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بع�ض عالجات اآالم الظهر تطيل اأمد امل�شكلة
ي�ستخدمان  لاللتهابات  م�سادين  عالجني  �إن  جديدة  �أبحاث  قالت 
الآالم �لظهر قد ي�ؤديان �إىل تفاقم �حلالة عن غري ق�سد، حيث يتفاعل 
دو�ء ديك�ساميثازون وديكل�فيناك مع عمليات �جل�سم �لطبيعية ل�سفاء 

�الأن�سجة �مل�سابة.
�الأدلة  �أن�����ع  �أف�سل  وه��ي  ع�س��ئية،  بتجارب  �لنتائج  ه��ذه  متر  ومل 
�لطبية، لكن وفقاً للدر��سة �لتي �أجريت يف جامعة ماكجيل �لكندية، 
�أ�سفل  �آالم  م��ن  ي��ع��ان���ن  �سخ�ص   98 دم  م��ن  عينات  �لباحث�ن  �أخ���ذ 
�أن  ميكن  �اللتهابات  تعالج  �لتي  �ملناعية  �خلاليا  �أن  وتبني  �لظهر، 

تتعّطل بعد تناول هذه �الأدوية.
ميدي�سن"،  تر�ن�سلي�سنال  "�ساين�ص  دورية  يف  �لدر��سة  نتائج  وُن�سرت 
يخّفف  وديكل�فيناك  ديك�ساميثازون  دو�ئ��ي  ��ستخد�م  �أن  و�أظ��ه��رت 
�الآالم على �ملدى �لق�سري، لكنه ال مينع جتددها على �ملدى �لط�يل.

و�أ�سارت �لدر��سة �إىل �أن �اللتهابات �لتي حتدث هي جزء من طريقة 
"�اللتهاب  �أن  من  �لرغم  وعلى  �مل�سابة،  �الأن�سجة  ع��الج  يف  �جل�سم 
�ملادة  وت��دخ��ل  �الأمل".  م��ن  للتخل�ص  جل�سمنا  ���س��روري  لكنه  م����ؤمل، 
�لطبية �مل�ستخدمة يف هذين �لعالجني �سمن مك�نات عالجات �سائع 

��ستخد�مها لتخفيف �آالم �لظهر، مثل كتافالم وف�لتارين.

اخلاليا تخرج الف�شالت قبل االنق�شام
�كت�سف باحث�ن �أنه قبل �أن تبد�أ �خلاليا يف �النق�سام، فاإنها تتخل�ص 
من �لف�سالت. و��ستخدم فريق �لبحث طريقة جديدة لقيا�ص �لكتلة 
�جلافة للخاليا، وتبني �أنها تفقد �لكتلة فجاأة عند دخ�لها يف عملية 

�نق�سام �خللية.
للتكن�ل�جيا طريقة  ما�سات�س��ست�ص  �لبحث من معهد  فريق  وط��ّ�ر 
تفقد  �خلاليا  �أن  �لقيا�ص  و�أظ��ه��ر  �خللية،  لكتلة  �جل��دي��دة  �لقيا�ص 
ح��يل %4 من كتلتها، حيث تطرد �جلزيئيات �لتي مل تعد بحاجة 

�إليها، عند دخ�لها يف عملية �نق�سام �خللية.
�أن��ع  ثالثة  بقيا�ص  �لباحث�ن  قام  د�يلي"،  "�ساين�ص  م�قع  وبح�سب 
ب�سكل  تنق�سم  الأنها  در��ستها  ي�سهل  و�لتي  �ل�سرطانية،  �خلاليا  من 
�أن  �لباحث�ن  وج��د  ولده�ستهم،  �ل�سليمة.  �خلاليا  من  �أك��ر  متكرر 
�لكتلة �جلافة للخاليا تتناق�ص يف �ل��قع عندما تدخل دورة �نق�سام 

�خللية. وت�ستعيد هذه �لكتلة فيما بعد قبل �كتمال �النق�سام.
ولهذه �لنتائج قيمة هامة لفهم ما يحدث للخاليا �لع�سبية �لتي ال 

تنق�سم، و�لتي ترت�كم فيها �ل�سم�م م�سببة �لزهامير.

خرباء يك�شفون دهاء اآمرب هريد بحركات اجل�شد 
�آمرب هريد، �سهدتها قاعة  �سهادة مثرية للجدل للممثلة �الأمريكية 
�ملحكمة يف كاليف�رنيا، خالل ظه�رها �ملنتظر بق�سيتها �سد طليقها 

�لنجم ج�ين ديب.
وقال خرب�ء "لغة �جل�سد" �إن حركات هريد خالل �ل�سهادة �لط�يلة، 

ك�سفت �أم�ر� كثري�، مل يك�سفها حديثها خالل �ل�سهادة.
�لعامل، بطريقة م�ؤثرة، وحلظات  �أمام �ملاليني عرب  وحتدثت هريد 
�لتي  �الإ���س��اءة  ذك��ري��ات  خ��الل حديثها عن  �لكثريين،  تقنع  بكاء، مل 
تعر�ست لها من قبل ديب. و�أتيحت للممثلة �لبالغة من �لعمر 36 
عاما، �لفر�سة �أخري� مل��جهة �تهامات زوجها �ل�سابق، باأنه كان �سحية 
للعنف �ملنزيل، حيث ذكرت كيف كان ج�ين ديب عنيفا ب�سكل متكرر 

جتاهها.
وقالت ج�دي جيم�ص، �خلبرية يف لغة �جل�سد، ل��سحيفة "ديلي ميل" 
�لربيطانية، �إنه من �ل�سعب قر�ءة م�ساعر �ملمثلني، حيث �أن كالهما 

ممثالن يعرفان كيف يلعبان دور �ل�سحية �أمام �جلمه�ر.
لكن �حلركات �أو �لتعبري�ت �لطفيفة، ميكن �أن تك�سف عن م�ساعرهم 

�حلقيقية، حتى ل� مل تك�سف متاما عن ذنبهم �أو بر�ءتهم.
وخالل �ل�سهادة �ملتلفزة، �س�رت �ملمثلة م�ساعرها من خالل �لظه�ر 
وكاأنها تبكي ومت�سح �أنفها، دون �أن تبكي بال��قع، مما يعني �أنها قد 
�أو تكذب يف حديثها، يف حماولة منها ال�ستعطاف  تبالغ يف رد فعلها 

�ملحلفني.
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فيندرز ي�شّور فيلمًا �شمن 
مراحي�ض طوكيو 

ي�سّ�ر �ملخرج �الأملاين فيم فيندرز )76 عاماً(، �أحد �أبرز وج�ه �ل�سينما 
"ط�كي� ت�يلت" )مر�حي�ص  �إط��ار م�سروع  �أوروب��ا، فيلماً جديد�ً يف  يف 
معماري�ن  مهند�س�ن  فيها  ح��ّ�ل  ح�سرية  فنية  مبادرة  وهي  ط�كي�(، 

م�سه�رون 17 مرحا�ساً متد�عياً يف منطقة �سيب�يا �إىل �أعمال فنية.
وُجّهز �أحد �ملر�حي�ص بحجرة ملّ�نة �سفافة ُت�سبح حاجبة للروؤية عند 
�ال�ستاد  بل�حات خ�سبية �سّممها مهند�ص  �آخر  ُزّين  �لباب، فيما  �إغالق 

�الأوملبي كينغ� ك�ما.
وه����ذه �مل���ر�ف���ق �مل�����س��ت��ح��دث��ة جم��ان��ي��ة وي�����س��ت��ط��ي��ع �الأ���س��خ��ا���ص �لذين 
تنظيفها  يت�ىل  فيما  �إليها،  �ل��س�ل  �ملتحركة  �لكر��سي  ي�ستخدم�ن 
فريق م�ؤلف من عمال �سيانة. وقال فيندرز يف م�ؤمتر �سحايف �الأربعاء 
�أنها  "هناك روح يابانية يف هذه �لفكرة ويف ديك�ر �ملر�حي�ص"، معترب�ً 

فكرة "مثالية".
له  �إل��ه��ام  م�سدر  و�سكل��  معه،  ت���سل��  �مل�����س��روع  منظمي  �أّن  و�أو���س��ح 
�ملمثل  فيه  وي����ؤدي  ق�سرية،  ق�س�ص  �أرب��ع  ي�سم  �ل��ذي  �لفيلم  لت�س�ير 

�لياباين �ل�سهري ك�جي ياك��س� دور عامل تنظيف.
�لياباين تاد�و  و�أعرب فيندرز عن �سعادته للعمل مع �ملهند�ص �ملعماري 
د�ئ���ري المع  م��ن خ��الل ت�سميم هيكل  �مل�سروع  �ساهم يف  �ل��ذي  �أون���دو 
جمهز ب�سر�ئح رفيعة تتيح مرور �له��ء. وُجدد 17 مرحا�ساً يف ط�كي� 

و�أ�سبحت قيد �ال�ستخد�م.

