبي، حول اأبو الطّيب املتنبي الذي يعترب من 
�سعر  من  مقتطفات  املنا�سبة  تت�سمن  العرب.  �سعراء  اأه��م 
للغة  اأب��وظ��ب��ي  اإ���س��دارات مركز  م��ن  بع�ض  وت��وزي��ع  املتنبي 

العربية.

مركز الفنون
بوم ديوان وندودزو خماتيني وجان-مي�سيل بيلك

 “ الزرقاء  القاعة  م�ساء،  والن�سف  التا�سعة  يف  اأبريل   14
150 درهماً “ 75 درهماً لل�سباب

بني  ح��وار  يف  اخلليج  اإيقاعات  على  رم�سان  اأج���واء  عي�سوا 
عر�ض  م��ع  اجل���از،  ومو�سيقى  املحلية  املو�سيقية  التقاليد 
املتحدة”  العربية  االإم���ارات   - “الكويت  دي��وان  ب��وم  لفرقة 
ال��رتاث املو�سيقي د. غازي  ال��ع��ازف وامل��وؤل��ف وع��امل  بقيادة 
املليفي باال�سرتاك مع ندودوزو خماتيني “جنوب اأفريقيا” 
وجان مي�سيل بيلك “فرن�سا - الواليات املتحدة االأمريكية 
- كندا” ُيرّكز على الدور الثمني للحوار يف حتقيق التفاهم 

وال�سالم واإيجاد احللول.
 �سيمون �ساهني

اأبريل يف التا�سعة والن�سف م�ساء، القاعة الرئي�سية “   15
150 درهماً “ 75 درهماً لل�سباب

عر�ض �ساحر الأروع املعزوفات العربية
يوؤديها املو�سيقار �سيمون �ساهني عازف العود والكمان برفقة 
فرقته املو�سيقية التي ت�سم ن�سيم االأطر�ض )الت�سيلو( وليث 
�سديق )الكمان( وطارق رنتي�سي )الالإيقاع( وفرا�ض زريق 

)القانون( وغادة غامن )الغناء(.
 

رواق الفن
]عر�ص حي: انعكا�ص ميدو�سا

اأبريل يف التا�سعة والن�سف م�ساء، رواق الفن يف جامعة   16
ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي :ع��ر���ض جم���اين م��ع ����س���رورة احلجز 
م�سبقاً.تابعوا معنا عر�ض “حماكاة ميدو�سا” الذي تقدمه 
كارييلو ومروان  كون�سيتا  بامل�ساركة مع  ك��اواي  كيوري  لكم 
غنيم، وهو عر�ض حي يتفاعل مع اأعمال معر�ض “تكوين 
زاده وح�سام  زاده ورك��ن��ي ح��ائ��ري  رام���ني ح��ائ��ري  ع���ذري: 

رحمانيان” الذي يقيمه رواق الفن حالياً.
ت��ك��وي��ن ع����ذري: رام���ني ح��ائ��ري زاده ورك��ن��ي ح��ائ��ري زاده 

وح�سام رحمانيان.
جامعة  يف  ال��ف��ن  رواق  يف  ي��ون��ي��و   12 اإىل  ق��ائ��م  امل��ع��ر���ض 

نيويورك اأبوظبي : معر�ض جماين
ي��ق��دم رواق ال��ف��ن ب��ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ع����دداً من 
من  اجل��دي��دة  العمل  �ساعات  خ��الل  والفعاليات  اجل���والت 
الثانية ظهراً اإىل العا�سرة م�ساء  طيلة ال�سهر املبارك. من 
�سهر  خ��الل  ي��وم  كل  من  م�ساء  العا�سرة  اإىل  ظهراً  الثانية 

رم�سان املبارك.

جامعة نيويورك اأبوظبي تطلق الن�ضخة االأوىل من »رم�ضانيات«

�سدرت رواية “الليايل العمياء” للكاتب م�سطفى �سليم عن من�سورات 
للكتاب  ال��دويل  القاهرة  معر�ض  يف  ت�سارك  اأن  املقرر  وم��ن  الربيع، 
النف�سية واالجتماعية  2022، وتناق�ض الرواية عدًدا من الق�سايا 
اأزماته  عرب بطلها الذي يعاين حتت وط��اأة االكتئاب، بعدما تنفجر 
لتنقلب  ال��ث��دي،  ب�سرطان  زوجته  اإ�سابة  و�سط  وجهه،  يف  النف�سية 
حياته راأ�ض على عقب يف حماولة لرتميم ذاته من جهة، ودعمها من 

اأخرى؛ ليخلق �سراًعا يولد العديد من االأحداث العا�سفة.
النف�سية،  الكتابة  تيار  اإىل  تنتمي  “الرواية  �سليم:  م�سطفى  يقول 
وتر�سد دراميا عددا من الق�سايا االجتماعية والنف�سية بينها دوائر 
القهر التي ال تنتهي، وف�ساد االأرواح الذي �سار وباًء اأ�ساب الكثريين، 
فبطلها يعمل �سحفيا، االأم��ر الذي مّكن ال��راوي من االط��الع على 
كثري مما يدور يف الكوالي�ض، التي مل يحتملها عقله ف�سقط يف اأزمة 
اإذ  متنوعة،  درامية  وا�سعة خللق حاالت  اآفاقا  اأمامه  فتحت  نف�سية، 
يقع راغب دروي�ض، بطل العمل يف اأزمة �سحية ت�سقطه يف عدد من 
املتاهات الذهنية والنف�سية، ليكت�سف كم يعاين اغرتابا روحيا يحيل 
بها  ير�سد  تاأمل  م�سافة  على  ليقف  الواقع،  االندماج يف  وبني  بينه 

