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اجلري يقلل رغبتك بتناول الوجبات ال�سريعة
الرغبة  على  يق�ضي  قد  بقوة  اجل��ري  اأن  اإىل  درا�ضة حديثة  تو�ضلت 
ال�ضديدة يف تناول الوجبات ال�ضريعة اأثناء نق�ص ال�ضعرات احلرارية.

اأن الن�ضاط البدين  اأجريت على القوار�ص، وجد العلماء  ويف جتربة 
ال�ضاق حد من رغبتها يف تناول كريات عالية الدهون بعد �ضهر من 
اتباع نظام غذائي مقيد. ومن املعروف اأن التغريات الهرمونية التي 
حتدث عندما منار�ص متارين ريا�ضية عالية الكثافة لها تاأثري كبح 

ال�ضهية على املدى الق�ضري.
مقاومة  على  النا�ص  ت�ضاعد  اأن  ميكن  التمرينات  اإن  الباحثون  وقال 
يتبعون  ك��ان��وا  اإذا  خا�ضة  الدهنية،  الأط��ع��م��ة  ل�ضتهالك  الإ����ض���ارات 
نظاًما غذائًيا لفرتة من الوقت وبداأت الرغبة ال�ضديدة بتناول هذه 
الأطعمة يف التزايد. وقال الدكتور براون، عامل الأع�ضاب يف جامعة 
ولية وا�ضنطن الذي قاد الدرا�ضة "نحن نبحث دائًما عن هذه احلبة 

ال�ضحرية، والتمرين اأمامنا مبا�ضرة مع كل هذه الفوائد".
ال�ضغف"،  "ح�ضانة  التجربة الأخرية لختبار ظاهرة ت�ضمى  و بداأت 
وهذه هي النظرية القائلة باأنه كلما طالت مدة حرمان �ضخ�ص ما، 
زاد �ضغفه به. وقام الباحثون بتدريب جمموعتني من 14 فاأًرا على 
نغمة  واإ���ض��دار  �ضوء  ت�ضغيل  على  تن�ضيطها  عند  تعمل  رافعة  �ضحب 

مو�ضيقية قبل توزيع حبة طعام غنية بالدهون.

فوائد جمهولة لل�سلطة الإيطالية
من  العديد  على  وحتتوي  �ضعبية،  الأك��ر  الإيطالية  ال�ضلطة  تعترب 
املكونات ال�ضحية اأهمها جذر ال�ضمندر )البنجر( الذي يحتوي على 
ي�ضاعد  وال��ذي   )9 ب  )فيتامني  الفوليك  حم�ص  من  كبرية  كميات 
الفوليك  ي�ضاعد حم�ص  ك��م��ا  وظ��ائ��ف��ه��ا.  وي��ع��زز  اخل��الي��ا  ع��ل��ى من��و 
القلب  ب��اأم��را���ص  الإ���ض��اب��ة  ال��دم��وي��ة وخطر  الأوع��ي��ة  تلف  تقليل  يف 
وال�ضكتة الدماغية. ويحتوي البنجر ب�ضكل طبيعي على ن�ضبة عالية 
القلب  اأمرا�ص  مثل  الأمرا�ص  من  العديد  تعالج  التي  النرتات  من 

و�ضغط الدم وال�ضكري واأمرا�ص اله�ضم.
ا على الكال�ضيوم واحلديد والثيامني وفيتامني  يحتوي ال�ضمندر اأي�ضً
ب 6 والنحا�ص وال�ضيلينيوم. كما اأن ال�ضمندر الغني بالألياف مفيد يف 

تنظيم ن�ضبة ال�ضكر يف الدم واإدارة الوزن وخف�ص الكولي�ضرتول.
وجنب  اللفت،  هي  �ضيزار  �ضلطة  يف  املوجودة  املكونات  �ضيزار:  �ضلطة 
على  اللفت  يحتوي  ال�ضيزر.  وخلطة  املحم�ص،  واخلبز  البارميزان، 
يف  جًدا  منخف�ص  وهو  للمناعة،  املعززة  الفيتامينات  اأ�ضعاف   10
الدهون امل�ضبعة وينطوي على العديد من الفوائد الغذائية الأخرى. 
وي�ضاعد فيتامني د املوجود فيه يف احلفاظ على الأ�ضنان قوية ويعزز 
مما  ال�ضلطة،  ه��ذه  يف  كربوهيدرات  توجد  ل  ��ا.  اأي�����ضً العظام  �ضحة 

يجعلها طبًقا مثالًيا لالأ�ضخا�ص املهتمني بالنظام الغذائي.

نا�س ودنيا.. ق�سايا ليبية تر�سدها �سخ�سيات �ساحكة
يحظى امل�ضل�ضل الليبي "نا�ص ودنيا" مبتابعة وا�ضعة يف البالد، خالل 
�ضهر رم�ضان، بينما يركز العمل يف كل حلقة من حلقاته على �ضخ�ضية 

بعينها، يف م�ضعى اإىل مناق�ضة خمتلف الق�ضايا التي تهم املجتمع.
الليبي  واملمثل  املخرج  يقول  نيوز عربية"،  "�ضكاي  ملوقع  ويف حديث 
العمل  فكرة  اإن  ودنيا"،  "نا�ص  م�ضل�ضل  بطل  ال��ه��واري،  ال�ضالم  عبد 
منها  مبتكرة،  اأف��ك��ار  جمموعة  فهي  الليبي؛  املجتمع  على  ج��دي��دة 
املحلي والعربي والعاملي، يتم اإ�ضقاطها على الأو�ضاع يف ليبيا يف قالب 

اجتماعي كوميدي.
الجتماعية  احل��ي��اة  ي��ت��ن��اول  ودنيا"  "نا�ص  اأن  ال���ه���وارى،  وي��و���ض��ح 
اأح��داث ومواقف على �ضكل حلقات  للمواطن الليبي وما مير به من 
منف�ضلة، وكل حلقة تركز على �ضخ�ضية لها ق�ضة خا�ضة، ونالت هذه 
�ضخ�ضية  امل�ضل�ضل  و�ضمل  عر�ضها.  عند  كبرية  �ضعبية  ال�ضخ�ضيات 
به  ب��اإدارة مزرعة خا�ضة  ليقوم  يتقاعد  اأن  املتقاعد، وهو رجل يريد 
ليحقق اأحالمه، فيفاجاأ باأن اأحالمه �ضعبة التحقق، ويدرك اأن العمر 
اإليه،  اأقرب احللقات  اأما  اأن يعود لعمله مرة ثانية.  قد فاته؛ فيقرر 
فيقول الفنان الليبي اإنها حلقة "م�ضيطرة" التي اأدى فيها دور رجل 
يخاف من زوجته، وحلقة �ضعبان اجلا�ضو�ص، وحلقة ف�ضف�ضة، فكل 

حلقة من هذه احللقات تتطرق لأكر من م�ضكلة.
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ال�سودان.. ملاذا يتزايد زخم 
الغناء القدمي يف اأو�ساط ال�سباب؟

يتزايد يف ال�ضودان ب�ضكل كبري زخم الغناء القدمي اأو ما يعرف حمليا بغناء 
"احلقيبة"؛ حيث اجتذب هذا النوع من الغناء �ضريحة كبرية من ال�ضباب 

خالل الفرتة الأخرية.
والإذاعات  التلفزيونات  ا�ضتديوهات  يف  الفنانني  من  عدد  حاليا  وين�ضط 
و�ضركات الإنتاج اخلا�ضة يف العمل على اإعادة اإنتاج وت�ضجيل جمموعة من 
اجليل  �ضباب  اأو�ضاط  يف  كبريا  قبول  تلقى  باتت  التي  القدمية  الأغنيات 

احلايل.
ويعود تاريخ فن احلقيبة اإىل اأكر من 9 عقود؛ وهو يتميز بر�ضانة كلماته 

واأ�ضعاره وتنوعه.
الذي  املو�ضيقي  ال�ضلم  وه��و  اخلما�ضي  ال�ضلم  على  احلقيبة  غناء  وي��ق��وم 
تنتمي اليه مو�ضيقى دول مثل ال�ضني وا�ضكتلندا وموريتانيا وجنوب املغرب 

واإريرتيا وال�ضومال.
وامتزجت مو�ضيقى احلقيبة بالرتاث املو�ضيقي الإفريقي والنوبي القدمي؛ 
وكانت ت�ضتخدم فيها الآلت الإيقاعية ثم ادخلت عليها لحقا اآلت وترية 
النحا�ضية  وال��ط��ب��ول  امل��زام��ري  اإىل ج��ان��ب  ال��رب��اب��ة،  اأو  ال��ط��ن��ب��ور  اأب���رزه���ا 

الكبرية.
وبداأت اأغاين احلقيبة يف النت�ضار ب�ضكل اأو�ضع يف العام 1940 بعد اإن�ضاء 
الثالث للعا�ضمة  التي ت�ضكل ال�ضلع  اأم درمان  الإذاع��ة الوطنية يف مدينة 

ال�ضودانية. وخالل خم�ضينيات و�ضتينيات القرن املا�ضي.

اأبل تبداأ باإزالة التطبيقات 
القدمية من متجرها

بداأت اآبل باإزالة التطبيقات التي مل تتلق 
حتديثات منذ فرتة من ابل �ضتور، وفًقا 
األعاب م�ضتقل  لت�ضريبات �ضاركها مطور 
املطور عرب  ال�ضركة،  على تويرت. حتذر 
ر���ض��ال��ة ب��ري��د اإل���ك���رتوين، م��ن اأن���ه متت 
ج��دول��ة اإزال�����ة ال��ت��ط��ب��ي��ق ال����ذي مل يتم 
حت��دي��ث��ه م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة يف غ�ضون 
"ميكنك  الر�ضالة:  وتقول  ي��وم��اً.   30
اإبقاء هذا التطبيق متاًحا للم�ضتخدمني 
�ضتور  ابل  اجلدد لكت�ضافه وتنزيله من 
يف  للتطبيق  حتديث  اإر���ض��ال  طريق  ع��ن 
غ�ضون 30 يوًما. واإذا مل يتم تقدمي اأي 
حتديث يف غ�ضون 30 يوما، �ضتتم اإزالة 

التطبيق من املتجر"
كابوي،  روب��رت  الألعاب  مطور  وبح�ضب 
فاإن قرار �ضركة اأبل يعترب تع�ضفياً ولي�ص 
منطقياً، اإذ اأنها قامت باإزالة اإ�ضدار لعبة 
كانت  والتي  به،  تايب" اخلا�ضة  "فليك 
تلبي احتياجات جمتمع �ضعاف الب�ضر، 

لأنه مل يقم بتحدثيها منذ عامني.
وقد �ضارك كابوي، لقطات �ضا�ضة للعبة 
"بوكيت غود"، والتي اأظهرت اأنه مل يتم 
�ضبع  من  يقرب  ما  منذ  اللعبة  حتديث 

�ضنوات، دون اأن يتم حذفها.

ال تنم والتلفاز اأمامك!.. 
دماغك يف حالة تاأهب ق�صوى �ص 23

هل يوؤثر احلّم�س 
على هرمونات املراأة؟

 35 بني  الفرتة  خالل  الن�ضاء  لدى  حدة  اأك��ر  الهرمونات  م�ضتوى  تقّلب 
و50 عاماً، ويرتبط ذلك ببع�ص الأعرا�ص. وحتتوي بع�ص الأطعمة مثل 

احلّم�ص والبقوليات على عنا�ضر ت�ضبه يف تاأثريها هرمون ال�ضرتوجني.
حتدث حالة هيمنة ال�ضرتوجني عندما ت�ضبح ن�ضبته اإىل الربوج�ضرتون 
غري متوازنة. وعادة ينخف�ص هرمون الربوج�ضرتون ب�ضرعة مع بلوغ املراأة 

منت�ضف العمر، مما يوؤدي اإىل زيادة ن�ضبية يف هرمون ال�ضرتوجني.
الإجهاد  ال��ي��اأ���ص، لكن  �ضن  اأث��ن��اء  ال���ض��رتوج��ني  م��ا حت��دث هيمنة  وغ��ال��ب��اً 
من  للكثري  والتعّر�ص  الكبد،  واأم��را���ص  املناعة،  وظ��ائ��ف  و�ضعف  امل��ف��رط، 
مركبات ال�ضرتوجني من م�ضادر غذائية اأو بيئية ميكن اأن ي�ضبب اختالًل 

يف هرمون ال�ضرتوجني لدى كل من الإناث والذكور يف اأي عمر تقريباً.
الرغبة  انخفا�ص  ال���ض��رتوج��ني  ه��رم��ون  لهيمنة  ال�ضائعة  الأع��را���ص  م��ن 
وال�ضداع،  للم�ص،  وح�ضا�ضيته  الثدي  وت�ضخم  ملحوظ،  ب�ضكل  اجلن�ضية 
احلالت  ويف  والأرق.  امل����زاج،  وتقلب  ال����وزن،  وزي����ادة  والك��ت��ئ��اب،  وال��ت��ع��ب، 
ال�ضديدة، توؤدي الزيادة املفرطة عند الن�ضاء اإىل الأورام الليفية، وتكي�ضات 

املبي�ص، و�ضرطان الثدي.
�ضعيف  ب�ضكل  حتاكي  التي  "فيتوي�ضرتوغنز"،  مادة  على  احلّم�ص  يحتوي 

خ�ضائ�ص ال�ضرتوجني.

خالل ال�ضيام عن الطعام، ي�ضطر اجل�ضم 
)هرمون  ال��غ��ل��وك��اغ��ون  ك���ّل  حت��وي��ل  اإىل 
تفرزه خاليا األفا القابعة يف البنكريا�ص، 
طريق  عن  بالدم  ال�ضكر  رف��ع  على  يعمل 
الكبد(  يف  امل��خ��زن��ة  ال�����ض��ك��ري��ات  ت��ك�����ض��ري 
يف ب��ادئ الأم���ر، ث��ّم ال��ده��ون تالياً وحّتى 
غلوكوز،  اإىل  ال��ع�����ض��الت،  يف  ال���ربوت���ني 

اإليها.  يحتاج  التي  الطاقة  تاأمني  ُت���������������ض�������ع�������ر لغر�ص 
اأوجاع  يف  يتمظهر  ال��ذي  بالتعب،  ال�ضائم  امل��ذك��ورة  العملّية 
الروؤية  يف  والتغبي�ص  ال���ت���وازن  وع���دم  وال���دوخ���ة  ال��ع�����ض��الت 

و�ضربات القلب ال�ضريعة.

النظام الغذائي لتقوية اجل�ضم
ح�ضب  الإج������راءات  بع�ص  ات��خ��اذ  الإره������اق،  ح��ال��ة  ت�ضتدعي 
الدكتورة منال �ضميلي، التي تقول اإن »الطعام ُي�ضهم، ب�ضكل 
على  اأو  ال�ضيام،  يتحّمل  وجعله  اجل�ضم،  تقوية  يف  رئي�ص، 
النقي�ص عن ذلك قد ُي�ضعر بالتعب، فالأمر يرجع اإىل طبيعة 

النظام الغذائي«. يف هذا الإطار، تدعو الطبيبة اإىل:
يف  الأ�ضمر،  اخلبز  اأو  ال�ضوفان  اأو  الكاملة  احلبوب  • تناول 
»ت�ضبط«  الطعام  املذكورة من  ال�ضنوف  ال�ضحور، لأن  وجبة 

م�ضتويات ال�ضّكر يف الدم، ما يبعد �ضبحي اجلوع والتعب.
بال�ضّكر  »تعّج«  لأنها  اجلاهزة،  احللويات  تناول  من  • احلّد 
ال�ضّكر  اأو  ال�����ض��ك��روز(  )اأي  الأب��ي�����ص  ال�ضّكر  ���ض��واء  امل�����ض��اف، 
اأو  اإل��ي��ه(  ال�ضّكر  دب�ص  امل�ضاف  الأبي�ص  ال�ضّكر  )اأي  الأ�ضمر 
�ضّكر الفاكهة )اأي الفركتوز املتوافر يف الع�ضل، والذي ي�ضاف 
اإىل الأطعمة وامل�ضروبات امل�ضنعة يف هيئة �ضراب الذرة عايل 
الفركتوز(. علماً اأن اجل�ضم مل »ُي�ضّمم« له�ضم �ضنوف ال�ضّكر 
الغنّية  اإىل ذلك تقّدم احللويات الرم�ضانية  اأ�ضف  املذكورة. 
اأي هي  بال�ضّكر والدهون، ملتناولها، �ضعرات حرارّية »فارغة« 
حتتوي على الطاقة من دون املواد املغّذية. اأّما يف حالة املغالة 
يف اأكل ال�ضّكر، فاإن اجل�ضم ي�ضكو من الرتفاع يف ن�ضبة ال�ضّكر 
ال��دم، عندئذ  ال�ضكر يف  فانخفا�ص  �ضريعة،  ب�ضورة  ال��دم،  يف 
يتعب اجل�ضم، وي�ضعر باحلاجة اإىل ال�ضتلقاء والنوم. اجلدير 

بالذكر اأن ال�ضّكر يعّد راهناً العدو الأول لل�ضّحة العاّمة.
وجبة  يف  املالح  الأكل  لأن  الإمكان،  قدر  امللح  عن  • البتعاد 
اليوم  يف  بالتعب  ك��م��ا  بالعط�ص،  ال�����ض��ائ��م  ُي�ضعر  ال�����ض��ح��ور، 

التايل.
الكافيني. م�ضروبات  عن  • البتعاد 

• �ضرب ليرتين من املاء بني وجبتي الإفطار وال�ضحور، علماً 
حالة  ففي  اجل�ضم.  جفاف  جت��اه  للغاية  ح�ّضا�ص  ال��دم��اغ  اأن 
الهي�ضتامني،  اإف���راز  على  اجل�ضم  ال��دم��اغ  ُيحّر�ص  اجل��ف��اف، 
نزع  ط��ري��ق  ع��ن  تت�ضّكل  وال��ت��ي  ب��ي��ول��وج��ّي��اً،  الن�ضطة،  امل����ادة 
الأميني.  الهي�ضتدين  حم�ص  من  »الكربوك�ضيل«  جمموعة 

ئذ  عند
اأن  اجل���������ض����م  ي�����ح�����اول 

داخ��ل��ه، فيت�ضّبب ذلك  امل���اء  م��ن  الأك���رب  ال��ك��ّم  يبقي 
التعب للمرء.