جوجل تطلق �شاعتها 
الذكية بيك�شل ووت�ض

�أطلقت �سركة ج�جل �أم�ص �الأول �الأربعاء 
لت�سيفها  بيك�سل ووت�ص  �لذكية  �ساعتها 
منتجاتها  جم���م����ع���ة  �إىل  ب����ال����ت����ايل 
ذكية  ه�����ت���ف  ت�����س��م  �ل��ت��ي  "بيك�سل" 
و�سماعات  حمم�لة  كمبي�تر  و�أج��ه��زة 
��سرت�تيجيتها  �إط�����ار  يف  وذل����ك  ر�أ������ص، 
�لهادفة �إىل جعل خدماتها متاحة يف �أي 

وقت على �أجهزة خمتلفة.
وكانت �ل�سركة �لتابعة ل�"�ألفابت" طّ�رت 
ذكية  ل�ساعات  خم�س�ساً  ت�سغيل  برنامج 
�أخ��رى، لكنها هذه  من عالمات جتارية 
�ملرة �سممت �ساعتها �خلا�سة و�سّنعتها.

يف  ووت�ص"  "بيك�سل  ���س��اع��ة  وُع���ر����س���ت 
�مل�����ؤمت����ر �ل�����س��ن���ي ل��ل��م��ط��ّ�ري��ن �ل���ذي 
نظمته "ج�جل" يف كاليف�رنيا، وقدمت 
فيه كذلك جهازها �لل�حي �جلديد كما 
�سماعاتها  م��ن  ج��دي��دة  ن�سخة  عر�ست 

ومن�ذجاً �أرخ�ص من هاتفها �لذكي.
و�خلدمات  �الأج��ه��زة  عن  �مل�س�ؤول  وق��ال 
�إّن  �أو�����س����رتل�����  ري���ت�������ص  ل������دى ج�����ج����ل 
�الت�سال  على  ق���ادرة  "بيك�سل"  �أج��ه��زة 
�لذكاء  ب��ف�����س��ل  ب�����س��ه���ل��ة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ا  يف 
�ل�سحابية  و�حل��������س���ب���ة  �ال���س��ط��ن��اع��ي 

و�سر�ئح �لكمبي�تر.

اأربع ن�شائح ب�شيطة 
لتخفيف ال�شداع منزليا �ص 23

هل ميكن خف�ض
 تعب احلمل؟

�أكر ما تتذكره �أغلب �لن�ساء عن �ملر�حل �ملبكرة من �حلمل ه� �ل�سع�ر 
�مل�ستمر بالتعب، الأنه ي�سغط على كامل �جل�سم، وخالل �الأ�سهر �لثالثة 

�الأوىل، تتك�ن �مل�سيمة لتكتمل يف نهاية �لثلث �الأول من �حلمل.
�لتمثيل  وي��ت�����س��ارع  �ل��ه��رم���ن��ات،  م�ست�ى  يتغري  �ل���ق��ت  ه���ذ�  وخ���الل 
�لغذ�ئي، بينما مييل �سكر �لدم و�سغط �لدم �إىل �النخفا�ص، ما ي�ساهم 

يف �إح�سا�سك بالتعب.
ويختلف �ل�سع�ر من �مر�أة الأخرى، لكن �حل��مل عادة ما تعانني من 

�الإرهاق خالل �لثلثني �الأول و�لثالث من �حلمل.
يك�ن  وق��د  �لتعب،  �ل�سباح  غثيان  يزيد  �الأوىل،  �لثالثة  �الأ�سهر  ويف 
هناك فقد�ن لل�سهية وقيء. فاإذ� كانت هذه �الأعر��ص تزعج ن�مك، قد 

ت�سعرين مبزيد من �لتعب و�سرعة �النفعال.
6 من  )ح����يل  �لن�ساء  ملعظم  بالن�سبة  �ل�سباح  �أعر��ص غثيان  وتخف 
�أ�سل 10( بحل�ل �الأ�سب�ع �ل� 12 من �حلمل. وال ت�ستمر هذه �ملتاعب 

لالأ�سب�ع �ل� 16 �إال لدى �مر�أة من كل 10 ح��مل.

املاء
ي�ؤدي  ل��ذ� لن  �مل��اء على درج��ة حم��سة حمايدة،  يحت�ي 
من  �حل��ّد  على  �سي�ساعد  بل  �حلم�ص،  �رت���د�د  تفاقم  �إىل 
�أد�ء �ملعدة، وبالتايل يحميِك  �رجتاع �ملريء، ويح�ّسن من 
�مل��زع��ج��ة. ول��ك��ن تناول  م��ن م�ساكل �حل��م������س��ة و�آالم���ه���ا 
زيادة  يف  يت�سّبب  رمب��ا  د�سمة،  وجبة  بعد  �مل��اء  من  �لكثري 

ن�سبة �حلم��سة يف �ملعدة..

�شاي الزجنبيل
ي�ساعد  �أن  وميكن  طبيعي  ب�سكل  �ملعدة  يهدئ  �لزجنبيل 
على تقليل �إنتاج حم�ص �ملعدة �لذي يت�سّبب يف �حلم��سة. 
و�ساي �لزجنبيل �خلايل من �لكافيني، مع �إ�سافة �لقليل 
بعد  ���س��ي��ك���ن خ���ي���ار�ً مم���ت���از�ً  �إل��ي��ه لتحليته،  �ل��ع�����س��ل  م��ن 

�ل�جبات �لد�سمة..

ع�شري الفواكه
�لليم�ن  �أو  �لربتقال  ع�سري  مثل  �حلم�سية  �مل�سروبات 
وع�سري �الأنانا�ص و�لتفاح تعترب حم�سية للغاية وقد تزيد 
من  �الأخ���رى  �الأن�����ع  عك�ص  على  �حلم��سة،  م�ساكل  من 
�رجتاع  �أعر��ص  من  حتّد  �لتي  حم�سية،  �الأق��ل  �لع�سائر 
و�لبنجر  �لكمرى  �لبطيخ،  �جل���زر،  ع�سري  مثل  �مل���ريء 

)�ل�سمندر(.

حليب اللوز
�إذ� كنت ح�ّسا�ساً جتاه منتجات �الألبان، فقد يك�ن �حلليب 
�لنباتي ه� �خليار �الأف�سل لعالج �حلم��سة، حيث �إن �أي 
بالغر�ص،  يفي  �أن  ميكن  �لنباتي  �حلليب  �أن�����ع  من  ن���ع 
ولكن يعترب حليب �لل�ز ه� �خليار �الأف�سل، ك�نه قل�ياً، 
وب��ال��ت��ايل ي��ح��ّد م��ن �رجت����اع �مل����ريء، وي��ع��م��ل ع��ل��ى تهدئة 

�الأعر��ص ب�سكل �أ�سرع..

�شاي البابوجن
�ساي �لباب�جن )�لكام�ميل( ي�ستهر باآثاره �ملهّدئة، ولهذ� 
�أن  وميكن  �ل��ن���م،  على  كم�ساعد  ك��ث��ريون  ي�سربه  �ل�سبب 
تك�ن �لطبيعة �ملهّدئة للباب�جن ذ�ت �سلة كبرية باالرجتاع 
�حلم�سي، حيث ت�جد �سلة بني �رتد�د �حلم�ص و�الإجهاد، 

لهذ� ه� مثايل �إذ� كنت تعاين من م�ساكل �حلم��سة  
وقّلة �لن�م.

ماء جوز الهند
�لعادي و�أكر،  �ملاء  مينحِك ماء ج�ز �لهند ف��ئد 

الأنه ميكنِك �حل�س�ل على نكهة ج�ز �لهند �للذيذة، 
وف��ئد �ملاء �لعادي يف �ل�قت نف�سه. كما يحت�ي ماء 

�ملفيدة،  �لعنا�سر  م��ن  �لعديد  على  �أي�ساً  �لهند  ج���ز 
ك��االإل��ك��رتول��ي��ت��ات �ل��ت��ي مت��ن��ح �جل�����س��م �ل��رط���ب��ة �لتي 

يحتاجها، وبالتايل تخّفف من م�ساكل �حلم��سة.

احلليب البارد
�مل���ع���دة، و�حت�ساوؤه  �ل���ب���ارد ه��� ع���الج حل��م������س��ة  �حل��ل��ي��ب 
�لقرحة  ع���ن  �ل���ن���اجت  �الأمل  ي��خ��ف��ف  �أن  مي��ك��ن  ت��دري��ج��ي��اً 

�له�سمية �أي�ساً.

ع�شري ال�شبانخ واخليار
�ل��ت����زن �حلم�سي يف �الثني  ع��الج فّعال لتنظيم درج��ات 
ويعمل  �لقرحة،  من  �الأخ��رية  يحمي  ب�سكل  و�ملعدة  ع�سر 

على ت�سريع حركة �الأمعاء، وتنظيف �جلهاز �له�سمي.