االأحداث على نحو مغاير”.
اأ�سهمت يف روؤيته  املعرفية واملهنية  البطل  “مرجعية  ي�سيف �سليم: 
تفا�سيل احلياة اليومية بعني ثالثة، اأ�سهمت بدورها يف خلق حاالت 
�سردية متعددة الداللة والتاأويل، وجعلت من مر�سه النف�سي نافذة 
ملناق�سة عدد من الق�سايا املتنوعة داخل الن�ض وفق ال�سياق ال�سردي 

الذي يقت�سيه”.
االأدبي  النقد  يف  ال��دك��ت��وراه  على  ح�سل  �سليم  م�سطفى  اأن  ي��ذك��ر 
فرع  الثقافية  دب��ي  املرايا” بجائزة  “�سفر  رواي��ت��ه  وف��ازت  احل��دي��ث، 
لتيار  اأي�سا  تنتمي  ق�س�سية  جمموعة  ول��ه   ،2013 ع��ام  ال��رواي��ة 
2020، وكتابان  “نفق �سري” �سدرت يف  النف�سية عنوانها  الكتابة 
اإبراهيم  �سدا�سية  يف  ال�سرد  بنية  واحل��ري��ة  “ال�سلطة  هما  نقديان 

الكوين”، و”املناظرة واحلجاج” عام 2019.

�ضدور رواية »الليايل العمياء« 
للكاتب م�ضطفى �ضليم

بعنوان  القاعود،  وال�سحفي حممود  للكاتب  رواي��ة  �سدرت 
على  اأحداثها  ت��دور  والتى  احلزينة”،  غرناطة  “ترنيمة 

ماأ�ساة االأندل�ض يف قالب من الرومان�سية.
حممود  ل��ع��ب  احلزينة”  غ��رط��ان��ة  “ترنيمة  رواي����ة  وف���ى 
احُلب،  االإن�سانية، عرب  النف�ض  تخ�ض  ق�سية  على  القاعود 
بعد  وفرحنا معها  لبطلتها  ت�سحك  احلياة  ب��داأت  اإذا  حتى 

انتكا�سات ع�سناها لها، �سدمتنا بالنهاية غري املتوقعة.
كلية  االأدب��ي فى  النقد  اأ�ستاذ  الوكيل،  �سعيد  الدكتور  وقال 
غرطانة  “ترنيمة  رواي���ة  ع��ن  �سم�ض  ع��ني  جامعة  االآداب 
ال��ق��ارئ م��ن فرط  ي��ري��د  ب��اه��رة ال  احلزينة”: ق��د ج���اءت 
جمالها اأن ينهي قراءتها، وزادتها اللغة القوية املكت�سبة من 
ف�ساحة العرب جماال، كما بدت الرواية حمكمة البناء تاأخذ 

باالألباب.

»ترنيمة غرناطة 
احلزينة« 

رواية ملحمود 
القاعود عن 

ماأ�ضاة االأندل�س

ت�سدر خالل اأيام الطبعة الثانية من رواية “حار�ض املوتى” للكاتب ال�ساب 
اإ�سالم عالء عن دار الهرم للن�سر،

االإمام  اإح���دى مقابر  وق��ائ��ع حقيقة حدثت يف  اأح��داث��ه��ا على  بنيت  وال��ت��ي   
ال�سافعي.

االجتماعية  الواقعية  الق�س�ض  حتت  تندرج  الرواية  اإن  عالء  اإ�سالم  وق��ال 
ل�سكان املقابر وحتديًدا يف منطقة االإمام ال�سافعي.

واأ�ساف اأن الرواية تدور حول �ساب مي�سور احلال، يتم�سك والداه بالعي�ض 
يف املقابر، الأنها بال تكلفة مادية تقريًبا، كما اأن وجودهم  بني املقابر ي�سمن 

لهم احل�سول على مبالغ �سهرية من اأ�سحابها.
واأ�سار اإىل اأن ال�ساب يا�سني بطل الرواية يواجه اأزمة كبرية فيما بعد بتطور 

االأحداث عندما يكت�سف اأن والده يعمل مع �سما�سرة �سرقة اجلثث،
 من اأجل ت�سهيل ا�ستخدامها يف االأعمال وال�سحر، مما يجعله يقع يف حرية 

كبرية هل يبلغ عن والده اأم ي�سمت ويرتك االأمور كما هي.
واأو�سح اأن فكرة الرواية جاءته اأثناء اإجناز م�سروع تخرجه من اجلامعة عن 
�سكان املقابر، حيث وجد اأن كثريا من النا�ض ي�سكنون مقابر االأمام ال�سافعي 

ويق�سون اأعمارهم بني املقابر.