• تناول وجبة الفطور على مرحلتني، على اأن تف�ضل 
�ضالة املغرب بينهما، الأمر الذي ُيهّيئ اجل�ضم لي�ضتقبل 

وجبة  ق�ضمة  اأم��ر  ينطبق  بالرتباك.  ي�ضاب  فال  الطعام، 
ل اأن تف�ضل �ضاعة بني تناول كّل  الأكل على �ضرب املاء، اإذ يف�ضّ

كوب واآخر، وذلك منذ الفطور حّتى ال�ضحور.
تابع املذيد:رجيم رم�ضان كل يوم كيلو

الريا�ضة اخلفيفة والنوم
ال�ضيام،  ج���ّراء  التعب  على  لل�ضيطرة  اإ�ضافّية  ط��رق  هناك 

مثل:
يف  الأق����ّل،  على  دقيقة  ثالثني  مل��ّدة  الريا�ضة  ممار�ضة   1
ال��ي��وم، م��ا ُي��ن�����ّض��ط اجل��ه��ازي��ن ال��دم��وي وال��ه�����ض��م��ي. يف هذا 
للحفاظ  الأث��ق��ال  رف��ع  على  اأه��ّم��ي��ًة  الطبيبة  تعّلق  الإط����ار، 

على الكتلة الع�ضلّية خالل ال�ضيام.
متاأخرة  �ضاعة  حّتى  ال�ضهر  لأن  كافية،  ل�ضاعات  النوم   2
يف ك���ّل ل��ي��ل��ة رم�����ض��ان��ّي��ة، م�����ض��وؤول ع���ن رف���ع م���ن م�ضتويات 
ُي�����ض��ع��ر ب��ال��ت��ع��ب وال���ت���وت���ر، اأثناء  ال��ك��ورت��ي��زول يف ال�����دم، م���ا 
يف  امل��رء  وُيبقي  خاطئة،  ق���رارات  اتخاذ  اإىل  ويدفع  ال�ضيام، 
اإيجاد  اإىل  حالة من الدفاع عن النف�ص. لذا، تدعو الطبيبة 
ملّد اجل�ضم  وذلك  والنوم،  العبادات  لأداء  ال�ضهر  التوازن بني 
بالطاقة التي يحتاج اإليها، والتوازن العاطفي الذي من �ضاأنه 

اأن يخّفف من وطاأة ال�ضيام.

 مراجعة الطبيب
التعديالت املذكورة  اإجراء  املرء  اإهمال  اأن  اإىل  تنّبه الطبيبة 
اآنفاً على منط غذائه ونومه والن�ضاط الذي يبذله، �ضريفع 
والهي�ضتامني  ال���ك���ورت���ي���زول  ه���رم���ون���ات  م���ن  ك����ّل  م���ع���ّدلت 
وغريهما، الأمر الذي �ضيتمظهر يف الوهن والتعب والتوتر 

وال�ضداع والآلم اجل�ضدّية.
اآنفاً  اأن »التعديالت املذكورة  من جهٍة ثانيٍة، ت�ضّدد الطبيبة 
ب��اأن ج�ضمه  ال�ضائم  �ضعر  اإذا  اأّم��ا  »تن�ضيط« اجل�ضم،  ب�  كفيلة 
من  منا�ّص  فال  الن�ضائح،  تطبيق  مع  حّتى  مرهقاً،  لي��زال 
اأو  ل�ضتبعاد  الفحو�ص،  ببع�ص  وال��ق��ي��ام  الطبيب  مراجعة 
تاأكيد حالت، مثل: فقر الدم اأو النق�ص يف احلديد اأو اخللل 

يف ال�ضّكر...«.

الفيتامينات.. ما لها وما عليها
اأقرا�ص  ت��ن��اول  اإىل  ال�ضائم  جل��وء  ال�ضائعة،  الأخ��ط��اء  م��ن 
Multi Vitamin التي ي�ضرتيها  املتعّددة  الفيتامينات 
من ال�ضيدلّية، من دون اأي و�ضفة طبّية، وذلك عند ال�ضعور 
اأّية فائدة من عادة  بالإرهاق يف رم�ضان! فال ترى الطبيبة 
يف  حّتى  ي��وم،  كل  يف  املتعددة  الفيتامينات  من  قر�ص  تناول 
�ضهر رم�ضان، مع اتباع نظام غذائي متوازن. وتقول اإن »هناك 
ة ل�ضتخدام هذه امل�ضتح�ضرات، كما عند النق�ص يف  دواع خا�ضّ
معّدلت احلديد يف اجل�ضم اأو فقر الفيتامني D فيه اأو عوزه 
اإىل الفيتامني B12... واإن هناك طريقة حمّددة يف تناولها«. 
الفيتامينات  اأق��را���ص  ح��ال��ة  »يف  اإّن���ه  قائلًة  الفكرة  ل  وتف�ضّ
�ضهر،  م��دى  على  اأخ��ذه��ا  على  املواظبة  ال��الزم  املتعّددة، من 
وتلفت  اأ�ضهر«.  ثالثة  اأو  �ضهرين  خ��الل  ذل��ك  عن  فالتوّقف 
اإىل اأن »تناول املكّمالت املتعّددة، يف رم�ضان، من دون اإ�ضراف 
بجملة من  يت�ضّبب  قد  التعب،  ال�ضكوى من  ملجّرد  الطبيب، 
وال�ضطرابات  التح�ّض�ضي  الفعل  )رّد  ال�ضّحية  امل�ضكالت 
على  يح�ضل  ل  امل���رء  ك��ان  اإذا  ة  بخا�ضّ وال��ت��ق��ي��وؤ...(،  املعوية 
اأن��واع الفيتامينات تذوب  امل��اء، وذل��ك لأن معظم  كفايته من 
يف املاء. ويف غياب الكّم املطلوب من الأخري، »يعجز« اجل�ضم 
»تناول  اأن  الفيتامينات«. وت�ضيف  الزائد من  الكّم  عن طرد 
املكّمالت يتّم على وجبة الفطور، حّتى يتاح الوقت بعد ذلك 
ل�ضرب الكايف من املاء، ولي�ص على ال�ضحور«. وتتابع الطبيبة 

Dو A احلديث عن الفيتامينات، فتفيد باأن »الفيتامينات
وE وK تذوب يف الدهون، الأمر الذي يتطّلب اأن يتبع تناول 
حّتى  الأف���وك���ادو...  اأو  الزيتون  زي��ت  اأو  ال�ضلمون  اأقرا�ضها، 
ها اجل�ضم«. وتنّبه اإىل اأن »املغالة يف تعاطي الفيتامني  ميت�ضّ
اجل�ضم  عوز  عدم  حالة  يف  الفيتامينات  من  وغريه   B12

لهما، يقود اإىل الت�ضّمم!«.

اإلهام �ساهني: اأف�سح 
اأفكار املتطرفني يف  

»بطلوع الروح«
اإلهام  امل�����ض��ري��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ت�����ض��ارك 
���ض��اه��ني يف درام������ا رم�����ض��ان هذا 
م�ضل�ضل  يف  خمتلف  بعمل  ال��ع��ام، 
فيه  تقدم  الروح" الذي  "بطلوع 
تنظيم  يف  "زعيمة"  ���ض��خ�����ض��ي��ة 

داع�ص الإرهابي.
وتعليقا على دورها ال�ضعب، قالت 
���ض��اه��ني، يف ح��دي��ث ملوقع  اإل���ه���ام 
"اأكر  اإن  عربية"،  نيوز  "�ضكاي 
جهاد(  )اأم  ل�ضخ�ضية  جذبها  م��ا 
اأي  هو عدم تقدميها من قبل يف 

عمل فني".
عن  دائ����م����ا  "اأبحث  واأ�����ض����اف����ت: 
الخ��ت��الف وه��ذا دور جديد ولن 
لالأعمال  اأجن�����ذب  ف���اأن���ا  ي��ت��ك��رر، 
اأنه  جانب  اإىل  والفريدة،  املميزة 

م�ضتوحى من اأحداث حقيقية".
حول  الأف����ع����ال  "ردود  وت���اب���ع���ت: 
رائعة،  ك��ان��ت  والأب����ط����ال  ال��ع��م��ل 
اأو  بال�ضورة  متعلقة  كانت  ���ض��واء 
والديكور،  املالب�ص  اأو  املو�ضيقى 
كل �ضيء مت تنفيذه باأف�ضل �ضكل، 
التي  ال�����ض��غ��رية  الأدوار  وح���ت���ى 
جن�ضيات  م���ن  مم��ث��ل��ون  ق��دم��ه��ا 

خمتلفة، فقد كانوا رائعني".
فيلم  يعترب  التي  الفنانة  واأك��دت 
 1981 عام  املنفى"  يف  "اأمهات 
الن����ط����الق����ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ل���ه���ا يف 
من  كبري  "عدد  ال�ضينما:  ع��امل 
من  متعجبني  ك��ان��وا  امل��ت��ط��رف��ني 
كوين �ضد فكرهم املتطرف واأقدم 
منهم،  واح��دة  دور  نف�ضه  بالوقت 
اأفكارهم،  بف�ضح  ���ض��اأق��وم  لكنني 
الفن  تاأثري  جيدا  يعلمون  لأنهم 

القوي على النا�ص".
التي  ج���ه���اد  اأم  ���ض��خ�����ض��ي��ة  وع����ن 
غري  "�ضيدة  ق����ال����ت:  ت���ق���دم���ه���ا، 
�ضادقة ويتم متويلها من اخلارج، 
وق����د اأب����رزن����ا ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة منذ 
ال�ضيخ  زوجها  مع  لها  ظهور  اأول 
اأن م��ا تقوم  ي��و���ض��ح  ن�����ض��ار، مم��ا 
واأنها  م��ادي��ة،  ب��ه جم��رد م�ضلحة 
مت��ث��ل ح��ت��ى ع��ل��ى زوج���ه���ا احلب 
والغرام، ومبجرد موته �ضتفكر يف 

الزواج من غريه".

الفيتامينات لي�ست احلل.. تن�سيط اجل�سم 
يف الع�سر الأواخر من رم�سان

بالإنهاك  ال�صائمني  غالبّية  ت�صعر  رم�صان،  من  الأواخ���ر  الع�صر  يف 
اجل�صدي، جّراء اجلهد املبذول للح�صول على الطاقة، ما يتطّلب 

كما  التغذية،  طريقة  على  التعديالت  بع�ض  اإجراء 
اأ�صلوب احلياة؛ فما هي الطرق الكفيلة ب� »تن�صيط« 

اجل�صم، واإمتام �صيام رم�صان، مع حت�صيل فوائده 
اإىل  »�صيدتي«  حملته  ���ص��وؤال  اجل�صدّية؟ 

ومدّربة  العائلة،  طّب  يف  الخت�صا�صّية 
منال  ال��دك��ت��ورة  التكاملّية  ال�صّحة 

�صميلي، وعادت بالتقرير الآتي.
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�ش�ؤون حملية

طالبات جامعة الإمارات يح�سدن جوائز م�سابقة جامعة ال�سارقة للثقافة والفنون

للعام ال�صاد�ض على التوايل  خالل �صهر رم�صان املبارك

مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف  يقدم 680  وجبة اإفطار يوميًا  يف مدينة العني

ت�صمنت معر�صًا للكتاب

الرتبية والتعليم والأر�سيف واملكتبة الوطنية ينظمان اأم�سية لآلئ الق�سيد يف �سعر زايد 

•• العني- الفجر

كّرم زكي ن�ضيبة، امل�ضت�ضار الثقايف ل�ضاحب ال�ضمو رئي�ص الدولة- الرئي�ص 
من  كل  باجلامعة  مكتبه  يف  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جلامعة  الأعلى 

الفائزتني  عي�ضى،  فاطمة  وال��ط��ال��ب��ة  النعيمي،  حممد  ميثة  الطالبة 
بجائزة م�ضابقة جامعة ال�ضارقة للثقافة والفنون للجامعات.

لطالبات  املتميز  العملي  بامل�ضتوى  للجامعة  الأع��ل��ى  الرئي�ص  واأ���ض��اد 
املتميزة  واجل��ه��ود  ال��رائ��دة  العلمية  املكانة  يعك�ضن   اجل��ام��ع��ة،وال��الت��ي 

والتعليم  التطّور  على  طلبتها  وحتفيز  دع��م  خ������الل  م�����ن  للج������امعة 
التوفيق  دوام  لهن  متمنياً  الطليعة،  يف  ال���دوام  على  ليكونوا  املُ�ضتمر 

والنجاح.
واختتم بالقول: "نفتخر باأن حتت�ضن جامعة الإمارات نخبة متميزة من 

بنات الوطن يحر�ضن على الإبداع وينظرن اإىل امل�ضتقبل بطرق ُمبتكرة، 
وُيربزن ال�ضورة املُ�ضرقة للمراأة الإماراتية القادرة على حتقيق طموحات 
الوطن واآماله، ومُيثلن دلياًل حّياً على بعد نظر موؤ�ض�ص الدولة "رحمه 

اهلل" واإميانه بطاقاتها واإمكاناتها الإبداعية".

اآل  خالد  بن  حممد  ال�ضيخ  ملركز  التابع  التطوعي  الوطن  فريق  ا�ضتكمل 
نهيان الثقايف يف مدينة العني مبادرته الرم�ضانية التي تقام للعام ال�ضاد�ص 
ع��ل��ى ال���ت���وايل  خ���الل �ضهر رم�����ض��ان امل���ب���ارك، ب��ع��ن��وان " ف��ط��ورك��م علينا"  
وت�ضتهدف توفري الإفطار اليومي اإىل منازل الأ�ضر املتعففة، وذلك برعاية 
ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن خالد اآل نهيان  الرئي�ص الفخري لفريق الوطن 

التطوعي.
جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ركا�ص  بن  �ضامل  الدكتور  ال�ضيخ  ���ض��ارك   وق��د 
الإمارات لل�ضرطان و�ضعادة حممد خمي�ص الكعبي مدير اجلمعية واملهند�ص 
جابر الأحبابي رئي�ص فريق الوطن التطوعي وعدد من امل�ضوؤولني وممثلني 
عن اجلهات احلكومية واجلمعيات اخلريية واملتطوعني يف عمليات  التغليف 

وتو�ضيل الفطور اإىل منازل الأ�ضر امل�ضتهدفة يف كافة مناطق مدينة العني.. 
امل��ب��ادرة ال�ضنوية م��ن ف��ري��ق الوطن  ب��ه��ذه  ب��ن رك��ا���ص  ���ض��امل  وا���ض��اد ال�ضيخ 
التطوعي التي تربز اأهميتها  يف حتقيق التكاتف والتعاون بني اأفراد املجتمع، 
وحيا ال�ضيخ �ضامل بن ركا�ص كل املتطوعني والداعمني على العطاء واجلهد 

خلدمة املحتاجني  بكافة  املجالت اخلريية والإن�ضانية .

التطوعي  الوطن  فريق  رئي�ص  الأحبابي  جابر  املهند�ص  ك�ضف  جهته  من 
زادت كمية  480 �ضائماً حيث  اإىل  و�ضلت  الإفطار يومياً  اأن كمية وجبات 
 680 اإىل ح��وايل  الأواخ��ر  والع�ضر  الإن�ضاين  للعمل  زاي��د  الوجبات يف يوم 
�ضهر  املبادرة خالل  املتطوعني يف هذه  �ضاعات  اأن  اإىل  وجبة يومياً، م�ضرياً 

رم�ضان و�ضلت اىل ما  يقارب 31500 �ضاعة تطوعية.

•• اأبوظبي-الفجر

ن���ّظ���م الأر����ض���ي���ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة مب���ق���ره يف 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  اأبوظبي، 
اأم�ضية رم�ضانية، بعنوان )لآلئ الق�ضيد.. روائع 
من �ضعر زايد(، وذلك احتفاًل مبنا�ضبة يوم زايد 

للعمل الإن�ضاين.
فيه  ج���رى  ل��ل��ك��ت��اب  م��ع��ر���ض��اً  الأم�����ض��ي��ة  ت�ضمنت 
لدور  تعزيزاً  باملنا�ضبة  ال�ضلة  ذات  الكتب  عر�ص 
امل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث مّت اإل���ق���اء ال�����ض��وء على 
مقتنياتها من الكتب الثقافية القيمة، اإىل جانب 
الأر�ضيفية  ال�ضور  من  ملجموعة  متحرك  عر�ص 
اآل  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  ب��اإذن اهلل  للمغفور له 
منفرد  ع��زف  مب�ضاحبة  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان، 
على اآلة العود قدمه املاي�ضرتو وائل علم الدين. 

وق���ال ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح��م��د ال��ي��ح��ي��ائ��ي الوكيل 
املناهج،  لقطاع  والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  امل�ضاعد 

ال����ذي ي�ضادف  الإن�������ض���اين  ل��ل��ع��م��ل  زاي����د  ي���وم  اإن 
���ض��ن��وي��اً، ميثل  رم�����ض��ان  �ضهر  م��ن  ال��ت��ا���ض��ع ع�ضر 
يف  الب�ضرية  األ��ه��م  قائد  لتخليد  وطنية  منا�ضبة 
ال��ع��ط��اء وال��ع��م��ل الإن�����ض��اين وح���ب اخل���ري، وبات 
مثاًل يحتذى يف املبادرات الإن�ضانية التي حظيت 
واإرثه  نهجه  على  وم�ضت  واله��ت��م��ام،  بالتقدير 
املبادرات  بتقدمي  ال��ر���ض��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  الإن�����ض��اين 
الإمارات  اأ�ضبحت  حتى  امل�ضبوقة  غري  الإن�ضانية 

منارة لعمل اخلري والعطاء الإن�ضاين للعامل.
�ضاعراً  املوؤ�ض�ص كان  الوالد  زايد  اأن  �ضعادته  واأكد 
رائعة،  اإن�ضانية  �ضخ�ضية  ب�ضعره  يعك�ص  مرموقاً 
ال��وط��ن وما  ���ض��ع��ره يف التعبري ع��ن  ح��ي��ث ك��ر���ص 
العميقة  وامل���ع���اين  وت��ن��م��ي��ة،  ب���ن���اء  م���ن  ي�����ض��ه��ده 
والهوية  الثقافة  �ضعره  ت�ضمن  كما  والأ�ضيلة، 
اأبناء  ال��وط��ن��ي��ة والع����ت����زاز ب��ه��ا وال��ت��الح��م ب���ني 
الوطن، والفخر وحب الوطن، وحب اأبناء الوطن 
والرتاث  العرب،  لدى  النبيلة  والأخ��الق  والقيم 

بال�ضقور  ال�����ض��ي��د  م��ث��ل  ال��رتاث��ي��ة  وال��ري��ا���ض��ات 
والفرو�ضية.

