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بع�ض عالجات �آالم الظهر تطيل �أمد امل�شكلة
قالت �أبحاث جديدة �إن عالجني م�ضادين لاللتهابات ي�ستخدمان
لآالم الظهر قد ي�ؤديان �إىل تفاقم احلالة عن غري ق�صد ،حيث يتفاعل
دواء ديك�ساميثازون وديكلوفيناك مع عمليات اجل�سم الطبيعية ل�شفاء
الأن�سجة امل�صابة.
ومل متر ه��ذه النتائج بتجارب ع�شوائية ،وه��ي �أف�ضل �أن��واع الأدلة
الطبية ،لكن وفقاً للدرا�سة التي �أجريت يف جامعة ماكجيل الكندية،
�أخ��ذ الباحثون عينات م��ن دم � 98شخ�ص ي�ع��ان��ون م��ن �آالم �أ�سفل
الظهر ،وتبني �أن اخلاليا املناعية التي تعالج االلتهابات ميكن �أن
ّ
تتعطل بعد تناول هذه الأدوية.
و ُن�شرت نتائج الدرا�سة يف دورية "�ساين�س تران�سلي�شنال ميدي�سن"،
و�أظ�ه��رت �أن ا�ستخدام دوائ��ي ديك�ساميثازون وديكلوفيناك يخ ّفف
الآالم على املدى الق�صري ،لكنه ال مينع جتددها على املدى الطويل.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن االلتهابات التي حتدث هي جزء من طريقة
اجل�سم يف ع�لاج الأن�سجة امل�صابة ،وعلى الرغم من �أن "االلتهاب
م ��ؤمل ،لكنه ��ض��روري جل�سمنا للتخل�ص م��ن الأمل" .وت��دخ��ل املادة
الطبية امل�ستخدمة يف هذين العالجني �ضمن مكونات عالجات �شائع
ا�ستخدامها لتخفيف �آالم الظهر ،مثل كتافالم وفولتارين.

اخلاليا تخرج الف�ضالت قبل االنق�سام

اكت�شف باحثون �أنه قبل �أن تبد�أ اخلاليا يف االنق�سام ،ف�إنها تتخل�ص
من الف�ضالت .وا�ستخدم فريق البحث طريقة جديدة لقيا�س الكتلة
اجلافة للخاليا ،وتبني �أنها تفقد الكتلة فج�أة عند دخولها يف عملية
انق�سام اخللية.
وط� ّور فريق البحث من معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا طريقة
القيا�س اجل��دي��دة لكتلة اخللية ،و�أظ�ه��ر القيا�س �أن اخلاليا تفقد
حوايل  4%من كتلتها ،حيث تطرد اجلزيئيات التي مل تعد بحاجة
�إليها ،عند دخولها يف عملية انق�سام اخللية.
وبح�سب موقع "�ساين�س دايلي" ،قام الباحثون بقيا�س ثالثة �أنواع
من اخلاليا ال�سرطانية ،والتي ي�سهل درا�ستها لأنها تنق�سم ب�شكل
متكرر �أك�ثر من اخلاليا ال�سليمة .ولده�شتهم ،وج��د الباحثون �أن
الكتلة اجلافة للخاليا تتناق�ص يف الواقع عندما تدخل دورة انق�سام
اخللية .وت�ستعيد هذه الكتلة فيما بعد قبل اكتمال االنق�سام.
ولهذه النتائج قيمة هامة لفهم ما يحدث للخاليا الع�صبية التي ال
تنق�سم ،والتي ترتاكم فيها ال�سموم م�سببة الزهامير.

خرباء يك�شفون دهاء �آمرب هريد بحركات اجل�سد
�شهادة مثرية للجدل للممثلة الأمريكية �آمرب هريد� ،شهدتها قاعة
املحكمة يف كاليفورنيا ،خالل ظهورها املنتظر بق�ضيتها �ضد طليقها
النجم جوين ديب.
وقال خرباء "لغة اجل�سد" �إن حركات هريد خالل ال�شهادة الطويلة،
ك�شفت �أمورا كثريا ،مل يك�شفها حديثها خالل ال�شهادة.
وحتدثت هريد �أمام املاليني عرب العامل ،بطريقة م�ؤثرة ،وحلظات
بكاء ،مل تقنع الكثريين ،خ�لال حديثها عن ذك��ري��ات الإ��س��اءة التي
تعر�ضت لها من قبل ديب .و�أتيحت للممثلة البالغة من العمر 36
عاما ،الفر�صة �أخريا ملواجهة اتهامات زوجها ال�سابق ،ب�أنه كان �ضحية
للعنف املنزيل ،حيث ذكرت كيف كان جوين ديب عنيفا ب�شكل متكرر
جتاهها.
وقالت جودي جيم�س ،اخلبرية يف لغة اجل�سد ،لـ�صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية� ،إنه من ال�صعب قراءة م�شاعر املمثلني ،حيث �أن كالهما
ممثالن يعرفان كيف يلعبان دور ال�ضحية �أمام اجلمهور.
لكن احلركات �أو التعبريات الطفيفة ،ميكن �أن تك�شف عن م�شاعرهم
احلقيقية ،حتى لو مل تك�شف متاما عن ذنبهم �أو براءتهم.
وخالل ال�شهادة املتلفزة� ،صورت املمثلة م�شاعرها من خالل الظهور
وك�أنها تبكي ومت�سح �أنفها ،دون �أن تبكي بالواقع ،مما يعني �أنها قد
تبالغ يف رد فعلها �أو تكذب يف حديثها ،يف حماولة منها ال�ستعطاف
املحلفني.

جوجل تطلق �ساعتها
الذكية بيك�سل ووت�ش
�أطلقت �شركة جوجل �أم�س الأول الأربعاء
�ساعتها الذكية بيك�سل ووت�ش لت�ضيفها
ب ��ال� �ت ��ايل �إىل جم� �م ��وع ��ة منتجاتها
"بيك�سل" ال �ت��ي ت���ض��م ه��وات��ف ذكية
و�أج �ه��زة كمبيوتر حممولة و�سماعات
ر�أ� � ��س ،وذل ��ك يف �إط� ��ار ا�سرتاتيجيتها
الهادفة �إىل جعل خدماتها متاحة يف �أي
وقت على �أجهزة خمتلفة.
وكانت ال�شركة التابعة لـ"�ألفابت" ط ّورت
برنامج ت�شغيل خم�ص�صاً ل�ساعات ذكية
من عالمات جتارية �أخ��رى ،لكنها هذه
املرة �صممت �ساعتها اخلا�صة و�ص ّنعتها.
و ُع��ر� �ض��ت � �س��اع��ة "بيك�سل ووت�ش" يف
امل� ��ؤمت ��ر ال �� �س �ن��وي ل �ل �م �ط � ّوري��ن ال ��ذي
نظمته "جوجل" يف كاليفورنيا ،وقدمت
فيه كذلك جهازها اللوحي اجلديد كما
عر�ضت ن�سخة ج��دي��دة م��ن �سماعاتها
ومنوذجاً �أرخ�ص من هاتفها الذكي.
وق��ال امل�س�ؤول عن الأج�ه��زة واخلدمات
ل � ��دى ج ��وج ��ل ري �ت �� ��ش �أو� � �س �ت�رل� ��و �إنّ
�أج �ه��زة "بيك�سل" ق ��ادرة على االت�صال
يف م ��ا ب�ي�ن�ه��ا ب���س�ه��ول��ة ب�ف���ض��ل الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي واحل��و� �س �ب��ة ال�سحابية
و�شرائح الكمبيوتر.
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�أربع ن�صائح ب�سيطة
لتخفيف ال�صداع منزليا
اكت�شاف �سر الإنفلونزا
املو�سمية� ..أ�شباح
املا�ضي تعود

م�شروبات تخفف من حمو�ضة
املعدة بعد وجبة د�سمة

حمو�ضة املعدة بعد تناول وجبة د�سمة ،تعترب واحدة من �أكرث
امل�شاكل �شيوع ًا � ،إذ يعاين امل�صابون بهذا الأمر من �إح�سا�س مزعج
باملعدة واملريء ،ويعود ذلك �إىل تناول وجبات غري �صحية ،و التي
ت�شمل الأطعمة الد�سمة ،احللويات ،امل�شروبات الغازية ،الأطعمة
عالية ال�صوديوم وغريها....
وللحد من م�شاكل حمو�ضة املعدة ،تن�صح اخت�صا�صية التغذية
ّ
مرينا الفتى بتجربة هذه امل�شروبات ال�صحية التي ت�ساعد على
التخل�ص من �آالم وحرقة املعدة وم�شاكل احلمو�ضة..
لهذا هو مثايل �إذا كنت تعاين من م�شاكل احلمو�ضة
املاء
يحتوي امل��اء على درج��ة حمو�ضة حمايدة ،ل��ذا لن ي�ؤدي وق ّلة النوم.
�إىل تفاقم ارت��داد احلم�ض ،بل �سي�ساعد على احل � ّد من
ويح�سن من �أداء املعدة ،وبالتايل يحميكِ ماء جوز الهند
ارجتاع املريء،
ّ
م��ن م�شاكل احل�م��و��ض��ة و�آالم �ه��ا امل��زع�ج��ة .ول�ك��ن تناول مينحكِ ماء جوز الهند فوائد املاء العادي و�أكرث،
ميكنك احل�صول على نكهة جوز الهند اللذيذة،
الكثري من امل��اء بعد وجبة د�سمة ،رمب��ا يت�س ّبب يف زيادة لأنه
ِ
وفوائد املاء العادي يف الوقت نف�سه .كما يحتوي ماء
ن�سبة احلمو�ضة يف املعدة..
ج��وز الهند �أي�ضاً على العديد م��ن العنا�صر املفيدة،
ك��الإل �ك�ترول �ي �ت��ات ال �ت��ي مت�ن��ح اجل���س��م ال��رط��وب��ة التي
�شاي الزجنبيل
الزجنبيل يهدئ املعدة ب�شكل طبيعي وميكن �أن ي�ساعد يحتاجها ،وبالتايل تخ ّفف من م�شاكل احلمو�ضة.
على تقليل �إنتاج حم�ض املعدة الذي يت�س ّبب يف احلمو�ضة.
و�شاي الزجنبيل اخلايل من الكافيني ،مع �إ�ضافة القليل احلليب البارد
م��ن ال�ع���س��ل �إل �ي��ه لتحليته�� ،س�ي�ك��ون خ �ي��اراً مم �ت��ازاً بعد احل�ل�ي��ب ال �ب��ارد ه��و ع�ل�اج حل�م��و��ض��ة امل �ع��دة ،واحت�سا�ؤه
ت��دري �ج �ي �اً مي�ك��ن �أن ي�خ�ف��ف الأمل ال �ن��اجت ع��ن القرحة
الوجبات الد�سمة..
اله�ضمية �أي�ضاً.
ع�صري الفواكه
امل�شروبات احلم�ضية مثل ع�صري الربتقال �أو الليمون ع�صري ال�سبانخ واخليار
وع�صري الأنانا�س والتفاح تعترب حم�ضية للغاية وقد تزيد ع�لاج ف ّعال لتنظيم درج��ات ال�ت��وازن احلم�ضي يف االثني
من م�شاكل احلمو�ضة ،على عك�س الأن ��واع الأخ��رى من ع�شر واملعدة ب�شكل يحمي الأخ�يرة من القرحة ،ويعمل
الع�صائر الأق��ل حم�ضية ،التي حت ّد من �أعرا�ض ارجتاع على ت�سريع حركة الأمعاء ،وتنظيف اجلهاز اله�ضمي.
امل��ريء مثل ع�صري اجل��زر ،البطيخ ،الكمرثى والبنجر
�أ�ضرار �شرب القهوة بعد الطعام مبا�شرة
(ال�شمندر).
يحتاج الكثريون �إىل �شرب القهوة يومياً لتزويد اجل�سم
ب�ج��رع��ة ك��اف�ي��ة م��ن ال�ك��اف�ي�ين ال�ت��ي ت�ساعد ع�ل��ى زيادة
حليب اللوز
ح�سا�ساً جتاه منتجات الألبان ،فقد يكون احلليب االنتباه والرتكيز لأداء املهام اليومية ،ويلج�أ البع�ض
�إذا كنت ّ
النباتي هو اخليار الأف�ضل لعالج احلمو�ضة ،حيث �إن �أي �إىل �شرب القهوة بعد الطعام مبا�شرة ،وهو ما ي�ؤدي �إىل
ن��وع من �أن��واع احلليب النباتي ميكن �أن يفي بالغر�ض ،الكثري من الأ��ض��رار ال�صحية وامل�ضاعفات اخلطرية،
ولكن يعترب حليب اللوز هو اخليار الأف�ضل ،كونه قلوياً ،خا�صة للجهاز اله�ضمي واملعدة. .
وب��ال�ت��ايل ي�ح� ّد م��ن ارجت ��اع امل� ��ريء ،وي�ع�م��ل ع�ل��ى تهدئة و�أك ��دت م�صادر طبية متخ�ص�صة �أن �شرب القهوة بعد
الطعام مبا�شرة يقلل من ق��درة املعدة واجلهاز اله�ضمي
الأعرا�ض ب�شكل �أ�سرع..
على امت�صا�ص الطعام.
و �أن القهوة وال���ش��اي وم�شروبات الكافيني ب�شكل عام،
�شاي البابوجن
�شاي البابوجن (الكاموميل) ي�شتهر ب�آثاره املهدّئة ،ولهذا تت�سبب يف �صعوبة ه�ضم القولون للطعام؛ ما يُ�سِ بب زيادة
ال�سبب ي�شربه ك�ث�يرون كم�ساعد على ال�ن��وم ،وميكن �أن �أع��را���ض القولون الع�صبي .كما ُتبطئ القهوة من قدرة
تكون الطبيعة املهدّئة للبابوجن ذات �صلة كبرية باالرجتاع اجل�سم على امت�صا�ص املعادن واحلديد والكال�سيوم بعد
احلم�ضي ،حيث توجد �صلة بني ارتداد احلم�ض والإجهاد ،تناول الطعام..

هل ميكن خف�ض
تعب احلمل؟
�أكرث ما تتذكره �أغلب الن�ساء عن املراحل املبكرة من احلمل هو ال�شعور
امل�ستمر بالتعب ،لأنه ي�ضغط على كامل اجل�سم ،وخالل الأ�شهر الثالثة
الأوىل ،تتكون امل�شيمة لتكتمل يف نهاية الثلث الأول من احلمل.
وخ�ل�ال ه��ذا ال��وق��ت يتغري م�ستوى ال�ه��رم��ون��ات ،وي�ت���س��ارع التمثيل
الغذائي ،بينما مييل �سكر الدم و�ضغط الدم �إىل االنخفا�ض ،ما ي�ساهم
يف �إح�سا�سك بالتعب.
ويختلف ال�شعور من امر�أة لأخرى ،لكن احلوامل عادة ما تعانني من
الإرهاق خالل الثلثني الأول والثالث من احلمل.
ويف الأ�شهر الثالثة الأوىل ،يزيد غثيان ال�صباح التعب ،وق��د يكون
هناك فقدان لل�شهية وقيء .ف�إذا كانت هذه الأعرا�ض تزعج نومك ،قد
ت�شعرين مبزيد من التعب و�سرعة االنفعال.
وتخف �أعرا�ض غثيان ال�صباح بالن�سبة ملعظم الن�ساء (ح��وايل  6من
�أ�صل  )10بحلول الأ�سبوع الـ  12من احلمل .وال ت�ستمر هذه املتاعب
للأ�سبوع الـ � 16إال لدى امر�أة من كل  10حوامل.