اأ�شرار �شرب القهوة بعد الطعام مبا�شرة
�جل�سم  لتزويد  ي�مياً  �لقه�ة  �سرب  �إىل  �لكثريون  يحتاج 

�ل��ت��ي ت�ساعد ع��ل��ى زيادة  �ل��ك��اف��ي��ني  ب��ج��رع��ة ك��اف��ي��ة م��ن 
�لبع�ص  ويلجاأ  �لي�مية،  �ملهام  الأد�ء  و�لرتكيز  �النتباه 
�إىل �سرب �لقه�ة بعد �لطعام مبا�سرة، وه� ما ي�ؤدي �إىل 
�خلطرية،  و�مل�ساعفات  �ل�سحية  �الأ���س��ر�ر  من  �لكثري 

خا�سة للجهاز �له�سمي و�ملعدة.  .
بعد  �لقه�ة  �سرب  �أن  متخ�س�سة  طبية  م�سادر  و�أك���دت   
�له�سمي  و�جلهاز  �ملعدة  ق��درة  يقلل من  مبا�سرة  �لطعام 

على �مت�سا�ص �لطعام.
عام،  ب�سكل  �لكافيني  وم�سروبات  و�ل�����س��اي  �لقه�ة  �أن  و   
تت�سبب يف �سع�بة ه�سم �لق�ل�ن للطعام؛ ما ُي�ِسبب زيادة 
قدرة  من  �لقه�ة  ُتبطئ  كما  �لع�سبي.  �لق�ل�ن  �أع��ر����ص 
بعد  و�لكال�سي�م  و�حلديد  �ملعادن  �مت�سا�ص  على  �جل�سم 

تناول �لطعام..

املثايل  ال��وق��ت 
ل�شرب القهوة  

�مل�سادر  و�أو���س��ح��ت 
�ل�قت  �أن  �ل��ط��ب��ي��ة 
ل�سرب  �ل�������س���ح���ي���ح 
�أي م�سروب  �أو  �لقه�ة 
�لكافيني  على  يحت�ي 
ع�������ام، ه������ بعد  ب�������س���ك���ل 
�أو  ب���������س����اع����ة  �ل�����ط�����ع�����ام 
�ل�ساعة؛  ون�سف  �ساعة 
�ل�سلبية  �الآث���ار  لتجنُّب 
�لناجتة عن �سرب �لقه�ة 
ب����ع����د �الأك�����������ل م����ب����ا�����س����رة. 
رت م��ن ���س��رب �لقه�ة  وح���ذَّ
�لطعام؛  وجبة  تناول  قبل 
الأنَّ ذلك يت�سبب يف �الإ�سابة 
ب���ق���رح���ة �مل�����ع�����دة و�رجت��������اع 
مر�سى  �أن  م�سيفاً  �مل��ريء، 
يحتاج�ن  �مل����ريء  �رجت����اع 
من  �أق���������ل  ك����م����ي����ات  �إىل 
تلعبه  ملا  ي�مياً؛  �لقه�ة 
و��سح  دور  م��ن  �ل��ق��ه���ة 
�لذي  �حل��م�����ص  زي�����ادة  يف 
يت�سبب  �ل��ذي  �ملعدة،  تفرزه 
يف �رجتاع �ملريء وتفاقم �أعر��سه. هذ�، و�أظهر كثري من 
�الأبحاث �أن �لكافيني يف �لقه�ة لديه �لقدرة على �لت�سبب 
�لقه�ة  ز�دت  ح��ني  ل��الأن�����س���ل��ني، يف  �جل�����س��م  م��ق��اوم��ة  يف 
�ل�س�د�ء �لق�ية �لتي يتم تناولها قبل �لطعام من ��ستجابة 
�جلل�ك�ز يف �لدم للطعام بن�سبة %50، وه� ما تنتج عنه 
�ل�سروري  من  باأنه  علماً  �ل��دم،  يف  �ل�سكر  معدالت  زي��ادة 
خماطر  لتقليل  �ل��دم  يف  �ل�سكر  م�ست�يات  على  �حل��ف��اظ 

اكت�شاف �شر االإنفلونزا 
املو�شمية.. اأ�شباح 

املا�شي تعود
�أن  �إىل  ج���دي���دة  در�����س���ة  ت������س��ل��ت 
�لب�سرية  �الإن���ف���ل����ن���ز�  ف����ريو�����ص 
�مل��سمي رمبا يك�ن قد �نحدر من 
عام  �الإ�سبانية  �الإنفل�نز�  �ساللة 

.1918
حتليل  �إىل  �ل���ن���ت���ائ���ج  وت�������س���ت���ن���د 
�ل��ع��ي��ن��ات �ل��ت��ي ج��م��ع��ت يف �أوروب�����ا 
خالل جائحة عام 1918، و�لذي 
ك����ان �أخ���ط���ر ج��ائ��ح��ة ت��ن��ف�����س��ي��ة يف 
�ل��ق��رن �ل��ع�����س��ري��ن وق��ت��ل��ت م��ا بني 

�سخ�ص. ملي�ن  و100   50
و�ك��ت�����س��ف �ل��ب��اح��ث���ن ط���ف���ر�ت يف 
�أو   )H1N1( ف��ريو���ص  ت��ك���ي��ن 
�ساعدته  رمب��ا  �خلنازير  �إنفل�نز� 
ع��ل��ى �ل��ت��ك��ي��ف ب�����س��ك��ل �أف�����س��ل مع 
ل�سحيفة  وفقا  �لب�سري،  �مل�سيف 

ميل" �لربيطانية. "ديلي 
وك���������س����ف �ل����ف����ري����ق �ل����������دويل من 
م���ع���ه���د روب����������رت ك��������خ وج���ام���ع���ة 
مزيد  ع��ن  برلني  و�ساريت  ل�فني 
بي�ل�جيا  ح����ل  �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل  م���ن 
�أدلة  �إىل  باالإ�سافة   ،)H1N1(

على �نت�ساره بني �لقار�ت.
�سيبا�ستيان  �لباحثني  كبري  وحلل 
�الأحياء  عامل  �سبن�سر،  كالفينياك 
�ل��ت��ط���ري مبعهد روب����رت ك����خ يف 
13 ع��ي��ن��ة رئة  ب��رل��ني، وزم������الوؤه 
م���ن �أف������ر�د خم��ت��ل��ف��ني خم���زن���ة يف 
يف  ملتاحف  �لتاريخية  �ملحف�ظات 
عامي  بني  جمعت  و�لنم�سا،  �أملانيا 
ذلك  و���س��م��ل  و1931،   1901
عامي  يف  جمعها  وق��ع  عينات   6

و1919.  1918
 وم���ن ع��ي��ن��ات �ل��رئ��ة ت��ل��ك، متكن 
�لباحث�ن من تط�ير جين�م كامل 
يف  جمعت  عينة  م��ن  ل��الإن��ف��ل���ن��ز� 

مي�نخ عام 1918.
باالإ�سافة �إىل �ثنني من جين�مات 
�الإنفل�نز� �جلزئية �لتي جمعت يف 

برلني يف �لعام نف�سه.
�أن  �ل���ب���اح���ث������������������������ن  وي��ع��ت�����������������������ق��د 
�لعينات  بني  �جلينية  �الختالفات 
�أحد�ث  من  جمم�عة  مع  تت��فق 
مل�سافات  و�لت�ستت  �ملحلي  �النتقال 

ط�يلة.
ذروة  وبعد  قبل  �جلين�م  وق��ارن���� 
تباين  �إىل وج���د  �ل���ب��اء ما ي�سري 
م��رت��ب��ط مبقاومة  م��ع��ني  يف ج��ني 
للفريو�سات  �مل�سادة  �ال�ستجابات 
ومي��ك��ن �أن����ه م��ّك��ن �ل��ف��ريو���ص من 

�لتكيف مع �لب�سر.

م�شروبات تخفف من حمو�شة 
املعدة بعد وجبة د�شمة 

اأكرث  حمو�شة املعدة بعد تناول وجبة د�شمة، تعترب واحدة من 
امل�شاكل �شيوعًا ، اإذ يعاين امل�شابون بهذا الأمر من اإح�شا�س مزعج 
باملعدة واملريء، ويعود ذلك اإىل تناول وجبات غري �شحية ،و التي 
ت�شمل الأطعمة الد�شمة، احللويات، امل�شروبات الغازية، الأطعمة 

عالية ال�شوديوم وغريها....
وللحّد من م�شاكل حمو�شة املعدة، تن�شح اخت�شا�شية التغذية 

على  ت�شاعد  التي  ال�شحية  امل�شروبات  هذه  بتجربة  الفتى  مرينا 
التخل�س من اآلم وحرقة املعدة وم�شاكل احلمو�شة..
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�ش�ؤون حملية

ملناق�شة �ُشبل التعاون بني الطرفني

وفد من االإدارة الوطنية للمالحة اجلوية والف�شاء » نا�شا« يزور املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء  بجامعة االإمارات 

احلدث ي�شلط ال�شوء على اأهمية التغذية ال�شريرية وممار�شتها لالأطباء ومتخ�ش�شي التغذية العالجية وال�شيادلة

�شحة ت�شت�شيف الن�شخة االأوىل من موؤمتر جمعية التغذية الوريدية واالأنبوبية يف ال�شرق االأو�شط