الرتبية  وزارة  اأن  ال��ي��ح��ي��ائ��ي  ���ض��ع��ادة  واأو�����ض����ح 
الإن�ضاين،  للعمل  زاي��د  ي��وم  يف  حتتفي  والتعليم 
باإرث اإن�ضاين نابع من القيم الجتماعية، و�ضمات 
ال�ضخ�ضية الإماراتية، ن�ضتذكر من خالله اأعمال 
ون�ضرتجع  والإن�ضانية،  اخلريية  املوؤ�ض�ص  الوالد 
القيم النبيلة التي ج�ضدها يف بناء دولة الت�ضامح، 
وال��ع��ط��اء ل��ك��اف��ة ���ض��ع��وب ال���ع���امل، ب��ج��ان��ب تاأكيد 
الل����ت����زام ب���دورن���ا امل��ج��ت��م��ع��ي م���ن خ����الل تنفيذ 
الوطنية  تعزز اجلهود  التي  والفعاليات  املبادرات 

امل�ضتلهمة من اإرث الوالد املوؤ�ض�ص.
واأ�ضاد �ضعادته بالدور ال�ضرتاتيجي الذي يوؤديه 
موؤ�ض�ضة  ب��اع��ت��ب��اره  الوطنية  واملكتبة  الأر���ض��ي��ف 
رائدة يف حفظ ذاكرة الوطن، ويف جمال الأر�ضفة 
ال��وث��ائ��ق��ي للدولة،  وال��ت��وث��ي��ق وح��ف��ظ ال��ر���ض��ي��د 
العاملية  واملمار�ضات  التقنية  امل�ضتجدات  ومواكبة 

املتطورة لتطوير العمل الأر�ضيفي. 
ويف كلمته التي افتتح بها احلفل، قال �ضعادة عبد 
واملكتبة  الأر�ضيف  ع��ام  مدير  علي  اآل  ماجد  اهلل 
الأم�ضية  ب�����ض��ي��وف  ن��رح��ب  ب���الإن���اب���ة:  ال��وط��ن��ي��ة 
اأ�ضعار  م��ن  ب��ن��ف��ح��ات  تتعطر  ال��ت��ي  ال��رم�����ض��ان��ي��ة 
املوؤ�ض�ص والباين ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، وتت�ضافر فيها كلماته اخلالدة مع 
والعطاء  بالبناء  احلافلة  مل�ضريته  تاريخية  �ضور 

بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإن�ضاين.
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  اأ�ضعار  اأن  �ضعادته  واأّك���د 
�ضمات  على  وتنطوي  باحلكمة،  تزخر  نهيان  اآل 
ورقة  النبيلة  امل�����ض��اع��ر  فيها  تتجلى  اإذ  ف��ري��دة، 
والقيم  بها،  اآمن  التي  باملبادئ  وتبوح  الإح�ضا�ص، 
امتّد  ال����ذي  ال��ق��ائ��د  �ضخ�ضية  ب��ه��ا  ت��ت��ف��رد  ال��ت��ي 
ويجتاز  و�ضعبه  وطنه  لي�ضمل  الإن�ضاين  ع��ط��اوؤه 

احلدود اإىل خمتلف اأنحاء العامل. 
واأ�ضاف �ضعادته: لقد تعددت الأغرا�ص ال�ضعرية 

يف ق�ضائد القائد اخلالد لتك�ضف عن ثراء معريف، 
وع��ن األ����وان م��ن اجل��م��ال والإب�����داع، ولتبهر من 
يتاأملها بقدرتها على ا�ضتيعاب الواقع وا�ضت�ضراف 
ل�ضان  بها  ينطق  اإذ  اأمر طبيعي؛  وهذا  امل�ضتقبل، 
ب��ق�����ض��ائ��د املتنبي  اأُع���ج���ب ك���ث���رياً  ق��ائ��د و���ض��اع��ر 

ومب�ضامني �ضعر املعلقات.
واأ�ضار اإىل اأن ما يزيد هذا احلفل الذي �ضتعطره 
ق�ضائد القائد اخلالد األقاً، اأنه ياأتي بالتزامن مع 
ال��ذي حتتفي به دولة  يوم زاي��د للعمل الإن�ضاين 
اإن�ضاين متجدد،  ب��اإرث  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ال�ضيخ زايد  املغفور له -ب��اإذن اهلل-  ب��ذوره  غر�ص 
بن �ضلطان اآل نهيان ورعت قيادتنا الر�ضيدة هذا 

الغرا�ص حتى غدا موؤ�ضراً عاملياً نفخر به.
و���ض��ك��ر ���ض��ع��ادت��ه ال�����ض��ري��ك ال���ض��رتات��ي��ج��ي وزارة 
والتعاون  التن�ضيق  ح�ضن  على  والتعليم  الرتبية 
يف  امل�ضرتكة  الوطنية  الفعاليات  اإث���راء  اأج��ل  من 
القائمني على  جمالت متعددة، كما �ضكر جميع 

تنظيم هذا احلفل من الأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
ووزارة الرتبية والتعليم. 

بح�صور �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

جمل�س الفكر واملعرفة ينظم حما�سرة »فر�سة« يف الع�سر الأواخر من �سهر رم�سان
•• العني - الفجر

جمل�ص  نظم  الإ���ض��الم��ي  الفكر  اأن�ضطة  �ضمن 
بح�ضور  اأم�����ض��ي��ة  وامل��ع��رف��ة  للفكر  حم��م��د  �ضما 
رئي�ص جمل�ص الفكر ال�ضيخة د. �ضما بنت حممد 
الأ�ضتاذة  فيها  ا���ض��ت�����ض��اف  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
 ) بعنوان )فر�ضة  ال�ضام�ضي يف حما�ضرة  م��وزة 
الأواخ��ر من �ضهر رم�ضان  الع�ضر  لغتنامها يف 
الأم�����ض��ي��ة برتحيب من  ا�ضتهلت  وق��د  ال��ك��رمي  
اآل نهيان  ال�ضيخة د. �ضما بنت حممد بن خالد 
�ضعادتها  عن  معربة  ال�ضام�ضي  م��وزة  بالأ�ضتاذة 
ب��وج��وده��ا واإط��الل��ت��ه��ا ال��روح��ان��ي��ة ك��م��ا رحبت 
حني  فرحة  هي  الفر�ضة   : قالت  ثم  باحل�ضور 

نقب�ص عليها ونذيبها يف واقعنا لنغريه بها .
و���ض��رح��ت ب��ق��ول��ه��ا: ���ض��ه��ر رم�����ض��ان ه��و فر�ضة 
للروح  خ��الل��ه  لنعيد  ع���ام  ك��ل  ل��ن��ا  اهلل  مينحها 
رونقها حني نزيل عنها غبار عام كامل يف رحلة 
الروح  ون��ق��اء  ال��ق��ل��ب  ب����راءة  فن�ضتعيد  احل��ي��اة؛ 
وعطاء  رحمة  يف  والأم��ل  بالرجاء  نلت�ضق  حني 
خطواتنا  م��رتق��ب��ني   - وت��ع��اىل  �ضبحانه   - اهلل 
يف ات�����ض��ال م��ك��ث��ف م���ع اهلل ع���رب احل���ر����ص على 
ال�ضلوات وقراءة القراآن واأعمال اخلري املتعددة.  
���ض��ه��ر رم�ضان  اأن  ع��ل��ى  ���ض��م��ا  ال�����ض��ي��خ��ة  واأك�����دت 
فر�ضة لن�ضتعيد ذكريات طفولتنا التي كان �ضهر 
نتذكر  فيها حني  كبري  ن�ضيب  �ضاحب  رم�ضان 
تلك ال��ع��ادات امل��وروث��ة ال��ت��ي م��ا زال���ت عالقة يف 
مبعنى  اأو  ممار�ضتها  على  ونحر�ص  بل  ال���روح؛ 
اأدق ما هو متاح منها للممار�ضة مع التغري الذي 
ط��ال �ضكل احل��ي��اة والخ��ت��الف وال��ت��ط��ور الذي 

طال املجتمع. 
واأ�����ض����ارت اإىل اأن����ه ف��ر���ض��ة ل��ن��ت��وق��ف م���ع ال���ذات 
اأوراقنا حني  النف�ص ونعيد ترتيب  ونتحاور مع 
نتاأمل احلياة يف حلظات ال�ضكينة التي جتود بها 
اأجواء �ضهر رم�ضان الكرمي؛ فتظل فر�ص �ضهر 
رم�ضان كثرية، فهو �ضهر جواد بالفر�ص ما بني 
تلك  اقتنا�ص  يجيد  من  هو  والفائز  ودنيا  دين 
الفر�ص. وطرحت ال�ضيخة د. �ضما ت�ضاوؤلت جاء 
: يبقى دائما هناك ت�ضاوؤل حائر يراودين  فيها 
كل عام اأ�ضاركه معكم، هل �ضعورنا ب�ضهر رم�ضان 
الآن يختلف عما كنا عليه قدميا ؟ وهل اأفقدتنا 
التوا�ضل  و���ض��ب��ك��ات  واحل����داث����ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الجتماعي جزءا من جمال وروحانيات العالقات 
؟ وهل  اأي��ام رم�ضان  بها  التي متيزت  الإن�ضانية 
نتجه ناحية املزيد من العزلة و�ضعف العالقات 
ال�ضهر  بها هذا  التي يتميز  العائلية والإن�ضانية 
لهذه  ال��روح��ان��ي��ة  اخل�ضو�ضية  اأن  اأم   ، ال��ك��رمي 
على  للحفاظ  املقبول  احل��د  �ضتبقى عند  الأي��ام 
بريق  ع��ن  بعيدا  وال��ع��ائ��ل��ي  الإن�����ض��اين  توا�ضلنا 

التكنولوجيا؟
اأبرز  ع��ن  ال�ضام�ضي  م���وزة  الأ���ض��ت��اذة  وحت��دث��ت 
الأيام  يف  اقتنا�ضها  اجلميع  على  التي  الفر�ص 
الع�ضر ، لعظم الأجر الذي ينتظره كما جاء يف 
 – – �ضل اهلل عليه و�ضلم  الكرمي  ر�ضولنا  �ضنة 
ويتحرى فيها عن ليلة القدر ، عرب العتكاف يف 
الع�ضر ، كما وجهت الن�ضيحة للح�ضور مت�ضمنة 
الإجابة على ت�ضاوؤلت رئي�ص جمل�ص الإدارة باأن 
والتكنولوجيا  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل  و���ض��ائ��ل 
ال�ضهر  روح��ان��ي��ات  الكثريين  اأف��ق��دت  واحل��داث��ة 

الف�ضيل لن�ضغالهم بها واأكدت عليهم بالتخلي 
عن و�ضائل التوا�ضل يف املوا�ضيع التي ل جتدي 
، ودع��ت يف  اإل م��ا يتعلق يف عمل ���ض��روري  نفعا 
حديثها الجتهاد يف الع�ضر الأواخر لر�ضيد كل 
من يحييها لتكون يف ر�ضيد امل�ضلم ليتقرب اإىل 

اهلل باملغفرة والرحمة وح�ضاد ثمارها باحلر�ص 
على القيام والدعاء وال�ضالة وقراءة القراآن يف 
الع�ضر الأواخ��ر كاملة لنيل بركة ليلة القدر يف 
األ��ف �ضهر  القدر خري من  الدنيا والآخ���رة ليلة 

فاغتنامها فر�ضة العمر .

�سرطة العا�سمة تعزز الثقافة ال�سحية للعاملني يف رم�سان
•• اأبوظبي-الفجر

نظمت مديرية �ضرطة العا�ضمة بقطاع الأمن اجلنائي  
يف �ضرطة اأبوظبي  مبادرة اإر�ضادات ون�ضائح �ضحية يف 
بالتعاون  املديرية  مبنى  قاعة  املبارك يف  رم�ضان  �ضهر 

مع مركز املقطع ال�ضحي
وت�ضمنت املبادرة تقدمي   الإر�ضادات والن�ضائح الطبية 

عن النظام الغذائي ال�ضحي يف �ضهر رم�ضان املبارك ، 
ال��دم وفح�ص  كما مت اج��راء  فحو�ضات وقيا�ص �ضغط 

ن�ضبة ال�ضكر  للمنت�ضبني .
املديرية  مدير  النيادي  ع��ب��داهلل  حمد  العقيد  وا���ض��اد   
املقطع  الطبي من مركز  الطاقم  قدمه  ال��ذي  ب��ال��دور 
اأ�ضهم بدور ريادي يف تثقيف املنت�ضبني  ال�ضحي والذي 

بالعادات الغذائية  ال�ضليمة يف هذا ال�ضهر الف�ضيل .
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ك�صفت درا�صة جديدة اأن الدماغ الب�صري يهتم بالأ�صوات 
للتهديدات  متيقظا  للبقاء  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  امل��األ��وف��ة  غ��ر 

املحتملة.
للبالغني  الدماغ  ن�صاط  بقيا�ض  النم�صا  يف  باحثون  وقام 

النائمني ا�صتجابة لالأ�صوات املاألوفة وغر املاألوفة.
ويت�صبب �صماع اأ�صوات غر ماألوفة اأثناء النوم يف "�صبط" 
ال�صريعة  غر  العني  حركة  ن��وم  اأثناء  الب�صري  الدماغ 

)NREM(، وهي املرحلة الأوىل من النوم.

ومع ذلك، مل ير الباحثون التاأثري خالل مرحلة حركة العني 
ال�ضريعة، وهي اأعمق مراحل النوم، ويرجع ذلك على الأرجح 

اإىل تغريات البنية الدقيقة يف الدماغ، على حد قولهم.
وعلى الرغم من اأن اأعيننا مغلقة عما حولنا، ي�ضتمر الدماغ 
التوازن بني احلاجة  اأثناء نومنا، وحتقيق  البيئة  يف مراقبة 

اإىل حماية النوم واحلاجة اإىل ال�ضتيقاظ.
ووف���ق���ا ل���ل���خ���رباء، ف����اإن اإح�����دى ال���ط���رق ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل����ك هي 
ال���ض��ت��ج��اب��ة الن��ت��ق��ائ��ي��ة ل��الأ���ض��وات غ��ري امل��األ��وف��ة ب���دل من 

الأ�ضوات املاألوفة.
الب�ضري،  ل��ل��ت��ط��ور  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإىل  ه���ذا  ي��ع��ود  وق���د 
واحلاجة اإىل ال�ضتيقاظ ب�ضرعة يف مواجهة اخلطر املحتمل، 

الذي يتميز باإ�ضارات �ضمعية اأقل �ضيوعا.
 - املاألوفة  الأ�ضوات غري  اأن  اإىل  الدرا�ضة  ت�ضري  وب�ضكل عام، 
مثل تلك القادمة من التلفزيون - متنع النوم املريح ليال لأن 

الدماغ يف حالة تاأهب ق�ضوى.
وقاد الدرا�ضة باحثون يف جامعة �ضالزبورغ ون�ضرت يف جملة 

.JNeurosci
التي  النتائج  "ت�ضلط  البحثية:  ورقتهم  يف  الفريق  وي��ق��ول 
الدماغ  ا�ضتجابات  يف  التناق�ضات  على  ال�ضوء  اإليها  تو�ضلنا 

للمنبهات ال�ضمعية بناء على �ضلتها بالنائم".
بال�ضوت هو حمفز قوي  الإمل��ام  ع��دم  اأن  اإىل  النتائج  وت�ضري 

ل�ضتجابات الدماغ اأثناء نوم حركة العني غري ال�ضريعة.
ومن اأجل الدرا�ضة، قام الباحثون بتجنيد 17 متطوعا )14 

اأنثى( مبتو�ضط عمر 22 عاما.

وزّود املتطوعون، ومل ُيبلغ اأحد منهم عن ا�ضطرابات النوم، 
باأجهزة تخطيط النوم اأثناء نومهم طوال الليل.

وتوتر  والتنف�ص  ال��دم��اغ،  م��وج��ات  ال��ن��وم  تخطيط  ويقي�ص 
ذل��ك، لأنها  واأك��ر من  القلب  الع�ضالت واحل��رك��ات ون�ضاط 

تتقدم خالل مراحل النوم املختلفة.
وقبل بدء التجربة، ُن�ضح امل�ضاركون باحلفاظ على دورة نوم/

ملدة   - النوم  �ضاعات من  ح��وايل ثماين   - ا�ضتيقاظ منتظمة 
اأربعة اأيام على الأقل.

�ضوت  مكربات  عرب  �ضمعية  بفوا�ضل  ُزّودوا  نومهم،  واأث��ن��اء 
حتمل ا�ضمهم الأول واثنني من الأ�ضماء الأوىل غري املاألوفة، 
يتم التحدث بها اإما ب�ضوت ماألوف )مثل اأحد الوالدين( اأو 

ب�ضوت غري ماألوف )�ضخ�ص غريب(.
من  املزيد  تثري  املاألوفة  غري  الأ���ض��وات  اأن  الباحثون  ووج��د 
املركب K، وهو نوع من موجات الدماغ املرتبطة بال�ضطرابات 

احل�ضية اأثناء النوم، مقارنة بالأ�ضوات املاألوفة.
ويف حني اأن الأ�ضوات املاألوفة ميكن اأن توؤدي اأي�ضا اإىل ت�ضغيل 
ت�ضغيلها  يتم  ال��ت��ي  تلك  على  العثور  مت  اأن���ه  اإل   ،K امل��رك��ب 
بتغيريات  م�ضحوبة  لتكون  م��األ��وف��ة  غ��ري  اأ���ض��وات  بوا�ضطة 

وا�ضعة النطاق يف ن�ضاط الدماغ املرتبط باملعاجلة احل�ضية.
ومع ذلك، فاإن ا�ضتجابات الدماغ لل�ضوت غري املاألوف حتدث 
ب�ضكل  م��األ��وف��ا  ال�ضوت  واأ���ض��ب��ح  الليل  م���رور  م��ع  اأق���ل  ب�ضكل 
اأكرب، ما ي�ضري اإىل اأن الدماغ قد يظل قادرا على التعلم اأثناء 

النوم.
للدماغ  ت�ضمح   K امل��ج��م��ع��ات  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  وت�����ض��ري 
"و�ضع املعاجلة احلار�ضة"، حيث يبقى الدماغ  اإىل  بالدخول 
ذات  للمنبهات  ال�ضتجابة  بالقدرة على  نائما ولكنه يحتفظ 

ال�ضلة.
ال��ن��ائ��م، م��ن خالل  ال��دم��اغ  يتعلم  "رمبا  وي��ق��ول اخل����رباء: 
ي�ضكل  ل  البداية  يف  املاألوف  غري  املنبه  اأن  املتكررة،  املعاجلة 
له.  ا�ضتجابته  م��ن  يقلل  وب��ال��ت��ايل  للنائم،  مبا�ضرا  تهديدا 

وعلى العك�ص من ذلك، يف بيئة نوم اآمنة، قد "يتوقع" الدماغ 
�ضماع اأ�ضوات ماألوفة ومينع با�ضتمرار اأي ا�ضتجابة ملثل هذه 

املحفزات للحفاظ على النوم".
ال�ضمعية  املنبهات  تقدمي  ف��اإن   ،K املجمعات  اإىل  وبالإ�ضافة 
اأثناء نوم حركة العني غري ال�ضريعة يزيد من عدد "املغازل" 

و"ال�ضتثارات الدقيقة" يف الدماغ.