ال��وق��ت املثايل
ل�شرب القهوة
و�أو��ض�ح��ت امل�صادر
ال�ط�ب�ي��ة �أن الوقت
ال� ��� �ص� �ح� �ي ��ح ل�شرب
القهوة �أو �أي م�شروب
يحتوي على الكافيني
ب �� �ش �ك��ل ع � � ��ام ،ه� ��و بعد
ال � �ط � �ع� ��ام ب� ��� �س ��اع ��ة �أو
�ساعة ون�صف ال�ساعة؛
لتج ُّنب الآث ��ار ال�سلبية
الناجتة عن �شرب القهوة
ب � �ع ��د الأك � � � � ��ل م� �ب ��ا�� �ش ��رة.
وح� � َّذرت م��ن ��ش��رب القهوة
قبل تناول وجبة الطعام؛
لأ َّن ذلك يت�سبب يف الإ�صابة
ب� �ق ��رح ��ة امل � �ع� ��دة وارجت � � ��اع
امل��ريء ،م�ضيفاً �أن مر�ضى
ارجت� ��اع امل� ��ريء يحتاجون
�إىل ك� �م� �ي ��ات �أق� � � ��ل من
القهوة يومياً؛ ملا تلعبه
ال�ق�ه��وة م��ن دور وا�ضح
يف زي � ��ادة احل �م ����ض الذي
تفرزه املعدة ،ال��ذي يت�سبب
يف ارجتاع املريء وتفاقم �أعرا�ضه .هذا ،و�أظهر كثري من
الأبحاث �أن الكافيني يف القهوة لديه القدرة على الت�سبب
يف م�ق��اوم��ة اجل���س��م ل�ل�أن���س��ول�ين ،يف ح�ين زادت القهوة
ال�سوداء القوية التي يتم تناولها قبل الطعام من ا�ستجابة
اجللوكوز يف الدم للطعام بن�سبة  ،50%وهو ما تنتج عنه
زي��ادة معدالت ال�سكر يف ال��دم ،علماً ب�أنه من ال�ضروري
احل�ف��اظ على م�ستويات ال�سكر يف ال��دم لتقليل خماطر

ت��و��ص�ل��ت درا�� �س ��ة ج��دي��دة �إىل �أن
ف�ي�رو� ��س الإن� �ف� �ل ��ون ��زا الب�شرية
املو�سمي رمبا يكون قد انحدر من
�ساللة الإنفلونزا الإ�سبانية عام
.1918
وت �� �س �ت �ن��د ال �ن �ت ��ائ ��ج �إىل حتليل
ال�ع�ي�ن��ات ال �ت��ي ج�م�ع��ت يف �أوروب� ��ا
خالل جائحة عام  ،1918والذي
ك ��ان �أخ �ط��ر ج��ائ �ح��ة ت�ن�ف���س�ي��ة يف
ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن وق�ت�ل��ت م��ا بني
 50و 100مليون �شخ�ص.
واك �ت �� �ش��ف ال �ب��اح �ث��ون ط �ف ��رات يف
ت�ك��وي��ن ف�يرو���س (� )H1N1أو
�إنفلونزا اخلنازير رمب��ا �ساعدته
ع �ل��ى ال�ت�ك�ي��ف ب���ش�ك��ل �أف �� �ض��ل مع
امل�ضيف الب�شري ،وفقا ل�صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.
وك� ��� �ش ��ف ال � �ف ��ري ��ق ال � � � ��دويل من
م �ع �ه ��د روب � � � ��رت ك� � ��وخ وج ��ام �ع ��ة
لوفني و�شاريت برلني ع��ن مزيد
م��ن ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ح ��ول بيولوجيا
( ،)H1N1بالإ�ضافة �إىل �أدلة
على انت�شاره بني القارات.
وحلل كبري الباحثني �سيبا�ستيان
كالفينياك �سبن�سر ،عامل الأحياء
ال�ت�ط��وري مبعهد روب ��رت ك��وخ يف
ب��رل�ين ،وزم �ل �ا�ؤه  13ع�ي�ن��ة رئة
م��ن �أف� � ��راد خم�ت�ل�ف�ين خم��زن��ة يف
املحفوظات التاريخية ملتاحف يف
�أملانيا والنم�سا ،جمعت بني عامي
 1901و ،1931و��ش�م��ل ذلك
 6عينات وق��ع جمعها يف عامي
 1918و.1919
وم ��ن ع�ي�ن��ات ال��رئ��ة ت �ل��ك ،متكن
الباحثون من تطوير جينوم كامل
ل�ل�إن�ف�ل��ون��زا م��ن عينة جمعت يف
ميونخ عام .1918
بالإ�ضافة �إىل اثنني من جينومات
الإنفلونزا اجلزئية التي جمعت يف
برلني يف العام نف�سه.
وي �ع �ت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ق��د ال �ب��اح �ث �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ون �أن
االختالفات اجلينية بني العينات
تتوافق مع جمموعة من �أحداث
االنتقال املحلي والت�شتت مل�سافات
طويلة.
وق��ارن��وا اجلينوم قبل وبعد ذروة
ال��وب��اء ما ي�شري �إىل وج��ود تباين
يف ج�ين م�ع�ين م��رت�ب��ط مبقاومة
اال�ستجابات امل�ضادة للفريو�سات
ومي �ك��ن �أن ��ه م � ّك��ن ال �ف�يرو���س من
التكيف مع الب�شر.

فيندرز ي�ص ّور فيلم ًا �ضمن
مراحي�ض طوكيو
ي� ّصور املخرج الأملاين فيم فيندرز ( 76عاماً)� ،أحد �أبرز وجوه ال�سينما
يف �أوروب��ا ،فيلماً جديداً يف �إط��ار م�شروع "طوكيو تويلت" (مراحي�ض
طوكيو) ،وهي مبادرة فنية ح�ضرية ح� ّول فيها مهند�سون معماريون
م�شهورون  17مرحا�ضاً متداعياً يف منطقة �شيبويا �إىل �أعمال فنية.
وجهّز �أحد املراحي�ض بحجرة مل ّونة �شفافة ُت�صبح حاجبة للر�ؤية عند
ُ
�إغالق الباب ،فيما ُز ّين �آخر بلوحات خ�شبية �ص ّممها مهند�س اال�ستاد
الأوملبي كينغو كوما.
وه� ��ذه امل ��راف ��ق امل���س�ت�ح��دث��ة جم��ان �ي��ة وي���س�ت�ط�ي��ع الأ� �ش �خ��ا���ص الذين
ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة الو�صول �إليها ،فيما يتوىل تنظيفها
فريق م�ؤلف من عمال �صيانة .وقال فيندرز يف م�ؤمتر �صحايف الأربعاء
"هناك روح يابانية يف هذه الفكرة ويف ديكور املراحي�ض" ،معترباً �أنها
فكرة "مثالية".
و�أو� �ض��ح �أنّ منظمي امل���ش��روع توا�صلوا معه ،و�شكلوا م�صدر �إل�ه��ام له
لت�صوير الفيلم ال��ذي ي�ضم �أرب��ع ق�ص�ص ق�صرية ،وي ��ؤدي فيه املمثل
الياباين ال�شهري كوجي ياكو�شو دور عامل تنظيف.
و�أعرب فيندرز عن �سعادته للعمل مع املهند�س املعماري الياباين تاداو
�أون ��دو ال��ذي �ساهم يف امل�شروع م��ن خ�لال ت�صميم هيكل دائ��ري المع
وجدد  17مرحا�ضاً يف طوكيو
جمهز ب�شرائح رفيعة تتيح مرور الهواءُ .
و�أ�صبحت قيد اال�ستخدام.
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ملناق�شة ُ�سبل التعاون بني الطرفني

وفد من الإدارة الوطنية للمالحة اجلوية والف�ضاء « نا�سا» يزور املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء بجامعة الإمارات
•• العني  -الفجر

ا�ستقبل املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا
الف�ضاء بجامعة الإمارات العربية املتحدة
وف � ��داً م��ن الإدارة ال��وط �ن �ي��ة للمالحة
اجلوية والف�ضاء " نا�سا" ملناق�شة ُ�سبل
التعاون البحثي والتعليمي يف جماالت
الف�ضاء بني الطرفني .كان يف ا�ستقبال
ال��وف��د ال��زائ��ر الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور �أحمد
م��راد – النائب امل�شارك ل�ش�ؤون البحث
العلمي -وعدد من الإداريني واملهند�سني
ب��امل��رك��ز ال��وط �ن��ي ل �ع �ل��وم وتكنولوجيا
الف�ضاء ،حيثتع ّرف الوفد خالل جولته
على تاريخ جامعة الإم ��ارات ور�سالتها،
وبنيتها التحتية التعليمية والبحثية،
ومعاهدها البحثية ،وجمموعة �أن�شطة
ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر احل ��ال� �ي ��ة ،ع�ل�اوة
على اطالعهم على �أه��م امل�شاريع التي

يعمل على تطويرها امل��رك��ز يف جماالت
اكت�شاف الف�ضاء .و�أك��د الدكتور �أحمد
م��راد �أن جامعة الإم� ��ارات تو�صلت من
خالل املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا
ال �ف �� �ض��اء �إىل م��رك��ز م �ت �ق��دم يف جمال
علوم الف�ضاء وتطمح �إىل حتقيق املزيد
والإرتقاء �إىل الأف�ضل ،وذلك من خالل
التعاون امل�شرتك بني امل�ؤ�س�سات العاملية
ال��رائ��دة يف ه��ذا املجال لتبادل اخلربات
العلمية والتقنية حول �أحدث التطورات
يف جم��ال بحوث علوم الف�ضاء  .و�أ�شار
�إىل �أن املركز ي�ساهم يف تعزيز دور جامعة
الإم��ارات ب�صفتها جهة �أكادميية بحثية
تدعم اخلطط اال�سرتاتيجية للدولة يف
جمال علوم وتكنولوجيا الف�ضاء لي�صبح
�أح ��د �أه ��م م��راك��ز ال�ف���ض��اء يف املنطقة.
وي�خ�ت����ص امل ��رك ��ز مب� �ج ��االت :الأب �ح ��اث ال��وط�ن�ي��ة م��ن خ�ل�ال ال�ت�م�ي��ز يف جمال
وال �ت �ط��وي��ر يف امل� �ج ��االت ذات الأول ��وي ��ة علوم الف�ضاء ،والريادة يف جمال هند�سة

�إىل امل� ��� �س ��اه� �م ��ة يف و�إع��داد جيل متميز من الكوادر امل�ؤهلة
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ف���ض��اء ،وت �ق��دمي حلول
مبتكرة للتحديات ذات ال�صلة ،بالإ�ضافة االقت�صاد الوطني والتنمية امل�ستدامة وت �ط��وي��ر ال �ب�رام ��ج ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة وبناء

ال �� �ش��راك��ات اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة يف جمال
الف�ضاء.

احلدث ي�سلط ال�ضوء على �أهمية التغذية ال�سريرية وممار�ستها للأطباء ومتخ�ص�صي التغذية العالجية وال�صيادلة

�صحة ت�ست�ضيف الن�سخة الأوىل من م�ؤمتر جمعية التغذية الوريدية والأنبوبية يف ال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي-الفجر

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية
"�صحة" عن ا�ست�ضافة فعاليات الن�سخة
الأوىل م ��ن م� ��ؤمت ��ر ج�م�ع�ي��ة التغذية
الوريدية والأنبوبية يف ال�شرق الأو�سط
( )MESPENال �ي��وم اجل�م�ع��ة وملدة
� 3أي��ام .وتنظم احلدث �شركة �إندك�س
لتنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض ،حيث �سيقام
امل�ؤمتر ح�ضورياً يف فندق كونراد �أبوظبي
�أبراج االحتاد.
ويهدف امل�ؤمتر ،ال��ذي ي�شارك فيه �أكرث
م ��ن � � 20ش��رك��ة م ��ن ك �ب�رى ال�شركات
املخت�صة بالتغذية ال�سريرية والدوائية
يف ال� ��� �ش ��رق الأو�� � � �س � � ��ط� ،إىل ت�سليط
ال�ضوء على �أهمية التغذية ال�سريرية
وممار�ستها من قبل متخ�ص�صي الرعاية
ال�صحية من �أطباء ومتخ�ص�صي تغذية
عالجية و�صيادلة �سريرية وممر�ضني
و الت�أكيد على �أه�م�ي��ة وف��وائ��د التغذية
ال��وري��دي��ة والأن�ب��وب�ي��ة يف ع�ل�اج املر�ضى
ممن ال ي�ستطيعون التغذية عن طريق
الفم لأ�سباب طبية و�صحية .و�سي�شارك
يف امل ��ؤمت��ر �أك�ث�ر م��ن  50م�ت�ح��دث�اً من
خمتلف ال ��دول والتخ�ص�صات ملناق�شة
م��وا� �ض �ي��ع خم�ت�ل�ف��ة يف جم ��ال التغذية
ال�سريرية من خ�لال  60جل�سة علمية

وور�ش عمل.
وتعترب التغذية الوريدية �إحدى املوا�ضيع
الأ�سا�سية التي �سيتم مناق�شتها خالل
امل ��ؤمت��ر حيث ت��وف��ر العنا�صر الغذائية
ال���س��ائ�ل��ة م��ن ك��رب��وه �ي��درات و�أحما�ض
�أم�ي�ن�ي��ة و�أح �م��ا���ض ده�ن�ي��ة وفيتامينات
وم � �ع� ��ادن وغ �ي�ره� ��ا ،ومي �ك ��ن �إع� �ط ��ا�ؤه ��ا
للمر�ضى ع�ن��د ت�ع��ذر ا��س�ت�خ��دام اجلهاز
اله�ضمي وامل��ر��ض��ى غ�ير ال�ق��ادري��ن على
امت�صا�ص العنا�صر الغذائية من خالل
الأم �ع��اء �إم ��ا ب�سبب ال�ت�ق�ي��ؤ امل�ستمر �أو
الإ��س�ه��ال ال�شديد �أو الأم��را���ض املعوية
املختلفة� .أما بالن�سبة للتغذية الأنبوبية
فتعرف ب�أنها طريقة متطورة للتغذية
با�ستخدام الأن��اب�ي��ب اخل��ا��ص��ة ال�ت��ي يتم
�إدخ��ال �ه��ا ع��ن ط ��رق الأن � ��ف �أو ال �ف��م �أو
الفتحات اجلراحية للو�صول اىل اجلهاز
اله�ضمي لت�أمني الغذاء اخلا�ص باحلالة
امل��ر� �ض �ي��ة ،وي���ش�م��ل امل �ك �م�لات الغذائية
ال�سائلة اخلا�صة بالتغذية الأنبوبية.
و�سيت�ضمن امل�ؤمتر العديد من املحا�ضرات
وال�ب�ح��وث وور� �ش��ات العمل ال�ت��ي تتناول
�أه �م �ي��ة ال�ت�غ��ذي��ة ال��وري��دي��ة والأنبوبية
يف امل���س�ت���ش�ف�ي��ات وال �ع �ي ��ادات اخلارجية
والرعاية املنزلية التي من �ش�أنها تعزيز
مم��ار� �س��ات ال �ت �غ��ذي��ة ال �� �س��ري��ري��ة داخ ��ل
م��ؤ��س���س��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية وخدمات

الرعاية الأولية واملنزلية.
و� �ص ��رح ��ت ال ��دك� �ت ��ورة ط �ي��ف ال� ��� �س� � ّراج،
رئ � �ي � ��� ��س م � � ��ؤمت � ��ر ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ت� �غ ��ذي ��ة
الوريدية والأنبوبية يف ال�شرق الأو�سط
( )MESPENوامل ��دي ��ر التنفيذي
خل ��دم ��ات ال ��دع ��م ال �� �س��ري��ري والطاقم
ال �ط �ب ��ي امل �� �س ��ان ��د يف � �ش ��رك ��ة �أب ��وظ �ب ��ي
للخدمات ال�صحية "�صحة"" :يهدف
م�ؤمترنا وال��ذي يعترب الأول م��ن نوعه
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط �إىل ت�سليط
ال�ضوء على التقنيات والعلوم املتطورة
يف جم��ال التغذية ال��وري��دي��ة والأنبوبية
للمر�ضى املتواجدين يف امل�ست�شفيات �أو

خارجها وال��ذي��ن ي��واج�ه��ون �صعوبات يف
تناول الغذاء عن طريق الفم بالطريقة
الطبيعية ،نتيجة ت�شخي�صهم الطبي
وحالتهم املر�ضية .وم��ن خ�لال جتمعنا
ال �ط �ب��ي ه ��ذا  ،و ال� ��ذي ت �ع��اون��ا ف �ي��ه مع
العديد من اجلمعيات و النقابات العلمية
و ذوي االخ �ت �� �ص��ا���ص يف ه� ��ذا امل� �ج ��ال ،
�س ُن�ؤكد �أهمية ممار�سة التغذية ال�سريرية
ب��الأ��س��ال�ي��ب امل�ت�ق��دم��ة ب�ين املتخ�ص�صني
يف ال��رع��اي��ة ال�صحية ملحاولة احل��د من
�سوء التغذية و�ضمان نتائج تعايف و�شفاء
�أف�ضل للمر�ضى"
ك �م��ا � �ص��رح��ت ال ��دك� �ت ��ورة وف � ��اء عاي�ش،

الرئي�س امل�شارك مل�ؤمتر جمعية التغذية
الوريدية والأنبوبية يف ال�شرق الأو�سط
ونائب رئي�س اجلمعية العربية للتغذية
العالجية وال�ط��ب التكميلي �" :سيمنح
م�ؤمترنا هذا كافة متخ�ص�صي التغذية
وال�صيادلة وخمت�صي الرعاية ال�صحية
الفر�صة حل�ضور م�ؤمتر رفيع امل�ستوى
ي �ن��اق ����ش �أه� �م� �ي ��ة ال �ت �غ��ذي��ة ال ��وري ��دي ��ة
والأنبوبية يف املجاالت الطبية املختلفة".
و�أ�ضافت" :بالتزامن مع امل�ؤمتر� ،سنعمل
على تنظيم دورت�ين تدريبيتني لربامج
ال�ت�ع�ل�ي��م امل �� �س �ت��دام امل�ت�ع�ل�ق��ة بالتغذية،
وه�م��ا "دعم التغذية يف �أم��را���ض الكبد

والبنكريا�س" و"نهج التعامل مع �أمرا�ض
الفم والبنكريا�س والتغذية املعوية لدى
البالغني" و�ص ّرح الدكتور �أ�سامة طبارة،
الرئي�س امل�شارك مل�ؤمتر جمعية التغذية
الوريدية والأنبوبية يف ال�شرق الأو�سط
( )MESPENورئ �ي ����س جمموعة
( )IVPNلال�ست�شارات ال�صيدالنية:
"ي�سرنا �أن ن�ست�ضيف ال� ��دورة الأوىل
م ��ن م ��ؤمت ��ر ج�م�ع�ي��ة ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط
للتغذية الوريدية والأنبوبية يف �أبوظبي.
وندعوكم لالن�ضمام �إىل احل��دث للقاء
كوكبة من اخلرباء العامليني واملتحدثني
وال�ت��وا��ص��ل م��ع ق��راب��ة �أل��ف م���ش��ارك من
ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل�� .س�ي��وف��ر امل�ؤمتر
ف��ر� �ص��ة مم� �ي ��زة ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى �أح� ��دث
التقنيات يف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�سريرية
والرعاية على املدى الطويل ".
وي� �ح� �ظ ��ى امل � � ��ؤمت� � ��ر ب� ��دع� ��م اجلمعية
الأمريكية للتغذية الوريدية والأنبوبية
()ASPENواجلمعية الأوروب � �ي� ��ة
للتغذية ال�سريرية والتمثيل الغذائي
( )ESPENواجل� �م� �ع� �ي ��ة العربية
ل�ل�ت�غ��ذي��ة ال�ع�لاج�ي��ة وال �ط��ب التكميلي
( )ASPCNواجل �م �ع �ي��ة امل�صرية
للتغذية الوريدية واملعوية ()ESPEN
ونقابة �أخ�صائيي التغذية الفل�سطينيني
واجل�م�ع�ي��ة الأردن� �ي ��ة ل �ل �غ��ذاء والتغذية