•• العني - الفجر

��ستقبل �ملركز �ل�طني لعل�م وتكن�ل�جيا 
�لف�ساء بجامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
للمالحة  �ل���ط��ن��ي��ة  �الإد�رة  م���ن  وف�����د�ً 
�ُسبل  " نا�سا" ملناق�سة  و�لف�ساء  �جل�ية 
و�لتعليمي يف جماالت  �لبحثي   �لتعاون 
��ستقبال  يف  كان  �لطرفني.  بني  �لف�ساء 
�ل���ف��د �ل���ز�ئ���ر �الأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت���ر �أحمد 
�لبحث  ل�س�ؤون  �مل�سارك  – �لنائب  م��ر�د 
�لعلمي- وعدد من �الإد�ريني و�ملهند�سني 
وتكن�ل�جيا  ل��ع��ل���م  �ل����ط���ن���ي  ب���امل���رك���ز 
�لف�ساء، حيث  تعّرف �ل�فد خالل ج�لته 
�الإم���ار�ت  ور�سالتها،  جامعة  على  تاريخ 
�لتعليمية  و�لبحثية،  �لتحتية  وبنيتها 
وجمم�عة  �أن�سطة  �لبحثية،  ومعاهدها 
�ل���ب���ح���ث و�ل���ت���ط����ي���ر �حل���ال���ي���ة، ع����الوة 
�لتي  �مل�ساريع  �أه��م  على  �طالعهم  على 

جماالت  يف  �مل��رك��ز  تط�يرها  على  يعمل 
�أحمد  �لدكت�ر  و�أك���د  �لف�ساء.  �كت�ساف 
من  ت��سلت  �الإم����ار�ت  جامعة  �أن  م���ر�د 
خالل �ملركز �ل�طني لعل�م وتكن�ل�جيا 
جمال  يف  م��ت��ق��دم  م���رك���ز  �إىل  �ل��ف�����س��اء 
�ملزيد  �إىل حتقيق  �لف�ساء وتطمح  عل�م 
و�الإرتقاء �إىل �الأف�سل، وذلك من خالل 
�لعاملية  �مل�ؤ�س�سات  بني  �مل�سرتك  �لتعاون 
لتبادل �خلرب�ت  �ملجال  ه��ذ�  �ل��ر�ئ��دة يف 
�لعلمية و�لتقنية ح�ل �أحدث �لتط�ر�ت 
و�أ�سار   . �لف�ساء  عل�م  بح�ث  جم��ال  يف 
�إىل �أن �ملركز ي�ساهم يف تعزيز دور جامعة 
بحثية  �أكادميية  ب�سفتها جهة  �الإم��ار�ت 
تدعم �خلطط �ال�سرت�تيجية للدولة يف 
جمال عل�م وتكن�ل�جيا �لف�ساء لي�سبح 
�ملنطقة.  �ل��ف�����س��اء يف  م��ر�ك��ز  �أه����م  �أح����د 
وي��خ��ت�����ص �مل���رك���ز مب���ج���االت: �الأب���ح���اث 
�الأول����ي���ة  ذ�ت  �مل���ج���االت  و�ل��ت��ط���ي��ر يف 

�ل���ط��ن��ي��ة م���ن خ���الل �ل��ت��م��ي��ز يف جمال 
عل�م �لف�ساء، و�لريادة يف جمال هند�سة 

وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا �ل��ف�����س��اء، وت��ق��دمي حل�ل 
مبتكرة للتحديات ذ�ت �ل�سلة، باالإ�سافة 

يف  �مل���������س����اه����م����ة  �إىل 
�مل�ستد�مة  و�لتنمية  �ل�طني  �القت�ساد 

�مل�ؤهلة  �لك��در  من  متميز  جيل  و�إع��د�د 
وبناء  �ل��ف�����س��ائ��ي��ة  �ل����رب�م����ج  وت���ط����ي���ر 

جمال  يف  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�������س���ر�ك���ات 
�لف�ساء.

•• اأبوظبي-الفجر

�أعلنت �سركة �أب�ظبي للخدمات �ل�سحية 
�لن�سخة  ��ست�سافة فعاليات  "�سحة" عن 
�لتغذية  ج��م��ع��ي��ة  م����ؤمت���ر  م���ن  �الأوىل 
�الأو�سط  �ل�سرق  يف  و�الأنب�بية  �ل�ريدية 
وملدة  �جل��م��ع��ة  �ل��ي���م   )MESPEN(
�إندك�ص  �سركة  �حلدث  وتنظم  �أي��ام.    3
لتنظيم �مل�ؤمتر�ت و�ملعار�ص، حيث �سيقام 
�مل�ؤمتر ح�س�رياً يف فندق ك�نر�د �أب�ظبي 

�أبر�ج �الحتاد.
�أكر  فيه  ي�سارك  �ل��ذي  �مل�ؤمتر،  ويهدف 
�ل�سركات  ك����ربى  م���ن  ���س��رك��ة   20 م���ن 
و�لدو�ئية  �ل�سريرية  بالتغذية  �ملخت�سة 
ت�سليط  �إىل  �الأو��������س�������ط،  �ل���������س����رق  يف 
�ل�سريرية  �لتغذية  �أهمية  على  �ل�س�ء 
وممار�ستها من قبل متخ�س�سي �لرعاية 
تغذية  ومتخ�س�سي  �أطباء  من  �ل�سحية 
وممر�سني  �سريرية   و�سيادلة  عالجية 
�لتغذية  وف����ئ��د  �أه��م��ي��ة  على  �لتاأكيد  و 
�ل���ري��دي��ة و�الأن��ب���ب��ي��ة يف ع���الج �ملر�سى 
طريق  عن  �لتغذية  ي�ستطيع�ن  ال  ممن 
و�سي�سارك  و�سحية.  طبية  الأ�سباب  �لفم 
يف �مل����ؤمت���ر �أك���ر م��ن 50 م��ت��ح��دث��اً من 
ملناق�سة  و�لتخ�س�سات  �ل����دول  خمتلف 
�لتغذية  جم����ال  يف  خم��ت��ل��ف��ة  م�������س��ي��ع 
علمية  جل�سة   60 خ��الل  من  �ل�سريرية 

وور�ص عمل.
وتعترب �لتغذية �ل�ريدية �إحدى �مل���سيع 
خالل  مناق�ستها  �سيتم  �لتي  �الأ�سا�سية 
�لغذ�ئية  �لعنا�سر  ت���ف��ر  حيث  �مل���ؤمت��ر 
و�أحما�ص  ك���رب����ه���ي���در�ت  م���ن  �ل�����س��ائ��ل��ة 
وفيتامينات  ده��ن��ي��ة  و�أح��م��ا���ص  �أم��ي��ن��ي��ة 
وم����ع����ادن وغ����ريه����ا، ومي���ك���ن �إع���ط���اوؤه���ا 
�جلهاز  ����س��ت��خ��د�م  ت��ع��ذر  ع��ن��د  للمر�سى 
�ل��ق��ادري��ن على  غ��ري  و�مل��ر���س��ى  �له�سمي 
خالل  من  �لغذ�ئية  �لعنا�سر  �مت�سا�ص 
�أو  �مل�ستمر   �ل��ت��ق��ي���ؤ  ب�سبب  �إم���ا  �الأم���ع���اء 
�ملع�ية  �الأم���ر�����ص  �أو  �ل�سديد  �الإ���س��ه��ال 
�الأنب�بية  بالن�سبة للتغذية  �أما  �ملختلفة. 
للتغذية  متط�رة  طريقة  باأنها  فتعرف 
يتم  �ل��ت��ي  �خل��ا���س��ة  �الأن��اب��ي��ب  با�ستخد�م 
�أو  �ل���ف���م  �أو  �إدخ���ال���ه���ا ع���ن ط����رق �الأن�����ف 
�لفتحات �جلر�حية لل��س�ل �ىل �جلهاز 
�له�سمي لتاأمني �لغذ�ء �خلا�ص باحلالة 
�لغذ�ئية  �مل��ك��م��الت  وي�����س��م��ل  �مل��ر���س��ي��ة، 

�ل�سائلة �خلا�سة بالتغذية �الأنب�بية. 
و�سيت�سمن �مل�ؤمتر �لعديد من �ملحا�سر�ت 
تتناول  �ل��ت��ي  �لعمل  وور���س��ات  و�ل��ب��ح���ث 
و�الأنب�بية  �ل���ري��دي��ة  �ل��ت��غ��ذي��ة  �أه��م��ي��ة 
�خلارجية  و�ل���ع���ي���اد�ت  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف 
تعزيز  �ساأنها  من  �لتي  �ملنزلية  و�لرعاية 
مم���ار����س���ات �ل��ت��غ��ذي��ة �ل�����س��ري��ري��ة د�خ���ل 
وخدمات  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  م���ؤ���س�����س��ات 

�لرعاية �الأولية و�ملنزلية.
و����س���رح���ت �ل����دك����ت�����رة ط���ي���ف �ل�������س���ّر�ج، 
رئ����ي���������ص م�������ؤمت������ر ج���م���ع���ي���ة �ل���ت���غ���ذي���ة 
�الأو�سط  �ل�سرق  يف  و�الأنب�بية  �ل�ريدية 
�لتنفيذي  و�مل����دي����ر   )MESPEN(
و�لطاقم  �ل�����س��ري��ري  �ل���دع���م  خل���دم���ات 
�ل���ط���ب���ي �مل�������س���ان���د يف ����س���رك���ة �أب����ظ���ب���ي 
"يهدف  "�سحة":  �ل�سحية  للخدمات 
ن�عه  م��ن  �الأول  يعترب  و�ل���ذي  م�ؤمترنا 
ت�سليط  �إىل  �الأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف 
�ملتط�رة  و�لعل�م  �لتقنيات  على  �ل�س�ء 
و�الأنب�بية  �ل���ري��دي��ة  �لتغذية  جم��ال  يف 
�أو  �مل�ست�سفيات  يف  �ملت��جدين  للمر�سى 