 K اأي فرق يف كمية املجمعات  ومع ذلك، مل يجد الباحثون 
نف�ضه  املو�ضوع  ا�ضم  ب��ني  الدقيقة  ال�ضتثارات  اأو  امل��غ��ازل  اأو 
والأ�ضماء غري املاألوفة.وهذا مثري لالهتمام لأن بحثا �ضابقا 
 - 1999 اأج��راه��ا فريق فرن�ضي ع��ام  - مب��ا يف ذل��ك درا���ض��ة 
اأقوى  دماغية  ا�ضتجابات  يثري  نف�ضه  املو�ضوع  ا�ضم  اأن  اأظهر 

من الأ�ضماء الأخرى اأثناء النوم.

بني احلاجة اإىل حماية النوم واحلاجة اإىل ال�صتيقاظ

ل تنم والتلفاز اأمامك!.. دماغك يف حالة تاأهب ق�سوى

�ضخ�ص  من  الكبد  �ضرطان  واأع��را���ص  عالمات  وتختلف 
الأمريكية  ال�����ض��رط��ان  جمعية  ل���دى  ل��ك��ن  لآخ����ر، 

قائمة من 10 اأعرا�ص حمتملة.
وقبل �ضرد الأعرا�ص، من املهم 

جمرد  اأن  م��الح��ظ��ة 
عالمة  ظ���ه���ور 

ل  اأك����ر  اأو 
ي����ع����ن����ي 

اأن����ك 

م�ضاب ب�ضرطان الكبد. واثنان من هذه الأعرا�ص 
يتعلق  الأول  �ضلوعك.  حت��ت  ب���اأمل  يتعلقان 

بالكبد والثاين بالطحال.

وُيعد ت�ضخم الكبد وال�ضعور بالمتالء يف 
جانبك الأمين وت�ضخم الطحال وال�ضعور 
بالمتالء يف جانبك الأي�ضر عالمات على 

الإ�ضابة ب�ضرطان الكبد.

الأعرا�ص الأخرى ل�ضرطان الكبد هي:
اإرادي. ل  ب�ضكل  الوزن  • فقدان 

ال�ضهية. • فقدان 
بعد  ال�����ض��دي��د  ب��الم��ت��الء  • ال�����ض��ع��ور 

تناول وجبة �ضغرية.
القيء. اأو  • الغثيان 

كتفك  من  بالقرب  اأمل  اأو  البطن  يف  اأمل   •
الأمين.

البطن. يف  ال�ضوائل  تراكم  اأو  • تورم 
• احلكة.

والعينني(. اجللد  )ا�ضفرار  • الريقان 
الأعرا�ص  اأن  الأمريكية  ال�ضرطان  جمعية  وت�ضيف 
الأخرى ت�ضمل "احلمى وت�ضخم الأوردة على البطن 
ال��ت��ي ميكن روؤي��ت��ه��ا م��ن خ��الل اجل��ل��د وال��ك��دم��ات اأو 

النزيف غري الطبيعي".
وكما هو احلال مع اأنواع ال�ضرطان الأخرى، هناك عوامل 
ب�ضرطان  اإ�ضابتك  احتمالية  مدى  حتدد  اأن  ميكن  خطر 

الكبد.
اأنه من املرجح اأن ت�ضاب ب�ضرطان الكبد   NHS وتقول
الأويل اإذا كان عمرك يزيد عن 60 عاما، على الرغم من 
اأنه اأكر �ضيوعا بني الأ�ضخا�ص الذين تزيد اأعمارهم عن 

عاما.  85
واإذا كنت تعاين من حالت طبية مثل التهاب الكبد وتليفه 
وح�ضى املرارة وال�ضكري وطفيلي يف الكبد وفريو�ص نق�ص 

املناعة الب�ضرية، ف�ضتزيد خماطر اإ�ضابتك.
وتزداد خماطرك اإذا كان اأحد اأ�ضقائك اأو والديك م�ضابا 

ب�ضرطان الكبد الأويل. 
وم���ن امل��م��ك��ن اأي�����ض��ا الإ���ض��اب��ة ب�����ض��رط��ان ال��ك��ب��د الثانوي. 
اآخ��ر من  �ضرطان  انت�ضار خاليا من  ب�ضبب  ه��ذا  ويحدث 

جزء من ج�ضمك اإىل الكبد.
وهناك طرق اأخرى لتقليل فر�ص الإ�ضابة ب�ضرطان الكبد 

الأويل. 
زيادة  م��ن  ت��ع��اين  كنت  اإذا  ال���وزن  ف��ق��دان  ذل��ك  ويت�ضمن 
الوزن وارتداء مالب�ص واأقنعة واقية اإذا كنت تعمل يف دور 

تتعر�ص فيه ملواد كيميائية خطرية.
وعالوة على ذلك، فاإن الإقالع عن الكحول اأو الإقالع عن 

التدخني �ضيقلل اأي�ضا من خماطر اإ�ضابتك.

اأعرا�س ال�سرطان: �سعور حتت �سلوعك على 
جانبيك الأي�سر والأمين يجب النتباه اإليه!

يعترب �صرطان الكبد اأكرث �صيوعا عند الرجال فوق �صن ال�صتني. وعلى الرغم من ذلك، مثله 
مثل العديد من ال�صرطانات الأخرى، ميكن اأن ي�صيب اأي �صخ�ض يف اأي عمر اأو خلفية.
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تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ضر

حيث اأن ال�ضيد : ريحان الدين �ضومون �ضونا مه - بنغالدي�ص اجلن�ضية ميلك الرخ�ضة التجارية 
)ور�ضه غدير مطر للحداده( والتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة رقم )24482( حيث ان 
ال�ضيد : ريحان الدين �ضومون �ضونا مه - بنغالدي�ص اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
 : ال�ضيد  اإىل   )%100( البالغة  للحداده((  مطر  غدير  ))ور�ضه  التجارية  الرخ�ضة  يف  ح�ضته 
لوكيل  ال�ضابق  الرخ�ضة  �ضاحب  تنازل   - اجلن�ضية  ام��ارات��ي   - الكتبي  حممد  غدير  مطر  غدير 
خدماته وحتويل الرخ�ضة اىل �ضناعي.  وعمال بن�ص املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي 
رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب العدل، فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم 
الت�ضديق على الأجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص 

على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
MOJAU_2022- 0062730 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد / م�ضبح متيم حميد خ�ضوين الكتبي - اماراتي اجلن�ضية - 
ميلك املوؤ�ض�ضة الفردية امل�ضماه )�ضم�ص الذيد لتجارة املالب�ص اجلاهزة ( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة 
اأن ال�ضيد / م�ضبح متيم حميد  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )605585( - و حيث 
البالغه  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - اجلن�ضية  اماراتي   - الكتبي  خ�ضوين 
اجلن�ضية.  هندي   - عبدالرحمن  كاداو  ايروتهوم  الدين  حمى  ال�ضيد/  اإىل  وذلك   )%100(

تعديالت اأخرى : مت تغيري ال�ضكل القانوين من )موؤ�ض�ضة فردية( اىل )وكيل خدمات( ،
يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

MOJAU_2022- 0063033 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
الأطراف  بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة. من الطرف الأول :  عبداهلل ب�ضري عبدالرحمن على ، اجلن�ضية : اإمارات
اإىل الطرف الثاين : حممد جاويد نواب خان ، اجلن�ضية : باك�ضتاين 

بال�ضم التجاري )ملحمة اجلديد(  ن�ضاط الرخ�ضة )بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة( واملرخ�ص 
من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 793529 

ال�ضادرة بتاريخ  2021/11/25 
 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.

وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل
بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 70349
 اخطار دفع بالن�صر

رقم امللف 2022/105 التنفيذ املدين 
بناء على طلب / املحكوم له / هوجنلني �ضني - اجلن�ضية / ال�ضني 

اىل املحكوم عليه /  �ضياح �ضى كني - اجلن�ضية / ماليزيا 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل���دي���ك ب����ان حم��ك��م��ة را������ص اخل��ي��م��ة ق���د ا�����ض����درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
بالزامك بدفع مبلغ وقدره  الق�ضية )190/2021( مدين جزئي  2021/12/07 يف 
تقدم  له اعاله قد  املحكوم  ان  ، ومبا  وامل�ضاريف  الر�ضوم  �ضامال  1769421.78 درهما 
اع��اله خالل  بتنفيذ ما جاء  فاأنت مكلف  اع��اله،  امل�ضار  بالرقم  لتنفيذ حكم و�ضجل  بطلب 
�ضتتخذ بحقك الجراءات  املحكمة  فان  للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك  التايل  يوم   15

القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ، والر�ضوم املرتبة عليك.
املالحظات : يجب العالن باللغة العربية والجنليزية 

 ق�صم التنفيذ 
مرمي احمد عي�صى 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
 اإعالن حكم بالن�صر

رقم الدعوى 2022/14 اأمر  اأداء    
بناء على طلب مدعي / حممد زيد حممد زيد ال�ضحي اجلن�ضية / الإمارات العربية املتحدة 

اىل مدعي عليه / الت�ضاري�ص للتمديدات الكهربائية وال�ضحية اجلن�ضية 
يرجى الإحاطة بان املحكمة بتاريخ 2022/2/24 ا�ضدرت بحقك احلكم التايل : 

الالئحة  م��ن   62،63.64 امل���واد  بن�ضو�ص  وع��م��ال  امل��رف��ق��ة  وامل�����ض��ت��ن��دات  الأوراق  على  الط���الع  بعد 
الكهربائية  الت�ضاري�ص للتمديدات  املدين/  اإلزام   : ، نامر  املدنية لذلك  الإج��راءات  التنظيمية لقانون 
وال�ضحية ذ م م باأن توؤدي للطالب الدائن/ حممد زيد حممد زيد ال�ضحي مبلغ وقدرة 10000 درهم 
قيمة الدين الثابت بال�ضيك �ضند المر وكذا الفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة يف 
2022/2/15  وحتى متام ال�ضداد كما الزمتها بامل�ضاريف. وعلى الطالب اتخاذ الإجراءات القانونية 
الالزمة. حكما قابال لال�ضتئناف خالل 15يوما اإعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به، وباإنق�ضاء هذا 

امليعاد دون الطعن علي احلكم امل�ضار اليه فاإن املحكمة �ضوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه
 اإداري �صعادة متعاملني
�صم�صة ح�صن الها�صمي    

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ال�صيالوى لالملنيوم والزجاج ذ م م 
ا�صامة �صالح ر�صيد الزينب 

املرجتعة   ال�صيكات   -  AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001360/ 
اإىل املحكوم عليه : ال�ضيالوي لالملنيوم والزجاج - ذ م م  - العنوان : عجمان النعيمية خلف الب�ضام للخزانات بريد 

الكرتوين osama.1711@hotmail.com هاتف رقم  0504454390
ا�ضامة �ضالح ر�ضيد الزينب  - العنوان : عجمان النعيمية خلف الب�ضام للخزانات هاتف رقم 0504454390 
عنه  �ضورة  املرفق  احلكم  �ضدر  قد  بتاريخ  انه  حيث   osama.1711@hotmail.com الكرتوين  بريد 
�ضدك ل�ضالح املدعي  املنفذ را�ضد حممد جمعه املن�ضوري - اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة   يف الق�ضية امل�ضار 
اليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 30074.0 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�ضة  بح�ضور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة 

اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70472 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  416/2009/204 تنفيذ �صرعي  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ضرعي الزوجية رقم 218 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1981/22 تركات م�ضلمني ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )81721801.31 
درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف من تاريخ ال�ضتحقاق 

طالب التنفيذ: عبداهلل حممد �ضريف - واآخرون  
عنوانه : اإمارة دبي - الق�ضي�ص - بناية بو هليبة - الطابق الأول - �ضقة رقم 111  

املطلوب اإعالنه : احمد حممد �ضريف عبداهلل بال�ضالح  
عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - 0504512288 

مو�ضوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/5/11 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�ضركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة  التقدم  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ص على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع 
ولكل �ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : ار�ص ما عليها من 

بناء - املنطقة : مردف - رقم الر�ص 3/618 - امل�ضاحة : 6993.09 مرت مربع - املقدرة ب��� )26،000،000( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/90716(
املن�ذرة : �ضركة العقارات املتميزة )�ص.ذ.م.م(.

املنذر اإليه : �ضركة ريل �ضبي�ص للو�ضاطة التجارية �ص.ذ.م.م.
وبناء على كل ما�ضبق ذكره

اأوًل : تنبه املنذرة على املنذر اإليها خالل مدة الثالثون يوماً املحددة بهذا الإنذار �ضرورة عمل الأتي:-
امل�ضتحقة على املنذر اإليهما ل�ضالح املنذرة من تاريخ 2022/2/24م  وحتى تاريخ اليوم، وذلك  الإيجارية  القيمة  1-�ضداد 
األف دره��م(، و�ضداد ما قد ي�ضتجد منها بعد ذلك  37000 درهم )�ضبعة وثالثون  �ضنوية قدرها  اإيجارية  اأ�ضا�ص قيمة  على 
التاريخ وحتي تاريخ الإخالء الفعلي التام للعني املوؤجرة. 2. �ضداد مبلغ وقدره 2000 درهم )األفان درهم(، عبارة عن غرامة 
ارجتاع ال�ضيك رقم )٥٠٠٠٠٥(، وذلك طبقاً لل�ضرط رقم ٢ من ال�ضروط الإ�ضافية عقد الإيجار. ثانياً : وتنبه املنذرة علي املنذر 
اإليهما باأنه يف حالة عدم الإلتزام بتنفيذ البنود ال�ضابقة خالل مدة )30 يوم( الثالثون يوماً املحددة بهذا الإنذار، �ضتلجاأ املنذرة 
اإيل عدالة مركز ف�ص املنازعات الإيجارية باإمارة دبي املوقر، وذلك لطلب احلكم باإخالء العني املوؤجرة ال�ضقة رقم 308 - برج 
الرابية - منطقة وادي ال�ضفا 3 - اإمارة دبي، وتنفيذ ما ي�ضتتبع ذلك من اإجراءات اأخري، كت�ضليم العقار للمنذرة خالياً من 
ال�ضواغل مع ت�ضليم مفاتيحه، وكذلك اإح�ضار الفاتورة النهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي مدمغة بختم ال�ضداد والفاتورة 

النهائية، وعمل ال�ضيانة الالزمة له، مع اإلزامكم بالر�ضوم وامل�ضاريف، مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/89834(
املنذر : م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي �ص.م.ع  - اجلن�ضية الإمارات

املنذر اإليها : اأمل عبداللطيف حممد عبداهلل الب�ضر - اجلن�ضية الإمارات
قانوناً يف حقها وينبه عليها  لنفاذ مفعوله  اإليها  املنذر  اإىل  الإن��ذار  املنذر هذا  : يوجه  املو�ضوع 
األفاً  وع�ضرون  واأرب��ع��ة  وم��ائ��ة  )مليون  دره��م   1،124،596.39 وق���دره  مبلغ  ���ض��داد  ب�ضرورة 
وخم�ضمائة و�ضتة وت�ضعون درهماً وت�ضعة وثالثون فل�ضاً( املرت�ضد يف ذمتها نتيجة تخلفها عن 
�ضداد الأق�ضاط امل�ضتحقة عن عقد املرابحة رقم 79475249 يف مواعيد ا�ضتحقاقها بالإ�ضافه 
اإىل مبلغ 20،000.00 درهم تعوي�ضاً للمنذر عما فاته من ك�ضب وما حلقه من خ�ضاره وذلك 
خالل خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالم هذا الإنذار وال �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية �ضدكم ، مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت. حفظ كافة حقوق املنذر 

الأخرى مع اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن للح�صور يف الق�صية رقم 1391/2022 جتاري جزئي - ال�صارقة

املطلوب اعالنه / �صركة اخلليج لل�صناعات احلديدية م.م.ح 

هاتف  ال�����ض��ارق��ة   42415 ب  ���ص   PHASE 1 - Plot No. 2B-10 ب��احل��م��ري��ة  احل���رة  املنطقة   - ال�����ض��ارق��ة  ام����ارة   : ال��ع��ن��وان 
هاتف متحرك 0563488817  -  065260675 فاك�ص   065260670

Najeeb.qawasme@gasifz.com بريد الكرتوين
اأو بوا�ضطة وكيل معتمد، اىل اجتماع اخلربة احل�ضابية الذي �ضوف يعقد عن طريق برنامج زووم وذلك يوم  انت مكلفه باحل�ضور �ضخ�ضيا 
الثنني املوافق 9 مايو 2022 يف متام ال�ضاعة الثالثة ظهرا - وذلك لبحث مو�ضوع الق�ضية ب�ضاأن املطالبات املالية مببلغ )2،586،379،04 

درهم( من قبل املدعية / النافع للحديد )ذ.م.م(
تنوب عنها مكتب فهد بن را�ضد ال�ضركال للمحاماة والإ�ضت�ضارات القانونية

وفقا  اجراءاتها  ت�ضتمر يف  �ضوف  اخل��ربة  ف��اأن  ب��ه،  املطالب  املبلغ  �ضدادكم  يثبت  ما  وتقدمي  الجتماع  ع��دم ح�ضور  ح��ال  اأن��ه يف  العلم  يرجى 
لل�ضالحيات املخوله لها. رابط الجتماع كما يلي:

Wagiha Nashed is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic: دعوى 1391/2022 جتاري جربي ال�ضارقة
Time May 9، 2022 03:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77961189931?pwd=SsnU54HT5uPfTFmw7LZxeO8v7Nj4xV.1
Meeting ID : 779 6118 9931 Passcode : 7ahuBb