ونقابة �أخ�صائيي التغذية يف لبنان.
وق ��د ر�� ّ�س �خ��ت دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
املتحدة مكانتها املتميزة يف طليعة الدول
ال �ت��ي ت �ق��دم �أف���ض��ل م�ع��اي�ير وممار�سات
ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�ع��امل�ي��ة ،ف�أ�صبحت
ال��وج�ه��ة امل�ث��ال�ي��ة ال�ست�ضافة امل�ؤمترات
وامل �ع��ار���ض اجل ��دي ��دة امل�ت�ع�ل�ق��ة بتطوير
البحوث الإبداعية والتقنيات ال�سريرية،
مثل م��ؤمت��ر جمعية التغذية الوريدية
والأن �ب��وب �ي��ة يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط .وقد
منحت خطة تنفيذ ر�ؤي��ة دول��ة الإمارات
العربية املتحدة للعام  2040الأولوية
ل�ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،ك�م��ا عرفت
دول��ة الإم� ��ارات كوجهة ج��ذب لل�سياحة
العالجية م��ن خ�لال تقدميها خمتلف
�أ�شكال خدمات الرعاية ال�صحية.
وت�شري الإح�صاءات خالل العقد املا�ضي
�إىل ارت �ف ��اع م���س�ت�م��ر ب�ن���س�ب��ة  27%يف
�إج �م��ايل الإن �ف��اق ال�صحي لديها بقيمة
ت �ق��در ح��ال �ي �اً ب �ن �ح��و  60م �ل �ي��ار دره ��م
�إم��ارات��ي �سنوياً ،فيما ازداد الطلب على
التغذية الوريدية والأنبوبية املعوية يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ب�شكل
ت��دري�ج��ي �إذ ت�ق��در قيمتها ال���س��وق�ي��ة يف
ال��وق��ت احل ��ايل ب ��أك�ثر م��ن م�ل�ي��ار درهم
�إم��ارات��ي م��ع ت��وج��ه معظم الإن �ف��اق نحو
التغذية الوريدية.

يف �أم�سية �شعرية ثقافية ملجل�س جا�سماريا الثقايف

ال�شاعر العماين حممد امل�شيخي ين�شد للوطن ويتغزل باملحبوبة يف ق�صائد نرج�سية
•• ال�شارقة-الفجر

ب��دع��وة م��ن ال��دك�ت��ورة م��رمي ال�شنا�صي ويف �أم�سية
�شعرية ملجل�س جا�سماريا الثقايف وبرعاية مطعم لولو
ال�صدف يف ال�شارقة ا�ست�ضاف فيها ال�شاعر العماين
حممد امل�شيخي بح�ضور نخبة من الكتاب واملثقفني
وعدد من الإعالميني.
و�أ�ستهل ال�شاعر �أم�سيته بتوجيه ال�شكر واالمتنان
والعرفان ل�صاحبة �صالون جا�سماريا الثقايف على
اال�ست�ضافة على دع��وت��ه للم�شاركة بهذه الأم�سية
اال�ستثنائية معربا عن �سعادته بهذا اللقاء م�ؤكدا
�أهمية هذه اللقاءات التي تعرف اجلمهور باملبدعني
يف الإمارات .
ه��ذا وق��د د�أب جمل�س جا�سماريا الثقايف على عقد
ل �ق��اءات �شبه �أ�سبوعية يف ��س��وق ال�شنا�صية وذلك
لأهمية مثل ه��ذه ال�ل�ق��اءات الثقافية للتعرف على
امل�ب��دع�ين و ع�شاق ال�شعر والأدب وال�ث�ق��اف��ة متوجا
ن�شاطه الثقايف با�ست�ضافة ال�شاعر حممد امل�شيخي
من �سلطنة عمان ليكون �ضيفا متميزا يف جل�ساته
الثقافية املتوا�صلة بكافة املنا�سبات .
وخالل الأم�سية قر�أ ال�شاعر حممد امل�شيخي بع�ض
ق�صائده التي تنوعت ما بني الوطني واالجتماعي
والعاطفي ،وقدم لوحات �شعرية مميزة ،ويف ق�صيدة
«م ��ع ال �� �س�لام��ة» ق ��ال امل���ش�ي�خ��ي« :م�ستقبلك زاهر
و�أيامك زهور"" ..واهلل ي�سمح خطوتك كل �ساعة"..
مدام �أنا عادي فال تلف ودور..
مع ال�سالمة دام تبغي الوداع..
ال�صدق والإخال�ص والكذب والزور..

ما هن �سوى فرق ال�شرب عن ذراعه..
جيتك غال واحلب فاملهجة �أيدور..
ومن �شفت عينك قلت �سمعاً وطاعة
و�أن�شد ال�شاعر امل�شيخي العديد من املقاطع ال�شعرية
بح�سب طلب احل�ضور ومن �أبرزها ق�صيدة بوخالد
التي قال يف مطلعها:
يف �شف ابوخالد عيوين فدوه
اهلل ي�سلم روحه وطار ّيه
يف حبه البيتني ما يكفني
احلب �أ�سمى عاطفه روح ُيه
وت�خ�ل��ل الأم���س�ي��ة ف�ت��ح ب��اب احل ��وار �أم� ��ام احل�ضور
ملناق�شة موا�ضيع ثقافية ح��ول ما يعر�ض للجمهور
م��ن ن�ت��اج �أدب ��ي ملحن ب� ��أداء بع�ض الفنانني الذين
يكتبون من الن�صو�ص الأدبية والق�صائد التي يتم
جتاهل ذكر كاتبها .
و� �ش��ارك وائ��ل اجل�شي بق�صيدة �شعرية وجدانية
و�ألقت �سحر حمزة ق�صيدة الرحيل وق�صيدة �أحبك
ي��ا وط�ن��ي ال �ث��اين و� �ش��ارك الإع�ل�ام��ي ع�ل��ي دول ��ة يف
مقتطفات م��ن ن�صو�صه الأدب �ي��ة �إىل ج��ان��ب عر�ض
�إبداعات بع�ض احل�ضور مثل كتاب جمل وعرب و�أ�شعار
ل�ل�ك��ات�ب��ة ج�م�ي�ل��ة ن �� �ض��ر م��ن احل �� �ض��ور وامل�شاركني
بالأم�سية .
يف اخل�ت��ام �أ��ش��اد اجلميع بتنظيم الأم�سية م�شاركة
اجلميع فيها ملتابعة جم��ري��ات جمل�س جا�سماريا
الثقايف الذي يعقد �أم�سيات دورية وي�ست�ضيف العديد
م��ن الكتاب والأدب ��اء وال�شعراء والفنانني م��ن كافة
الدول العربية والأجنبية .

لتطوير برامج تدعم البحث العلمي والتبادل الأكادميي والثقايف

اتفاقية تعاون جديدة بني كندية دبي وجامعة وند�سور
•• دبي-الفجر

وقعت اجلامعة الكندية دبي مذكرة تفاهم مع جامعة وند�سور
الكندية لت�أ�سي�س عالقات تعاون جديدة متتد عرب القارات يف
جم��ال التعليم العايل والبحث العلمي .و�ست�شهد االتفاقية
التي متتد على مدار خم�س �سنوات تعاون امل�ؤ�س�ستني يف تطوير
برامج تدعم البحث العلمي والتبادل الأكادميي والثقايف.
�اجم��ا جامع ًيا يف درج��ة البكالوريو�س
م��ن خ�لال  190ب��رن� ً
�اجم��ا ل�ل��درا��س��ات ال�ع�ل�ي��ا� ،ستقدم ج��ام�ع��ة وند�سور
و 65ب��رن� ً
جمموعة وا�سعة من الفر�ص للطالب والباحثني من اجلامعة
الكندية دبي .ومن املتوقع �أن تعزز االتفاقية تبادل الباحثني
والدار�سني على حد �سواء مع توفري فر�ص التبادل لأع�ضاء
هيئة التدري�س لكال امل�ؤ�س�ستني .كما �ستدعم االتفاقية امل�شاريع
البحثية امل�شرتكة يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك بالإ�ضافة

�إىل تبادل املعلومات والأدوات البحثية.
مت التوقيع على مذكرة التفاهم نيابة عن اجلامعة الكندية
دب��ي م��ن قبل رئي�س اجلامعة ون��ائ��ب رئي�س جمل�س الأمناء
الربوف�سور :كرمي �ش ّلي ،الذي �صرح" :ي�سعدنا �أن نو�سع �شبكتنا
املتنامية م��ع ال�شراكات الأك��ادمي�ي��ة الكندية م��ن خ�لال هذه
االتفاقية اجلديدة مع جامعة وند�سور .هذا حتالف طبيعي
يعك�س نظرتنا العاملية امل�شرتكة للتعليم العايل ،ونتطلع �إىل
ا�ستك�شاف الفر�ص التي �سيوفرها هذا التعاون ".
تعترب جامعة وند�سور م�ؤ�س�سة م�شاركة �إقليمياً وعاملياً ،حيث
ت�ستوعب اجلامعة �أكرث من  16000طالب وتقع يف واحدة
من �أك�ثر م��دن كندا تنوعًا ثقاف ًيا .تقدم امل�ؤ�س�سة جمموعة
متنوعة من الربامج عرب جمموعة وا�سعة من التخ�ص�صات،
من �إدارة الأعمال والعلوم والهند�سة �إىل املجاالت املتخ�ص�صة
مثل حركية الإن�سان.

وقع مذكرة التفاهم نيابة عن جامعة وند�سور رئي�س اجلامعة
ونائب رئي�س جمل�س الأمناء الدكتور :روبرت جوردون  ،الذي
ق��ال" :التعليم ال��دويل يُعد الطالب للعي�ش والعمل يف عامل
ت�سوده ال�ع��ومل��ة� .ستوفر �شراكتنا م��ع اجلامعة الكندية دبي
للطالب الفر�صة لبناء الكفاءات واملهارات التي يبحث عنها
�أ�صحاب العمل يف االقت�صادات املرتابطة ب�شكل متزايد اليوم
".
تعمل هذه االتفاقية على تو�سيع �شبكة اجلامعة الكندية دبي
ل�شراكات التعليم العايل الدولية ،والتي متتد عرب العامل من
ال�ساحل الغربي لكندا �إىل جنوب �شرق �آ�سيا .تعك�س �شبكة
ال�شراكات املتو�سعة للجامعة مع امل�ؤ�س�سات ذات ال�شهرة العاملية
�سمعتها الدولية املتنامية ،والتي مت االعرتاف بها يف ت�صنيف
 QS 2022العاملي للجامعات عندما مت و�ضع امل�ؤ�س�سة
�ضمن �أف�ضل  2%من اجلامعات يف جميع �أنحاء العامل.
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على الرغم من �أن ال�صداع ميكن �أن ي�شري يف بع�ض الأحيان �إىل م�شكلة �أكرث
خطورة� ،إال �أن هناك الكثري من الأ�سباب الوا�ضحة التي قد ت ��ؤدي �إىل
حدوثه.
وميكن �أن ي�صيب ال�صداع �أجزاء خمتلفة من الر�أ�س بقوة خمتلفة .و�سواء
�شعرت ب�أمل يف ر�أ�سك بالكامل �أو كان هناك بقعة واحدة �صعبة ال تتزحزح،
يو�صي �أحد اخلرباء بعالجات ب�سيطة ميكن �أن ت�ساعد يف تخفيف العالمات
امل�ؤملة يف املنزل.وقال مارك دونوفان ،كبري ال�صيادلة يف " ،Bootsال�صداع
م�شكلة �شائعة يعاين منها معظم النا�س يف حياتهم .وميكن �أن ت�ستمر غالبا ما
بني  30دقيقة وعدة �ساعات ،وميكن عالجها يف املنزل".

�أ�سباب عديدة قد ت�ؤدي �إىل تفاقهمه

Friday

23

�أربع ن�صائح ب�سيطة لتخفيف ال�صداع منزليا
و�أ� �ش��ار دون��وف��ان" :ميكن �أن ت�شمل الأ��س�ب��اب الأك�ث�ر �شيوعا �أو�ضح اخلبري" :تعلم كيفية �إدارة وتقليل التوتر وخ��ذ وقتا
لل�صداع نزلة ب��رد �أو �إنفلونزا ،والإج�ه��اد ،و�شرب الكثري من لال�سرتخاء ،لأن التوتر ميكن �أن يجعل ال�صداع �أ�سو�أ".
الكحول،
وم�شاكل يف الب�صر ،واجلفاف ب�سبب عدم �شرب كمية كافية  -الرتطيب اجليد
من ال�سوائل ،وعدم تناول وجبات منتظمة ،وو�ضعية اجللو�س الت�أكد من �أنك ت�شرب كمية كافية من املاء ميكن �أن ي�ساعد يف
ال�سيئة ،وتناول امل�سكنات بانتظام لفرتة طويلة جدا والدورة جتنب ال�صداع لأن نق�ص ال�سوائل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل امل�شكلة.
ال�شهرية �أو �أثناء انقطاع الطمث".
وم��ع ذل ��ك ،لي�ست ه �ن��اك ح��اج��ة لل��إف��راط يف امل ��اء يف نف�س
والأ� �س��و�أ من ذل��ك� ،أن هناك عوامل ميكن �أن تزيد من �سوء الوقت.
حالة ال�صداع امل�ؤمل ،حيث يقول دونوفان" :هناك العديد من
�أ�سباب منط احلياة التي قد ت��ؤدي �إىل تفاقم ال�صداع مبا يف  -امل�سكنات املعتدلة
ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر الإجهاد و�سوء النوم واجلفاف وقال دونوفان" :تناول امل�سكنات املعتدلة مثل البارا�سيتامول
وق�ضاء وق��ت ط��وي��ل �أم��ام ال�شا�شات .و�إذا ت�سبب ال���ص��داع يف والإيبوبروفني� ،إذا كان ذلك منا�سبا لك".
ح��دوث م�شكالت يف الأن�شطة اليومية ،فقد يكون من املفيد
حتديد ما �إذا كان �أي من هذه العوامل قد ي��ؤدي �إىل تفاقم  -احل�صول على ق�سط كاف من الراحة �إذا كنت م�صابا
امل�شكلة".
بالإنفلونزا �أو الزكام.
و�شارك دونوفان العالجات الفعالة التي ميكن �أن ت�ساعد يف �إذا كان ال�صداع م�صحوبا ب�أعرا�ض �أخرى ت�شري �إىل الإنفلونزا
تخفيف ال�صداع العنيد ال�شائع:
�أو الزكام،
ف��إن الأم��ر ي�ستحق احل�صول على ق�سط من الراحة لل�سماح
 �إدارة االجهادجل�سمك بالتعايف.

هل ميكن �أن ي�شري ال�صداع �إىل �شيء �أكرث خطورة؟
ق��ال ال�سيد دون��وف��ان" :ميكن �أن ي�ك��ون ال���ص��داع امل�ستمر �أو
املتكرر يف بع�ض الأح�ي��ان �أح��د �أع��را���ض م�شكلة �صحية �أكرب،
وه��ذا هو ال�سبب يف �أن��ه من املهم ر�ؤي��ة الطبيب العام �إذا مل
ت�ساعد امل�سكنات� ،أو ا�ستمر ال�صداع يف العودة �أو تفاقم".
ومع ذلك� ،ستكون قادرا "يف كثري من الأحيان" على تخفيف

ال �� �ص��داع يف امل �ن��زل ،ح�ي��ث يكون
مثل الإي�ب��وب��روف�ين �أو البارا�سيتامول� ،إذا ك��ان ذل��ك منا�سبا
�صداع التوتر �سببا �شائعا.
لك.
وخل�ص اخلبري �إىل �أن "�صداع التوتر هو �أكرث �أنواع ال�صداع و�أو�ضــــــح" :من املهـــــم �أي�ضـــــــا التـــــــ�أكد من ح�صــــــــولك على
�شيوعا وغالبا ما ينتج عن الإجهاد واجلفاف و�ضعف الو�ضعية نــــــــوم منتظم ،وحاول اال�سرتخاء للم�ساعدة يف تقليل التوتر
�أو تخطي الوجبات.
و�ضمان احلفاظ على رطوبتك جيدا عن طريق �شرب الكثري
وميكن عالج �صداع التوتر با�ستخدام م�سكنات الآالم املعتدلة من املاء.