يف  �سع�بات  ي����ج��ه���ن  و�ل��ذي��ن  خارجها 
بالطريقة  �لفم  �لغذ�ء عن طريق  تناول 
�لطبي  ت�سخي�سهم  نتيجة  �لطبيعية، 
جتمعنا  خ��الل  وم��ن  �ملر�سية.  وحالتهم 
�ل��ط��ب��ي ه����ذ� ، و �ل����ذي ت��ع��اون��ا ف��ي��ه مع 
�لعديد من �جلمعيات و �لنقابات �لعلمية 
 ، �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف  �الخ��ت�����س��ا���ص  ذوي  و 
�سُن�ؤكد �أهمية ممار�سة �لتغذية �ل�سريرية 
�ملتخ�س�سني  ب��ني  �مل��ت��ق��دم��ة  ب��االأ���س��ال��ي��ب 
من  �حل��د  ملحاولة  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  يف 
�س�ء �لتغذية و�سمان نتائج تعايف و�سفاء 

�أف�سل للمر�سى"
عاي�ص،  وف�����اء  �ل���دك���ت����رة  ���س��رح��ت  ك��م��ا 

�لتغذية  جمعية  مل�ؤمتر  �مل�سارك  �لرئي�ص 
�الأو�سط  �ل�سرق  يف  و�الأنب�بية  �ل�ريدية 
للتغذية  �لعربية  �جلمعية  رئي�ص  ونائب 
"�سيمنح   : �لتكميلي  و�ل��ط��ب  �لعالجية 
�لتغذية  متخ�س�سي  كافة  هذ�  م�ؤمترنا 
�ل�سحية  �لرعاية  وخمت�سي  و�ل�سيادلة 
�مل�ست�ى  رفيع  م�ؤمتر  حل�س�ر  �لفر�سة 
ي���ن���اق�������ص �أه���م���ي���ة �ل���ت���غ���ذي���ة �ل����ري���دي���ة 
و�الأنب�بية يف �ملجاالت �لطبية �ملختلفة."

و�أ�سافت: "بالتز�من مع �مل�ؤمتر، �سنعمل 
لرب�مج  تدريبيتني  دورت��ني  تنظيم  على 
بالتغذية،  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل�����س��ت��د�م  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لكبد  �أم��ر����ص  يف  �لتغذية  "دعم  وه��م��ا 

و�لبنكريا�ص" و"نهج �لتعامل مع �أمر��ص 
لدى  �ملع�ية  و�لتغذية  و�لبنكريا�ص  �لفم 
�لبالغني"  و�سّرح �لدكت�ر �أ�سامة طبارة، 
�لتغذية  جمعية  مل�ؤمتر  �مل�سارك  �لرئي�ص 
�الأو�سط  �ل�سرق  يف  و�الأنب�بية  �ل�ريدية 
جمم�عة  ورئ���ي�������ص   )MESPEN(
�ل�سيدالنية:  لال�ست�سار�ت   )IVPN(
�الأوىل  �ل����دورة  ن�ست�سيف  �أن  "ي�سرنا 
م���ن م����ؤمت���ر ج��م��ع��ي��ة �ل�������س���رق �الأو����س���ط 
للتغذية �ل�ريدية و�الأنب�بية يف �أب�ظبي. 
للقاء  �حل��دث  �إىل  لالن�سمام  وندع�كم 
ك�كبة من �خلرب�ء �لعامليني و�ملتحدثني 
و�ل��ت�������س��ل م��ع ق��ر�ب��ة �أل���ف م�����س��ارك من 
���س��ي���ف��ر �مل�ؤمتر  �ل���ع���امل.  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
ف���ر����س���ة مم���ي���زة ل��ل��ت��ع��رف ع���ل���ى �أح�����دث 
�ل�سريرية  �ل��رع��اي��ة  جم��ال  يف  �لتقنيات 

و�لرعاية على �ملدى �لط�يل ."
�جلمعية  ب�����دع�����م  �مل�������ؤمت������ر  وي����ح����ظ����ى 
و�الأنب�بية  �ل�ريدية  للتغذية  �الأمريكية 
�الأوروب�����ي�����ة  )ASPEN(و�جلمعية 
�لغذ�ئي  و�لتمثيل  �ل�سريرية  للتغذية 
�لعربية  و�جل���م���ع���ي���ة   )ESPEN(
�لتكميلي  و�ل���ط���ب  �ل��ع��الج��ي��ة  ل��ل��ت��غ��ذي��ة 
�مل�سرية  و�جل���م���ع���ي���ة   )ASPCN(
 )ESPEN( للتغذية �ل�ريدية و�ملع�ية
�لفل�سطينيني  �لتغذية  �أخ�سائيي  ونقابة 
و�لتغذية  ل��ل��غ��ذ�ء  �الأردن����ي����ة  و�جل��م��ع��ي��ة 

ونقابة �أخ�سائيي �لتغذية يف لبنان.
�لعربية  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  ر���ّس��خ��ت  وق����د 
�ملتحدة مكانتها �ملتميزة يف طليعة �لدول 
م��ع��اي��ري وممار�سات  �أف�����س��ل  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 
فاأ�سبحت  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة 
�مل�ؤمتر�ت  ال�ست�سافة  �مل��ث��ال��ي��ة  �ل���ج��ه��ة 
بتط�ير  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �جل���دي���دة  و�مل���ع���ار����ص 
�لبح�ث �الإبد�عية و�لتقنيات �ل�سريرية، 
�ل�ريدية  �لتغذية  جمعية  م���ؤمت��ر  مثل 
و�الأن���ب����ب���ي���ة يف �ل�����س��رق �الأو�����س����ط. وقد 
�الإمار�ت  دول��ة  روؤي��ة  منحت خطة تنفيذ 
�الأول�ية   2040 للعام  �ملتحدة  �لعربية 
ل��ق��ط��اع �ل��رع��اي��ة �ل�����س��ح��ي��ة، ك��م��ا عرفت 
لل�سياحة  ج��ذب  ك�جهة  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
خمتلف  تقدميها  خ��الل  م��ن  �لعالجية 

�أ�سكال خدمات �لرعاية �ل�سحية.
�ملا�سي  �لعقد  خالل  �الإح�ساء�ت  وت�سري 
%27 يف  ب��ن�����س��ب��ة  م�����س��ت��م��ر  �رت���ف���اع  �إىل 
بقيمة  لديها  �ل�سحي  �الإن��ف��اق  �إج��م��ايل 
ت���ق���در ح���ال���ي���اً ب��ن��ح��� 60 م��ل��ي��ار دره���م 
على  �لطلب  �زد�د  فيما  �سن�ياً،  �إم��ار�ت��ي 
يف  �ملع�ية  و�الأنب�بية  �ل�ريدية  �لتغذية 
ب�سكل  و�أفريقيا  �الأو�سط  �ل�سرق  منطقة 
يف  �ل�����س���ق��ي��ة  قيمتها  ت��ق��در  �إذ  ت��دري��ج��ي 
�ل���ق��ت �حل���ايل ب��اأك��ر م��ن م��ل��ي��ار درهم 
�إم��ار�ت��ي م��ع ت���ج��ه معظم �الإن��ف��اق نح� 

�لتغذية �ل�ريدية.

يف اأم�شية �شعرية  ثقافية ملجل�س جا�شماريا الثقايف

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

�أم�سية  ويف  �ل�سنا�سي  م��رمي  �ل��دك��ت���رة  م��ن  ب��دع���ة 
�سعرية ملجل�ص جا�سماريا �لثقايف وبرعاية مطعم ل�ل� 
�ل�سدف يف �ل�سارقة ��ست�ساف فيها �ل�ساعر  �لعماين 
حممد �مل�سيخي   بح�س�ر نخبة من �لكتاب و�ملثقفني 

وعدد من �الإعالميني.
و�المتنان  �ل�سكر  بت�جيه  �أم�سيته  �ل�ساعر   و�أ�ستهل 
على  �لثقايف  جا�سماريا  �سال�ن  ل�ساحبة  و�لعرفان 
�الأم�سية  بهذه  للم�ساركة  دع���ت��ه  على  �ال�ست�سافة  
م�ؤكد�  �للقاء  بهذ�  �سعادته  عن  معربا  �ال�ستثنائية  
�أهمية هذه �للقاء�ت �لتي تعرف �جلمه�ر باملبدعني 

يف �الإمار�ت .
عقد  على  �لثقايف  جا�سماريا  جمل�ص  د�أب  وق��د  ه��ذ� 
وذلك  �ل�سنا�سية   ���س���ق  يف   �أ�سب�عية  �سبه  ل��ق��اء�ت 
على  للتعرف  �لثقافية  �ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه  مثل  الأهمية 
مت�جا  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�الأدب  �ل�سعر  ع�ساق  و  �مل��ب��دع��ني 
�مل�سيخي  حممد  �ل�ساعر  با�ست�سافة   �لثقايف  ن�ساطه 
جل�ساته  يف  متميز�   �سيفا  ليك�ن  عمان  �سلطنة  من 

�لثقافية �ملت���سلة بكافة �ملنا�سبات .
بع�ص  �مل�سيخي  حممد  �ل�ساعر  قر�أ  �الأم�سية  وخالل 
و�الجتماعي  �ل�طني  بني  ما  تن�عت  �لتي  ق�سائده 
و�لعاطفي، وقدم ل�حات �سعرية مميزة، ويف ق�سيدة 
ز�هر  »م�ستقبلك  �مل�����س��ي��خ��ي:  ق���ال  �ل�����س��الم��ة«  »م���ع 

و�أيامك زه�ر".. "و�هلل ي�سمح خط�تك كل �ساعة"..
مد�م �أنا عادي فال تلف ودور..
مع �ل�سالمة د�م تبغي �ل�د�ع..