اخلبري احل�صابي / وجيهه ابراهيم نا�صد  
0506161401

اإعالن اإجتماع خربة 
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 13525 رقم  العدد   2022 اأبريل   21 املوافق  اخلمي�ص  بتاريخ  الفجر  بجريدة  ال��وارد  لالعالن  ت�ضحيح 

بتاريخ 21/04/2022 وين�ضب التعديل على رقم املكتب ليكون العالن كالتايل:
اىل من يهمه الأمر

ا�ضم ال�ضركة / �ضركة افتني للتجارة العامة م.م.ح �ضابقا - م�ضنع افتني ميدل اي�ضت م.م.ح حاليا رخ�ضة رقم 
)1555( والكائنة - بهيئة املنطقة احلرة باحلمرية - ال�ضارقة - دولة المارات العربية املتحدة - مبنى مكاتب 

التاأجري مكتب رقم )5G-03( واملرخ�ضة لدى هيئة املنطقة احلرة باحلمرية. 
احلكم  اعاله مبوجب  املذكورة  ال�ضركة  بت�ضفية  العبدويل  احمد جا�ضم  الق�ضائي  امل�ضفى  يعلن  هذا  مبوجب 
ال�ضادر من حمكمة ا�ضتئناف ال�ضارقة يف الدعوى رقم 1062 ل�ضنة 2021 ا�ضتئناف جتاري وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اىل امل�ضفى املعني يف العنوان التايل م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 
اأو الت�ضال  اأدن��اه  45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع��الن على العنوان املبني  املوؤيدة ملطالبته، وذلك يف خالل 
حما�ضبون   - والتدقيق  للمحا�ضبة  اخلليج  مركز   : املكتب  ا�ضم   - العبدويل  عبيد  جا�ضم  احمد   / امل�ضفى   : ب� 
�ضالح  �ضارع   - ميزانني   M / 104 قانونيون وم�ضت�ضارون )دبي - اخلبي�ضي - بناية العبدويل - مكتب رقم
الدين - نف�ص بناية معر�ص �ضرياميك راأ�ص اخليمة �ص.ب 1450 دبى( هاتف رقم : 042684700 الربيد 

gulfaudt@eim.ae : اللكرتوين
- لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب� 45 يوما

امل�صفى الق�صائي/ احمد جا�صم العبدويل

اإعــــــــــــــــــــالن 
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العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
MOJAU_2022- 0063137 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : داميني بالك، اجلن�ضية بريطانيا يرغب يف البيع والتنازل 
بوليكالكات  عبدال�ضمد  حممد   : ال�ضيد  اىل  ذلك  100% و  البالغه  ح�ضته  كامل  عن 
حممد اجلن�ضية الهند يف الرخ�ضة )جزيره املاكولت كافيه( والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة 

مبوجب رخ�ضة رقم )774319( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية
تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضه الآخر ، تغيري وكيل خدمات

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
MOJAU_2022- 0063108 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : اي�ضى كانيكاتو فارجي�ص فارجي�ص - اجلن�ضية الهند - ويحمل 
جواز �ضفر رقم )T0393585( يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�ضته بن�ضبة %75 
من كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد : جين�ضان كانيكاتو اي�ضى كانيكاتو فارجي�ص 
اي�ضي - اجلن�ضية الهند ويحمل جواز �ضفر رقم )Z3726118( يف الرخ�ضة امل�ضماة )�ضالون 
   )755630( رق��م  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  ب��اأم��ارة  تاأ�ض�ضت  وال��ت��ي  للحالقة(  ال��رول��ة  دوار 

تعديالت اخرى : ا�ضافة �ضريك / �ضركاء
 2013 ل�ضنة  وعمال بن�ص املادة )14( فقرة رقم )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( 
الت�ضديق على  يتم  �ضوف  انه  و  للعلم  الإع��الن  ن�ضر هذا  اقت�ضى  ، فقد  العدل  الكاتب  �ضاأن  يف 
الإجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اأي اعرتا�ص حبال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل الت�ضديق على هذا العالن

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)كلي(    جتاري   SHCFICICOM2021 /0005484 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه اأحمد عبد اهلل اأحمد �ضرور احلمادي
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/02/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله ل�ضالح بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع( بالتايل : احلكم
الأوىل  عليهم  للمدعى  وح�ضوريا  ال��ث��اين،  عليه  للمدعى  احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
وقدره  مبلغ  للمدعى  ي���وؤدوا  ب��اأن  بالت�ضامن  عليهم  امل��دع��ى  ب��اإل��زام   .1  : وال��راب��ع��ة  والثالث 
وحتى ال�ضداد  الدعوى  قيد  تاريخ  5% من  بواقع  الفائدة  مع  درهم   109،782،024.19
التام على األ تزيد الفائدة على اأ�ضل املبلغ املق�ضى به، وبالر�ضوم وامل�ضاريف واألف درهم مقابل 
اأتعاب املحاماة. 2 .تغرمي وكيل املدعى عليها الرابعة مبلغ وقدره 10،000 درهم. حكما قابال 

لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0000192 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / فريجا �ضاجنيوا برييرا اوكواتا ، العنوان : 9435378
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/03/22 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�ضالح رو�ضه عبداحلميد حممد عبدهلل احلمادي،
بالتايل : ن�ص احلكم

حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري : بالزام املدعى عليهم بتاأدية مبلغ 21000 درهم 
واحد وع�ضرين الفا درهما للمدعية بواقع 7000 درهم يدفعها كل من املدعى عليهم 
القطعية  الدرجة  احلكم  اكت�ضاب  تاريخ  من  5% حت�ضب  بواقع  القانونية  والفائدة 
املدة  خ��الل  لال�ضتئناف  ق��اب��ال  حكما  وامل�����ض��اري��ف.  ال��ر���ض��وم  م��ن  باملنا�ضب  والزمتهم 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - الن�صمة ال�صتقدام االيدي العاملة
)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001425/ 

اإىل املحكوم عليه : الن�ضمة ل�ضتقدام اليدي العاملة 
 -  0552474748 رقم  هاتف   - ال�ضامل  املدينة  �ضرطة  مركز  بجوار   - الب�ضتان   - عجمان  اإمارة    : العنوان 

  4682709352  : املكاين  الرقم    0506391992
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ حممد عبداهلل عثمان الكمايل ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 6225.0 

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�ضة  بح�ضور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
�صركة ليربتي لتجارة قطع غيار ال�صيارات �صابقا �صركة ليربتي لل�صيارات )ذ م م(   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001945/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضركة ليربتي لتجارة قطع غيار ال�ضيارات �ضابقا �ضركة ليربتي لل�ضيارات )ذ م م(
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ الكندي لل�ضيارات )موؤ�ض�ضة فردية( ملالكها �ضعيد حممد �ضعيد الكندي  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 6260316 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جا�صم عبيد ح�صن بن علوي النقبي   
املرتجعة  ال�صيكات   SHCEXCIBONCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001786/ 

اإىل املحكوم عليه : جا�ضم عبيد ح�ضن بن علوي النقبي 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ ابراهيم حممد جا�ضم ال�ضكر  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 81950 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0001825 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه احمد م�ضطفى جودة عزب، العنوان: 9485256
اجلودة ملقاولت حفر ال�ضا�ضات ذ م م ، العنوان : 9485262

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اأعاله ل�ضالح حممد الفيومي لالإن�ضاءات �ص ذ م م ، حممد خريي احمد الفيومي. بالتايل:

احلكم - انه بتاريخ : 2022/04/13
بعد الطالع على الوراق

نامر باإلزام املدعى عليهما ان يوؤديا للمدعى بالت�ضامن فيما بينهما مبلغا وقدره )36431( 
الدعوى وحتى  اعتبارا من تاريخ قيد  5% �ضنويا  القانونية بواقع  بالفائدة  درهم والزمتهما 
متام ال�ضداد والزمتهما بامل�ضروفات. حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من 

اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2022/0056434
املخطر : �ضمائله عاطف عاطف �ضديق - باك�ضتانية اجلن�ضية

 - ادناه  املذكورة  الرخ�ضة  يف  مالك  ب�ضفتي   )784199015935846( رقم  هوية  بطاقة  واأحمل 
العنوان : ابوظبي -الفلج اجلديد - هاتف : )971507529055(

املحظر اليه : يون�ص حممد يو�ضف يعقوب اجل�ضمي - اماراتي اجلن�ضية
العنوان عجمان - املوؤ�ض�ضة العقابية والإ�ضالحية يف اإمارة عجمان هاتف رقم : 
مو�ضوع الخطار : ا�ضتدعاء املخطر اليه لدائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة

الوقائع : حيث اأن املخطر متلك الرخ�ضة امل�ضماه )مغ�ضلة مندرين( املرخ�ضة برقم )534327( �ضادرة 
عن دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة

دائرة  اإىل  احل�ضور  املذكورة  الرخ�ضة  خدمات  وكيل  ب�ضفته  اإليه  املخطر  من  يطلب  املخطر  اأن  حيث  و 
التنمية القت�ضادية للتوقيع على الأوراق الالزمة خلروجه من الرخ�ضة وتعيني وكيل خدمات جديد. و 
من  اأيام  عليه يعلن املخطر املخطر اإليه ب�ضرورة احل�ضور اإىل دائرة التنمية القت�ضادية و ذلك بعد 5 

تاريخ ا�ضتالم الإخطار.
و عليه يلتم�ص املخطر من �ضعادة الكاتب العدل بال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0060105
 املخط�ر/ حممد مطيع الرحمن حممد �ضوفيل مياه - بنغالدي�ص اجلن�ضيه - احمل هويه رقم 784196440363925 

العن�وان / ال�ضارقه – البطينه - هاتف رقم / 0507741079
املخطر اإليه / ركن الوادي الخ�ضر للمقاولت ال�ضحيه ذ م م

BJ0538865 و ميثلها ال�ضيد / حممد فتيكور الرحمن �ضورات اهلل - اجلن�ضيه بنغالدي�ص - يحمل جواز �ضفر
العن�وان/ ال�ضارقه - النبعه - بالقرب من ن�ضتو - هاتف رقم / 0526902722- 0559619033

املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 35000 درهم
املخطر اإليه حرر �ضيك للمخطر مببلغ 35000 درهم )خم�ضه و ثالثون الف درهم اماراتي( قر�ص �ضخ�ضي وحيث انه 

بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك توجه املدعى ل�ضرف ال�ضيك اإل اأنه ارتد دون �ضرف لعدم كفايه الر�ضيد وبيانه كالتايل:
بنك  جناتا  بنك  على  وامل�ضحوب   2019/03/18 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم   35000 مببلغ   075787 ال�ضيك 
وتكراراً  مراراً  الودية  واملطالبة  ا�ضتحقاقه  تاريخ  م�ضي  رغم  باملبلغ  بالوفاء  تعذر  قد  عليه  املدعي  اإن  وحيث  ليمتد. 
وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�ضة  خالل  املذكور  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  نخطركم  فاأننا   - لذلك  جدوى،  دون  ولكن 
�ضن�ضطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 

وهذا اإخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:501/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠3

والر�ضوم  دره��م   )4٠.٠٠٠.٠٠٠( مبلغ  ب�ضداد  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الم��ر  ب��ا���ض��دار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
وامل�ضاريف والتعاب . 

املدعي:بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة
ب��ال��ق��رب م��ن دوار ال�ضاعة - ه��ات��ف ٠4٢9٥3٠٠٠ -  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام���ارة دب��ي - دي���رة - دب��ي ���ض��ارع امل��ط��ار - 
 - دب��ي  �����ص.ب:1٠8٠   -  maan.ali@dib.ae:امييل - م��ت��ح��رك:٠٥٠٢34٥6٢3  ف��اك�����ص:٠4٢9٥4111- هاتف 

مكاين رقم:3171٥94٥3٥ - وميثله:مكاوي عو�ص مكاوي ا�ضماعيل
املطلوب اإعالنه :  1- كفاف للتجارة العامة ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه

اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/3/3 - بالزام املدعي  مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ضت�ضدار اأمر 
القانونية  اربعون مليون درهم اماراتي والفائدة  عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )4٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠( درهم 
بواقع ٥% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام والزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 3٠٠ درهم مقابل 
امل��ادة 66 من  ال���واردة يف  ا�ضتئنافه بح�ضب الح��وال وف��ق الحكام  او  التظلم الم��ر  املحاماة .ولكم احل��ق يف  اتعاب 

الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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حامل   – اجلن�ضية  هندي   – �ضينغ  زورا  �ضينغ  دار�ضان   / اعالنه  املطلوب 
بطاقة هوية مقيم رقم 5-1619573-1952-784 �ضريك ب�ضركة الو�ضيحي 

للمقاولت العامة ذ.م.م ،
%  رخ�ضة جتارية رقم )CN-1033637( بن�ضبة 24 

عنوان���������������ه /  امل�ضفح – م 26 مبنى �ضركة الوجدان لل�ضيانة العامة ذ.م.م
العدل  كاتب  اىل   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  اأو  �ضخ�ضيا  باحل�ضور  مكلفه  انت 
مبحكمة ابوظبي وذلك يوم الثالثاء املوافق2022/04/27م ،  يف متام ال�ضاعة 
العا�ضرة �ضباح امام مكتب كاتب العدل ، وذلك حل�ضور اإجراءات ت�ضفية �ضركة 
 )CN-1033637( رخ�ضة جتارية رقم ، الو�ضيحي للمقاولت العامة ذ.م.م 

وذلك لتحملها خ�ضائر طيلة فرتة الثالث �ضنوات املا�ضية
وحيث انك �ضريك يف ال�ضركة اأعاله وتعذر التوا�ضل معك لأعالمك باإجراءات 
عدم  حال  ويف   ، املحدد  املوعد  يف  للح�ضور  بالن�ضر  اإعالنك  وتقرر  الت�ضفية 

ح�ضوركم ف�ضيتم ال�ضتمرار يف اإجراءات الت�ضفية بدون ح�ضورك.
للتوا�ضل : على حممد �ضادق البلو�ضي

موبايل   : 050-2377998

اعالن حل�سور اإجراءات ت�سفية �سركة 
الو�سيحي للمقاولت العامة ذ.م.م
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امييقري�ضن  او�ضن  �ضفن  �ضركة  يف   %  20 بن�ضبة  �ضريك  الزاير  علي  مي  انا 
�ضريف�ض�ضز �ص م ح، رخ�ضة رقم )L-827( والكائنة ب منطقة مركز دبي التجاري 
املتحدة،  العربية  المارات  دبي،   ،  8 الطابق   ،4 رقم  مكاتب  �ضنرتال،  ون  العاملي، 
واملرخ�ضة لدى �ضلطة املنطقة احلرة ملركز دبي التجاري العاملي، اأرغب انا مي علي 
الزاير يف اإعالن ان�ضحابي من ال�ضركة املذكورة للكافة بقرار جمل�ص الإدارة بتاريخ 
2022/04/25 ،واهيب باأي طرف معني بالأمر ولدية اأي مطالبات يف مواجهتها 

عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق:
هاتف: 0503212252

mayzaier@icloud.com :بريد الكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 15 يوماً 

اإعــــــــــــــــــــالن 
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اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001047 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الندل�ص خلدمات اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة :   

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/16 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
او بوا�ضطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة  الواحد( �ضخ�ضيا  اليوم  2 - دائرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�ضرة 

بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/26 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000823/ 
اإىل املحكوم عليه : الدار ل�ضتقدام الأيدي العاملة ومن ميثلها قانونا  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ حمدان �ضعيد خليفة عامر الدرعي ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 16697.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�ضم ال�ضركة : وادي الرواد للتجارة العامة - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�ضكل القانوين 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 792725 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 
1310150 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف 
ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/4/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/13 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق 
914 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع  العنوان : مكتب رقم  احل�صابات 
  04-2973071 2973060-04 فاك�ص :  ال�ضباب - ديرة - بور �ضعيد - هاتف : 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - 
ديرة - بور �ضعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04 مبوجب 
هذا تعلن الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية  
وادي الرواد للتجارة العامة - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/4/13 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/4/13
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�ضفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ضتندات والأوراق  اأع��اله، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة
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Date 27/ 4/ 2022  Issue No : 13530
Dubai Court Of first instance Notice No.
Notification by publication
In the case No. 207/2022/1566 -Commercial Partial
Heard Third Execution Chamber No. 185 
Subject matter of the case : Execution of the judgement issued in the case No. 
1406/2021, to pay an amount of AED (429754.07) including fee and expenses 
Plaintiff : MASREQ BANK PSC
The Respondent that is requested to be served : 1) MUNEER DHAMBHANI 
- Defendant
Subject of the Notification : The above-mentioned execution has been filed 
against you and obligated you to pay the amount executed and its amount 
AED 429754.07 to the plaintiff or court. Accordingly, the court will initiate 
executive procedures against you in the event of non-compliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of publishing this 
announcement.
Prepared by : SHAMSAH RASHID AL FALASI
Approval date 10:50:52 24/03/2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533Date 27/ 4/ 2022  Issue No : 13530
Notification of Judgement by publication
Lawsuit No. 14/2022 Order of Payment

File No.: 499/2020 - Commercial implementation
Based upon the request of the Plaintiff, Mohammed Zaid Mohammed Zaid Al Shehhi, 
Nationality - UAE To The Defendant party/ALTADARIS Electrical & Sanitary Fittings,
Let it be known to you that the Ras Al Khaimah Court has issued a judgment against you 
on 24/02/2022 as the following: After perusal review of the attached papers and documents 
and pursuant to the provisions of Articles 62-63-64 of the Executive Regulations of the Civil 
Procedures Law- therefore We order that the debtor / Terrain Electrical and Sanitary Installations 
LLC be obligated to pay the plaintiff Mohammed Zaid Mohammed Zaid Al Shehhi, an amount 
of AED 10,000 the value of the fixed debt by cheque, the order document, as well as the legal 
interest at a rate of 09% annually from the date of the claim 02/15/2022 until full payment. 
also obligated them to pay the expenses and the requesting claimant party to take the necessary 
legal action. A judgment that is subject to appeal within 15 days from the day following 
its announcement, and by the expiration of this date without appealing the aforementioned 
judgment, the court will take legal procedures to implement it.
Customer happiness management Shamsa Hassan Al Hashemi
Notes:
The Notification must be in Arabic and English
Document signed electronic by user Shamsa Al Hashemi on 04/21/2022 - 13:59

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department

70392

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن بالن�صر 

 207/2022/263 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  مطعم ومقهى عالء الدين ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دبي للمرطبات - �ضركة م�ضاهمة عامة 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1٥٠94( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزينة 

املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:146/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�ضارف اجلزئية الثالثة رقم ٢٥7

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مبلبلغ وقدره )8.43٠.٥3( الف دولر ثمانية الف واربعمائة وثالثون دولر 
وثالثة وخم�ضني �ضنت ، او مايعادله بالدرهم الماراتي )3٠.961.1٢( درهم ثالثون الف درهم وت�ضعمائة وواحد و�ضتون 
درهم واثني ع�ضر فل�ضا - مع الفائدة القانونية على مبلغ املطالبة من تاريخ ال�ضتحقاق يف:٢٠٢1/٥/٢ بواقع ٥% وحتى متام 

ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املدعي:اميك�ص )ال�ضرق الو�ضط( �ص.م.ب )م( المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع �ضارع الفلك - مبنى بناية فندق ميديا وان - �ضقة الطابق ٢7
وميثله:ا�ضامه ح�ضن عثمان دبلوك

املطلوب اإعالنه :  1- كامران مالك جافيد ب�ضري  -  �ضفته : مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢٢/3/٢3 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/
اميك�ص )ال�ضرق الو�ضط( �ص.م.ب )م( المارات بالزام املدعي عليه بان يوؤديا للمدعي مبلغ )3٠.961.1٢( درهم ثالثون الف 
درهم وت�ضعمائة وواحد و�ضتون درهم واثني ع�ضر فل�ضا - والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام 
وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1566/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 18٥

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ،  14٠6/٢٠٢1 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
)4٢97٥4.٠7( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : بنك امل�ضرق - �ضركة م�ضاهمة عامة
عنوانه:يعلن على وكيله القانوين املحامي حممد ال�ضويدي
املطلوب اإعالنه : 1- منري دامبهانى - �ضفته : منفذ �ضده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
وقدره )4٢97٥4.٠7( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1150/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم ٢٢7

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم ٢٠٢٠/118٠1 عمايل جزئي ، ب�ضداد 
املبالغ املنفذ بها وقدرها )147477.96( درهم ل�ضالح العامل ومبلغ )476٢( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة 

.
طالب التنفيذ : حممد عويد علكه

عنوانه:المارات - امارة ال�ضارقة - اخلان - ال�ضارقة - �ضارع كورني�ص البحرية
املطلوب اإعالنه : 1- العراق للخطوط املالحية �ص.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
املحكمة ومبلغ )476٢( درهم ر�ضوم خلزنية  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )147477.96( درهم اىل طالب 
املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  1987/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم ٢3٠
مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتعة املبينة تف�ضيال بالالئحة وال�ضادر عن املنفذ �ضدها 

بقيمة )٥63٥311(.
طالب التنفيذ : �ضركة اخلليج لل�ضحب �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - م�ضنع ملك خا�ص - طريق دبي ابوظبي املنطقة احلرة جبل علي بالقرب 
من غاز المارات - بوكالة املحامية/اميان الرفاعي

املطلوب اإعالنه: 1- �ضركة هوك ميدل اي�ضت لنظمة الملونيوم ذ.م.م - �ضفتهم : منفذ �ضدهم
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
خلزينة  ر�ضوم  مبلغ  اىل  بال�ضافة  املحكمة   خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٠٥63٥311( وق��دره 
املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اعالن حكم بالن�صر        
1003/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- �ضون للو�ضاطة العقارية �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :هبة اهلل م�ضطفى احمد �ضلطان 
املذكورة اعاله ل�ضالح/ هبة  الدعوى  بتاريخ  ٢٠٢٢/4/4  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم 
التاريخ تعاقد  بيع بذات  اعادة  اتفاقية موؤرخة يف ٢٠16/1/1٢ واتفاقية  �ضلطان بف�ضخ  اهلل م�ضطفى احمد 
دبي لجون  B+6 -710 مب�ضروع  رقم  الوحدة  ل�ضراء حق منفعة عقارية عن  املدعي عليهما  املدعية مع 
6 - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )673.81٥( درهم �ضتمائة وثالثة 
و�ضبعون الف وثمامنائة وخم�ضة ع�ضر درهما والفائدة القانونية بواقع ٥% على هذا املبلغ املق�ضي به من تاريخ 
ال�ضداد - ثالثا:بالزام املدعي عليهما  املطالبة الق�ضائية قيد الدعوى احلا�ضل يف ٢٠٢1/8/16 وحتى متام 
بواقع ٥%  والفائدة  تعوي�ضا عما حلقها من �ضرر  درهم  الف  للمدعية مبلغ خم�ضون  يوؤديا  بان  بالت�ضامن 
على املبلغ املق�ضي به من تاريخ �ضريورة احلكم نهائي وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليهما بامل�ضروفات 
للدعوى ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اعالن بالن�صر        
 154/2022/20 جتاري كلي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- �ضركة امباير ايالند تاور ليمتد م.م.ح )�ضركة منطقة حرة( وميثلها �ضريكا ومديرا/

هيثم حممد مهدي التاجر  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�ضركة اأينا انرتنا�ضيونال م.م.ح 

التي  املبالغ  جميع  ب��رد  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
ت�ضلموها طبقا لتفاقية الدارة واتفاقية امل�ضاهمني للمدعية مبلغ وقدره )143.641.6٠٢.84( درهم فقط 
مائة وثالثة واربعون مليون و�ضتمائة وواحد واربعون الفا و�ضتمائة واثنان درهم واربعة وثمانون فل�ضا - 
وفائدة قانونية على املبلغ بواقع ٥% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة .  وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق ٢٠٢٢/٥/9 ال�ضاعة ٠9:٠٠ �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:701/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠3

اثنا ع�ضر الف و�ضبعمائة  الزام املطلوب �ضدهم بان توؤدي للمدعية مبلغ )1٢.7٠٥.٠٠( درهم  مو�ضوع الدعوى : 
املطلوب  ثانيا:الزام   - ال�ضداد  ال�ضيك وحتى متام  ا�ضتحقاق  تاريخ  ٥% من  بواقع  قانونية  وفائدة  دراه��م  وخم�ضة 

�ضدهم بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�ضركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م

را�ضد عبداهلل  بناية ملك  زاي��د - مبنى  ال�ضيخ  �ضارع   - دب��ي   - دي��ره   - دب��ي - اخلبي�ضي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
الر�ضيدا - �ضقة معر�ص رقم A1 - بناية ملك را�ضد عبداهلل الر�ضيدان - وميثله:ا�ضامة ح�ضن عثمان دبلوك

املطلوب اإعالنهما :  1- ماهر ح�ضن الزغري ٢- ايه اي دي لعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي �ص.ذ.م.م  -  �ضفتهما 
: مدعي عليهما

مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/3/٢٠ - بالزام املدعي 
عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ )1٢.7٠٥.٠٠( درهم اثنا ع�ضر الف و�ضبعمائة وخم�ضة دراهم والفائدة 
القانونية بواقع ٥% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام مع الزامهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 3٠٠ درهم 
مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ضتئنافه بح�ضب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من 

الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:650/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠3
مو�ضوع الدعوى : املطالبة با�ضدار المر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )1٠8٠97.38( درهم والفائدة القانونية 

بواقع ٥% من تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:�ضركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�ضناعية الوىل - دبي - �ضارع بردبي - مبنى خمزن رقم 1- �ضقة خمزن رقم 
1 - ملك موؤ�ض�ضة دبي العقارية - وميثله:ا�ضامة ح�ضن عثمان دبلوك

مدعي   : �ضفتهما    - ح�ضيمة   نعيم  بطر�ص   -٢ التكييف  م�ضتلزمات  ل�ضناعة  الم���ارات   -1   : اإعالنهما  املطلوب 
عليهما

مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/3/16 - بالزام املدعي 
الفا و�ضبعة وت�ضعون  الف درهم مائة وثمانية  يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )٠97.38.1٠8(  بان  بالت�ضامن  عليهما 
درهما وثمانية وثالثون فل�ص - والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام مع الزامهما 
ا�ضتئنافه بح�ضب  او  المر  التظلم  .ولكم احلق يف  املحاماة  اتعاب  وامل�ضاريف ومبلغ )3٠٠( درهم مقابل  بالر�ضوم 

الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 70197

اعالن بالن�صر        
 7619/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليهما : 1- فيوت�ضر بالن لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م ٢- جالد�ضون امانا كرباميا امو�ص 
امانا   -  جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :اخلليلي املتحدة للتجارة العامة �ص.م.م فرع
وميثله:عدي تقي هادي القزويني 

طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢1/1٢/1٠ بالزام املدعي عليهما 
�ضبعه  و�ضتمائة  ال��ف  وع�ضرون  خم�ضة  مائة  دره��م   )1٢٥.647.٥٠( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان 
ال�ضداد  ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع ٥% من  القانونية  والفائدة   - واربعون درهم وخم�ضون فل�ص 
النفاذ  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم   )1٠٠٠( ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  الزامهما  مع  التام 

املعجل ،  ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر خالل 1٥ يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2859/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 966/٢٠٢1 جتاري م�ضارف جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )798.1٠9( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : �ضركة نا�ضف لال�ضتثمار الطبي والن�ضاءات املحدودة واخرون
امارة   - الم��ارات  القانونية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  امل��ري  عتيق  خالد  مكتب  املختار  عنوانه:عنوانها 
ابوظبي - املركزية �ضرق - ابوظبي - �ضارع حمدان مبنى الوقف - �ضقة الطابق الول كامال - مقابل 

مها ارجان
���ص.ذ.م.م -  الفنية  الثمني للخدمات  امليزان   -٢ �ضرفراز ح�ضني حممد ح�ضن   -1 : اإعالنهما  املطلوب 

�ضفتهما : منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7981٠9( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                               يف التنفيذ رقم  66/2021/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم ٢٢8
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ اقرار مديونية.

طالب التنفيذ : عماد عارف ح�ضن
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى برج بركلني - �ضقة 

٥13
املطلوب اإعالنه : 1- اح�ضان امهز - �ضفته : منفذ �ضده

املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�ضوع الإعالن : قد 
املنفذ به وقدره )1٠٠٥1٢٥( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
 166/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  زهو يوك�ضيا -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اوركيد لال�ضت�ضارات الهند�ضية 

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن قطعة الر�ص 
 )161٢98.96( وق��دره  به  املطالب  للمبلغ  وفاء   IC1-WRH-039/رقم

درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:4588/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�ضر رقم 1٥6

�ضدها  املتنازع  واع��الن  لنظرها  جل�ضة  وحتديد  الدعوى  ت�ضجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعية  تطلب   : الدعوى  مو�ضوع 
ب�ضورلة عن �ضحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم 1- ب�ضم ملف النزاع رقم ٢939 ل�ضنة ٢٠٢1 نزاع 
جتاري بالزام املتنازع �ضدهما ب�ضداد مبلغ )1٠٠.3٥9( درهم بال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق 

حتى تاريخ متام ال�ضداد ٢- الزام املتنازع �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  . 
املدعي:لك�ضري �ضوبر لتاأجري ال�ضيارات �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �ضارع البراج - بناية فندق جلف كورت حمل رقم ٠٢ - 
بالقرب من فندق ميلينيوم مكاين ٢61٥686٢47

املطلوب اإعالنه :  1- هرنيكو زين  -  �ضفته : مدعي عليه
ال��زام املدعي عليه  املنعقدة بتاريخ:٢٠٢٢/1/٢4 يف مادة جتارية  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها  مو�ضوع الإع��الن 
املدعية مبلغ وقدره )1٠٠.3٥9( درهم والفائدة بواقع ٥% من تاريخ املطالبة الق�ضائية  ان يوؤدي اىل  الول هرنيكو زين 
احلا�ضل يف ٢٠٢1/11/17 وحتى متام ال�ضداد والزمته امل�ضاريف ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ماجي�ضتك لال�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4014922 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبداهلل عبدال�ضالم عبداهلل ال�ضقاف الها�ضمى %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد على البار الها�ضمى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبداهلل احمد ال�ضقاف الها�ضمى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
 تعديل اإ�ضم جتاري من/ ماجي�ضتك لالإ�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م 

MAJESTIC ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C

اإىل /ماجي�ضتك لال�ضت�ضارات الهند�ضية - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م 
MAJESTIC ENGINEERING CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية- مكتب تنمية ال�ضناعة بان ال�ض�����ادة/اجلوزاء لل�ضناعات 

IN قد تقدموا الينا بطلب الفنية ذ.م.م رخ�ضة رقم:1002309 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / كايربات بوناكال جاني�ص بابو من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / كايربات بوناكال جاني�ص بابو من 49 % اإىل %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد ال�ضافعى العبيدىل

قانوين تعديل نوع / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ اجلوزاء لل�ضناعات الفنية ذ م م 

GEMINI TECHINICAL INDUSTRIES LLC 

اإىل /اجلوزاء لل�ضناعات الفنية - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م 

GEMINI TECHNICAL INDUSTRIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية - مكتب 

اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري  تنمية ال�ضناعة خالل 

م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/خليك يف البيت للماأكولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3028192 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة هال احمد فرج الربقي %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف �ضامل من�ضور فرج �ضامل الكثريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اخليط 

الراقي للخياطة الن�ضائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2503252 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(



ثقافة وفن�ن
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•• ال�شارقة-الفجر:

متكني  يف  ل��ن��ه��ج��ه��ا  ا�����ض����ت����م����راراً 
الأطفال من خالل الكتب،

اأع��ل��ن��ت »ك���ان ي��ام��ا ك����ان«، املبادرة   
الإماراتي  املجل�ص  ينظمها  ال��ت��ي 

لكتب اليافعني، بهدف جمع الكتب 
من املجتمع املحلي وتوزيعها على 
املناطق  يف  وال��ي��اف��ع��ني  الأط����ف����ال 

التي تعاين الأزمات حول العامل،
 ع��ن فتح ب��اب ال��ت��ربع بالكتب من 
اإمارتي  امل��وزع��ة يف  امل��ن��اف��ذ  خ���الل 

ال�ضارقة واأبوظبي، حتى 20 يونيو 
الذي ي�ضادف يوم الالجئ العاملي، 
الذين  الأطفال  وذلك بهدف دعم 
اإىل  ال��و���ض��ول  يف  �ضعوبة  ي��ج��دون 
الكتاب وتزويدهم مب�ضادر املعرفة 
التي متكنهم من جتاوز التحديات 

التي تواجههم.
املجتمع  اأف��������راد  امل�����ب�����ادرة  ودع������ت 
يف  الإ�����ض����ه����ام  اإىل  وم���وؤ����ض�������ض���ات���ه 
الإن�ضانية  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  دع�����م 
با�ضتدامة  تتميز  ال��ت��ي  الثقافية، 
الأطفال  على  الإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ريه��ا 
وع��ائ��الت��ه��م وجم��ت��م��ع��ات��ه��م، من 
وق�ض�ص  ب��ك��ت��ب  ال����ت����رّبع  خ�����الل 
الأط���ف���ال امل���ت���واف���رة ل��دي��ه��م، باأي 
ل��غ��ة ك���ان���ت، م���ن خ����الل الأم���اك���ن 
التربع  �ضناديق  فيها  توجد  التي 
والتي  ب��امل��ب��ادرة  اخل��ا���ض��ة  بالكتب 
تتوزع على كل من “بيت احلكمة” 
بال�ضارقة، ومركز ال�ضباب، ومكتبة 
يف  الباهية  ومكتبة  خليفة،  منتزه 
اأبوظبي، اإ�ضافة اإىل مكتبة املعرفة 
بالظفرة، ومكتبة زايد املركزية يف 

مدينة العني. 
ال��ع��ق��روب��ي، رئي�ضة  م���روة  وق��ال��ت 
املجل�ص الإماراتي لكتب اليافعني: 
كان(  ياما  )ك��ان  م��ب��ادرة  “ت�ضكل 
ر���ض��ال��ة حم��ب��ة و����ض���الم م���ن دول���ة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل 
الأطفال الذين ل ميتلكون م�ضادر 
خمزونهم  م��ن  تعزز  التي  املعرفة 
حياتهم  تغيري  يف  وت�ضهم  املعريف، 
لالأف�ضل، ب�ضبب ظروف ا�ضتثنائية 
التي  املناطق  اأو  بلدانهم  بها  متر 
ت�ضتهدف  ح��ي��ث  ف��ي��ه��ا،  ي��ق��ي��م��ون 

الأج��ي��ال اجلديدة  امل��ب��ادرة متكني 
م���ن ال��الج��ئ��ني وامل��ح��ت��اج��ني من 
والنهو�ص  م���ه���ارات���ه���م  ت���ط���وي���ر 
وبناء  واقعهم،  لتغيري  مبعارفهم 
ال����واق����ع ال������ذي ي��ط��م��ح��ون اإل���ي���ه، 
فنحن على يقني اأن ق�ضة ق�ضرية 
حُتدث  اأن  ميكن  الطفل  ي��ق��روؤه��ا 

نقلة يف م�ضريته حياته«.
يتزامن  اأن  “اخرتنا  واأ����ض���اف���ت: 
ت�����وزي�����ع ال���ك���ت���ب ع���ل���ى الأط�����ف�����ال 
امل�������ض���ت���ه���دف���ني م�����ن امل������ب������ادرة مع 
بحيث  ال����ع����امل����ي،  ال�����الج�����ئ  ي������وم 
املجل�ص  م��ن  عملياً  اإ�ضهاماً  تكون 
ر�ضم  يف  اليافعني  لكتب  الإماراتي 
فرحة املعرفة على وجوه الأطفال 
التعلم  قيمة  وتكري�ص  الالجئني، 
تبعات  ت��ع��اين  ال��ت��ي  املجتمعات  يف 
وال�ضراعات،  واحل����روب  ال��ك��وارث 
املعرفة  اإىل  الو�ضول  �ضبل  فاإتاحة 
ل تقل اأهمية عن اإي�ضال التربعات 
والدوائية، وهذا  الغذائية  العينية 
نابع من النهج الرا�ضخ الذي ت�ضري 
ارتقاء  يف  الإم��������ارات  دول�����ة  ع��ل��ي��ه 

املجتمعات باملعرفة والكتاب«. 
 ،2015 ال��ع��ام  يف  اإطالقها  ومنذ 
وتوزيع  جمع  م��ن  امل��ب��ادرة  متكنت 
يف  ال���ك���ت���ب  م����ن  الآلف  ع�������ض���رات 
الدول واملناطق التي ت�ضهد اأزمات 
�ضيا�ضية  ا���ض��ط��راب��ات  اأو  اإن�ضانية 

ويواجه  اج��ت��م��اع��ي��ة،  ظ�����روف  اأو 
الأطفال فيها �ضعوبة يف الو�ضول 
اإىل الكتاب، بغ�ص النظر عن لغتهم 
اأو مكانهم،  دينهم  اأو  اأو جن�ضيتهم 
وبالتن�ضيق مع �ضركاء املبادرة حول 
العامل. واأ�ضهمت هذه الكتب يف بث 
الأمل بني الأطفال، بف�ضل دورها 
م��ن حاجاتهم  مهم  ج��زء  توفر  يف 
التعليمية والتثقيفية والرتفيهية، 
اأقرانهم  م�ضاطرة  من  ومتكينهم 
بلغتهم  القراءة  العامل متعة  حول 

املف�ضلة.