درا�سة حتدد �ساعات النوم املثالية من منت�صف العمر �إىل ال�شيخوخة

يلعب النوم دورا مهما يف متكني الوظيفة الإدراكية واحلفاظ على �صحة نف�سية جيدة .كما �أنه ي�ساعد يف احلفاظ على �صحة
الدماغ عن طريق �إزالة النفايات.
ومع تقدمنا يف ال�سن ،غالبا ما نرى تغريات يف �أمناط نومنا ،مبا يف ذلك �صعوبة النوم والبقاء نائمني ،وانخفا�ض كمية ونوعية
النوم .و ُيعتقد �أن ا�ضطرابات النوم هذه قد ت�ساهم يف التدهور املعريف واال�ضطرابات النف�سية لدى كبار ال�سن.

يف بحث ُن�شر يف  ،Nature Agingفح�ص علماء من
اململكة املتحدة وال�صني بيانات ما يقارب � 500ألف بالغ
ترتاوح �أعمارهم بني  38و  73عاما من البنك احليوي
يف اململكة املتحدة.
و�سئل امل�شاركون ع��ن �أمن��اط نومهم و�صحتهم العقلية
ُ
وعافيتهم ،و�شاركوا يف �سل�سلة من االختبارات املعرفية.
و كانت بيانات ت�صوير الدماغ والبيانات اجلينية متاحة ملا
يقرب من � 40ألفا من امل�شاركني يف الدرا�سة.
ووج��دت الدرا�سة �أن كال من النوم املفرط والقليل جدا
منه مرتبط ب�سوء الأداء املعريف وال�صحة العقلية ،مبا يف
ذلك القلق واالكتئاب .كما يبدو �أن احل�صول على ق�سط
ثابت من النوم مفيد �أي�ضا.
والأ�شخا�ص الذين يغفون كثريا �أو قليال يح�صلون على
درج��ات �أق��ل يف اختبارات التفكري ،ولديهم �صحة نف�سية
�أ�سو�أ ويواجهون خماطر �أعلى من اخلرف.
وقالت الربوفي�سورة باربرا �ساهاكيان ،من ق�سم الطب
النف�سي بجامعة كامربيدج" :كل �ساعة تبتعد فيها عن

�سبع �ساعات تزداد �سوءا .ومن الوا�ضح جدا �أن العمليات
التي جتري يف دماغنا �أثناء النوم مهمة جدا للحفاظ على
�صحتنا اجل�سدية والعقلية".
و�أ�ضافت �أن احل�صول على ق�سط جيد من النوم ليال مهم
يف جميع م��راح��ل احل �ي��اة ،ول�ك��ن ب�شكل خ��ا���ص م��ع تقدم
العمر�" ،أعتقد �أنه ال يقل �أهمية عن ممار�سة الريا�ضة".
وتابعت�" :إيجاد طرق لتح�سني النوم لكبار ال�سن ميكن
�أن يكون �أم��را حا�سما مل�ساعدتهم يف احلفاظ على �صحة
عقلية جيدة وجتنب التدهور املعريف".
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن النوم املنتظم دون �ساعات مت�أخرة
م��ن الليل �أو ال�صباح الباكر ه��و الأف�ضل للحفاظ على
عقلك حادا.
وت��اب�ع��وا �أن��ه يف ح�ين ي�شعر البع�ض بالر�ضا بعد غفوة
ق�صرية بينما يتعني على البع�ض الآخ��ر �سحب �أنف�سهم
م��ن ال�ف��را���ش يف ال���ص�ب��اح ،ف� ��إن �سبع ��س��اع��ات ه��ي قاعدة
جيدة.
و�أو�ضحت الربوفي�سورة �ساهاكيان يف جملة Nature

� Agingأن النوم العميق ينظف الدماغ.
وي���س�م��ح ال �ت��وق��ف ع��ن ال�ع �م��ل ل �ي�لا ل�ل�ج���س��م باالت�صال
و�إ�صالح الأع�صاب لتخزين الذكريات و�إزالة الربوتينات
التي ميكن �أن ترتاكم وت�سبب ال�ضرر.
وي�ستغرق هذا �ساعات حتى يحدث ،لذا ف��إن الأ�شخا�ص
الذين ال ينامون ب�شكل كاف يفقدون الفوائد.
وتعني التغريات الهرمونية �أن الكثري من النا�س يجدون
�صعوبة �أكرب يف النوم طوال الليل مع تقدمهم يف ال�سن.
ل�ك��ن ال �ن��وم �أم ��ر ح �ي��وي جل�م�ي��ع الأع� �م ��ار وت �ق��ول هيئة
اخلدمات ال�صحية الوطنية �إن جميع البالغني يجب �أن
يح�صلوا على �سبع �ساعات على الأقل يف الليلة.
وق��ال الربوفي�سور جيان فنغ فينغ من جامعة ف��ودان يف
ال�صني ،وهو م�ؤلف م�شارك يف الدرا�سة" :تبدو الأ�سباب
التي جتعل كبار ال�سن يعانون من قلة النوم معقدة� .إنهم
م�ت��أث��رون مبزيج م��ن الرتكيب اجليني وبنية �أدمغتنا.
ويدعم حتليلنا فكرة �أن قلة النوم �أو كرثة النوم ت�سبب
م�شاكل �إدراكية".
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اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7894/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2020/3692أمر �أداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 3295885درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :هيمانت فينكاتاراماين الليرثاج  -عنوانه � :إمارة دبي � /شارع ال�شيخ زايد  /منطقة املركز التجاري االوىل  /ابراج لطيفة  /الطابق
( / )36مكتب رقم ( / )3601هاتف  / 043521131 :فاك�س  / 043521132 :مكاين 2684890630 :
وميثله  :حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�شمي
املطلوب �إعالنه  :زي��ن العابدين خاجاه حمي الدين  -عنوانه � :إم��ارة دب��ي  /دي��رة � /شارع بور�سعيد  /بناية ال�سركال (ملك عي�سى بن نا�صر
ال���س��رك��ال)  /مكتب رق��م  /204ه��ات��ف ��� / 0558995069 /042550201 :ص ب  52056دب��ي  /م�ك��اين - 3247294464 :
info@oceanmasters.co - 042550201 - 0558995069
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :او�شن ما�سرت (ذ م م) � -أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن
املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم
االر�ض  - 568امل�ساحة  931.08 :مرت مربع  -املقدرة بــ ( )7,000,000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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يف م�س�ألة حل
جاكوب ماريتيم املحدودة.
�إىل جميع دائني ومطالبي �شركة  ، JACOB MARITIME LTDوهي �شركة وجميع منحلة الأ�شخا�ص املعنيني :
يرجى مالحظة �أن �شهادة حل �شركة  ، JACOB MARITIME LTD.وهي �شركة منظمة حتى الآن على النحو
الواجب وقائمة مبوجب قواننی جمهورية جزر مار�شال  ،مع عنوانها امل�سجل
يف جممع ترا�ست كومباين  ،طريق �أجلتيك  ،جزيرة �أجلتيك  ،ماجورو  ،جزر مار�شال  ، MH 96960 ،مت تقدميه
على النحو الواجب �إىل م�سجل ال�شركات يف � 7أبريل  ، 2022و�أنه وفقا للقانون يف مثل هذه احلاالت املقدمة
واملقدمة  ،يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �ضد ال�شركة تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم ومطالبهم �ضد ال�شركة
يف الكتابة والتف�صيل �إىل مديريها يف  c/0ريد �سميث �أنديك�س تاور (املدخل ال�شرقي)  ،الطابق  ،25مركز دبي املايل
العاملي � ،ص.ب ، 506548 .جهة االت�صال :ماري بوري  ،الربيد الإلكرتوين ،mborye@reedsmith.com :
الهاتف ،+971 4 709 6361 :يف �أو قبل  6نوفمرب  .2022جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه
االتفاقية �سيتم حظرها م�سبقا فيما يتعلق مبمتلكات و�أ�صول امل�ؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.
�إخالء امل�س�ؤولية  :ال ي�شكل تقدمي هذا الإ�شعار اعرتافا من قبل امل�ؤ�س�سة ب�أن �أي �شخ�ص هو دائن منا�سب �أو مدعي  ،وال
يجوز �إحياء �أو جعل �صاحلا �أو يعمل ك�إقرار ب�صحة �أو التنازل عن �أي دفاع �أو م�ضاد املطالبة فيما يتعلق ب�أي مطالبة �ضد
ال�شركة �أو �أ�صولها �أو مديريها �أو م�س�ؤوليها �أو م�ساهميها ،والتي مت حظرها مبوجب �أي قانون تقادم �أو �أ�صبحت غري
�صاحلة لأي �سبب � ،أو فيما يتعلق بامل�ؤ�س�سة �أو مديريها �أو م�س�ؤوليها �أو م�ساهميها  ،لديك �أي دفاع �أو دعوى م�ضادة.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064840
تنازل /بيع

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13541بتاريخ 2022/5/13
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اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بن ال�سيد/ا�سي�ش �شيل �سو�شيل �شيل  -بنغالدي�شي اجلن�سية وال�سيد
 /اوتفل �شيل دونا �شيل  -بنغالدي�شي اجلن�سية ميلكان �شراكة �أعمال مهنية بوكيل خدمات
امل�سماة (�صالون ال�صنوبر احلالقة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية
رقم ( )524276ويرغب ال�سيد /ا�سی�ش �شيل �سو�شيل �شيل  -بنغالدي�شي اجلن�سية يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )% 60وذلك �إىل ال�سيد /اومتال �شيل دهانا �شيل
بنغالدي�شي اجلن�سية .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009701مدين (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه حممد امری �سهیل حممد مر�سلنی  ،العنوان 9428538 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/03/08قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة ذ.م.م و بالتايل:
احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري� -:أوال� :إل��زام املدعى عليه ب��أن ي��ؤدي �إىل املدعية
مبلغ وق��دره ( 19199.31دره��م) ت�سعة ع�شر �ألفا” ومائة وت�سعة وت�سعون درهم
وفلـ31ـ�س) والفائدة بواقع  %4من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد على �أال
تزيد عن �أ�صل املبلغ املق�ضي به.
ثانيا� :إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صروفات.
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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�إنذار عديل بالن�شر
) رقم ( 2022/7906

املنذر :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي.
املنذر �إليه  :عمر الزمان �صفوي اوي�س الزمان �صفوي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )112,035.9دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 73162خ�صو�صي  /16/ابوظبي ) من ن��وع ( ميت�سوبي�شي
مونتريو _ مركبة خفيفة ) موديل ( _ )2020لون ( �أزرق) واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذرة  :في�سوا�س للخدمات البحرية ذ.م.م
املنذر �إليها  :ايتيكني مارین انرتنا�شيونال م.د.م�.س
املو�ضوع � /إعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم ()2022 /1/91601
ان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة بذمتكم والبالغ 32,472.05
اثنان وثالثني �ألف و �أربعمائة واثنني و�سبعني دوالر وخم�سة �سنتات مبا يعادل 11774,567
دينار بحريني ومبا يعادل  119,273.09درهم �إماراتي مع الفائدة القانونية �إيل موكلتنا يف
غ�ضون � 7أيام علي الأكرث من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإن��ذار حتى ال ن�ضطر �آ�سفني �إيل اتخاذ
الإجراءات القانونية اجلزائية واملدنية ال�ست�صدار احلكم ب�إلزامكم بال�سداد وبالتعوي�ض اجلابر
جلميع الأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت مبوكلتنا من جراء ت�أخركم عن ال�سداد ف�ض ً
ال عن
حتميلكم كافة التقا�ضي وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل
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املخطـر /بدر عبداهلل احمد ابراهيم ,اماراتي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم 784197910408364
العنـوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم 0506777099 /
املخطر �إليه  /وليد علي ابراهيم مراد املازمي  ,اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198106919719
العنـوان /ال�شارقة  -الغافيه  -بقرب نادي ال�شعب  -هاتف رقم 0553113320 / 0524537690 / 0505477114 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  118,000درهم (مائة وثمانية ع�شر �ألف�أ)
املخطر �إليه حرر �شيكان للمخطر مببلغ 118,000درهم (مائة وثمانية ع�شر الفا) مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع
عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيكات �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية ر�صيد
وبيانه كالتايل :
ال�شيك رقم 000009مببلغ  100,000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/08/01وامل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي
و�شيك رقم  000022مببلغ  18,000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/07/10وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك.

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0062897

الكاتب العدل

الكاتب العدل

لإعالناتكم يف

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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يرجى االت�صال على
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اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /حممد تي�سري حممد م�صطفى �شحاده  -اردين اجلن�سية ميلك امل�ؤ�س�سة
الفردية بوكيل خدمات امل�سماه (امل�ؤ�س�سة اخلما�سية ملواد البناء) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
جتارية رقم ( )113409يرغب بالتنازل و البيع عن كامل ن�صيبه  % 100حيث ويرغب ال�سيد /حممد
تي�سري حممد م�صطفى �شحاده  -اردين اجلن�سية  -يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صته البالغة ()%100
بن�سبة ( )%75وذلك �إىل ال�سيد  /غ�سان حممد تي�سري حممد �شحاده  ،اردين اجلن�سية كما ويرغب ال�سيد /
حممد تي�سري حممد م�صطفى �شحاده  -اردين اجلن�سية  -يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صته البالغة ()100
بن�سبة ( )%25وذلك �إىل ال�سيد حممود حممد تي�سري حممد �شحاده  -اردين اجلن�سية .تعديالت اخرى  -:ثم
تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)  -مت تغيري اال�سم التجاري من
(امل�ؤ�س�سة اخلما�سية ملواد البناء) �إىل (امل�ؤ�س�سة اخلما�سية ملواد البناء ذ م م) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � /سنتو �سردار حممد اوحد بك�س �سردار  ,اجلن�سية :
بنغالدي�ش يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/
رحمت اهلل نواب علي ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش بالرخ�صة امل�سماه (نور ال�شمع لتنظيف
املباين) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )606424ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2593/2022/207تنفيذجتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/584جتاري جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 186780.15درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ال�سفينة الذهبية لتجارة العدد احلديدية  -ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ابوظبي  -املطار � -شارع الكورني�ش  -مبنى بناية عمري بن يو�سف � -شقة الثاين  - 23مقابل
ال�سوق املركزي اجلديد نف�س بناية الر�صا�صى
املطلوب �إعالنه  - 1 :البنا للهند�سة �ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 186780.15
ر�سوم خلزينة املحكمة.
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13541بتاريخ 2022/5/13
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ال�شركة � /إي��ه يف �سوليو�شنز رخ�صة رق��م ( )40907والكائنة  -باملنطقة احل��رة جلبل على  -دب��ي -
دول��ة االم��ارات العربية املتحدة  -مكتب رقم اف زد جي ار ايه  1212واملرخ�صة لدى املنطقة احلرة
جلبل على .مبوجب هذا يعلن امل�صفى الق�ضائي احمد جا�سم العبدويل بت�صفية ال�شركة املذكورة اعاله
مبوجب احلكم ال�صادر من حماكم دبي يف الدعوى رقم  3514ل�سنة  2020جتاري جزئي وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم اىل امل�صفى املعني يف العنوان التايل م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية امل�ؤيدة ملطالبته ،وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن على العنوان
املبني �أدناه �أو االت�صال بـ  :امل�صفى  /احمد جا�سم عبيد العبدويل
ا�سم املكتب  :مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق  -حما�سبون قانونيون وم�ست�شارون (دبي  -اخلبي�صي -
بناية العبدويل  -مكتب رقم  M / 104میزاننی � -شارع �صالح الدين  -نف�س بناية معر�ض �سرياميك
ر�أ�س اخليمة �ص.ب  1450دبی)
هاتف رقم 042684700 :
الربيد االلكرتوين gulfaudt@eim.ae :
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة بـ  45يوما
امل�صفى الق�ضائي
احمد جا�سم العبدويل
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اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع من ال�سيد  /معاذ حممود ال�شيخ �سوري اجلن�سية ميلك امل�ؤ�س�سة الفردية بوكيل خدمات
امل�سماه (مطعم عبق ديار ال�شام) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم (،)787816
ويرغب ال�سيد /معاذ حممود ال�شيخ �سوري اجلن�سية  ،يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ()%100
و ذلك �إىل ال�سيدة  /فالرييا ن�صار  -اوكرانية اجلن�سية  -تعديالت اخرى  -:مت تغيري ال�شكل القانوين من
(م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات) �إىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م )  -مت تغيري اال�سم التجاري من (مطعم
عبق ديار ال�شام) �إىل (مطعم عبق ديار ال�شام ذ م م �شركة ال�شخ�ص الواحد) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70448

املقامة من � /شركة التحكم الأمني املحدودة
�ضد  -1 /رید �سیكیوریتی �سولیو�شنز ليمتد  -2 ،ريد �سولو �شنز منطقه حره ذ.م.م
املطلوب �أعالنهما  -1 /ريد �سيكيوريتي �سولیو�شنز ليمتد  -2 ،ريد �سولو �شنز منطقه حره ذ.م.م
نعلن نحن اخلبري احل�سابي  /عمر عبد العزيز اجل�سمي� ،أنه مت تعيننا من حمكمة دبي االبتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة
اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة ال�صادر بجل�سة  2022-04-26يف الدعوى املذكورة �أعاله  -كما نعلن املدعي
عليهما الأوىل والثانية املذكورين �أعاله حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم االثنني املوافق 2022/5/23
يف متام ال�ساعة  4:30م�ساء وذلك من خالل االت�صال املرئي بجميع �أطراف النزاع عرب تطبيق زووم ()ZOOM
بالدخول على الرابط ادناه  ،ويف حال �أي ا�ستف�سارات يرجي االت�صال علي رقم 04 3413632 :
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/87201345716?pwd=TGI0RGR5UGRKMC9PY0dITkVRM0dZUT09
Meeting ID : 872 0134 5716
Passcode: vRd801