�ل�سدق و�الإخال�ص و�لكذب و�لزور..

ما هن �س�ى فرق �ل�سرب عن ذر�عه..
جيتك غال و�حلب فاملهجة �أيدور..
ومن �سفت عينك قلت �سمعاً وطاعة

و�أن�سد �ل�ساعر �مل�سيخي  �لعديد من �ملقاطع �ل�سعرية 
ب�خالد  ق�سيدة  �أبرزها  ومن  �حل�س�ر  طلب  بح�سب 

�لتي قال يف مطلعها:
يف �سف �ب�خالد عي�ين فدوه      

                                              �هلل ي�سلم روحه وطارّيه
يف حبه �لبيتني ما يكفني

                                         �حلب �أ�سمى عاطفه روحُيه  

وت��خ��ل��ل �الأم�����س��ي��ة ف��ت��ح ب���اب �حل������ر �أم�����ام  �حل�س�ر 
للجمه�ر  يعر�ص  ما  ح���ل  ثقافية  م���سيع  ملناق�سة 
�لذين  �لفنانني  بع�ص  ب����اأد�ء  ملحن  �أدب���ي  ن��ت��اج  م��ن 
�لتي يتم  �الأدبية و�لق�سائد   �لن�س��ص  يكتب�ن من  

جتاهل ذكر كاتبها .
وجد�نية  �سعرية  بق�سيدة   �جل�سي  و�ئ���ل  و���س��ارك   
�أحبك  وق�سيدة  �لرحيل  ق�سيدة  �سحر حمزة  و�ألقت 
ي��ا وط��ن��ي �ل��ث��اين و����س���ارك  �الإع���الم���ي ع��ل��ي دول���ة يف 
عر�ص  ج��ان��ب  �إىل  �الأدب��ي��ة  ن�س��سه  م��ن  مقتطفات 
�إبد�عات بع�ص �حل�س�ر مثل كتاب جمل وعرب و�أ�سعار 
ل��ل��ك��ات��ب��ة ج��م��ي��ل��ة ن�����س��ر   م���ن �حل�����س���ر و�مل�ساركني 

باالأم�سية  .
م�ساركة  �الأم�سية  بتنظيم  �جلميع  �أ���س��اد  �خل��ت��ام   يف 
جا�سماريا  جمل�ص  جم��ري��ات   ملتابعة  فيها  �جلميع 
�لثقايف �لذي يعقد �أم�سيات دورية وي�ست�سيف �لعديد 
كافة  م��ن  و�لفنانني  و�ل�سعر�ء  و�الأدب����اء  �لكتاب  م��ن 

�لدول �لعربية و�الأجنبية .

لتطوير برامج تدعم البحث العلمي والتبادل الأكادميي والثقايف

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

وقعت �جلامعة �لكندية دبي مذكرة تفاهم مع جامعة وند�س�ر 
�لكندية لتاأ�سي�ص عالقات تعاون جديدة متتد عرب �لقار�ت يف 
�التفاقية  و�ست�سهد  �لعلمي.  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  جم��ال 
�لتي متتد على مد�ر خم�ص �سن��ت تعاون �مل�ؤ�س�ستني يف تط�ير 

بر�مج تدعم �لبحث �لعلمي و�لتبادل �الأكادميي و�لثقايف.
�لبكال�ري��ص  درج���ة  يف  جامعًيا  ب��رن��اجًم��ا   190 خ��الل  م��ن 
وند�س�ر  ج��ام��ع��ة  �ستقدم  �ل��ع��ل��ي��ا،  ل��ل��در����س��ات  ب��رن��اجًم��ا  و65 
جمم�عة و��سعة من �لفر�ص للطالب و�لباحثني من �جلامعة 
�أن تعزز �التفاقية تبادل �لباحثني  �لكندية دبي. ومن �ملت�قع 
الأع�ساء  �لتبادل  فر�ص  ت�فري  مع  �س��ء  حد  على  و�لد�ر�سني 
هيئة �لتدري�ص لكال �مل�ؤ�س�ستني. كما �ستدعم �التفاقية �مل�ساريع 
�لبحثية �مل�سرتكة يف �ملجاالت ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك باالإ�سافة 

�إىل تبادل �ملعل�مات و�الأدو�ت �لبحثية.
�لكندية  �جلامعة  عن  نيابة  �لتفاهم  مذكرة  على  �لت�قيع  مت 
�الأمناء  جمل�ص  رئي�ص  ون��ائ��ب  �جلامعة  رئي�ص  قبل  م��ن  دب��ي 
�لربوف�س�ر: كرمي �سّلي، �لذي �سرح: "ي�سعدنا �أن ن��سع �سبكتنا 
هذه  خ��الل  م��ن  �لكندية  �الأك��ادمي��ي��ة  �ل�سر�كات  م��ع  �ملتنامية 
طبيعي  حتالف  هذ�  وند�س�ر.  جامعة  مع  �جلديدة  �التفاقية 
�إىل  ونتطلع  �لعايل،  للتعليم  �مل�سرتكة  �لعاملية  نظرتنا  يعك�ص 

��ستك�ساف �لفر�ص �لتي �سي�فرها هذ� �لتعاون ".
�إقليمياً وعاملياً، حيث  تعترب جامعة وند�س�ر م�ؤ�س�سة م�ساركة 
16000 طالب وتقع يف و�حدة  �أكر من  ت�ست�عب �جلامعة 
جمم�عة  �مل�ؤ�س�سة  تقدم  ثقافًيا.  تن�ًعا  كند�  م��دن  �أك��ر  من 
متن�عة من �لرب�مج عرب جمم�عة و��سعة من �لتخ�س�سات، 
من �إد�رة �الأعمال و�لعل�م و�لهند�سة �إىل �ملجاالت �ملتخ�س�سة 

مثل حركية �الإن�سان.

وقع مذكرة �لتفاهم نيابة عن جامعة وند�س�ر رئي�ص �جلامعة 
ونائب رئي�ص جمل�ص �الأمناء �لدكت�ر: روبرت ج�ردون ، �لذي 
و�لعمل يف عامل  للعي�ص  �لطالب  ُيعد  �ل��دويل  "�لتعليم  ق��ال: 
دبي  �لكندية  �جلامعة  م��ع  �سر�كتنا  �ست�فر  �ل��ع���مل��ة.  ت�س�ده 
عنها  يبحث  �لتي  و�ملهار�ت  �لكفاء�ت  لبناء  �لفر�سة  للطالب 
�لي�م  ب�سكل متز�يد  �ملرت�بطة  �القت�ساد�ت  �لعمل يف  �أ�سحاب 

."
تعمل هذه �التفاقية على ت��سيع �سبكة �جلامعة �لكندية دبي 
ل�سر�كات �لتعليم �لعايل �لدولية، و�لتي متتد عرب �لعامل من 
�سبكة  تعك�ص  �آ�سيا.  �سرق  جن�ب  �إىل  لكند�  �لغربي  �ل�ساحل 
�ل�سر�كات �ملت��سعة للجامعة مع �مل�ؤ�س�سات ذ�ت �ل�سهرة �لعاملية 
�سمعتها �لدولية �ملتنامية، و�لتي مت �العرت�ف بها يف ت�سنيف 
�مل�ؤ�س�سة  و�سع  مت  عندما  للجامعات  �لعاملي   QS  2022

�سمن �أف�سل %2 من �جلامعات يف جميع �أنحاء �لعامل.
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اأكرث  اأن ي�شري يف بع�س الأحيان اإىل م�شكلة  اأن ال�شداع ميكن  على الرغم من 
اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  الوا�شحة  الأ�شباب  من  الكثري  هناك  اأن  اإل  خطورة، 

حدوثه.
و�شواء  خمتلفة.  بقوة  الراأ�س  من  خمتلفة  اأجزاء  ال�شداع  ي�شيب  اأن  وميكن 
�شعرت باأمل يف راأ�شك بالكامل اأو كان هناك بقعة واحدة �شعبة ل تتزحزح، 
يو�شي اأحد اخلرباء بعالجات ب�شيطة ميكن اأن ت�شاعد يف تخفيف العالمات 
"ال�شداع   ،Boots يف  ال�شيادلة  كبري  دونوفان،  مارك  املنزل.وقال  يف  املوؤملة 
م�شكلة �شائعة يعاين منها معظم النا�س يف حياتهم. وميكن اأن ت�شتمر غالبا ما 

بني 30 دقيقة وعدة �شاعات، وميكن عالجها يف املنزل".