�ضدور الطبعة الثانية من رواية »حار�س 
املوتى« الإ�ضالم عالء.. قريبا

•• اأبوظبي-الفجر:
اإدارة  للجنة  التابعة  ال�سعر  اأك��ادمي��ي��ة  اأ���س��درت 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
مرويات  م��ن  ���س��ع��ري��ة  “اأبيات  ك��ت��اب  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
جمع  االإمارات”،  يف  ال�سعرية  الن�سائية  الذاكرة 
التي  واإعداد الباحثة فاطمة الها�سمي “ليايل”، 
اعتمدت يف م�سادرها على جمموعة من املرويات 
الن�سائية  بالذاكرة  العالقة  االإماراتية  للق�سائد 
اإم���ارة  االم�����ارات وحت��دي��دا يف  دول���ة  ال�سعبية يف 
بطبيعة  خا�سة  ظواهر  من  حتمله  وما  اأبوظبي 

موا�سيعها ومفرداتها.
توثق الباحثة يف هذا الكتاب الذي جاء يف 152 
اأبيات  م��ن  ع���ددا  ال�����س��غ��ري،  ال��ق��ط��ع  م��ن  �سفحة 
يف  �ساعت  التي  القائل،  جمهولة  النبطي  ال�سعر 
موروثا  واأ�سبحت  كبري  ب�سكل  املحلي  املجتمع 
�سعبياً �سائعا يتداوله اجلميع...ترددها األ�سنتهم 

وحتفظها ذاكراتهم دون معرفتهم بقائلها.
اأنها  ال��دي��وان جند  وم��ن خ��الل قراءتنا االأب��ي��ات 
ت�سمنت خال�سة جتارب حياتية لقائليها، ب�سكل 
ب�سيط و�سائق يف الوقت نف�سه، وترتبط معانيها 
لتعك�ض  املحلية  بالبيئة  وثيقا  ارتباطا  ودالالتها 
واقع وطبيعة حياة �سكان االإمارات خالل العقود 
املرتبطة  املتينة  االإن�سانية  وال��ع��الق��ات  املا�سية 
اليوم  ا�ستخدامها  قل  األفاظاً  ت�سمنت  كما  بها، 
يف ال��ل��ه��ج��ة امل��ح��ك��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة..اأم��ا امل��ن��ه��ج الذي 
ال�سعرية  امل���روي���ات  ت��وث��ي��ق  ال��ب��اح��ث��ة يف  ات��ب��ع��ت��ه 
ال�سعرية  الن�سو�ض  ترتيب  على  معتمدا  فكان 
حني  يف  فيها،  العجز  قافية  بح�سب  ال��دي��وان  يف 
الن�سو�ض  لرتتيب  اأ�سا�سا  ال�سدر  قافية  ج��اءت 
بقافية  م�ستقلة  �سعرية  جمموعة  ك��ل  داخ��ل  يف 
ن�����ض �سعري  اأك���رث م��ن  ع��ج��زه��ا، ويف ح���ال ورود 
على قافية احلرف نف�سه يف العجز وال�سدر يتم 
ترتيبها وفق نظام االألف بائي الأول كلمة وردت يف 
الن�ض ال�سعري.وجاء عر�ض الن�سو�ض ال�سعرية 
اأول  يف  القافية  ح��رف  ترتيب  بح�سب  الكتاب  يف 
ال�سكل الذي  النظر عن  بيت من كل ن�ض بغ�ض 
اأبيات الن�ض  وردت عليه حروف القافية يف بقية 
نف�سه، واأ�سارت الباحثة يف هام�ض كل ق�سيدة اإىل 
ن�سو�ض  يف  اأحدثتها  التي  الب�سيطة  التغيريات 
جميعها  تتعلق  امل�����س��در،  ع��ن  امل��ن��ق��ول��ة  االأب���ي���ات 

بال�سكل وال مت�ض باملعنى وامل�سمون.
حر�ست الكاتبة يف خامتة الكتاب على ذكر اأ�سماء 

الن�سائية  العنا�سر  م��ن  جمموعة  وه��ي  امل�سادر 
الروائية  بذاكراتهن  ا�ستعانت  الالتي  االإماراتية 
املعربة  االأ�سيلة  ال�سعرية  ال���رثوة  ه��ذه  لتوثيق 
االإن�سانية  وقيمته  ال�سعري  امل���وروث  ه��وي��ة  ع��ن 
واأ�سلوب  ال�سعوب  ثقافات  عك�ض  يف  واحل�سارية 

حياتهم واالأخالق النبيلة ال�سائدة بينهم.

ال�سنوات  يف  اأ���س��درت  ال�سعر  اأك��ادمي��ي��ة  اأن  يذكر 
اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  االإ����س���دارات  م��ن  ع���دداً  املا�سية 
ت��وث��ي��ق امل�������وروث ال�����س��ع��ري ال�����س��ف��اه��ي يف دول���ة 
الذاكرة  حل��ف��ظ  م�سروعها  اإط����ار  يف  االإم������ارات، 
النبطي  بال�سعر  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ف��اه��ي��ة 

االإمارات.