الكتاب  اأن  اإىل  باخلري  عائ�ضة  الدكتورة  ونوهت 
يعد الأول من نوعه الذي يتحدث عن املعتقدات 
الكثري  كتابته على  املوؤلفان يف  واعتمد  ال�ضعبية، 
الأج���داد،  عا�ضها  التي  وال��رواي��ات  الق�ض�ص  م��ن 
من  ع���دد  يف  ال�����ض��ن  ك��ب��ار  اإىل  “رجعنا  م�ضيفة: 

املعتقدات لتوثيق ما نقوم بكتابته«.
للكتاب رمب��ا يجد  ال��ق��ارئ  “ اإن  باخلري:  وقالت 
ت�ضابهاً مع عادات ومعتقدات دول اأخرى، لذا فاإن 
مراجع الكتاب وم�ضادره الأوىل م�ضتمّدة مما علق 

الذاكرة  من  مادته  فجاءت  وذاكرتنا،  اأذهاننا  يف 
اآب��ائ��ن��ا واأم��ه��ات��ن��ا واملعمرين من  امل��ع��ا���ض��رة، وم��ن 
حولنا، وجاء بع�ضها الآخر من زمالء نعتز بذكر 

م�ضاهماتهم التي اأثرت على املقتنى ال�ضعبي«.
وت��ط��رق��ت ب��اخل��ري اإىل م��ا ي��ح��ت��وي��ه ال��ك��ت��اب من 
معتقدات بع�ضها متعلق بالبيئة والتوازن البيئي، 
واأخرى  والت�ضلية،  الرتفيه  م��ن  ك��ن��وع  وبع�ضها 
يبعث  ما  ومنها  والرتهيب،  اخل��وف  على  تعتمد 
ال�ضالم والتفاوؤل والأم��ل، والآخ��ر على الق�ض�ص 

توثيق  باأنه  الكتاب  وا�ضفة  القدمية،  وال��رواي��ات 
ذاكرة �ضفاهية نقلت من جيل اإىل جيل.

الكتاب  اإن  ال��ه��ا���ض��م��ي  اإب��راه��ي��م  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه 
�ضعبياً، تت�ضل بكل  245 معتقداً  يت�ضمن قرابة 
ومنها  اندثر  ما  منها  احل��ي��اة،  ب�ضوؤون  يتعلق  ما 
جزءاً  يعد  الكتاب  اأن  اإىل  ومنوهاً  قائماً،  زال  ما 
ال��ذي ميتد  ال�ضعبي  امل���وروث  ذاك���رة  م��ن  ب�ضيطاً 
ت�ضاري�ضه،  باختالف  ال��وط��ن  ح���دود  م��دى  على 
وتدوين  جمع  اإىل  خالله  من  “�ضعينا  واأ���ض��اف: 

الطقو�ص  ب��ني  تربط  متداخلة  عنا�ضر  وتوثيق 
والأع�����راف وال��ف��ك��ر وال��ث��ق��اف��ة، وراع��ي��ن��ا اأن تكون 
ال�ضحراوية  البيئات  جلميع  �ضاملة  املعتقدات 

واجلبلية وال�ضاحلية وغريها«.
ع��دة جوانب  على  الكتاب  يف  الرتكيز  اإىل  واأ���ض��ار 
ترتبط  التي  واملعتقدات  الإمي��اين،  منها اجلانب 
ك��ن��وع من  وال��ت��وج��ي��ه��ي  التعليمي  واجل��ان��ب  ب���ه، 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  الأف������راد،  يعتمدها  ال��ت��ي  ال��ن�����ض��ائ��ح 
اجلانب التعليمي وال�ضحي، م�ضدداً على التذكري 

من  �ضحيحة  لي�ضت  املعتقدات  م��ن  العديد  ب��اأن 
الناحية الدينية والعلمية.

اأق�ضام  اإىل  الكتاب مت تف�ضيله  اأن  الها�ضمي  وبني 
للحيوانات  واأق�����ض��ام  بالن�ضاء،  خا�ص  ق�ضم  منها 
وال�ضياطني،  وال�����ض��ح��ر  واحل�����ض��د  واحل�������ض���رات، 
والظواهر الطبيعية، والأمرا�ص واملوت، والأبواب 
اليومية.  واحل��ي��اة  وال��ن��وم  النظافة  مثل  العامة 
منوهاً اإىل اأن اجلزء الثاين من الكتاب الذي هو 
جتميع  املعتقدات  اأن  على  يركز  التح�ضري،  قيد 

ال��ع��دي��د م��ن ال����دول يف اأم���وره���ا احل��ي��ات��ي��ة، واأن 
مع  ك��ث��رياً  تت�ضابه  الإ���ض��الم��ي��ة  ال���دول  معتقدات 

تلك املوجودة يف دولة الإمارات.
الرميثي  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي  ���ض��ع��ادة  امل��ح��ا���ض��رة  �ضهد 
نادي  يف  والإع�����الم  ل��ل��درا���ض��ات  التنفيذي  امل��دي��ر 
تراث الإم��ارات، وفاطمة املن�ضوري مديرة مركز 
زايد للدرا�ضات والبحوث، والأ�ضتاذ بدر الأمريي 
الباحثني  م��ن  وج��م��ع  امل��رك��ز،  يف  الإداري  امل��دي��ر 

واملخت�ضني واملهتمني.

»زايد للدرا�سات والبحوث« ينظم حما�سرة عن املعتقدات ال�سعبية الإماراتية

حتى 20 يونيو تزامنًا مع »يوم الالجئ العاملي«

»الإماراتي لكتب اليافعني« يدعو اإىل التربع بالكتب ملبادرة »كان ياما كان« 2022
مروة العقروبي: ر�صالة حمبة و�صالم من الإمارات اإىل الأطفال غر القادرين على الو�صول للمدار�ض واملكتبات

•• اأبوظبي-الفجر:

تراث  لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�صات  زايد  مركز  نظم 
الإمارات، اأم�ض الأول الثنني حما�صرة بعنوان “املعتقدات 
ال�صعبية يف دولة الإمارات العربية املتحدة”، قدمها موؤلفا 
باخلر  عائ�صة  الدكتورة  ال�صعبية”  “املعتقدات  كتاب 
الها�صمي  واإبراهيم  الإم��ارات،  وتاريخ  تراث  يف  الباحثة 
الإعالمي والباحث يف تراث الإمارات، واأدارها الإعالمي 

م�صلم العامري.

العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
اعالن بالن�صر        
 866/2022/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- عطورات البزرة �ص.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ا�ضتريلنغ ل�ضناعة العطور �ص.ذ.م.م

طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/4/1٢ بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعيه مبلغ وقدره )177.٠٢9.9٢( درهم والفائدة القانونية 
بواقع ٥% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل ،  ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر 

خالل 1٥ يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  2857/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم ٢3٠
من�ضور  اأندريه  عن  وال�ضادر   ٠٠٠٢49 رقم  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 

بقيمة )43198٥( درهم
طالب التنفيذ : انتيجرال حللول احلماية ذ.م.م

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - املرقبات - دي��ره - دب��ي - �ضارع املرقبات - مبنى مركز حمر 
عني - �ضقة 4

املطلوب اإعالنه: 1- اندره جرج�ص من�ضور - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
ر�ضوم  اىل مبلغ  بال�ضافة  املحكمة   اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )43.198٥(  به 
خلزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد/ عمري في�ص اهلل كوركماز ، اجلن�ضية : تركيا يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 50% وذلك اىل ال�ضيد/ابروخيمزون رو�ضتاموف، اجلن�ضية: 
رو�ضيا ، ويرغب ال�ضيد/كوباتبيك تالب�ايف اجلن�ضية : قريغ�ض�تان يرغب يف البيع والتنازل عن 
رو�ضيا،  اجلن�ضية:  رو�ضتاموف،  ابروخيمزون  ال�ضيد/  اىل  وذل�ك   %50 البالغة  ح�ضته  كامل 
بالرخ�ضة امل�ضماه )التقنية الروبية مليكانيك ال�ضيارات( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 

رقم )775390( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13530 بتاريخ 2022/4/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2019 /0002635 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه/ يو�ضف املزروعي ملقاولت ال�ضيانة العامة  العنوان : 9059936 
يو�ضف عبداهلل حممد الع�ضم املزروعي ، العنوان : 9059937

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2020/07/07 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله  ل�ضالح / البنك العربي املتحد �ص.م.ع ، بالتايل :حكمت املحكمة : باإلزام املدعى 
)�ضتمائة  درهم   632191.51 مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  اأن  والتكافل  بالت�ضامن  عليهما 
واثنان وثالثون األفا ومائة وواحد وت�ضعون درهما وواحد وخم�ضون فل�ضا ( والفائدة القانونية 
على هذا املبلغ بواقع 9 % من تاريخ املطالبة احلا�ضل يف 17/9/2019 حتى متام ال�ضداد ، 
واألزمتهما بامل�ضاريف ومبلغ األف ، درهم مقابل اأتعاب املحاماة. حكما ً قابال ً لال�ضتئناف خالل 

املدة القانونية 30  يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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)جزيرة غمام( نتاج عمل متوا�صل وجهد دوؤوب

طارق لطفي: �سخ�سية خلدون �سريرة 
مبوا�سفات خا�سة

وقعت فى غرام دراما ال�صعيد بعد "جزيرة غمام".. 
اإىل  هاتفية  م��داخ��ل��ة  خ��الل  لطفى  واأ���ض��اف 
اليوم  ال�ضتات"  "مطبخ  ب���رن���ام���ج 
الفنانة  تقدمه  ال��ذى  الإث��ن��ني، 
منى عبد الغني، والإعالمية 
اإمي��ان عز الدين على قناة 
�ضخ�ضية  اأن   ،"CBC"
خ��ل��دون ال���ذى ي��ق��وم بها 
"جزيرة  م�����ض��ل�����ض��ل  ف���ى 
متاًما  غمام" خمتلفة 
ع�����ن ����ض���خ�������ض���ي���ت���ه يف 
"جبل  م�������ض���ل�������ض���ل 
م���وؤك���ًدا  احلالل"، 
اأن�������ه ي�����ض��ت��م��ت��ع يف 
ال���������ض����ر  اأدوار 
اختالفها  برغم 
طبيعته  ع�������ن 

ال�ضخ�ضية.
 وتابع لطفي: 
"واجهنا عدة 
�����ض����ع����وب����ات 
خ����������������������الل 
ت���������ض����وي����ر 

م�ضل�ضل 
ج�����������زي�����������رة 
منها  غ�����م�����ام 
ت���ق���ل���ب���ات اجل����و 
وال����������ع����������وا�����������ض����������ف 
اأن����ه  ك���م���ا  الرتابية"، 
اأ�������ض������ي������ب ب�����������ض�����رخ يف 
لكي  ال�ضوتية  الأح��ب��ال 

ي�ضل ل�ضخ�ضية خلدون.

ردود فعل مميزة
عربرَّ النجم طارق لطفي عن �ضعادته الغامرة، بعد 
ردود الفعل املميزة حول م�ضل�ضله اجلديد )جزيرة 
غمام(، الذي ُيعر�ص حاليا عرب قناة احلياة، موؤكدا 
اأن العمل نتاج عمل متوا�ضل وجهد دوؤوب من كل 
عملوا  الذين  الكامريا،  وخلف  اأم��ام  العمل  فريق 
فريق  يف  ف��رد  كل  يتحملها  التي  للم�ضوؤولية  وفقا 
العمل ونفذ مهمته باإتقان كبري ومازالوا ينفذون، 

حيث يتواجدون حتى الآن يف الت�ضوير.
واأ�ضاف لطفي، يف ت�ضريحات: اأن العمل يدور كما 
زمنية  حقبة  يف  الأوىل  باحللقات  اجلمهور  �ضاهد 
ال��زم��ان، م��ن خ��الل جزيرة  ق��رن م��ن  بعيدة قبل 
امل�ضل�ضل  ويناق�ص  الأح��م��ر،  البحر  على  بال�ضعيد 
البحر" من  ب�"طرح  اخل��ا���ض��ة  الأم����ور  م��ن  ع���ددا 
ويحاولون  اجلزيرة  على  يهبطون  الذين  الغجر، 
"خلدون"  �ضخ�ضية  خ��الل  م��ن  عليها،  ال�ضيطرة 
الأحوال  من  ع��ددا  العمل  ويناق�ص  يقدمها،  التي 

التي مرت بها م�ضر خالل تلك الفرتة.

ب�صاطة وعمق
كمال  عبدالرحيم  الكاتب  عر�ص  ح��ني  اأن��ه  وذك��ر 
ق�ضة  و���ض��ف  وب��ع��د  و���ض��خ�����ض��ي��ة،  كق�ضة  امل�ضل�ضل 
قراءة  قبل  حتى  واف��ق  فقط،  وال�ضخ�ضية  العمل 
ال�����ض��ي��ن��اري��و، ومل ي���رتدد ع��ل��ى الإط�����الق، واأك����د اأن 
ُك��ت��ب ب��ح��رف��ي��ة ك��ب��رية واجُل���م���ل احلوارية  ال��ع��م��ل 
يغت ب�ضكل مميز، لفتا اإىل اأن اللغة يف امل�ضل�ضل  �ضِ
يف  عميقة  لكنها  ج���دا،  ب�ضيطة  واحل��ك��اي��ة  رائ��ع��ة، 
عبدالرحيم  يعترب  اأن��ه  اإىل  واأ���ض��ار  نف�ضه.  ال��وق��ت 
ك��م��ال م��وؤل��ف��ا وك��ات��ب��ا ك��ب��ريا، وم��ن اأه���م ال��ُك��ت��اب يف 
فحني  �ضعيدية،  اأ�ضول  له  ولأن  احلالية،  الفرتة 
ي��ك��ت��ب ع��م��ال ���ض��ع��ي��دي��ا، ف��ه��و ي��ق��دم ع��م��ال �ضديد 

اللهجة  ع�ضق  اأنه  موؤكدا  مبهرة،  وجمال  العذوبة، 
ال�ضعيدية يف العمل. 

الإمكانات الالزمة
بذل  التي  امل�ضل�ضالت  م��ن  العمل  اإن  لطفي  وق��ال 
وطاقم  ممثلني  من  ج��دا،  كبريا  جمهودا  طاقمها 
العمل،  واإنتاج، وغريها من �ضناعة  اإخراج وديكور 
الالزمة  الإمكانات  كل  وفرت  املنتجة  ال�ضركة  واإن 

لتقدمي العمل ب�ضكل مميز، ومل تبخل ب�ضيء.
اأن���ه ي�ضم  م��ع��ه، خ�ضو�ضا  ال��ع��م��ل  ب��ط��اق��م  واأ����ض���اد 
وفتحي  عزالدين  م��ي  منهم  النجوم،  م��ن  الكثري 
موؤكدا  اخلويل،  وريا�ص  اأمني  واأحمد  عبدالوهاب 
م�ضطلح  يحب  ل  واأن���ه  جماعي،  الفني  العمل  اأن 
اأن يقدم فنان  البطولة املطلقة، فال ميكن  اأعمال 
التي  خلدون  �ضخ�ضية  مب��ف��رده.وح��ول  فنيا  عمال 
ي��ق��دم��ه��ا، ق���ال اإن��ه��ا خم��ت��ل��ف��ة، وم���ع اأن��ه��ا �ضريرة، 

ل��ك��ن ل��ه��ا م��وا���ض��ف��ات خ��ا���ض��ة، ح��ي��ث ي��ح��ب تقدمي 
ال�ضخ�ضيات ال�ضريرة، لكن ب�ضكل خمتلف بعيد عن 
النمطية، و�ضخ�ضية خلدون لها تفا�ضيلها اخلا�ضة 
وال�ضعبة جدا، من خالل املالب�ص وطبقات ال�ضوت 
اخلا�ضة بها املختلفة عن طبقات �ضوته الطبيعية، 

ومتتاز بالهدوء الكبري، ول متيل لالنفعال.
ال�ضقوط(،  )ليلة  الأخ��رى  الدرامية  وعن جتربته 
العمل  ه��ذا  يف  للم�ضاركة  �ضعادته  عن  لطفي  ع��ربرَّ 
الذي �ضوره بالعراق، موؤكدا توفري كل الإمكانيات 
تطرف  تفا�ضيل  ك�ضف  اأج���ل  م��ن  للعمل  ال��الزم��ة 
ان��ت�����ض��رت يف الوطن  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ات الإره���اب���ي���ة 
تنال  اأن  امل��ا���ض��ي��ة، متمنيا  ال��ف��رتة  خ���الل  ال��ع��رب��ي 
الفرتة  خ��الل  ي�ضتعد  اأن��ه  واأك��د  اإعجاب اجلمهور، 
امل�ضرح  ع���رب  امل�����ض��رح  خ�����ض��ب��ة  اإىل  ل��ل��ع��ودة  امل��ق��ب��ل��ة 
القومي، حيث يعد بعد اإجازة الت�ضوير م�ضرحيته 

اجلديدة، وي�ضعى لتقدمي عمل خمتلف.

ن�صرين اأمني ونور اإيهاب تك�صفان �صخ�صيتيهما يف الفيلم

اأحمد حلمي يروج لـ »واحد تاين« ببو�سرت جديد
�ضارك النجم اأحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه على "تويرت"، البو�ضرت اخلا�ص بفيلمه "واحد تانى"، 
الذى ُيعر�ص خالل مو�ضم عيد الفطر املقبل، حيث ن�ضر حلمي �ضورة بو�ضرته اخلا�ص بالفيلم الذى 
ماآتة"، �ضحبها  "خيال  ال�ضينمائية  اأعماله  اآخر  منذ  �ضنوات،   3 غياب  بعد  لل�ضينما  يعود من خالله 

بتعليق: "واحد تاين.. فيلم العيد ال�ضغري بجميع دور العر�ص يف م�ضر والوطن العربي".
كما ك�ضفت الفنانة ن�ضرين اأمني، �ضخ�ضيتها يف الفيلم من خالل تقدمي دور "ليندا"، ون�ضرت �ضورة 

�ضخ�ضية  ب���اأداء  تقوم  التى  اإي��ه��اب،  ن��ور  ال�ضابة  الفنانة  ومثلها  للفيلم،  الدعائى  البو�ضرت  من  اأي�ضا 
"�ضريويت".