�سي�عا  �الأك���ر  �الأ���س��ب��اب  ت�سمل  �أن  "ميكن  دون���ف��ان:  و�أ���س��ار 
من  �لكثري  و�سرب  و�الإج��ه��اد،  �إنفل�نز�،  �أو  ب��رد  نزلة  لل�سد�ع 

�لكح�ل،
كافية  كمية  �سرب  ب�سبب عدم  و�جلفاف  �لب�سر،  وم�ساكل يف   
من �ل�س��ئل، وعدم تناول وجبات منتظمة، وو�سعية �جلل��ص 
و�لدورة  بانتظام لفرتة ط�يلة جد�  �مل�سكنات  وتناول  �ل�سيئة، 

�ل�سهرية �أو �أثناء �نقطاع �لطمث".
�س�ء  تزيد من  �أن  �أن هناك ع��مل ميكن  ذل��ك،  و�الأ���س����أ من 
حالة �ل�سد�ع �مل�ؤمل، حيث يق�ل دون�فان: "هناك �لعديد من 
�إىل تفاقم �ل�سد�ع مبا يف  ت���ؤدي  �أ�سباب منط �حلياة �لتي قد 
ذلك على �سبيل �ملثال ال �حل�سر �الإجهاد و�س�ء �لن�م و�جلفاف 
يف  �ل�����س��د�ع  ت�سبب  و�إذ�  �ل�سا�سات.  �أم���ام  ط���ي��ل  وق��ت  وق�ساء 
�ملفيد  من  يك�ن  فقد  �لي�مية،  �الأن�سطة  يف  م�سكالت  ح��دوث 
�إىل تفاقم  ي���ؤدي  �لع��مل قد  �أي من هذه  �إذ� كان  حتديد ما 

�مل�سكلة."
يف  ت�ساعد  �أن  ميكن  �لتي  �لفعالة  �لعالجات  دون�فان  و�سارك 

تخفيف �ل�سد�ع �لعنيد �ل�سائع:

- اإدارة الجهاد

وقتا  وخ��ذ  �لت�تر  وتقليل  �إد�رة  كيفية  "تعلم  �خلبري:  �أو�سح 
لال�سرتخاء، الأن �لت�تر ميكن �أن يجعل �ل�سد�ع �أ�س��أ".

- الرتطيب اجليد
�لتاأكد من �أنك ت�سرب كمية كافية من �ملاء ميكن �أن ي�ساعد يف 
جتنب �ل�سد�ع الأن نق�ص �ل�س��ئل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �مل�سكلة.

�مل����اء يف نف�ص  ل���الإف���ر�ط يف  وم���ع ذل����ك، لي�ست ه��ن��اك ح��اج��ة 
�ل�قت.

- امل�شكنات املعتدلة
�لبار��سيتام�ل  �ملعتدلة مثل  �مل�سكنات  "تناول  وقال دون�فان: 

و�الإيب�بروفني، �إذ� كان ذلك منا�سبا لك".

- احل�شول على ق�شط كاف من الراحة اإذا كنت م�شابا 
بالإنفلونزا اأو الزكام.

�إذ� كان �ل�سد�ع م�سح�با باأعر��ص �أخرى ت�سري �إىل �الإنفل�نز� 
�أو �لزكام، 

لل�سماح  �لر�حة  ق�سط من  على  ي�ستحق �حل�س�ل  �الأم��ر  ف��اإن 
جل�سمك بالتعايف.

هل ميكن اأن ي�شري ال�شداع اإىل �شيء اأكرث خطورة؟
�أو  �مل�ستمر  �ل�����س��د�ع  ي��ك���ن  �أن  "ميكن  دون���ف��ان:  �ل�سيد  ق��ال 
�أكرب،  �أع��ر����ص م�سكلة �سحية  �أح��د  �الأح��ي��ان  بع�ص  �ملتكرر يف 
�إذ� مل  �لعام  �لطبيب  روؤي��ة  �ملهم  �أن��ه من  �ل�سبب يف  وه��ذ� ه� 

ت�ساعد �مل�سكنات، �أو ��ستمر �ل�سد�ع يف �لع�دة �أو تفاقم".
"يف كثري من �الأحيان" على تخفيف  ومع ذلك، �ستك�ن قادر� 

�مل���ن���زل، ح��ي��ث يك�ن  �ل�����س��د�ع يف 
�سد�ع �لت�تر �سببا �سائعا.

�أن��ع �ل�سد�ع  �أكر  "�سد�ع �لت�تر ه�  �أن  وخل�ص �خلبري �إىل 
�سي�عا وغالبا ما ينتج عن �الإجهاد و�جلفاف و�سعف �ل��سعية 

�أو تخطي �ل�جبات.
وميكن عالج �سد�ع �لت�تر با�ستخد�م م�سكنات �الآالم �ملعتدلة 

منا�سبا  ذل��ك  ك��ان  �إذ�  �لبار��سيتام�ل،  �أو  �الإي��ب���ب��روف��ني  مثل 
لك.

على  ح�س���������لك  من  �لت�������اأكد  �أي�س�������ا  �مله�����م  "من  و�أو�س������ح: 
�لت�تر  ن���������م منتظم، وحاول �ال�سرتخاء للم�ساعدة يف تقليل 
و�سمان �حلفاظ على رط�بتك جيد� عن طريق �سرب �لكثري 

من �ملاء.

اأ�شباب عديدة قد توؤدي اإىل تفاقهمه

اأربع ن�شائح ب�شيطة لتخفيف ال�شداع منزليا

يف بحث ُن�سر يف Nature Aging، فح�ص علماء من 
�ململكة �ملتحدة و�ل�سني بيانات ما يقارب 500 �ألف بالغ 
ترت�وح �أعمارهم بني 38 و 73 عاما من �لبنك �حلي�ي 

يف �ململكة �ملتحدة.
�لعقلية  و�سحتهم  ن�مهم  �أمن���اط  ع��ن  �مل�سارك�ن  و�ُسئل 

وعافيتهم، و�سارك�� يف �سل�سلة من �الختبار�ت �ملعرفية.
و كانت بيانات ت�س�ير �لدماغ و�لبيانات �جلينية متاحة ملا 

يقرب من 40 �ألفا من �مل�ساركني يف �لدر��سة.
و�لقليل جد�  �ملفرط  �لن�م  �أن كال من  �لدر��سة  ووج��دت 
منه مرتبط ب�س�ء �الأد�ء �ملعريف و�ل�سحة �لعقلية، مبا يف 
�أن �حل�س�ل على ق�سط  ذلك �لقلق و�الكتئاب. كما يبدو 

ثابت من �لن�م مفيد �أي�سا.
�أو قليال يح�سل�ن على  و�الأ�سخا�ص �لذين يغف�ن كثري� 
نف�سية  �لتفكري، ولديهم �سحة  �ختبار�ت  �أق��ل يف  درج��ات 

�أ�س��أ وي��جه�ن خماطر �أعلى من �خلرف.
�لطب  ق�سم  من  �ساهاكيان،  باربر�  �لربوفي�س�رة  وقالت 
عن  فيها  تبتعد  �ساعة  "كل  كامربيدج:  بجامعة  �لنف�سي 

�أن �لعمليات  �سبع �ساعات تزد�د �س�ء�. ومن �ل���سح جد� 
�لتي جتري يف دماغنا �أثناء �لن�م مهمة جد� للحفاظ على 

�سحتنا �جل�سدية و�لعقلية".
و�أ�سافت �أن �حل�س�ل على ق�سط جيد من �لن�م ليال مهم 
يف جميع م��ر�ح��ل �حل��ي��اة، ول��ك��ن ب�سكل خ��ا���ص م��ع تقدم 

�لعمر، "�أعتقد �أنه ال يقل �أهمية عن ممار�سة �لريا�سة".
�ل�سن ميكن  لكبار  �لن�م  لتح�سني  "�إيجاد طرق  وتابعت: 
مل�ساعدتهم يف �حلفاظ على �سحة  �أم��ر� حا�سما  �أن يك�ن 

عقلية جيدة وجتنب �لتده�ر �ملعريف".
و�أ�سار �لباحث�ن �إىل �أن �لن�م �ملنتظم دون �ساعات متاأخرة 
على  للحفاظ  �الأف�سل  ه���  �لباكر  �ل�سباح  �أو  �لليل  م��ن 

عقلك حاد�.
غف�ة  بعد  بالر�سا  �لبع�ص  ي�سعر  ح��ني  يف  �أن���ه  وت��اب��ع���� 
�أنف�سهم  �سحب  �الآخ��ر  �لبع�ص  على  يتعني  بينما  ق�سرية 
م��ن �ل��ف��ر����ص يف �ل�����س��ب��اح، ف���اإن �سبع ���س��اع��ات ه��ي قاعدة 

جيدة.
 Nature جملة  يف  �ساهاكيان  �لربوفي�س�رة  و�أو�سحت 

�لدماغ. ينظف  �لعميق  �لن�م  �أن   Aging
ل��ل��ج�����س��م باالت�سال  ل��ي��ال  �ل��ع��م��ل  �ل��ت���ق��ف ع���ن  وي�����س��م��ح 
و�إ�سالح �الأع�ساب لتخزين �لذكريات و�إز�لة �لربوتينات 

�لتي ميكن �أن ترت�كم وت�سبب �ل�سرر.
�الأ�سخا�ص  ف��اإن  لذ�  يحدث،  حتى  �ساعات  هذ�  وي�ستغرق 

�لذين ال ينام�ن ب�سكل كاف يفقدون �لف��ئد.
وتعني �لتغري�ت �لهرم�نية �أن �لكثري من �لنا�ص يجدون 

�سع�بة �أكرب يف �لن�م ط��ل �لليل مع تقدمهم يف �ل�سن.
ل��ك��ن �ل���ن����م �أم����ر ح��ي���ي جل��م��ي��ع �الأع���م���ار وت���ق����ل هيئة 
�أن  �لبالغني يجب  �إن جميع  �ل�طنية  �ل�سحية  �خلدمات 

يح�سل�� على �سبع �ساعات على �الأقل يف �لليلة.
ف���د�ن يف  وق��ال �لربوفي�س�ر جيان فنغ فينغ من جامعة 
�ل�سني، وه� م�ؤلف م�سارك يف �لدر��سة: "تبدو �الأ�سباب 
�لتي جتعل كبار �ل�سن يعان�ن من قلة �لن�م معقدة. �إنهم 
�أدمغتنا.  وبنية  �جليني  �لرتكيب  م��ن  مبزيج  م��ت��اأث��رون 
ت�سبب  �لن�م  كرة  �أو  �لن�م  قلة  �أن  فكرة  حتليلنا  ويدعم 

م�ساكل �إدر�كية".