اأكادميية ال�ضعر ت�ضدر »اأبيات �ضعرية من 
مرويات الذاكرة الن�ضائية ال�ضعرية يف االإمارات«
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تلعب دور اأرملة تهتّم برتبية اأولدها الثاثة يف )للموت2(

دجى حجازي: ال يزال امل�ضوار اأمامي طوياًل
ال�سينما متّر يف ظروف غري  اأن  التلفزيونية، خ�سو�ساً  الدراما  • هل قررِت الرتكيز على 

جيدة ب�سبب اأزمة )كورونا( ؟
لها على الدراما التلفزيونية، ولكن امل�سكلة اأن ال�سينما اللبنانية  - اأحب ال�سينما كثرياً واأف�سّ

ال تبيع.
؟ لبنان  خارج  ال�سينمائي  للعمل  يدفعك  اأن  ميكن  االأمر  هذا  • وهل 

- بل ال اأفكر مبثل هذه اخلطوة حالياً.
؟ )للموت(  م�سل�سل  من  الثاين  اجلزء  يف  امل�ساركة  على  �سّجعِك  الذي  • ما 

- اأكرث ما �سّجعني هو النجاح الكبري الذي حّققه اجلزء االأول، كما اأن دوري فيه جميل جداً 
وي�سكل حتدياً يل ويربهن اإذا كنُت اأملك قدرات متثيلية اأم ال، الأنه ال يعتمد على ال�سكل.

�ساركِت  التي  االأعمال  خالل  من  قدراتك  اإثبات  من  تتمكني  مل  اأنك  يعني  هذا  • وهل 
فيها قبله ؟

� لبناين وكان  اإي��راين  اأول فيلم �ساركُت فيه كان مع با�سم مغنية، وهو فيلم  - بلى ! 
يتطّلب قدرات متثيلية عالية. ويف الفيلم الثاين لعبُت دور اأم ُتختطف ابنتها وكان 
اأعمال كان فيها  اأبو �سقرا، عبده �ساهني وكارلو�ض ع��ازار، وكلها  مب�ساركة بديع 

حتدٍّ بالن�سبة اإيّل.
اإذا  ُيعرف  وال  ومبهمة،  غريبة  �سخ�سيًة  اأج�ّسد  )للموت(  م�سل�سل  يف  ولكن 

كانت جيدة اأم ال.
اأوالده��ا الثالثة وجُترب على العمل يف  اأرملة تهتّم برتبية  األعب دور  فاأنا 
اأنها �ساحبة  توؤمن لهم لقمة عي�سهم، كما  اأن  اأج��ل  اأك��رث من مهنة من 

�سخ�سية قوية، لكن نقطة �سعفها الوحيدة هي اأوالدها.
؟ االأم  دور  يظلمِك  • وهل 

- اأنا اأّم يف احلياة، ولدّي ولدان يف ال�15 وال�16 من العمر.
ويف م�سل�سل )للموت( ا�سطروا اأن يجعلوين اأكرب عمراً من حيث ال�سكل، كما 

اأنني ال اأ�سع )ميك اآب(، وال�سواد يحيط بعينّي احلمراوْين ب�سبب التعب.
؟ ال�سكل  على  يعتمد  ال  الدور  اأن  • تق�سدين 

- يف بع�ض املواقف اأظهر كامراأة جميلة. ولكنني يف غالبية م�ساهدي اأظهر واأنا 
اأرتدي العباءة ال�سوداء الف�سفا�سة، وال اأرّتب �سعري.

؟ عربياً  لالنت�سار  االأبواب  اأمامك  �سيفتح  العمل  هذا  اأن  تعتقدين  • وهل 
- يف املو�سم الرم�ساين املا�سي، ُعر�سْت علّي امل�ساركة يف عمل ولكنني لن اأذكر ا�سمه 
احرتاماً لل�سركة املُْنِتجة، كما ُعر�ض علّي خالل ت�سوير م�سل�سل )للموت( امل�ساركة 
الأن  عنه  اعتذرت  ولكنني  احل��ايل،  الرم�ساين  املو�سم  للعر�ض يف  اأحدهما  يف عملنْي، 
الت�سوير يف اأربيل يف حني اأنني كنُت م�سغولة بت�سوير )للموت( يف لبنان. كما اعتذرُت 
االأعمال،  النوع من  امل�ساركة يف هذا  اأح��ب  واأن��ا ال  �سيا�سية  الأن ق�سته  الثاين  العمل  عن 

خ�سو�ساً اأنني جديدة يف املجال ويجب اأن اأدر�ض خطواتي جيداً.
؟ ال�سينما  يف  كبطلٍة  وتطّلني  الدراما  يف  ثانوية  باأدوار  تقبلني  اأنك  • الالفت 

- العمالن االأخريان اللذان ُعر�سا علّي كالهما من بطولتي، ولكنني مل اأندم اأبداً العتذاري 
عن عدم امل�ساركة فيهما الأنني اأقدم )كاراكتري( يف م�سل�سل )للموت(. يف ال�سابق كان يهّمني 
�سخ�سيات  وتقدمي  )الكاراكتريات(  عن  اأبحث  فاإنني  اليوم  اأم��ا  اأعمايل،  بطلة  اأك��ون  اأن 
اأمامي  امل�سوار  اأم ال. ال يزال  اإذا كنت ممثلة  توؤكد  التي  االأدوار هي  متناق�سة الأن هذه 

طوياًل، ويف املرحلة املقبلة ميكن اأن األعب اأدوار البطولة.
؟ االأم  دور  يف  واملُْنِتجون  املُْخِرجون  يح�سرِك  اأن  تخافني  • اأال 

- كال. قّدمُت دور االأم يف اأكرث من عمل، واإىل جانبه ُعر�ض علّي دور �سحافية ودور مذيعة و�سواهما 
ولكنني قريبة من دور االأم الأنني اأم يف احلياة. اإال اأن �سخ�سية )اأمل( التي اأقّدمها يف م�سل�سل )للموت( 

ال ت�سبهني اأبداً.
؟ • كيف 

- النا�ض �سيتفاجاأون ب�سخ�سية )اأمل( عند عر�ض امل�سل�سل، ولكنني كاأم اأرّبي اأوالدي بطريقة خمتلفة 
عن التي اأعتمدها مع اأوالدي يف امل�سل�سل.