اأحمد  اأم��ني، عمرو عبد اجلليل، �ضيد رجب،  اأحمد حلمى، روب��ى، ن�ضرين  "واحد تانى" بطولة  فيلم 
مالك، نور اإيهاب، وم�ضاكة عدد من �ضيوف ال�ضرف منهم عمرو وهبة من تاأليف هيثم دبور، واإخراج 
حممد �ضاكر خ�ضري، واإنتاج �ضركة �ضيرنجى فيلمز، واإ�ضراف عام اأحمد بدوى، وماجيك بني واأفالم 

م�ضر العاملية واأو�ضكار.
وتدور اأحداث الفيلم حول موظف يعمل اأخ�ضائي اجتماعي يف م�ضلحة ال�ضجون، حيث يجري مقابالت 
القدامى  درا�ضته  زم��الء  اأح��د  يقابل  ال�ضجن  ويف  النف�ضية،  حالتهم  عن  تقارير  ويكتب  امل�ضاجني  مع 
ويكت�ضف اأنه اأ�ضبح رجل اأعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه حلفل يجمع زمالءهم القدامى ليكت�ضف 

املوظف اأنه اأف�ضل زمالء جيله ويعيد التفكري يف حياته جمدًدا.

قال الفنان طارق لطفى 
اإنه وقع فى غرام دراما 
م�صل�صل  بعد  ال�صعيد 
موؤكًدا  غمام"،  "جزيرة 
اللهجة  اختيار  مت  اأن��ه 
ال�����ص��وه��اج��ي��ة لأن��ه��ا 
حتتاج  اأنها  اإل  اأ�صهلهم 

اإىل مترين.
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عالمات يف العني قد ت�ساعد يف 
الك�سف عن مر�س مميت مبكرا

وجد الأطباء اأنه ميكن لفح�ص العني اأن يك�ضف عن عالمات ورم دماغي 
مميت، حتى يف حال عدم ظهور اأعرا�ص للمر�ص.

النوع من ال�ضرطان نادرا ما ميكن الوقاية منه،  اأن هذا  وتظهر الأبحاث 
ت�ضخي�ضه  ويعد  منها.  الوقاية  ميكن  اأ�ضباب  اإىل  فقط   3% ُيعزا  حيث 

مبكرا اأمرا مهما لزيادة معدلت البقاء على قيد احلياة.
وقد ت�ضاعد اختبارات العني يف البحث عن عالمات ال�ضرطان، على الرغم 
ب�ضكل  العيون  الأ�ضخا�ص ل يقومون مبراحعة طبيب  العديد من  اأن  من 

متكرر.
وميكن اأن ينتج عن ورم داخل الدماغ تغريات متعددة ميكن روؤيتها يف داخل 

العني.
وقد ي�ضبب الورم ا�ضطرابا يف الدورة الطبيعية لل�ضائل الدماغي النخاعي، 

ما يوؤدي اإىل ارتفاع �ضغط الدم املرئي يف العني.
ويوؤدي ال�ضغط املرتفع اإىل ال�ضغط على الع�ضب الب�ضري، اأو قد ي�ضغط 

الورم القريب مبا�ضرة عليه لإحداث تاأثري مماثل.
وت�ضري اأبحاث ورم الدماغ اإىل اأن �ضرطان الدماغ ميكن اأن ي�ضبب اأعرا�ضا 
يف اإحدى العينني اأو كلتيهما، مثل ات�ضاع حدقة العني وتغيري لون الع�ضب 

الب�ضري.
وي�ضري الدكتور اآندي هيبوورث، اأخ�ضائي الب�ضريات يف �ضركة "اإي�ضيلور"، 
عليها يف فح�ص  العثور  التي ميكن  الدماغية  الأورام  لي�ص فقط  اأن��ه  اإىل 
العني الروتيني. مو�ضحا: "هناك العديد من امل�ضاكل ال�ضحية التي ميكن 

اأن يكت�ضفها فح�ص العني".
و�ضرح اأن فحو�ضات العني ميكن اأن تكت�ضف جمموعة متنوعة من احلالت 
وع��وام��ل اخل��ط��ر، م��ث��ل ارت��ف��اع ال��ك��ول��ي�����ض��رتول و���ض��رط��ان��ات ال���دم وبع�ص 

الأمرا�ص املنقولة جن�ضيا ونق�ص الفيتامينات.
هي  ال��ع��ني،  فحو�ضات  يف  ت�ضخي�ضها  ميكن  التي  ال�ضائعة  احل���الت  وم��ن 
مر�ص ال�ضكري، حيث يت�ضبب ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر يف الدم يف تلف الأوعية 

الدموية الدقيقة التي تغذي العينني.
وتو�ضي هيئة اخلدمات ال�ضحية الوطنية الربيطانية )NHS( باإجراء 
اختبار للعني كل عامني، خا�ضة اإذا كان لديك تاريخ عائلي من الغلوكوما 

اأو مر�ص ال�ضكري.
اأخ���رى من  اأج���زاء  ال��دم��اغ يف  اأخ���رى لأورام  اأع��را���ص  العثور على  وميكن 
ي��ح��دث فقدان  اأن���ه ق��د  ت��غ��ريات يف الفكر وال�����ض��ل��وك، حيث  اأو يف  اجل�����ض��م، 
التوازن و�ضعف يف ال�ضاقني اأو الوجه اأو على طول جانب كامل من اجل�ضم 

ب�ضكل متقطع، ويزداد الأمر �ضوءا مبرور الوقت.
كما ميكن ر�ضد تغيريات يف احلوا�ص، مثل فقدان حا�ضة ال�ضم اأو الطنني 

امل�ضتمر يف الأذنني.
عالجها  ميكن  ح���الت  ع��ن  ناجمة  امل��خ  اأورام  اأع��را���ص  بع�ص  ت��ك��ون  وق��د 

ب�ضهولة اأكرب.
واعتمادا على موقع الورم، ميكن اأن يت�ضبب املر�ص يف تغيري يف ال�ضخ�ضية، 
حيث اأ�ضارت بع�ص الدرا�ضات اإىل اأن اإزالة ورم يف املخ ت�ضبب يف تغيري جذري 

يف ال�ضلوك املرتبط بالتغريات يف الدماغ.

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�صطلح  • ما 
اأميبيا

والكتلة؟ احلجم  يف  الأر�ض  يقارب  الذي  الكوكب  • ما 
الزهرة

؟ واأغلى  اأثمن  الالآلئ  انواع  • اأي 
 ال�ضود والزرق 

هم؟ امليالد  قبل   600 عام  الزهر  احلديد  اأنتج  من  • اول 
ال�ضينيون

عام؟ الدمنارك  يف  كوبنهاغن  يف  الب�صرية  لالأعراق  متحف  اأول  • اأن�صاأ 
1846

• تعترب زهرة يالنغ يالنغ من اقدم الزهور العطرية 
املعروفة فماذا يعني ا�صمها؟

زهرة الزهار

وهي   . حية  كائنات  ميكرو  فهي  الأر�ص.  على  للحياة  �ضيوعاً  الأكر  ال�ضكل  هي  البكرتيا  اأن  تعلم  • هل 
عن  يقل  ل  ما  هناك  واحليوانات.  النباتات  لكل من  املظاهر  بع�ص  ولديها  فقط،  واح��دة  خلية  تتاألف من 
األفي جن�ص من البكرتيا، وهي عملياً تعي�ص يف كل مكان واأي مكان ورغم اأن معظم البكرتيا تقتل بوا�ضطة 

احلرارة الق�ضوى فبع�ضها يعي�ص يف الينابيع ال�ضاخنة اأما اجلليد فهو يوقف منوها لكنه عادة ل يقتل. 
معظم البكرتيا هي اإما غري �ضارة اأو عملياً م�ضاعدة لأ�ضكال اأخرى من احلياة فالبكرتيا مثاًل ت�ضبب التعفن 
والتحلل للنباتات واحليوانات امليتة. وهي اأي�ضاً تلعب دوراً هاماً يف العمليات اله�ضمية لالإن�ضان واحليوانات 

الأخرى.
التلفاز. ت�ضاهد  جال�ص  وانت  منها  اأكر  نائم  واأنت  حرارية  �ضعرات  حرق  باإمكانك  اأن  تعلم  • هل 

خالل  من  حتتاجها  التي  الرطوبة  اأغلب  متت�ص  فهي  ع��ادة،  امل��اء  ت�ضرب  ل  ال�ضفادع  اأن  تعلم  هل   •
جلدها.

جحا والقرب امل�سحور 
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الف�صار 
الف�ضار  اأن  ال��ع��ل��م��اء  اك��ت�����ض��ف 
على  ي���ح���ت���وي  )ال���������ض����ام����ي����ة( 
امل�ضادة  امل����واد  ك��ب��ري م��ن  ع���دد 
البوليفينولت  ل���الأك�������ض���دة 

.Polyphenols
ت�����ض��اع��د يف حماية  امل����واد  ه���ذه 
ج�����ض��م الإن�������ض���ان م���ن خمتلف 
اخل���ب���ي���ث���ة،  الأورام  ان�����������واع 
والل��ت��ه��اب��ات واأم���را����ص القلب 

والأوعية الدموية.
امل����واد م��وج��ودة يف  ل��ه��ذه  اأع��ل��ى ن�ضبة  اأن  ي��ع��ت��ق��دون �ضابقا  ال��ع��ل��م��اء  وك���ان 
ال��ف��واك��ه والأث���م���ار. ول��ك��ن نتائج ه��ذه ال��درا���ض��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا علماء من 
الكي�ص  اأن  اأثبتت  الأمريكية   University Skrentonskom
يف  لالأك�ضدة،  امل�ضادة  امل��واد  ملج من   300 على  يحتوي  للف�ضار  القيا�ضي 

حني اأن كي�ضا مماثال من الفواكه يحتوي فقط على 160 ملغ منها.
التي ت�ضبب  العالية يف الفواكه والأثمار،  املاء  ويربط اخلرباء هذا بن�ضبة 
ل  الف�ضار  يف  امل��اء  ن�ضبة  اأن  حيث  لالأك�ضدة،  امل�����ض��ادة  امل���واد  ه��ذه  تخفيف 

تتجاوز 4 %، طبقا ملا ورد مبوقع رو�ضيا اليوم.
وين�ضح اخلرباء بتناول الف�ضار لأنه ي�ضاعد يف جتديد اجل�ضم، اإ�ضافة اإىل 
البولوفينولت يحتوي على الألياف وفيتامني بي الذي ي�ضاعد يف معادلة 
نظارة  ويعيد  الأن�ضولني  ه��رم��ون  اإف���راز  وينظم  ال��دم  يف  ال�ضكر  م�ضتوى 

اجللد، ب�ضرط عدم اإ�ضافة ال�ضكر اأو امللح اإليه.

 كان جلحا بيت كبري وجميل له حديقة وا�ضعه وجاء وقت ا�ضطر فيه جحا اإىل ان يعر�ص بيته للبيع ولكن قبل 
ذلك واتته فكرة غريبة هي ان ي�ضتمر يف املجيء اإىل البيت والراحة فيه فبنى و�ضط احلديقة �ضاهد من الرخام 
اأي لوحة رخامية كبرية كتب عليها هنا ترقد جدتي احلبيبة الغالية ال�ضاحرة التى تلبي كل ما يطلب منها.. 
رحم اهلل جدتي.  باع جحا بيته مببلغ كبري جداً �ضريطة ان ياأتي كل يوم ليجل�ص مع قرب جدته لتلبي طلباته كما 
يزعم ووافق �ضاحب البيت اجلديد على ذلك وهنا ح�ضر جحا يف اليوم الأول وجل�ص �ضاعتني بجوار قرب جدته 
يبكيها ويقول انه يعي�ص بعيداً عنها ويرجو منها ان ت�ضاحمه ويظل يبكي اإىل ان يرق قلب �ضاحبة البيت فتاأتي له 
بالطعام وال�ضاي .. ا�ضتمر كل يوم ياأتي على هذه احلال وبداأ من �ضاعتني انتهى اإىل ان ياأتي كل يوم منذ ال�ضباح 
وحتى م�ضاء نف�ص اليوم فيتناول الفطار والغذاء والع�ضاء وهو يبكي.  مع تكرار زيارات جحا لقرب جدته اح�ص 
�ضاحب البيت بال�ضيق وباأنه يعي�ص يف بيت وجحا ولي�ص يف بيته فقد ا�ضبح ي�ضاطرهم طعامهم ويفرت�ص ار�ص 
احلديقة لينام وكاأنه يف بيته متاماً، ويف احد الأي��ام �ضمع جحا �ضاحب البيت يقول لزوجته ان جحا قد زودها 
الذي  اللعني  القرب  ب�ضبب هذا  بيته وكل ذلك  امل�ضاء وكاأنه يف  ال�ضباح وحتى  ياأتي منذ  العيال فهو  ام  يا  كثرياً 
يقول ان جدته ترقد فيه وهى تلبي كل ما يطلب منها فهل هذا معقول انت ت�ضدقني ان الموات يلبون طلبات 
الحياء فقالت زوجته ل ادري ولكن ما راأيك ان جنرب ان نطلب منها �ضيئاً عندما يذهب جحا ناأتي اإىل القرب 
ونطلب منه �ضيئاً فقال ح�ضناً لنطلب مائه دينار ولننظر ان حدث ذلك فعاًل ف�ضيمكننا ان ن�ضبح اثرياء ان جعلنا 
النا�ص يدفعون نقوداً مقابل زيارة ال�ضاهد ليلبي طلباتهم .. فوجئ جحا بهذا العر�ص وقرر امراً .. ذهب اإىل باب 
احلديقة ثم فتحه واغلقه ب�ضوت عايل وا�ضرع واختباأ بني ال�ضجريات فظن اهل البيت انه رحل فاأ�ضرع الرجل 
وزوجته ووقفا بجوار القرب وقالت املراأه امتنى ان تلبي ندائي ايتها ال�ضيدة الكرمية ومتنحيني مائه دينار فقط 
وهنا �ضمع الثنان انني خفيف �ضادر من القرب فخافا ودخال البيت م�ضرعني فقام جحا وت�ضلل وو�ضع مائه دينار 
فوق القرب وذهب اإىل بيته ويف ال�ضباح وجد �ضاحب البيت املائه دينار فوق القرب ف�ضرخ حتى اتت زوجته وكادا 
الثنان يقعان ار�ضاً من �ضدة فرحهما .. بعد قليل اتى جحا ومعه املبلغ الذي قب�ضه من بيع البيت وقال للرجل 
�ضاحمنى ل ا�ضتطيع ان اعي�ص بعيداً عن جدتي فقد جاءت يل يف املنام وقالت عد اإىل بيتك هنا كاد �ضاحب البيت 
ان ي�ضاب ب�ضدمه ف�ضرخ وقال احبت زوجتى البيت هى والولد ول ميكن ان اتركه لك �ضاأعطيك بع�ص املال 
وترتكه يل .. وحاول كثرياً مع جحا حتى و�ضال يف النهاية اإىل ان دفع �ضاحب البيت اإىل جحا الثمن م�ضاعفاً 
يا  امامهم وهو يبكي ويقول �ضاحميني  القرب لتحقيق كل طلباتهم وخرج جحا  ا�ضتغالل  مرة اخرى طمعاً يف 

جدتي �ضاحميني لقد احبك ا�ضحاب البيت مثلي متاماً و�ضيقومان بالواجب فاأرجو ان تلبي لهم كل طلباتهم.

م�صوؤول غابة يزيل منًرا م�صتلقيًا على �صجرة بعد اأن و�صل اإىل منطقة �صكنية يف جواهاتي بالهند - ا ف ب

تخفي�ص  على  ي�ضاعد  بانتظام  احللبة  ب���ذور  ت��ن��اول  اأن  ات�ضح 
م�ضتوى ال�ضكر يف الدم بن�ضبة 25 باملئة.

اإىل   ،Daily Express �ضحيفة  وت�ضري 
اعتبار  ميكن  ال��ب��اح��ث��ني،  لبيانات  وف��ق��ا  اأن���ه 
لف�ضيلة  ينتمي  ال��ذي  احل��ويل  احللبة  نبات 
ال�ضكري  مل��ر���ص  ف��ع��ال  ع��الج��ا  ال��ب��ق��ول��ي��ات، 

وكذلك للوقاية منه.
وقد در�ص الباحثون ملدة ثمانية اأ�ضابيع تاثري احللبة يف 
كان مر�ضى  الدم، حيث  والكولي�ضرتول يف  ال�ضكر  م�ضتوى 
ال�ضكري خاللها يتناولون ع�ضرة غرامات من بذور احللبة 
املطحونة يوميا مع الزبادي اأو نف�ص الكمية من بذور منقوعة 

يف ماء �ضاخن.
ويقول الأطباء، "انخف�ص م�ضتوى ال�ضكر يف كمية البول اليومية 
بن�ضبة 54 باملئة، وم�ضتوى ال�ضكر قبل الإفطار انخف�ص بن�ضبة 
وكولي�ضرتول  باملئة،   30 بن�ضبة  الثالثية  والدهون  باملئة،   25
وت�ضري  باملئة.   30.6 بن�ضبة  الكثافة  املرتفع  الدهني  الربوتني 

هذه النتائج، اإىل فائدة بذور احللبة يف عالج مر�ص ال�ضكري".
وات�ضح للباحثني، اأن فعالية بذور احللبة املنقوعة يف املاء ال�ضاخن 

كانت اأعلى من اإ�ضافة البذور املطحونة اإىل الزبادي.
بالعتبار،  للحلبة  الن�ضطة  اخل�ضائ�ص  باأخذ  الأط��ب��اء  وين�ضح 
ت�ضاعد على تخفي�ص  اآخ���رى  م��واد  اأو  اأدوي���ة  م��ع  تناولها  وع��دم 

م�ضتوى ال�ضكر يف الدم، لأنه قد ي�ضبب نق�ص ال�ضكر يف الدم.

بذور احللبة لعالج مر�س ال�سكري والوقاية منه