خبري ح�سابي  /عمر عبد العزيز اجل�سمي
قيد حماكم دبي ()189
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انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2022/101868

املنذرة  :دار التمويل ذ.م.م (دار التمويل الإ�سالمي �ش.م.خ �سابقا)
بوكالة املحامية �شيخة حممد املحرزي
�ضد  /املنذر �إليهم :
� -1أر�ض الأبراج لتجارة املعدات الثقيلة وميثلها مالكها  /حممد عبداهلل تركمان.
 -2دار العمران ملقاوالت البناء ذ.م.م
 -3ال�سيد /حممد عبداهلل تركمان  -اجلن�سية �سوريا.
املو�ضوع  :مبوجب هذا ف�إن املنذرة تنبه على املنذر �إليها الأوىل واملنذر �إليهما الثانية والثالث
�ضامنني مت�ضامنني معها ب�ضرورة �سداد املبالغ امل�ستحقة يف ذمتهم حل�ساب املنذرة والبالغ
�إجمايل قدرها  412,634,37دره��م (�أربعمائة و�إثني ع�شر �ألفا و�ستمائة تاربعة وثالثني
درهما و�سبعة وثالثني فل�سا) وحتى ال�سداد التام وذل��ك خ�لال �سبعة �أي��ام من تاريخ ا�ستالم
الإنذار ،وذلك للعلم واالحاطة ولتنفيذ ما جاء فيه ولنفاذ مفعوله القانوين يف حق املنذر �إليها
مع عدم االخالل وحفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى جتاه املنذر �إليها.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 783/2022/11:مدين جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�شرة رقم 413
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )150.000درهم مائة وخم�سون الف درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:مامون �سيد علي كجوك
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى بناية ان جي اي � -شقة  703ط
 - 7بالقرب من حمطة مرتو ديرة �سيتي �سنرت  -وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :عمر عبدالرحمن الب�شري عي�سي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()150.000
درهم مائة وخم�سون الف درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء املوافق
 2022/5/17ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
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رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064990
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /ر�ضوان عارف حممد عارف  -باك�ستاين اجلن�سية ميلك
امل�ؤ�س�سة الفردية بوكيل خدمات امل�سماة (النيل االزرق لكي املالب�س) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم ( ، )768932ويرغب ال�سيد  /ر�ضوان عارف حممد
ع��ارف  -باك�ستاين اجلن�سية  -يف البيع و التنازل كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك
�إىل ال�سيد  /حممد �سيف اال��س�لام ات��ي مي ن��ور اال��س�لام م��زم��دار  -بنغالدي�شي اجلن�سية.
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رق��م ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فجر ال�شرق للإن�شاءات  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0001788ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :فجر ال�شرق للإن�شاءات  -ذ م م
العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة املجاز املجاز � 1شارع الكورني�ش بناية رقم  344هاتف رقم 06550950
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بي ار �سي �أرابيا � -ش ذ م م يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  1317041.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

�إخطار عديل
املخطـر  :مينغلينغ باي � ,صيني اجلن�سية وميثله بالتوقيع ال�سيد /نواف بن ابراهيم بن ح�سن البلو�شي ,اجلن�سية  :عمان,
ويحمل بطاقة هوية رق��م  ,784198148303948بوجب وكالـة م�صدقة ل��دى ال�سيد الكاتب العدل يف حماكم
دبي بالرقم  2022/1/11942بتاريخ  - 2022/01/18العنوان  :ال�شارقة  -ال�صبخة � -شارع  - 182هاتف رقم
971559669746 :
املخطر �إليه االول  :بيك�سني ما� ,صيني اجلن�سية ,ويحمل بطاقة هوية رقم 784199261814299
العنـوان  :دبي -ديرة  -بناية ال�سبخة بجانب بنك االمارات اال�سالمي �شارع بني يا�س  -هاتف رقم 0559095666 :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ وقدره ( 345,000ثالثمائة وخم�سة واربعون �ألف درهم درهما فقط ال غري) باال�ضافة
اىل الفائدة القانونية  %5من تاريخ ارجتاع ال�شيك
الوقـائـع  :نتيجـة التعامل التجـاري بني املخطرة و املخطر اليـه ،قـام املخطر اليـه بتحرير �شيك للمخطر  ,وبقيمـة اجمـالية
( )345,000درهم با�سم  /مينغلينغ باي واملبينة بالو�صف التايل :
 .1ال�شيك رقم ( )000078وامل�سحو�ص�ألأ�أب على بنك امل�شرق بتاريخ 2020/01/26
مت تقدمي على املخطر ال�شيكات على البنك املذكور ،اال انه اعيد دون �صرفه لعدم و�ضوح التاريخ  ،مرفق �صورة من ال�شيك
 /حاولت املخطرة االت�صال باملخطر اليه مرارا وتكرارا لكن دون جدوى ،لذلك  -تخطر املخطرة (املخطر اليه) ب�ضرورة
�سداد املبلغ وقدره  345,000درهم وذلك خالل � 5أيام من تاريخه والإ�ست�ضطر �أ�سف ًة �إىل �إتخاذ الإجراءات القانونية التي
تكفل احل�صول على حقوقها بكل حتفظ و�إحرتام،

70197

حماكم دبي

حماكم دبي
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العدد  13541بتاريخ 2022/5/13

مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إعالن اجتماع اخلربة
يف الدعوي رقم  161ل�سنة  2022جتاري كلي  -دبي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13541بتاريخ 2022/5/13

�إىل املدعي عليه  :ال�سومرية تاورز
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2022/5/11ال�ساعة � 8:30صباحا �أمام
مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم
(مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/4/19م.

�إعالن �إجتماع خربة

�إعالن بالن�شر
()2022/102485

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0000808عمايل (جزئي)

ا�شعار ت�صفية

وزارة العدل

�إخطار عديل
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0061882
املخطـر  :عبد اهلل حممد ال�سيد مهران  -م�صر اجلن�سية واحمل هوية رقم ()784196614353835
ب�صفتي مالك الرخ�صة امل�سماه  /عبد اهلل مهران ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات  -املرخ�صة برقم ()538331
وال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
العنوان  :ال�شارقة ابو�شغارة � /شارع امللك عبد العزيز  /مكتب رقم  - 105هاتف رقم 0504447102 :
املخطر �إل�ي��ه  :عي�سى �إب��راه�ي��م عبد اهلل حممد الرئي�سي  -الإم ��ارات اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم
( )784199125072423العنوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم 0508644244 :
مو�ضوع االخطار � :إ�ستدعاء للح�ضور �أمام دائرة التنمية االقت�صادية لالمتام بع�ض االجراءات
الوقائع  - :حيث �أن املخطـر اليه هو وكيل خدمات يف الرخ�صة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  -وحيث �أن املخطر اليه
متمنع عن احل�ضور �إىل دائرة التنمية االقت�صادية لإكمال �إجراءات التنازل  -ومت التوا�صل معه مرارا وتكرارا
وقمنا بتقدمي �شكوى لدى دائرة التنمية االقت�صادية (حماية امل�ستهلك) ومل يجيب على الرد  -وعليه يعلن
املخطر املخطر اليه ب�ضرورة احل�ضور �أمام دائرة التنمية االقت�صادية للنظر يف مو�ضوع التوقيع تعديل ال�شكل
القانوين للرخ�صة  -وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل اخلطاركم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل

العدد  13541بتاريخ 2022/5/13

70533

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064695
تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة
70533

وزارة العدل

وزارة العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064607
تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة � /سعاد حممد حممد النجار  ,اجلن�سية م�صر ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %25و ذلك اىل ال�سيدة  :هند حمدی عبداحلميد على –
اجلن�سية م�صر وكذلك ال�سيد  /حممود ابراهيم �سعد ابراهيم  ,اجلن�سية م�صر يرغب يف البيع
و التنازل عن كامل ح�صته البالغة  25%و ذلك اىل ال�سيدة  :هند حمدي عبداحلميد على –
اجلن�سية م�صر يف الرخ�صة امل�سماة (خمبز و�سط البلد) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة امل�سماة رقم ( )782034ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت
�أخرى ان�سحاب �شريك � /شركاء .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد� /سوفو �شيل بوران �شيل  ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %15وذلك اىل ال�سيد  /ديباك برمون رام
بر�شاد برمون  ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش بالرخ�صة امل�سماه (�صالون �صحراوي للحالقة)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )212357ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

العدد  13541بتاريخ 2022/5/13

70555

تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  /عائ�شه علي علي ريا�ض �شيخ  ,اجلن�سية  :باك�ستان ترغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد  /حممد ح�سن ا�سماعيل حممد
ا�سماعيل ,اجلن�سية :الهند ,ويرغب ال�سيد /علي ريا�ض �شيخ �شيخ ريا�ض ا�سلم ,اجلن�سية  :باك�ستان
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد  /حممد ح�سن ا�سماعيل
حممد ا�سماعيل ,اجلن�سية :الهند  ,بالرخ�صة امل�سماه (ركن االذكياء كافيه) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )779254ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت
اخرى  :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل
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حمكمة دبي االبتدائية
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اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 885/2022/60:امر اداء

العدد  13541بتاريخ 2022/5/13

اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 366/2022/460:نزاع مدين

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب �ضدهما االمر االوىل والثاين بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل بان
ي�ؤديا لطالبة االمر مبلغ وقدره ( )420.000درهم اربعمائة وع�شرون الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع
 %12من تاريخ اال�ستحقاق و�شمول االمر بالنفاذ املعجل وبال كفالة والزام املطلوب �ضدهما االمر االوىل والثاين
بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة عرب اخلليج للخر�سانة اجلاهزة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع االبراج  -مبنى بلو باي � -شقة مكتب رقم 402
وميثله:م�سلم حامد م�سلم بخيت املحرمي
املطلوب �إعالنهما  -1 :دبي ادفانتج للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -2احمد اياد احمد مهنا � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ - 2022/4/12:بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي ��ؤدوا للمدعية مبلغ وق��دره ( )420.000دره��م اربعمائة وع�شرون الف درهم,
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66
من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
 275/2019/20جتاري كلي
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حمكمة التنفيذ

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع ال��دع��وى  :ال��زام امل�ستدعي �ضدها ب�سداد مبلغ وق��دره ( )806.847.59دره��م ثمامنائة و�سته الف
وثمامنانه و�سبعة واربعون درهم وت�سعه وخم�سون فل�س  -مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ
اال�ستحقاق احلا�صل يف  2021/9/1وحتى ال�سداد التام مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة الزام امل�ستدعي
�ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:رمي احلياة للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحت��اد  -مبنى بيزني�س افينو � -شقة 5/514
ني�سان �صني  -وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي
املطلوب �إعالنه � -1 :سبيكون �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/4/11:بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )806.847.59درهم ثمامنائة و�سته الف وثمامنانه و�سبعة واربعون درهم
وت�سعه وخم�سون فل�س ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب االح��وال وفق
االحكام الواردة يف املادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.

رئي�س الق�سم

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مبلغ وقدره ( )298.302.90درهم مئتان وثمانيه وت�سعون الف وثالثمائه واثنني
درهم وت�سعون فل�س  -مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف 2021/11/14
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف .
املدعي:فوك�س تك �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى بزن�س افينيو � -شقة طابق  5مكتب
 - 514/513بجوار معر�ض ني�سان  -وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي
املطلوب �إعالنه � -1 :سبيكون �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/4/15:بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )298.302.90درهم مئتان وثمانيه وت�سعون الف وثالثمائه واثنني درهم
وت�سعون فل�س والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل  ,ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه
بح�سب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
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اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 912/2022/60:امر اداء

حماكم دبي
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1ايجل هنرتز للخدمات �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :ات�صاالت الدارة املرافق ذ.م.م  -فرع دبي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/30يف الدعوى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح/
ات�صاالت الدارة املرافق ذ.م.م  -فرع دبي اوال ببطالن العالقة التعاقدية بني املدعية وكل من املدعي عليها
االوىل واخل�صم املدخل  -ثانيا:بالزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )11576976.27درهم
على �سبيل التعوي�ض وفوائده بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد
 ثالثا:بالزام اخل�صم املدخل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )14327372.67درهم على �سبيل التعوي�ض وفوائدهبواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد والزمتهما امل�صروفات والف
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 863/2022/60:امر اداء

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
مو�ضوع املنازعة  :الزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره ( )91.000درهم واحد وت�سعون الف
درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -2الزام املتنازع �ضده
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع:تكنو بال�ستيك كو م.د.م�.س
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -دبي  -مبنى اب��راج بحريات جمريا � -شقة وحدة رقمPF - 242:
 - I5حمل التجزئة امل�ستقل  - 5وميثله:عبداهلل نا�صر من�صور حمد الكعبي
املطلوب �إعالنه  -1 :ح�سن خالد خالد را�شد � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قرار منهي للخ�صومة قررنا مبثابة احل�ضوري الزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازعة
مبلغ واحد وت�سعون الف درهم  ,والفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف 2022/2/21
وحتى متام ال�سداد وبالزامه بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
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اعالن بالن�شر
 2535/2022/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 8835/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 9847/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حنيني الفنية لرتكيب �شبكات االنابيب �ش.ذ.م.م  -2رامي ر�ضوان
حنينه  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة الغاز املتحدة  -يونيغاز ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1582358.05درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/كالوديو�س باملريى  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ال�شركة الوطنية لت�أجري ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )34732.18درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ ��ض��ده -1/تريو بارتنري�س مل�ق��اوالت البناء � ��ش.ذ.م.م  -2حممد غ��زوان -
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تريفتي لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )52799.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  545/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3059مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )8934درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :نا�صر عبداهلل علي عليان الكعبي
عنوانه:بنايه البحري وامل��زروع��ي رقم  535خلف معر�ض هيونداي  -الطابق االول مكتب رقم  10و
 - 11اخلبي�صي ديرة  -دبي
املطلوب �إعالنه  -1 :داي�سوكي خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )8934.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن قرار بالتنفيذ
يف الدعوى رقم  194/2021/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :الت�صريح بتذيل عقدي الرهن بال�صيغة التنفيذية ومن ثم ا�صدار القرار بتوقيع احلجز التنفيذي على
العقار مبنى على ار�ض رقم  - EWTA 41نظري مبلغ وقدره ( )6.540.000درهم �ستة مليون وخم�سمائة واربعون الف درهم
ومت ت�سجيل هذا الرهن لدى �سلطة املنطقة احلرة جلبل علي بدبي بتاريخ 2016/10/11:برقم اجراء رقم القيد يف ال�سجل
 - 735وم��ن ثم خماطبة كل من �سلطة املنطقة احل��رة جلبل علي وادارة االرا��ض��ي واالمل��اك يف ام��ارة دب��ي لتقييم العقار
�سالف الذكر ومن ثم الت�صريح مبخاطبة �شركة االمارات للمزادات لبيع العقار مو�ضوع الطلب باملزاد العلني وذلك للوفاء
بالدين املرت�صد للبنك الطالب بذمة املطلوب �ضدها والبالغ قدره ( )6.499.464.42درهم �ستة ماليني واربعمائة وت�سعة
وت�سعون ال��ف واربعمائة واربعة و�ستون دره��م واثنان وارب�ع��ون فل�س حتى تاريخ  2020/11/19مع حتميل املطلوب �ضدها
بالر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع خالد بن الوليد  -مبنى بناء بنك الفجرية الوطني
 - Abdullah.Abdalkarim@nbf.aeمكاين رقم2908894348:
املطلوب �إعالنه  -1 :ايبال�س �ش.م.ح � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن مبنى على االر�ض  - EWTA41املنطقة جبل
علي  -كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( )6499464.42درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف
التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص امل��ادة  295من قانون االج��راءات املدنية مع مراعاة
اح�ستاب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز.