�سخ�سية )اأمل( فيها ُبعد، 
ولكن ال اأ�ستطيع االإف�ساح عنه. )اأمل( ب�سبب فقرها، جترب اأوالدها على العمل يف طفولتهم وحتّملهم 
اأوالدي  اأن يهتّم  اأب��داً، واأك��رث ما يهّمني هو  املادية جيدة ول�سُت مثلها  ف��اإن ظ��رويف  اأن��ا  اأم��ا  امل�سوؤولية، 

باأنف�سهم.
؟ االأطفال  عمالة  على  ال�سوء  اإلقاء  �سيتم  دورك  خالل  من  • وهل 

- بل هو �سيلقي ال�سوء على االأم العزباء اأو املطّلقة التي ال �سند لها يف احلياة، كما ي�سيء على الو�سع 
االقت�سادي يف لبنان والعمل يف اأكرث من مهنة من اأجل تاأمني لقمة عي�ض االأوالد وعلى الظلم الذي 

ميكن اأن يعي�سه بع�ض النا�ض.

يبدو اأن االأوهام هي اأكرث ما يطارد 
اأحالم  م�سل�سل  يف  )ي�����س��را(  ف��ري��دة 
ت�سبب  ال��ذي  احل��ادث  فبعد  �سعيدة، 
يف اإ�سابتها بالعمى، اأ�سبحت فريدة 
حولها  ي����ح����دث  م����ا  ك����ل  يف  ت�������س���ك 

بطريقة مريبة.
يف ال���ب���داي���ة، ���س��ي��ط��رت االأح������الم اأو 
امل���ن���ام ع��ل��ي��ه��ا، ويف كل  ت�����راه يف  م���ا 
ب��ال��ت��ع��م��د بقتلها  اأح�����دا  ت��ت��ه��م  ل��ي��ل��ة 
املنام، وموؤخرا  ت��راه يف  بناًء على ما 
م��الب�����س��ه��ا يف مقب�ض  ع��ل��ق��ت  ح���ني 
من  ي�سدها  اأحدهم  اأن  ظنت  الباب، 
على  وقوعها  يف  ت�سبب  مما  اخللف، 
االأر������ض واإ���س��اب��ت��ه��ا ب��االإغ��م��اء، هذا 
كل  الثقة يف  اأن فقدت  اإىل  اأدى  كله 
�سديقاتها  طردت  حتى  حولها،  من 

واخلادمة من املنزل.
م�سل�سل "اأحالم �سعيدة" بطولة كل 
م��ن: ي�سرا، غ��ادة ع��ادل، مى ك�ساب، 
نور  اإ�سماعيل،  ه�سام  �سيف،  �سيماء 
حم���م���ود، ن��ب��ي��ل ن����ور ال���دي���ن، عماد 
ر�����س����اد، اأوت�����اك�����ا، ����س���ام���ى م����غ����اورى، 
جيهان  م�سطفى،  ع��ف��اف  م��ي�����س��رة، 
وعدد  ب���دوى  ملك  ال�سما�سريجى، 
اآخر من الفنانني، تاأليف هالة خليل 
�سركة  واإن��ت��اج  عرفة  عمرو  واإخ����راج 

العدل جروب للمنتج جمال العدل.
 وت��دور االأح��داث يف اإط��ار اجتماعي 
اليت حول فريدة )ي�سرا( و�سريين 
ك�ساب(،  )م��ى  وليلى  ع���ادل(  )غ���ادة 
وهن ثالث �سيدات يعانني من االأرق 
القدر  ويجمعهن  ال��ن��وم،  و���س��ع��وب��ة 
�سويا ليخ�سن معا جتارب مهمة يف 
التجارب  تلك  فت�ساعدهن  حياتهن 

على تخطي م�ساكلهن.

ت�سارك اللبنانية دجى حجازي مع جمموعة 
م�سل�سل  من  الثاين  اجل��زء  يف  املمثلني  من 
الأ�سا�سيني  املمثلني  جانب  اإىل  )للموت(، 
الذين �ساركوا يف جزئه الأول الذي يعر�ص 

خال املو�سم الرم�ساين احلايل.
)للموت(  يف  دوره��ا  عن  تتحدث  حجازي 

والأ�سباب التي دفعْتها للم�ساركة فيه:

حتيى املطربة ال�سورية لينا �ساماميان حفاًل غنائًيا يوم 22 اأبريل 
داخل دار االأوبرا امل�سرية على م�سرح النافورة، ويت�سمن الربنامج 
جديدة  بطريقة  موزعة  املميزة  اخلا�سة  اأعمالها  من  جمموعة 
هن�سوف  البحر،  م��وج  على  اللون،  هاالأ�سمر  معاك،  ب��ايل  منها 

ونعي�ض وغريها اإىل جانب بع�ض املوؤلفات امل�سرية ال�سهرية.
ال�سورية لينا �ساماميان من مواليد دم�سق عام 1980 من 
اأ�سول اأرمنية، التحقت باملعهد العايل للمو�سيقي وتخرجت 
كمغنية كال�سيكية ، قدمت العديد من االأعمال الناجحة 
خالل م�سريتها الفنية التى امتدت ل�20 عاًما وجنحت 

فى حتقيق قاعدة جماهريية كبرية.
الغنائية  م��غ��ام��رات��ه��ا  اأوىل  ���س��ام��ام��ي��ان  ل��ي��ن��ا  خ��ا���س��ت 
"هنعي�ض  اأغ��ن��ي��ة  ب��ال��ل��ه��ج��ة امل�����س��ري��ة ع��رب ت��ق��دمي��ه��ا 
خمتلفة  درام����ا  اأنا"،  "اإال  م�سل�سل  ت��رت  ون�سوف"، 
املراأة واملجتمع، وحكاياته م�ستوحاه  غا�ست يف عامل 
من اأحداث وق�س�ض حقيقية، على مدار اأكرث من 60 
كل  يف  خمتلفني  باأبطال  خمتلفة  حكايات  تقدم  حلقة، 
حكاية، و�سارك يف بطولته  توليفة من النجوم، منهم درة 
وكندة علو�ض ووفاء عامر وجميلة عو�ض  واأروى جودة وحنان مطاوع 
و���س��ربي ف��واز و���س��ريي ع��ادل وري��ه��ام عبد ال��غ��ف��ور،  وخا�ست لينا عرب 

االأغنية اأوىل مغامراتها يف الغناء باللهجة امل�سرية.

لينا �ضاماميان 
حتيى حفاًل 
غنائًيا فى 

دار االأوبرا 
امل�ضرية

االأوهام تطارد ي�ضرا
 يف م�ضل�ضل اأحالم �ضعيدة
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طبيب يك�ضف اأف�ضل و�ضيلة للوقاية من ال�ضكري
اأعلن الدكتور األك�سندر ميا�سنيكوف، اأن اأف�سل و�سيلة للوقاية من مر�ض 

ال�سكري، هي التغذية ال�سحيحة وممار�سة التمارين الريا�سية.
وي�سري ميا�سنيكوف يف حديث تلفزيوين، اإىل اأنه "ميكن يف الواقع الوقاية 
من مر�ض ال�سكري بالتغذية ال�سحيحة وممار�سة الن�ساط البدين. ولكن 
الن�ساط  ممار�سة  دون  فقط  ال�سحيحة  التغذية  على  ال�سخ�ض  اعتمد  اإذا 
البدين فلن ي�ساعد يف حتقيق الهدف املن�سود. اأي يجب اأن ترتافق التغذية 

ال�سحيحة مع الن�ساط البدين".
ووفقا له، حتى يف حالة ثبات الوزن وغياب الن�ساط البدين، فاإن احتمال 

االإ�سابة مبر�ض ال�سكري يزداد.
وي�سري ميا�سنيكوف، اإىل وجود تدابري اإ�سافية للوقاية من ال�سكري، مثل 
التحكم بالنوم الأن مر�ض ال�سكري ميكن اأن ينتج عن كرثة النوم اأو قلته 
اأي�سا. وي�سيف، يجب تناول الطعام ببطء لتح�سني عملية االمت�سا�ض يف 
غنية  اأطعمة  تناول  حالة  يف  يفيد  لن  هذا  لالأطباء،  وفقا  ولكن  االأمعاء. 

بالكربوهيدرات مثل البطاط�ض واالأرز .
التدخني وجتنب نق�ض  االإق��الع عن  ه��ذا، يجب  اإىل  باالإ�سافة  له،  ووفقا 
فيتامني D يف اجل�سم، "الأن نق�ض هذا الفيتامني هو عامل اإ�سايف لتطور 

ال�سكري. لذلك يجب اأن يح�سل اجل�سم عليه بكمية كافية".

ما العالقة بني تناول اللحم 
واللويحات يف االأوعية الدموية؟

ت�سلب  غالبا من  اللحوم  تناول  ع�ساق  يعاين  ملاذا  االأحياء،  علماء  اكت�سف 
ال�سرايني، نتيجة ن�سوء اللويحات على جدران االأوعية الدموية.