رئي�س ال�شعبة
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2644/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/8003امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )200537.18درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :العبار لالملنيوم  -فرع من �شركة العبار لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع اخلليج التجاري  - 2فيجن تاور  -كامل
ط  - 17مكتب املحامي ح�سني لوتاه  -مقابل فندق اوبروي
املطلوب �إعالنه  -1 :برو�شيلد لتجارة معدات واجهزة ال�سالمة واطفاء احلريق ���ش.ذ.م.م � -صفته :
منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )200537.18درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  287/2022/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/87عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف رقم
 2021/1433ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )872731درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :آل�سوب و�آل�سوب للو�ساطة العقارية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع اخلليج التجاري االول  -مبنى
بناية فيجني تاور  -طابق 26
املطلوب �إعالنه  -1 :ليونيل كروت�شيت � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )872731درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  3435/2020/207تنفيذ جتاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3435/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  569/2019جتاري كلي  -ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )11790886درهم
�شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ:بنك �أبوظبي التجاري
عنوانه :االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -مقابل ديرة �سيتي �سنرت  -جانب حمطة مرتو �سيتي �سنرت  -بناء (ان جي اي) طابق  7مكتب 703
 - Aوميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه � :شركة نيلم التجارية ذ.م.م
عنوانه :امارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -قطعة االر�ض رقم  DIB( 261رقم 0504505193 - )597-911
neelamrc@emirates.net.ae
مو�ضوع الإعالن :املنفذ �ضده:عثمان لطيف زاهد لطيف ب�صفته �شريك وكفيل �شركة نيلم التجارية ذ.م.م
املنفذ �ضده:عمر لطيف زاهد لطيف �شريك وكفيل �شركة نيلم ذ.م.م
�أن��ه يف ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن ��اه ل��دى اجل�ه��ة ال�ت��ي �أن�ي��ط بها البيع (��ش��رك��ة الإم� ��ارات ل�ل�م��زادات وع�ل��ى موقعها الإل �ك�ت�روين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :حق منفعة  -رقم االر�ض  - 261املنطقة جممع دبي لال�ستثمار
الثاين  -امل�ساحة  7329.18مرت مربع  -التقييم ( )15.000.000درهم قيمة البناء فقط (حق منفعة) ينتهي بتاريخ2040/2/17:
 -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا .يباع العلى عطاء
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عامل كري ح�سني رفيز الدين حوالدر
ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مالك م�ؤ�س�سة الرحيل ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2022 /0002310جتاري
�إىل املحكوم عليه  :عامل كري ح�سني رفيز الدين حوالدر ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مالك م�ؤ�س�سة الرحيل
ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دبي بال�سرت دراي مك�س  -ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  118316درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  569/2019جتاري كلي  -ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )11790886درهم
�شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ:بنك �أبوظبي التجاري
عنوانه :االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -مقابل ديرة �سيتي �سنرت  -جانب حمطة مرتو �سيتي �سنرت  -بناء (ان جي اي) طابق  7مكتب 703
 - Aوميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه � :شركة نيلم التجارية ذ.م.م
عنوانه :امارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -قطعة االر�ض رقم  DIB( 261رقم 0504505193 - )597-911
neelamrc@emirates.net.ae
مو�ضوع الإعالن :املنفذ �ضده:عثمان لطيف زاهد لطيف ب�صفته �شريك وكفيل �شركة نيلم التجارية ذ.م.م
املنفذ �ضده:عمر لطيف زاهد لطيف �شريك وكفيل �شركة نيلم ذ.م.م
�أن��ه يف ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن ��اه ل��دى اجل�ه��ة ال�ت��ي �أن�ي��ط بها البيع (��ش��رك��ة الإم� ��ارات ل�ل�م��زادات وع�ل��ى موقعها الإل �ك�ت�روين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :حق منفعة  -رقم االر�ض  - 261املنطقة جممع دبي لال�ستثمار
الثاين  -امل�ساحة  7329.18مرت مربع  -التقييم ( )15.000.000درهم قيمة البناء فقط (حق منفعة) ينتهي بتاريخ2040/2/17:
 -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا .يباع العلى عطاء
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اعالن بالن�شر

اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  288/2016/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2014/15عقاري كلي  -ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ()10816117.31
درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ:حممد �أعظم خان �سواتي
عنوانه :دبي  -ديرة  -منطقة بور�سعيد  -بناية �سيتي �أفنيو  -الطابق الثاين  -مكتب رقم  208 - 207مقابل بوملان �سيتي �سنرت
وبجانب بناية ال�صياد  -وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب �إعالنه  :ح�سني ف�ؤاد حم�سن جواد ال�سجواين
عنوانه :امارة دبي � -شارع جمريا  -جميريا � - 1شارع البدع رقم  - 39Bفيال رقم  18و  - 20متحرك رقم0507575354:
 redhalaw@eim.ae - 0507575354مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن
ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف
املمتلكات  :نوع العقار ار�ض وماعليها من بناء  -املنطقة مردف  -رقم االر�ض  - 3/2709امل�ساحة  940.64مرت مربع واملقدرة
قيمتها بــــ ( )6200000درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

فقدان �شهادة ا�سهم
العدد  13541بتاريخ 2022/5/13

فقدت �شهادة ا�سهم �صادرة عن م�صرف
ابوظبي الإ�سالمي با�سم  /هالله م�سلم
حمد العامري برقم �شهادة 10210177
وعدد ا�سهم  151فمن يعرث عليها ت�سليمها
للم�صرف املذكور �أعاله او الإت�صال على
0505555913

 1330/2022/253تنفيذ �شيكات
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعى عليهما /مايكو للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م  -ع��ادل �سعيد عبداهلل
جوا�س  -جمهويل حمل االقامة
مبا �أن املدعى�:صالح ربيع �صالح �سعيد املن�صوري
ق��د �أق ��ام عليكـ ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بقيمة ال�شيك امل��رجت��ع رقم
( )224001وال�شيك رقم ( )224003وال�صادر عن بنك ر�أ���س اخليمة الوطني
بقيمة ( )250000درهم باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

�إعالن حل�ضور
�إجتماع اخلربة احل�سابية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  308/2018/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب �أذن بيع مال مرهون عبارة عن قطعة الأر���ض (رقم  - 605رقم البلدية  - 317-1051امل�ساحة الكلية مرت مربع
 - 3569,89امل�ساحة الكلية قدم مربع  )38,425.98وما عليها يف منطقة املنخول  -بر دبي ،ب�إمارة دبي
طالب التنفيذ  :بنك �أبوظبي التجاري  -و�آخرون
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع املطار  -بجانب وكالة تويوتا
املطلوب �إعالنه  :داوود �سيف الدين يعقوب اليعقوب  -عنوانه � :إمارة دبي ،بر دبي � ،شارع ال�شيخ زايد  - Grand Mercure Majlis ،بجانب
حمطة املرتو ابراج االمارات� .ص.ب 13056 .دبي  /هاتف متحرك 0@0 - 0507666677 - 0507666677 / 0507777779 :
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض والبناء  -قيد االن�شاء  -املنطقة  :منخول  -رقم االر�ض  - 605رقم البلدية
 317- 1051 :امل�ساحة  3569.89 :مرت مربع القيمة الكلية  120.000.000 :درهم يباع العلى عطاء
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،
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�إعالن حل�ضور اجتماع اخلربة احل�سابية
يف الدعوى رقم  964/2022م�ستعجل
يعلـن اخلبيـر احل�سـابي /را�شـد احـمـد ال�شـيخ مبـارك املنتـدب فـي الـدعوى املذكورة �أعـاله مبوجـب احلكـم ال�صـادر عـن
عدالـة هيئـة حمكمـة ال�شـارقة املـوقرة بتـاريخ  22/03/2022املرفوعـة مـن املـدعـي جـيم الك�ساندر اندر�سـون وعليـه
يـعلـن اخلبيـر احل�سـابـي املـدعى عليهمـا  -1اميريجيـر ماجنمنـت (م.م.ح)  -2جـان كارل رام �سـتجري ن�سـولرد ومـا ميـثلهم
حل�ضـور اجتمـاع اخلبـرة احل�سـابية يـوم االثنني املوافـق  16/05/2022ال�ساعة الرابعة ع�صرا () 4 : 00عرب تطبيق
زووم علي الرابط
https://us04web.zoom.us/j/8561995367?pwd=ZVIwK1NNQm4rQnFNU
FNmcFNvVzBLZz09

�أو احل�ضور مبقر مكتبنا الكائن بدبي مبنطقة هور العنز �شرق ب�أبو هيل �شارع االحتاد بجوار وزارة العمل والعمال القدمية
مقابل حمطة مرتو القيادة بناية ال�شيخ را�شد بن خليفة املكتوم الدور االول مكتب رقم  119 &118واح�ضار كافة
الوثائق وامل�ستندات التي ت�ؤيد موقفكم يف الدعوي حتى ن�ستطيع �أداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد والأ�صول ويف الوقت
املحدد
لال�ستف�سار االت�صال على الرقم ت  04-2686888هاتف متحرك 0543092666
اخلبري احل�سابي/
را�شد �أحمد ال�شيخ مبارك
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Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication
Case No. 18/2022/297 - Real Estate Partial
Considered by : 2nd Case Management Department No. 401
Case Subject : Seeking to nullify the Sale & Purchase Contract dated 16/03/2021 for Building No. 1,
Plot No. 516, located in the Dubai Investment Park First - Emirate of Dubai and effect the consequences
thereof; note the same in the records of the Land Department to cancel the registration of the usufruct
right in the name of the Second Defendant; rescind the Sale & Purchase Contract dated 16/03/2021
for Building No. 1, Plot No. 516, located in the Dubai Investment Park First - Emirate of Dubai and
effect the consequences thereof; note the same in the records of the Land Department to cancel the
registration of the usufruct right in the name of the Second Defendant; and in all cases obligate the
Defendants jointly and severally to compensate the Plaintiff in the amount of AED 3,000,000 along
with legal interest of 12% from the due date until the payment is made in full, and pay charges, expenses
and attorney's fees.
Plaintiff : Union Properties P.J.S.C
Address : United Arab Emirates - Emirate of Dubai - First Al Khawaneej - Dubai - Burj Khalifa Road
- Prime Tower Building - Prime Tower Apartment
Represented by : Abdulla Mohamed Haji Ali Alawadhi
Notified Party : SANJAY BAKHTAWAR SIROYA - Capacity: Defendant
Notification Subject : kindly be informed that the above stated Plaintiff has filed the said Case
against you, the Notified Party, seeking to nullify the Sale & Purchase Contract dated 16/03/2021 for
Building No. 1, Plot No. 516, located in the Dubai Investment Park First - Emirate of Dubai and
effect the consequences thereof; note the same in the records of the Land Department to cancel the
registration of the usufruct right in the name of the Second Defendant; rescind the Sale & Purchase
Contract dated 16/03/2021 for Building No. 1, Plot No. 516, located in the Dubai Investment Park
First - Emirate of Dubai and effect the consequences thereof; note the same in the records of the Land
Department to cancel the registration of the usufruct right in the name of the Second Defendant; and
in all cases obligate the Defendants jointly and severally to compensate the Plaintiff in the amount
of AED 3,000,000 along with legal interest of 12% from the due date until the payment is made in
full, and pay charges, expenses and attorney's fees. The Case is scheduled for consideration at the
&« session held on Thursday, corresponding to 19/05/2022 at 09:00 AM, at the remote litigation hall
BUILDING_DESC.» Therefore, you or your legal representative are hereby required to appear before
the court at the scheduled session, and must submit any memoranda or documents to the court at least
three days prior to the session date.
Prepared by: Abdullah Mohamed Al Hammadi Approved on: 12/05/2022 at 14:07:57

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0001172مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :مزنه لتوريد االيدي العاملة
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حمد عبداهلل ع�سمان باملر العامري  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ
احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 17757.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة عجمان الإحتادية
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -روميل فالدي�س دابوت
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0001933أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه  :روميل فالدي�س دابوت
العنوان  :ال�شارقة  -ابو�شغارة بناية القبي�سي رقم � 8شقة 1706
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  14300.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ا�شوك كومار بيهريا
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0001943ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :ا�شوك كومار بيهريا
العنوان  :ال�شارقة املجاز  2بناية القبي�سي � 54شقة 12
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 16000.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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ثقافة وفنون
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دبي للثقافة تفتتح معر�ض “يف ظل غاف” يف مكتبة ال�صفا للفنون والت�صميم

املعر�ض الفني الأول من تنظيم من�شورات «غاف» لالحتفاء ب�أعمال كوكبة من
الفنانني الإماراتيني واملقيمني يف الدولة امل�شاركني يف مبادرة «فنان ال�شهر»
•• دبي -الفجر:

افتتح الدكتور �سعيد مبارك بن خربا�ش،
املدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب
يف هيئة الثقافة والفنون يف دبي “ ،دبي
للثقافة” معر�ض “يف ظل غاف” الفني
ال � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه م �ن �� �ش��ورات “غاف” يف
مكتبة ال�صفا للفنون والت�صميم ،وذلك
لالحتفاء مبجموعة من الأعمال الفنية
املميزة لكوكبة من الفنانني وامل�صورين
الإماراتيني واملقيمني يف الدولة .ويفتح
املعر�ض �أبوابه ال�ستقبال الزوار من 11
مايو اجلاري حتى الثاين من �شهر يونيو
املقبل.
و�أق� �ي ��م ح �ف��ل اف �ت �ت��اح امل �ع��ر���ض بح�ضور
ك��ل م��ن ب ��دور ال �ب ��دور وع �ف ��راء حممود

و�أم �ي��رة ب ��وك ��درا ،م��ؤ��س���س��ات من�شورات
“غاف”� ،إ�ضافة �إىل الفنانني وامل�صورين
امل�شاركني.
و�أ��ش��اد بن خربا�ش خ�لال االفتتاح بهذه
امل �ب��ادرة م��ن من�شورات “غاف” ،م�ؤكداً
على ح��ر���ص “دبي للثقافة” على دعم
مثل ه��ذه الأح��داث التي تلتقي �أهدافها
مع ر�سالة الهيئة يف دعم املواهب املحلية
و�إت��اح��ة الثقافة يف ك��ل م�ك��ان وللجميع،
وذلك من خالل �إتاحة �أ�صولها الثقافية
ومكتباتها العامة الحت�ضانها ،وخا�صة
مكتبة ال�صفا للفنون والت�صميم التي
ُت � َع��دُّ من�صة ملهمة ل�لاح�ت�ف��اء بجميع
�أن��واع الفنون والإب��داع��ات الثقافية .كما
�أثنى على الأعمال املعرو�ضة ،داعياً جميع
امل�ه�ت�م�ين وه� ��واة ال �ف �ن��ون ال�ب���ص��ري��ة �إىل

زي��ارة هذا املعر�ض للتعرف �إىل �إبداعات
الفنانني وامل���ص��وري��ن امل���ش��ارك�ين وتذ ّوق
فنونهم املبتكرة.
وي�س ّلط معر�ض “يف ظل غاف” ال�ضوء
على جمموعة من الأع�م��ال الفنية التي
تتنوع ما بني الفن الت�شكيلي والت�صوير
ال �ف��وت��وغ��رايف م��ن �إب � ��داع جم�م��وع��ة من
الفنانني الذين �شاركوا يف مبادرة “فنان
ال�شهر” التي �أطلقتها من�شورات “غاف”
العام املا�ضي (عامهم الأول) .وت�ضم هذه
املجموعة ك ً
ال من الفنانني الت�شكيليني:
جمدي الكفراوي و�سلمى امل��ري وفريال
الب�ستكي� ،إ�ضافة �إىل امل�صورة �أم��ل مراد
امل�صور يو�سف القا�سمي ،وامل�صور في�صل
ال��ري ����س امل �خ �ت �� َّ��ص�ين يف ف ��ن الت�صوير
الفوتوغرايف.

ُيذكر �أن غاف مكتبة �إلكرتونية ودار ن�شر
يعمل فريقها على ن�شر كل ما يرثي الفكر
ال�ع��رب��ي م��ن ك�ت��ب م�ن�ت�ق��اة ،و�إع � ��ادة ن�شر
املخزون الثقايف املن�سي لإحيائه ،وتهدف
�إىل ال �ت��وزي��ع ال �ع��ادل للكتب وجعلها يف
متناول اليد.
وت �ل �ت��زم دب� ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة ،ب��دع��م املواهب
امل �ب��دع��ة م ��ن الإم ��ارات � �ي �ي�ن واملقيمني،
واحل �ف��اظ عليها ،واج �ت��ذاب امل�ب��دع�ين يف
خمتلف جم��االت الفنون والثقافة ،من
�شتى �أن �ح��اء ال �ع��امل ،ل�ل��درا��س��ة والعي�ش
والعمل يف دب��ي ،متيح ًة �أم��ام�ه��م من�صة
ث��ري��ة للنمو واالزده � ��ار ،مب��ا ي��دع��م منو
االقت�صاد الإب��داع��ي يف الإم ��ارة وحتقيق
�أه� � ��داف ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة دب ��ي لالقت�صاد
الإبداعي.

مكتبات ال�شارقة العامة ت�شجع ال�صغار على البحث عن الكتب امللهمة
من خالل من�صة «دودة الكتب» يف «ال�شارقة القرائي للطفل»
•• ال�شارقة-الفجر:

و�ضعت مكتبات ال�شارقة العامة هدفا �أ�سا�سيا مل�شاركتها يف
الدورة الـ  13من مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل ،الذي
انطلق الأرب �ع��اء املا�ضي يف مركز �إك�سبو ال�شارقة ،متثل يف
حتفيز الأطفال على القراءة وحثهم على البحث عن الكتب
امللهمة التي تنا�سب اهتماماتهم وميولهم ،من خالل من�صة

ذات ت�صميم خمتلف ،حر�صت على �أن يج�سد �شكلها الو�صف
ال��ذي يطلق على كل من يحب ال�ق��راءة والبحث ب�صرب عن
الكتب املميزة ،والذي يو�صف ب�أنه “دودة كتب».
وميكن لزوار مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل الذي ي�ستمر
حتى  22م��اي��و اجل ��اري حت��ت �شعار “كوّن كونك” ،زيارة
املن�صة ال�ت��ي ج��ذب��ت العديد م��ن الأط �ف��ال بفعل ت�صميمها
امللفت ،الذي جاء على �شكل دودة تزحف بينما يتكون ج�سدها

من ثالث دوائر ت�ضم رفوف الكتب ،يف حماكاة ب�صرية مل�سمى
“دودة ا ُلكتب” الذي يو�صف به الأ�شخا�ص الذين ال يدعون
يومهم مير من دون كتاب جديد ومفيد.
ويركز ت�صميم املن�صة على مفهوم جماليات القراءة و�أهميتها
للفرد من خالل �إب��راز رفوف الكتب و�أغلفتها امللونة ،لدفع
الأط� �ف ��ال �إىل امل�ط��ال�ع��ة وال �ب �ح��ث ع�م��ن ي���ش��ارك�ه��م ال�شغف
ب��ال�ق��راءة وال�شعور بال�سعادة �أث�ن��اء التجول ب��داخ��ل متاجر

الكتب واملكتبات ،حلثهم على اال�ستمرار يف هذا الن�شاط الذي ومفيد لل�صغار.وت�شمل فعاليات مكتبات ال�شارقة العامة عرب
يرتقي بالوعي وينمي املواهب واملهارات ويكت�سب من خالله من�صتها خالل �أيام املهرجان ،جل�سات قرائية و�أن�شطة ثقافية
وور� ��ش م�ت�ن��وع��ة ،ت�ق��ام يف ال�ف�ترت�ين ال�صباحية وامل�سائية،
الأفراد معارف جديدة ال يح�صلون عليها �إال عرب القراءة.
وت�أتي م�شاركة مكتبات ال�شارقة العامة يف املهرجان من خالل لتجمع الأطفال املحبني للقراءة �ضمن فئتني ،الأوىل من 7
هذه املن�صة ،لتخاطب �أي�ضا �أولياء الأمور والباحثني املهتمني �إىل � 12سنة ،والفئة الثانية من � 13إىل � 17سنة ،بهدف
بثقافة الطفل واملكتبات اخلا�صة بالأطفال ،ب�أهمية الرتكيز اك�سابهم املزيد من املهارات املطلوبة لتمكينهم من تعزيز حب
ع�ل��ى تنمية ال�شغف ب��ال �ق��راءة وحت��وي�ل�ه��ا �إىل ن���ش��اط ممتع القراءة وجعلها عادة يومية ،لديهم.