بكترييا  ت��ك��اث��ر  اأن  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ة،  ك��ل��ي��ف��الن��د  م�ست�سفى  ب��ي��ان  وي�����س��ري 
Emergencia timonensis يف اأمعاء االإن�سان، يوؤدي غلى تراكم 
اللويحات على جدران االأوعية الدموية، الأنها تفرز مادة ت�ساعد على تراكم 

الكولي�سرتول على جدران االأوعية الدموية.
االكت�ساف  ه��ذا  اأن  امل�ست�سفى،  يف  العلمي  الباحث  ه��ازن،  �ستانلي  ويعتقد 
�سي�ساعد اخلرباء على ابتكار طرق جديدة لتقليل خطر االإ�سابة باأمرا�ض 

القلب واالأوعية الدموية املرتبطة بالنظام الغذائي لالإن�سان.
وات�سح للباحثني، من درا�سة دم ونبيت اأمعاء ثالثة اآالف متطوع، اأن نبيت 
اأمعاء مر�سى القلب ميت�ض املواد املغذية من اللحوم، ويحولها اإىل جزيئات 
واأن اعداد بكترييا  ال�سرايني.  الرئي�سي لت�سلب  امل�سبب   TMAO مادة 
تناول  اأمعاء ع�ساق  Emergencia timonensis كانت كبرية يف 
اللحوم، وعمليا مل تكن موجودة يف اأمعاء النباتيني. هذه البكترييا متت�ض 
وحولتها   - بيوتريوبتني  غاما  - جزيئات  الع�سلية  مكونات اخلاليا  اأح��د 
اإىل جزيئات TMAO . وقد اأجرى الباحثون جتارب على الفئران تتبع 
بكترييا  زرع  وبعد  اكت�سافهم.  �سحة  من  للتاأكد  متوازًنا،  غذائًيا  نظاًما 
 ТМАО تركيز  زاد  اأمعائها  يف   Emergencia timonensis
يف دمها ب�سورة ملحوظة، ما هدد حياتها نتيجة تكون اللوحيات وت�سرر 
جدران االأوعية الدموية. و�سوف ي�ساعد هذا االكت�ساف العلماء على ابتكار 
تراكم  خطر  من  وتقلل  البكترييا،  لهذه  احليوية  الوظائف  تثبط  اأدوي��ة 

لويحات الكولي�سرتول عند تناول اللحوم.

الفر�ساد؟ ا�سم  العرب  اأطلق  �سيء  اأي  • على 
- التوت.

نوبل  جائزة  نال  ال��ذي  العربي  الأدي��ب  هو  من   •
لاآداب عام 1988م؟

- جنيب حمفوظ.
بالعنفقه؟ املق�سود  • ما 

- ال�سعر اأ�سفل ال�سفه وفوق الذقن.
الرهط؟ من  العدد  يبلغ  • كم 

- من 10 اإىل 30 فرد
بايعت  اإم���راأة  ث��اين  وه��ي  الن�ساء  خطيبة  ه��ي  م��ن   •

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف بيعة العقبة الثانية؟
- اأ�سماء بنت يزيد بن ال�سكن االأن�ساريه.

بق�سرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�سرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
بع�ض  اأن  كما  الهواء  الأك�سدة  فيتاميناته  يعر�ض  فاالأنتظار  ب�سرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�سري 

االأنواع تف�سد ب�سرعه واأهمها اجلزر. 
عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�سر  دموع  حتليل  خالل  • من 

يبكي االأن�سان.
اأر�سا.  ي�سقط  اأن  قبل  �ساعات  لب�سع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

كيلومرتات   8 م�سافة  على  من  �سماعه  ميكن  االأ�سد  • زئري 
اخلم�سني.  �سن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ض  • النعامة 

اأيام.   10 من  يتاألف  االأ�سبوع  كان  الفرعونية  م�سر  • يف 
نف�سها.  �سته�سم  فاإنها  واإال  اأ�سبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  االإن�سان  معدة  على  • يتعني 

النمل  م�ستعمرات  على  غ��ارات  ي�سن  الأنه  وذلك  ال�سفاح(  )النمل  با�سم  ي�ستهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 

اال�سد املخادع
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الباذجنان
اأكد عدد من الدرا�سات العلمية، 
اأن للباذجنان الذي ُيعد �سيًفا 
املطابخ  موائد  على  دائ��م  �سبه 
فوائد �سحية عديدة  العربية، 
اأكرث من مرة يف  جتعل تناوله 

االأ�سبوع، اأمًرا جيًدا.
واأ����س���ارت ه��ذه ال��درا���س��ات، اإىل 
يف  ُي�����س��اع��د  "الباذجنان"  اأن 
االأمرا�ض؛  م��ن  القلب  وق��اي��ة 
توليفة من  حيث يحتوي على 

املغذيات منها فيتامني "ب6"، والبوتا�سيوم، واالألياف، وم�سادات االأك�سدة 
للقلب حتميه  البنف�سجي، وهي توليفة �سديقة  اللون  التي متنح ق�سرته 

من االأمرا�ض.
من  ج���رام   100 ك��ل  الأن  التخ�سي�ض؛  عملية  يف  م�ساعد  ع��ام��ل  اأن���ه  كما 
مما  باالألياف،  غني  اأن��ه  بجانب  فقط،  حرارية  �سعرة   25 بها  الباذجنان 
الدهون  من  والتخل�ض  االإخ���راج،  وحت�سني  بال�سبع  االإح�سا�ض  يف  ُي�ساهم 
اأند  "فود  ُن�����س��رت يف دوري�����ة  ال���زائ���دة يف ال��ط��ع��ام، وف���ق درا����س���ات ع���دي���دة 

فانك�سن".
وت�ساعد ال�سبغة البنف�سجية التي متنح ق�سرة الباذجنان لونها يف الوقاية 
من عدة اأنواع من ال�سرطان؛ الأنها م�سدر رائع مل�سادات لالأك�سدة، كما اأن 
الباذجنان يعالج نق�ض احلديد الذي ُي�سبب االأنيميا اأو فقر الدم، بجانب 

حت�سينه لكثافة العظام وحمايتها من الك�سور؛ الأنه غني بفيتامني "ك".

و�سل اإىل الغابة اجلميلة ا�سد �سخم اجل�سم كث اللبدة عيناه وا�سعتان و�سوته عال ي�سم االآذان .. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�سعة عرينا له وبعد ان افرت�سه رفع على بابه راية بي�ساء كبرية، ا�ستعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم انا ال اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ال يطاوعني على اأكل حلوم ا�سدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�سة ال ته�سم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثريا جدا وال وقت عندي لل�سيد، واحب ان 
اجل�ض يف بيتي كثريا فاأرجو منكم ان ت�سرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�سكلة اي�سا ا�ستطيع ان احلها له 

فقد كنت حكيم غابتي.
�سدقت احليوانات الطيبة اال�سد املخادع وملدة ا�سبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره وتخرج �سعيدة من 
تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�ض احليوانات تختفي �سيئا ف�سيئا وبداأت الغابة حت�ض بالقلق.. منهم من 
يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت. لكن الثعلب املكار مل يقل �سيئا بل بداأ يف مراقبة بيت اال�سد مراقبة 
جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل وال يخرج، والن اال�سد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي من وجبته 
ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن االعني لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب الثعلب واخرب �سكان 

الغابة مبا يفعله اال�سد املخادع.
اعيت االفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك اال�سد ومل يجدوا االجابة اال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لال�سد ولن ي�ستطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�ستو�سح الكهف بنف�سي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�ض هناك من خمرج لال�سد غري باب الكهف فقط، لذا ا�ستعد اجلميع لتقدمي بع�ض 
باأعداد كبرية  الكهف  ا�ستطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�سعة لال�سد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�سهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف اال�سد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغريها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�سبحت �سدا يحول دون خروج اال�سد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�سحابه بحمل جذوع اال�سجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة اال�سد امليت 

تعلن عن هزميته �سر هزمية و�سقوط رايته البي�ساء على باب الكهف.

ت�ساريل دي اأميليو تبكي فرحا عقب ح�سولها على جائزة �سانعة املحتوى املف�سلة خال حفل توزيع جوائز 
اختيار الأطفال من Nickelodeon يف �سانتا مونيكا، كاليفورنيا. رويرتز

اأعلن الدكتور اأندريه بوبروف�سكي، خبري التغذية الرو�سي، اأن اجلبنة 
مفيدة جدا يف ال�ستاء، ومع ذلك ال ين�سح بتناولها كل يوم، الأنها قد 

ت�سبب ت�سلب ال�سرايني وارتفاع م�ستوى �سغط الدم.
اأن اجلبنة حتتل  اإىل  "�سبوتنيك"،  وي�سري اخلبري يف حديث لراديو 
مكانة بارزة يف النظام الغذائي للكثريين. بيد اأن هذا املنتج ال ين�سح 
اإىل االإ�سابة  ي��وؤدي  اأن  ي��وم، الأن االإف��راط بتناوله ميكن  بتناوله كل 
بت�سلب ال�سرايني وارتفاع م�ستوى �سغط الدم وغريها من اأمرا�ض 

القلب واالأوعية الدموية، وكذلك تكون احل�سى يف الكلى.
على  حتتوي  الأنها  اليومي،  لال�ستهالك  اجلبنة  ت�سلح  "ال  ويقول، 
�سارة  ده��ون  على  احتوائها  اإىل  باالإ�سافة  ك��ث��رية،  ح��راري��ة  �سعرات 

وكولي�سرتول �سار".
وي�سيف، معظم االأجبان حتتوي على ن�سبة عالية من امللح، ما ي�سكل 
ا�ستبعاد  من  ال�سخ�ض  يتمكن  مل  ف��اإذا  اجل�سم.  �سحة  على  خطورة 

تناولها،  التقليل من  االأق��ل  الغذائي، فعليه على  اجلبنة من نظامه 
م�سريا اإىل اأن احلد االأعلى لتناول اجلبنة يف اليوم هو 150-100 

غراما.
وي�سري اخلبري، اإىل اأن تناول اجلبنة باعتدال مفيد الأن الربوتينات 

املوجودة فيها هي "لبنات بناء" للج�سم وتعزز منظومة املناعة.
واأحما�ض  اله�سم  �سهلة  كاملة  بربوتينات  غنية  "اجلبنة  وي��ق��ول، 
اأمينية، وهذه الربوتينات تقوي منظومة املناعة وحت�سن عمل جميع 

اأع�ساء اجل�سم".
وفيتامينات  للكال�سيوم  م��ه��م  م�����س��در  االأج���ب���ان  اأن  ك��م��ا  وي�����س��ي��ف، 
جمموعة B وخا�سة فيتامني B12 الذي يجعل اجلبنة مفيدة جدا 
يف ال�ستاء، حيث النهار ق�سري والليل طويل، وهذا الفيتامني يح�سن 
قلة  عن  الناجم  االكتئاب  من  الوقاية  على  وي�ساعد  النوم،  اإيقاعات 

�سوء ال�سم�ض.

ملاذا ال ين�ضح بتناول اجلبنة كل يوم؟