خالل �أول �أيام فعاليات املهرجان

«ال�شارقة القرائي للطفل» يت ّوج الفائزين بجوائز ال�شارقة لكتاب ور�سوم الأطفال
“كتاب الطفل (باللغة العربية) للأعمار من 4
•• ال�شارقة-الفجر:
�إىل  12عاماً” ،الكاتب نا�صر �سعد الدو�سري،
ك ّرم �سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري ،رئي�س هيئة عن كتاب “جزرة و�إخوته الع�شرة” ،ال�صادر عن
ال�شارقة للكتاب ،الفائزين بجوائز الدورة الـ 13دار الن�شر الكويتية “مكتبة حزاية».
من “جائزة ال�شارقة لكتاب الطفل” ،وجائزة �أم ��ا ف�ئ��ة “كتاب ال�ي��اف�ع�ين (ب��ال�ل�غ��ة العربية)
ال �� �ش��ارق��ة ل�ك�ت��اب ال�ط�ف��ل (ل� ��ذوي االحتياجات ل�ل�أع �م��ار م��ن � 13إىل � 17سنة” ف �ف��ازت بها
الب�صرية) ،وج��وائ��ز “معر�ض ال�شارقة لر�سوم الكاتبة �شيخة الزيارة عن كتاب “�أ�سفل الوادي
ك �ت��ب الطفل” ،خ�ل�ال ح �ف��ل �أق �ي��م يف �إك�سبو قرب النهر” ال�صادر عن “دار جامعة حمد بن
ال�شارقة ،يف �أول �أيام فعاليات “مهرجان ال�شارقة خليفة للن�شر” ،وعن فئة “كتاب الطفل (باللغة
القرائي للطفل».
الإجن �ل �ي��زي��ة) ل�ل�أع �م��ار م��ن � 7إىل � 13سنة”
وح ��از ج��ائ��زة ال���ش��ارق��ة ل�ك�ت��اب ال�ط�ف��ل ع��ن فئة ف��ازت دار الن�شر  DKع��ن كتاب What>s

 The Point of Scienceوت�سلمتها عن
الدار باربرا بوغنولو.
وح ��از ج��ائ��زة ال �� �ش��ارق��ة ل�ك�ت��اب ال�ط�ف��ل (ل ��ذوي
االحتياجات الب�صرية) ،وال�ت��ي مت تخ�صي�صها
لتمكني ذوي االحتياجات الب�صرية من مقدرات
الثقافة ودجمهم يف املجتمع �إىل جانب �أقرانهم،
ال �ك��ات��ب م�ه�ن��د ال �ع��اق��و���ص ،ع��ن ك �ت��اب “التنني
والنملة” ،ال �� �ص��ادر ع��ن “دار نه�ضة م�صر”،
وت�سلمتها نيابة عنه ن�شوى احلويف ،مديرة �إدارة
“دار نه�ضة م�صر».
جوائز ر�سوم كتب الأطفال

ك�م��ا �شهد امل �ه��رج��ان ت�ك��رمي ال�ف��ائ��زي��ن بجوائز
“معر�ض ال�شارقة لر�سوم كتب الأطفال” ،حيث
فاز باملركز الأول الفنان �أرماندو فون�سيكا ،من
امل�ك���س�ي��ك ،ع��ن ر� �س��وم��ات��ه امل���ص��اح�ب��ة لن�صو�ص
خو�سيه �ساراماغو ،الفائز بجائزة نوبل للآداب،
والتي ي��روي فيها الكاتب اندها�شه يف طفولته
بالطبيعة ،وخا�صة �ضوء القمر.
وفازت باملركز الثاين الفنانة �أماندا ميجاجنو�س
كويلز من املك�سيك ،عن ر�سومات كتابها امل� ّصور
ال�ت��ي خ�ص�صتها ل �ق��راءة م��ا قبل ال �ن��وم ،لتحفز
خ �ي��ال الأط� �ف ��ال� .أم ��ا امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ف �ف��ازت به

الفنانة روم��ان��ا روماني�شني ،م��ن �أوك��ران�ي��ا ،عن اجلمال التي ال يرونها عادة من املخلوقات.
عملها ال��ذي ت��وظ��ف فيه عنا�صر الطبيعة من كما فازت الفنانة �آجني كانانايتيني ،من ليتوانيا،
الأر� ��ض وامل��اء وال �ه��واء ،وال�ت��ي تظهر م��ن خالل بجائزة ت�شجيعة عن ر�سومها التو�ضيحية التي
ر�سوماتها ح��رك��ة تلك العنا�صر يف ه��ذا الكون حتاكي ال�شعر الذي كتبته �إيفلينا دات�شيتو ،حيث
تتحدث كل ق�صيدة عن الطفل وعامله الداخلي،
الوا�سع.
وعواطفه وخرباته يف التعامل مع الآخرين.
ثالث جوائز ت�شجيعية
وخ���ص����ص امل �ه��رج��ان ج��وائ��ز ت�شجيعية لثالث �أما اجلائزة الت�شجيعية الأخ�يرة فقد كانت من
فنانني ،وهم :الفنانة كيونغ مي �أهن ،من كوريا ن�صيب الفنانة نو�شني �صادقيان من �إيران ،التي
اجلنوبية ،ال�ت��ي تر�صد يف ر�سوماتها الأطفال ا�ستلهمت فن املنمنمات الإ�سالمية يف جمموعة
�أثناء رحلة ليلية يتمنى كل واحد منهم �أمنيته م��ن ال �ت �� �ص��اوي��ر ال �ت��ي ع�ب�رت م��ن خ�لال �ه��ا عن
عند اكتمال القمر ،وي�شاهدون خاللها عنا�صر ق�صتها الأ�سطورية.
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يختار �أدواره بعناية ،قد ميكث يف بيته فرتة
دون �أن يظهر يف �أي عمل فني ،ملجرد �أنه يريد
جت�سيد دور جديد عليه ،لذلك نراه هذا العام
يلعب �شخ�صية تاجر �آثار يف �شكل جديد عليه،
هو الفنان �أحمد كمال ،ال��ذي �أط��ل علينا يف
ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي ب�شخ�صية "وجيه"،
تاجر الآثار ،خالل �أحداث م�سل�سل "امل�شوار".
عن االنتقادات التي طالت امل�سل�سل خالل الفرتة
الأخرية ،و� ً
أي�ضا كوالي�س العمل ،و�سبب اختفائه
الفرتة املا�ضية ،ور�أيه يف و�ضع ال�سينما حال ًيا،
والكثري من التفا�صيل كان معه هذا احلوار:
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مكثت يف املنزل عامني كاملني ب�سبب كورونا

�أحمد كمال� :أكره تهويل
ال�سو�شيال ميديا
• ب��داي��ة ..م��اذا وج��دت يف م�سل�سل "امل�شوار" ك��ي يكون را�ض عن العمل؟
 احلقيقة ال �أعلم ذلك حتديدًا ،ولكن �أظن �أن تلك �شائعات ،نظ ًرا ل�ضيقعودتك بعد عامني من الغياب عن ال�ساحة؟
 �أولاً ا�سم املخرج حممد يا�سني يف �أي عمل كايف الوقت �أ�صبح هناك وحدات منف�صلة مبخرجني كبار ،كي ينتهي من العمل،جدًا لقبوله ،فهو مو�سوعة ،كما �أن م�سل�سل امل�شوار ولكن ه�ؤالء املخرجني ي�سريون بتوجهياته.
عودته بعد غياب � 7سنوات� ،إ ًذا هو يرى �أن العمل • هل تقي�س النجاح من خالل الرتيند؟
جيد ،ثان ًيا �أن دور تاجر الآثار و�شغل الع�صابات � -أحيا ًنا يكون الرتيند �إيجاب ًيا ويثبت �أننا �ضمن اهتمامات اجلمهور ،لكنني
ا�صبحت ال �أ��ص��دق��ه ،ن�ظ� ًرا لأن اجلميع يعلم �أن��ه ميكن ��ش��راء م�شاهدات
علي متامًا.
بهذا ال�شكل لون جديد ّ
• ع�م�ل��ت م��ع حم �م��د رم �� �ض��ان يف عملني ب�سهولة ،كما �أننا نعلم � ً
أي�ضا �أن هناك بع�ض احلمالت الإلكرتونية التي قد
خ�لال بداياته وتعمل معه الآن ..ما الذي ي�شنها �أحد على عمل �أو فنان وقد يتمكن بالفعل من ت�شويهه ،لذلك ف�أنا ال
�أحب هذا العامل ،ولي�س بال�ضرورة ان يعرب عن احلقيقة.
تغري فيه؟
 نعم عملنا �سويًا من خالل فيلم ال�شوق • تظهر م�صطلحات مثل "غول متثيل" و"يف حتة تانية" على مواقعو�أي��ً��ض��ا م�سل�سل دوران ��ش�برا ،ه��و جنم التوا�صل ..ما ر�أيك فيها؟
ريا و�أراه��ا "هوجاء" ومبالغ فيها ،فنحن لي�س
كبري وموهبة ال ميكن �إنكارها ،لكن �أراه � -أك��ره هذه امل�صطلحات كث ً
ً
متخبطا وم�شت ًتا بع�ض ال���ش��يء ،ب�سبب لدينا م�سل�سالت عاملية ،ولكن ن��رى ذل��ك مثلاً يف ب�لاد �أخ��رى مثل �أمريكا
ان�شغاله ب�ين الأغ ��اين والأع �م��ال الفنية ،ا�ستطاعت �أن يكون لها م�سل�سالت عاملية يتم �إعادة متثيل ن�سخ لها يف كل دول
ف�أنا �أمتنى �أن يركز على موهبته يف التمثيل ،العامل ،ولكن هل ا�ستطعنا نحن �أن نفعل ذلك؟ ،لذلك �أكره تهويل ال�سو�شيال
وه ��ذا ال ي�ع�ن��ي �أن ��ه غ�ير م�ل�ت��زم يف احل�ضور ميديا.
واملواعيد ،على العك�س ،يجل�س �أكرث من � 16ساعة • ملاذا تغيبت عامني عن ال�ساحة الفنية؟
 ال�سبب الأول والأخري خويف من كورونا ،فعندما �أتت اجلائحة عزمت علىيف الت�صوير.
• بع�ض االنتقادات طالت امل�سل�سل ب�ش�أن املط والرتكيز عدم اخلروج من املنزل �إال يف ال�ضرروة الق�صوى ،نظ ًرا لأن الفريو�س �ضرب
الو�سط الفني لأكرث من مرة ،وبع�ض �أماكن الت�صوير ال تلتزم بالقدر الكايف
على الق�ص�ص الفرعية ..كيف ر�أيتها؟
 دعيني �أخربك �أن الت�صوير ي�أخذ اكرث من � 20ساعة من احلر�ص ،فمكثت يف املنزل العامني كاملني ،حتى هد�أت اجلائحة.ي��وم� ًي��ا ،ك��ي نلحق ع��ر���ض احل�ل�ق��ة يف م�ي�ع��اده��ا ،فحتى • �شاركت يف �أع�م��ال �سينمائية هامة مثل "الكيت كات" ..م��ا ر�أي��ك يف
احللقة  25مل �أكن �أعلم نهاية امل�سل�سل �أو التفا�صيل الق�ضايا التي تقدمها ال�سينما حال ًيا؟
ال�ك��ام�ل��ة للحلقات ال �ق��ادم��ة ،ب�سبب ��ض�غ��ط الت�صوير معظمها ترفيهية ،لكن هناك حم��اوالت يجب �أن نتوقف عندها ون�شيد بها
والكتابة على ال�ه��واء �أث�ن��اء العمل ،لذلك ف�أنا حتى الآن مثل "تراب املا�س" على �سبيل املقال ،والكثري �أعمال املخرج �شريف عرفة على
مل �أ�شاهد حلقات امل�شوار كاملة ،فقط �أرى امل�شاهد التي �سبيل املثال.
• ماذا عن م�شاركتك يف "كرية واجلن" املقرر عر�ضه قريبًا؟
�أ�صورها� ،إذ �أن الت�صوير �شا ًقا وطويلاً .
• ه��ل ت��رى �أن الكتابة �أث �ن��اء الت�صوير �سببت م�شكلة العمل الوحيد ال��ذي وافقت على الدخول فيه وقت اجلائحة عام ،2020
بعدما �أقنعني امل�خ��رج �شريف عرفة ب ��أن اللوكي�شن يلتزم بكل الإج ��راءات
للم�سل�سل؟
 ه��ذه م�شكلة امل�سل�سالت ب�أكملها خ�لال مو�سم رم�ضان ،االحرتازية ،وت�أكدت من ذلك عندما ذهبت هناك ،و�أنا �أظهر بدور �أحد رجالح�ي��ث جن��د معظم امل�سل�سالت ت���ص��ور لنهاية ال���ش�ه��ر ،وال الثورة العرابية يف ع�صر �سعد زغلول وث��ورة  •.1919مبنا�سبة الأعمال
يوجد م�ساحات وا�سعة للتعديل والربوفات لأكرث من مرة ،التاريخية ..هل هناك �شخ�صية حقيقية تود تقدميها؟
لذلك قد تبد�أ احللقات الأوىل قوية ثم يقع �إيقاع امل�سل�سالت ع�ب��داهلل ال�ن��دمي ،العن�صر الأب ��رز يف وق��ت الزعيم �أح�م��د ع��راب��ي ،ن�ظ� ًرا لأن
وي�صاب بالرتابة وامللل ب�سبب املط والتطويل ،وهناك بالفعل الندمي كان �صحفي و�شاعر و�أدي��ب ولديه خ�صومة مع النظام ال�سيا�سي يف
م�سل�سالت ميكن �أن تكون خالل  15حلقة فقط ،ولكن يظلما هذا الوقت الذي كان يدعم االحتالل ،ف�ضلاً عن حب ال�شعب امل�صري له� ،إذ
ظل اربًا �أكرث من � 7سنوات يتنقل بني بيوت امل�صريني دون �أن يبلغ عن مكانه
ال�صناع يجعلها  30حلقة.
• هل بالفعل هناك م�شاكل مع املخرج حممد يا�سني وغري �أحد من حب امل�صريني فيه.

طارق �صربي ين�ضم
لـ"ال�شادر" �أمام يا�سمني
�صربى ..ويج�سد دور طبيب
ي�ستعد ال�ف�ن��ان ط��ارق ��ص�برى لت�صوير �أوىل م�شاهده يف �أج ��دد �أعماله
الدرامية "ال�شادر" ،الذى تقوم ببطولته النجمة يا�سمني �صربى.
ويجمع امل�سل�سل لأول مرة بني طارق ويا�سمني �صربي ،التى تعود لعامل
الدراما بعد غيابها عن ال�سباق الرم�ضانى املن�صرم.
ويج�سد طارق �صربى �شخ�صية طبيب ابن معلم كبري يف �شادر ال�سمك ،يف
حني تلعب يا�سمني دور فتاة �شعبية ،بعد م�شاركته العام املا�ضى يف بطولة
املو�سم الثانى من م�سل�سل "االختيار" ب�صحبة كرمي عبد العزيز و�أحمد
مكى.
ويجمع ال�شادر يف بطولته كل من يا�سمني �صربى و�أ��ش��رف عبد الباقى
وطارق �صربى وحممود حافظ ،ومن ت�أليف م�صطفى حمدى ومن �إخراج
�سامح عبد العزيز.

دنيا �سمري غامن ت�شكر خمرج "الكبري �أوي"
توجهت الفنانة دنيا �سمري غامن بال�شكر �إىل املخرج �أحمد اجلندى ،خمرج م�سل�سل "الكبري �أوي"
بعد حديثه عنها يف برنامج "كلمة �أخرية" مع الإعالمية ملي�س احلديدى ،وكتبت دنيا على ح�سابها
"�إن�ستجرام�" :أ�ستاذ �أحمد اجلندى املخرج الكبري والأخ وال�صديق ..مهما قلت م�ش هقدر �أتكلم
عن اال�ستمتاع وال��راح��ة الرهيبة اللى بح�سها و�أن��ا ب�شتغل معاك والنجاحات اللى حققتها
معاك ..احلمد هلل� ..شكرا على كالمك وحقيقى ال�سنة دى �أمتعتونا جدا كالعادة".
وكان املخرج �أحمد اجلندي قد قال �إن اجلزء ال�ساد�س من امل�سل�سل ،واجه عددًا من العقبات
قبل البدء فيه بداية من ا�ستقطاب متفرجني جدد من �أجيال �أخرى وعدم وجود �شخ�صية
"هدية" التي تلعبها دنيا �سمري غامن.
و�أ�ضاف خالل لقائه مع الإعالمية ملي�س احلديدى بربنامج "كلمة �أخرية" الذى يذاع
على قناة "" :"onبالرغم من �أن هدية مل تكن موجودة يف اجلزء اخلام�س لكن
اال�شتياق لوجود دنيا �سمري غامن كان حتديا �صعبا يف اجلزء ال�ساد�س ،ومل يكن
بالإمكان ال�شروع يف اجلزء ال�ساد�س دون وجود عن�صر ن�سائى �آخر".
وقال" :والتحدي الثالث كان ال�س�ؤال من �سيعو�ض دنيا �سمري غامن؟ وهذا
كان من �أ�شباه امل�ستحيالت كيف �سيتم تعوي�ضها وهى �شخ�صية متميزة
على امل�ستوى الفنى والإن�سانى والكوميديا بالإ�ضافة الرتباط
النا�س ب�شخ�صية هدية على مدار �أربعة �أجزاء".
ورداً على �س�ؤال االعالمية ملي�س احلديدي�" :أمل
يكن م��ن ال�سهل �إقناعها بالعودة جمدداً؟
ق��ال اجل �ن��دي" :مكن�ش ف�ي��ه م�شكلة
ع�شان يتم �إقناعها ،كل الفكرة �أن
ك��ان دنيا �سمري غ��امن عندها
م�سل�سل �آخ ��ر ت�ع�ك��ف على
ب �ط��ول �ت��ه ب��ال �ت��زام��ن مع
اجل� � ��زء ال� ��� �س ��اد� ��س من

امل�سل�سل لكن لأمر ما مل يكتمل العمل الذى كانت تعكف عليه".
و�أو��ض��ح �أن��ه ك��ان الب��د من البحث عن �شخ�ص بديل و�شخ�صية جديدة حتى ال يتم و�ضعها يف و�ضع
مقارنة بدنيا �سمري غامن ،وبالتاىل مت كتابة ال�شخ�صية مبدئيا ،ثم البحث على من يقوم بالدور.
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اجلنب القري�ش ي�ساعد يف حت�سني وظائف الكبد
ق��ال��ت �أخ�صائية التغذية ال��رو��س�ي��ة ،ن��وري��ا دي��ان��وف��ا� ،إن
وظيفة الكبد وحالته ميكن حت�سينهما من خالل نظام
غذائي يومي يقي الإن�سان من تراكم الدهون يف خاليا
الكبد وما ميثله ذلك من خطورة.
و�أو��ض�ح��ت دي��ان��وف��ا يف ح��وار م��ع "راديو �سبوتنيك"� ،أن
الدهون تبد�أ بالرتاكم تدريجيا يف خاليا كبد ال�شخ�ص
الذي يتبع نظاما غري �صحي ،م�ؤكدة �أن تناول  50غراما
على الأق��ل من �أح��د م�شتقات احلليب املعروف بـ"اجلنب
القري�ش" يوميا ،ي�ساعد يف حت�سني وظائف الكبد ويحميه
من الأمرا�ض .و�أ�شارت �إىل امليثيونني ،هو حم�ض �أميني
م��وج��ود يف اجل�ب�ن ،وق��ال��ت �إن "هذا احل�م����ض الأميني
ي�ساعد الكبد على �أداء وظيفته ب�شكل جيد ،كما ي�ساعده

الإيبوبروفني  ..م�سكن �آالم ي�سبب �آثارا جانبية
مقلقة يف املعدة والقلب والدورة الدموية

اجلـزر
ي �ن �ت �م��ي اجل� � ��زر �إىل العائلة
اخل �ي �م �ي��ة ،وي ��وج ��د م �ن��ه عدة
�أن��واع ،فمنه الأ�صفر والأحمر
 ،ول �ق��د ع��رف��ه الإن �� �س ��ان منذ
القدم ،و�أطال الأطباء القدامى
فى �سرد فوائد اجلزر.
 بذور اجلزر غنية بفيتاميناتب  ،ج  ،د  ،ه�ـ وبع�ض الأمالح
امل � �ع� ��دن � �ي� ��ة م� �ن� �ه ��ا ال� �ك�ب�ري ��ت
والفو�سفور وال�صوديوم والبوتا�سيوم واملغن�سيوم واحلديد.
 ت�ؤكل الثمرة طازجة �أو مطهوة. اجلزر غنى بفيتامني ( �أ ) الذى ينتج منه الكاروتني املهم لتقوية العني .ويزيد اجلزر من مقاومة اجل�سم للأمرا�ض املعدية  ،ويفيد فى حاالت
فقر الدم وال�ضعف العام
واجلزر مهم جدا لتغذية الأطفال؛ فهو ي�ساعد على منو اجل�سم ويعطيه
املقاومة لكثيـر من الأمرا�ض
ويعطى اجل��زر للج�سم حاجته من البوتا�سيوم ال��ذى ي�سبب نق�صه تهيج
الأع�صاب.
وي�ستعمل يف ع�لاج ال�ق��روح والت�سلخات اجللدية ،وذل��ك مب��زج كمية من
الع�صري مع � 8أ�ضعافها من م�سحوق الفحم ،ويرتك املزيج ملدة � 24ساعة
للتخمر قبل اال�ستعمال ،ثم يو�ضع مرة واحدة �أو �أكرث يف اليوم فوق القروح
النتنة
اجل��زر مهم ج��دا لتغذية الطفل ،فهو ي�ساعد على منو اجل�سم ،ويعطيه
املقاومة لكثري من الأمرا�ض.

• ما هو ال�سجع يف البالغة؟
اتفاق �أواخر اجلمل يف احلرف.

• من هو ال�شاعر امللقب بالأخطل ال�صغري؟
ال�شاعر اللبناين ب�شارة اخلوري

• ما هو الكوع وما هو البوع؟

الكوع �أطول عظمة يف �إبهام اليد والبوع �أطول عظمة يف �إبهام القدم.

• من هو �شاعر الدولة الأموية؟
الأخطل

• ما هو اجلنا�س يف البالغة؟
اتفاق كلمتني يف اللفظ واختالفهما يف املعنى.

يف مقاومة الأمرا�ض" ،م�ضيفة �أن امليثيونني ي�ساعد على
تقليل كمية الدهون يف الكبد.
و�أو�ضحت �أنه "من وجهة نظر علمية ،ميكننا القول �إن
اجل�بن يح�سن التمثيل ال�غ��ذائ��ي خلاليا الكبد ،كما �أن
ال�شخ�ص العادي ُين�صح بتناول ما ال يقل عن  50غراما
من اجلنب القري�ش يوميا".
و�أ�شارت �إىل �أن اجلنب القري�ش ميكن تناوله مع �أي وجبة،
ولكن هناك اختالف يف احل�ص�ص ،م�ضيفة �أنه بالن�سبة
ل�ل�ف�ط��ور ،ف� ��إن  50غ��رام��ا م��ن اجل�ب�ن ال�ق��ري����ش كافية،
وبالن�سبة للغداء ،ميكن تناول ما ي�صل �إىل  100غرام
من اجلنب القري�ش ،و�أي�ضا ميكن تناول نف�س الكمية يف
الع�شاء.

�سائحني يلعبون بالفقاعات داخل حديقة يف مقاطعة  Guizhouجنوب غرب ال�صني (ا ف ب)

ي�ستخدم الإيبوبروفني ،الدواء امل�ضاد لاللتهابات غري ال�ستريويدي ،على
نطاق وا�سع خل�صائ�صه يف تخفيف الآالم ،خا�صة عندما يتعلق الأمر ب�أمل
املفا�صل و�أملها.
وعلى الرغم من �أن م�سكنات الآالم هذه مفيدة يف تثبيط �آث��ار الأمرا�ض
االلتهابية� ،إال �أن اخلرباء ال�صحيني �أ�صدروا حتذيرات تتعلق ب�آثار جانبية
مقلقة يف املعدة.
ويتم ت�شجيع الأ�شخا�ص الذين يعانون من حرقة املعدة �أو ع�سر اله�ضم
�أثناء ا�ستخدام الإيبوبروفني على "التحدث �إىل طبيبهم".
وال يُن�صح با�ستخدام الإيبوبروفني على امل��دى الطويل ،لأن��ه "يزيد من
خطر حدوث م�شاكل يف القلب والدورة الدموية".
ويكون هذا اخلطر �أكرث و�ضوحا بالن�سبة لأولئك الذين يتجاهلون عوامل
اخلطر الأخرى لأمرا�ض القلب.
وي�ستخدم الإيبوبروفني كم�سكن يومي لعالج جمموعة من الأمرا�ض،
ولي�س فقط التهاب املفا�صل.
و�أ�شارت هيئة ال�صحة الوطنية �إىل �أنه ميكن �أي�ضا ا�ستخدام الإيبوبروفني
لتخفيف �آالم الدورة ال�شهرية و�آالم الأ�سنان وااللتواء.
و ُي�ن���ص��ح الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ت�ن��اول��ون الإي �ب��وب��روف�ين ب �ع��دم م��زج��ه مع
الأ�سربين �أو النابروك�سني دون التحدث �إىل الطبيب �أوال.
و�إذا مت تناوله عن طريق الفم ،فقد يت�سبب الإيبوبروفني يف حدوث �صداع
�أو دوار �أو غثيان �أو قيء �أو ع�سر ه�ضم.
وحتدث هذه الآثار اجلانبية يف �أكرث من �شخ�ص واحد لكل � 100شخ�ص،
وبالتايل فهي تعد "�شائعة".
و�إذا واجهت ه��ذه الآث��ار اجلانبية عند تناول الإي�ب��وب��روف�ين ،حت��دث �إىل
طبيبك �أو ال�صيديل.
ويف غ�ضون ذل��ك ،هناك بع�ض الآث��ار اجلانبية "اخلطرية" التي تتطلب
ا�ستدعاء فوريا للطبيب.
وت�شمل هذه الآثار :الرباز الأ�سود �أو الدم يف القيء ،حيث ميكن �أن تكون
عالمات على نزيف داخلي.
كما يجب االت�صال بالطبيب على الفور �إذا تورم كاحلك� ،أو كان هناك دم
يف البول� ،أو �إذا كنت غري قادر على التبول ،فمثل هذه امل�شكالت تدل على
وجود م�شكلة يف الكلى.
و�إذا كان هناك �أي �أمل "�شديد" يف ال�صدر �أو املعدة ،فقد يكون نتيجة لثقب
يف املعدة �أو الأمعاء.
وقد ي��ؤدي الإيبوبروفني �أي�ضا �إىل �صعوبة يف التنف�س �أو تفاقم �أعرا�ض
الربو.
ويجب ا�ستدعاء الإ�سعاف فورا يف احلاالت التالية:
 الإ�صابة بطفح جلدي قد ي�شمل حكة� ،أو احمرارا� ،أو تورما� ،أو بثورا� ،أوتق�شر اجللد
 الإ�صابة ب�ضيق يف ال�صدر �أو احللق �صعوبة يف التنف�س �أو التحدث تورم الفم �أو الوجه �أو ال�شفتني �أو الل�سان �أو احللقوتدل الآثار اجلانبية مثل هذه على رد فعل حت�س�سي خطري يتطلب عالجا
فوريا يف امل�ست�شفى.

• الذهب عيار  24قرياطا لي�س ذهبا خال�صا بن�سبة  100يف املائة بل يحتوي على ن�سبة �ضئيلة من
النحا�س  ،وذل��ك �أن ال��ذه��ب اخلال�ص مئة يف امل��ائ��ة يكون لينا كال�صل�صال ل��درج��ة ان��ه ي�صبح م��ن املمكن
ت�شكيله باليدين.
• يقوم �أفراد �أحدى القبائل املاليزية بغ�سل �أج�سام �أطفالهم الر�ضع بالبرية (اجلعة) العتقادهم �أن ذلك
يحميهم من الإ�صابة بالأمرا�ض.
• النعامة ال تدفن ر�أ�سها يف الرمال هرباً من اخلطر بل بحثاً عن املاء.
• امللكة فيكتوريا ( )1837كانت �أول ملكة انكليزية عا�شت يف ق�صر باكنغهام اللندين.
• �أ�صغر وال��دي��ن يف ال�ع��امل ك��ان��ا يبلغان م��ن العمر  8و� 9أع ��وام وك��ان��ا يعي�شان يف ال�صني يف العام
.1910
• الحظ العلماء �أن النمل (يتثاءب) كالب�شر عندما ي�ستيقظ من نومه يف ال�صباح.
• يف م�صر الفرعونية ،كانت جثث ن�ساء النبالء ترتك لب�ضعة �أي��ام قبل �أن تبد�أ �إج��راءات حتنيطها،
وك��ان ال�ه��دف م��ن وراء ذل��ك ه��و ال�سماح للجثة ك��ي تفقد رونقها ون�ضارتها حتى ال تبدو مثرية يف نظر
املحنطني.

الأ�سري
ك��ان الأ�سري يجل�س قابعاً خلف اجل��دران الكبرية ال�سوداء التى نخرتها املياه وه��و دام��ع العينان فقد جعله
ع�صفوراً يقف على �شباك زنزانته يتذكر امه واباه واخوته واهله وقريته يتذكر حريته فبكى  ..نعم بكى وهو
ذليل فمن اين له الهناء بني احلجارة ال�صماء.
جاء احلار�س العجوز ببع�ض ال�صحون ي�ضعها فوق بع�ضها ويفرقها على ال�سجناء الأ�سرى فنظر حال هذا
ال�شاب ووج��د دموعه الغزيرة تغ�سل وجهه ال�برئ فرق له وح��زن وق��ال له :ايها الفتى هذا �صحنك فتناول
الطعام حتى ال متر�ض :فقال له :ليتني اموت ،فماذا افعل بداخل تلك احلجرات ال�ضيقه النتنه ،وماذا جنيت؟
هل لأين ادافع عن ار�ضي و�شريف وعر�ضي ،لو مل افعل لكنت جبانا وانا ل�ست جبانا ..وبكي مرة اخرى وا�سلم
نف�سه للدموع .فرتكة احلار�س ورحل يكمل عمله ،يف امل�ساء كان احلار�س يقبع يف فرا�شه وعقله يدور ويدور
يفكر يف ه�ؤالء ال�شباب الذين ا�سروا وو�ضعوا خلف الأ�سوار وتركوا يف حرا�سة جمموعة من احلثاله ال�سكارى..
انهم يف عمر اوالده الذين يعي�شون بعيداً يف بلده .كان من املمكن ان يتعر�ضوا ملا تعر�ض له ه�ؤالء ال�شباب ..هو
نف�سه يكره حوائط وجدران هذا ال�سجن الذي جاء يعمل فيه رغماً عنه ،هو نف�سه �سجني لكنه خارج الق�ضبان،
ح�سناً عليه ان ي�ساعدهم فهو مثلهم �سجني ،يكره الظلم والظامل ،اهلل �سي�ساعده ومينحه حريته عن قريب
فهو مري�ض وعلى و�شك املوت ،ولن ي�ستطيع احد عقابه فله قدم يف الدنيا وقدم يف االخرة ،وهذه فر�صته ليفعل
خرياً رمبا يكافئه اهلل عليه .بعد يومني اح�س احلار�س بغ�صة يف قلبه وك�أن روحه تريد ان تذهب عنه ،فذهب
�إىل مطبخه وحمل كل ما وجد من �سكاكني واعطى كل �سجني �سكينا داخل �صحن الطعام ،ثم ذهب حلجرته
حتى خرج باقي احلرا�س لل�سهر يف الهواء الطلق وتناول اخلمر ،فعاد �أدراجه وذهب �إىل ال�سجناء واخذ يفتح
الأبواب ثم يدخل ليهم�س بب�ضع كلمات (ا�ستودعك اهلل انا راحل �إىل ال�سماء بعد قليل و�س�أترك الباب مفتوحا
فال تخرج اال يف الوقت املنا�سب) ،و�سبحان اهلل الذي يفعل يف عباده ما ي�شاء انتهى احلار�س من فتح كل الأبواب
وعاد �إىل غرفته ليموت يف فرا�شه بهدوء حني طغى النوم على احلرا�س ال�سكارى فتهاوى كل منهم �إىل الأر�ض
يف نوم عميق وت�سلل اول الهاربني الأ�سري ال�صغري ور�أى من �أمامه وخلفه زنازين �أخرى تفتح يف هدوء ومل
مي�ض وق��ت طويل حتى ه��رب جميع ال�سجناء ب��دون ان يلقوا نظرة وداع على احلار�س العجوزـ لكنهم كلما
تذكروه قر�أوا له الفاحتة يف �صباح عيد التحرير وكل منهم يحمل بني طيات ذكرياته ويتذكروا خطوط وجهه
العجوز الكثرية التي فاقت �سنني عمرهم.