درا�شة حتدد �شاعات النوم املثالية من منت�شف العمر اإىل ال�شيخوخة
يلعب النوم دورا مهما يف متكني الوظيفة الإدراكية واحلفاظ على �شحة نف�شية جيدة. كما اأنه ي�شاعد يف احلفاظ على �شحة 

الدماغ عن طريق اإزالة النفايات.
ومع تقدمنا يف ال�شن، غالبا ما نرى تغريات يف اأمناط نومنا، مبا يف ذلك �شعوبة النوم والبقاء نائمني، وانخفا�س كمية ونوعية 

النوم. وُيعتقد اأن ا�شطرابات النوم هذه قد ت�شاهم يف التدهور املعريف وال�شطرابات النف�شية لدى كبار ال�شن.
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MOJAU_2022- 0064695 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

�مل�ؤ�س�سة  ميلك  �جلن�سية  �ردين   - �سحاده  م�سطفى  حممد  تي�سري  حممد   / �ل�سيد  باأن  للجميع  معل�ما  ليكن 
�لفردية ب�كيل خدمات �مل�سماه )�مل�ؤ�س�سة �خلما�سية مل��د �لبناء( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مب�جب رخ�سة 
حممد  �ل�سيد/  ويرغب  حيث   %  100 جتارية رقم )113409( يرغب بالتنازل و �لبيع عن كامل ن�سيبه 
تي�سري حممد م�سطفى �سحاده - �ردين �جلن�سية - يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�سته �لبالغة )%100( 
بن�سبة )75%( وذلك �إىل �ل�سيد / غ�سان حممد تي�سري حممد �سحاده ، �ردين �جلن�سية كما ويرغب �ل�سيد / 
حممد تي�سري حممد م�سطفى �سحاده - �ردين �جلن�سية - يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�سته �لبالغة )100( 
بن�سبة )25%( وذلك �إىل �ل�سيد حمم�د حممد تي�سري حممد �سحاده - �ردين �جلن�سية. تعديالت �خرى :- ثم 
تغيري �ل�سكل �لقان�ين من )م�ؤ�س�سة فردية( �إىل )�سركة ذ�ت م�س�ؤولية حمدودة(  - مت تغيري �ال�سم �لتجاري من 
)�مل�ؤ�س�سة �خلما�سية مل��د �لبناء( �إىل )�مل�ؤ�س�سة �خلما�سية مل��د �لبناء ذ م م(. وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( 
من �حكام  �لقان�ن �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم 
و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
MOJAU_2022- 0064607 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

و�ل�سيد  �جلن�سية  بنغالدي�سي   - �سيل  �س��سيل  �سيل  �ل�سيد/��سي�ص  بن  للجميع  معل�ما  ليكن 
خدمات  ب�كيل  مهنية  �أعمال  �سر�كة  ميلكان  �جلن�سية  بنغالدي�سي   - �سيل  دونا  �سيل  �وتفل   /
جتارية  رخ�سة  مب�جب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �حلالقة(  �ل�سن�بر  )�سال�ن  �مل�سماة 
يف  �جلن�سية  بنغالدي�سي   - �سيل  �س��سيل  �سيل  ��سي�ص  �ل�سيد/  ويرغب   )524276( رقم 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )60 %( وذلك �إىل �ل�سيد/ �ومتال �سيل دهانا �سيل 
�لقان�ن �الحتادي رقم  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   بنغالدي�سي �جلن�سية. وعمالبن�ص 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �س�ف يتم 
�لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
MOJAU_2022- 0064840 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�لبيع  ، �جلن�سية م�سر ترغب يف  �لنجار  �سعاد حممد حممد   / �ل�سيدة  باأن  للجميع  ليكن معل�ما 
 – على  : هند حمدى عبد�حلميد  �ل�سيدة  �ىل  ذلك  25% و  �لبالغة  كامل ح�ستها  و�لتنازل عن 
�لبيع  يف  يرغب  م�سر  �جلن�سية   ، �بر�هيم  �سعد  �بر�هيم  حمم�د   / �ل�سيد  وكذلك  م�سر  �جلن�سية 
 – على  عبد�حلميد  حمدي  هند   : �ل�سيدة  �ىل  ذلك  و   25% �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  �لتنازل  و 
مب�جب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �لبلد(  و�سط  )خمبز  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  م�سر  �جلن�سية 
تعديالت  بال�سارقة.  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )782034( رقم  �مل�سماة  رخ�سة 
�أخرى �ن�سحاب �سريك / �سركاء.  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �الحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �س�ف يتم 
�ي �عرت��ص  تاريخ هذ� �العالن فمن لديه  ��سب�عني من  بعد  �ليه  �مل�سار  �لت�سديق  على �الجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
MOJAU_2022- 0064742 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معل�ما للجميع من �ل�سيد / معاذ حمم�د �ل�سيخ �س�ري �جلن�سية ميلك �مل�ؤ�س�سة �لفردية ب�كيل خدمات 
�ل�سارقة مب�جب رخ�سة جتارية رقم )787816(،  تاأ�س�ست بامارة  �ل�سام(  و�لتي  �مل�سماه )مطعم عبق ديار 
ويرغب �ل�سيد/ معاذ حمم�د �ل�سيخ �س�ري �جلن�سية ، يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )%100( 
و ذلك �إىل �ل�سيدة / فالرييا ن�سار - �وكر�نية �جلن�سية - تعديالت �خرى :- مت تغيري �ل�سكل �لقان�ين من 
)م�ؤ�س�سة فردية ب�كيل خدمات( �إىل )�سركة �ل�سخ�ص �ل��حد ذ م م ( - مت تغيري �ال�سم �لتجاري من )مطعم 
عبق ديار �ل�سام(  �إىل )مطعم عبق ديار �ل�سام ذ م م �سركة �ل�سخ�ص �ل��حد(. وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام  �لقان�ن �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن 
للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي 

�عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فجر ال�سرق لالإن�ساءات - ذ م م   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001788/ 

�إىل �ملحك�م عليه : فجر �ل�سرق لالإن�ساء�ت - ذ م م 
 �لعن��ن : �إمارة �ل�سارقة - منطقة �ملجاز �ملجاز 1 �سارع �لك�رني�ص بناية رقم  344 هاتف رقم 06550950

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ بي �ر �سي �أر�بيا - �ص ذ م م يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحك�م له �ملذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطل�ب   تنفيذه كاالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف 1317041.0 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ �إعالنك / 
�إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�س�ر جل�سة ي�م - �مل��فق 
�إجر�ء�ت  �أمام �ملحكمة �ملذك�رة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك  �ل�ساعة -   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000808 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �ل�س�مرية تاورز  
جمه�ل حمل �الإقامة :   

�أمام  �سباحا   8:30 �ل�ساعة   2022/5/11 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  �نت 
مكتب �إد�رة �لدع�ى حمكمة عجمان �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم 
وتقدمي  معتمد،  وكيل  ب���سطة  �و  �سخ�سيا   )4 رقم  �لدع�ى  مدير  )مكتب 
�مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال  مذكرة ج��بية على �لدع�ى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدع�ى �ملذك�ر رقمها 

�عاله - ب��سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/4/19 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف م�ساألة حل

جاك�ب ماريتيم �ملحدودة.
 �إىل جميع د�ئني ومطالبي �سركة JACOB MARITIME LTD ، وهي �سركة وجميع منحلة �الأ�سخا�ص �ملعنيني : 
يرجى مالحظة �أن �سهادة حل �سركة .JACOB MARITIME LTD ، وهي �سركة منظمة حتى �الآن على �لنح� 

�ل��جب وقائمة مب�جب ق��نني جمه�رية جزر مار�سال ، مع عن��نها �مل�سجل
تقدميه  مت   ،  MH  96960  ، �أجلتيك ، ماج�رو ، جزر مار�سال  �أجلتيك ، جزيرة  يف جممع تر��ست ك�مباين ، طريق 
�ملقدمة  �حلاالت  هذه  مثل  يف  للقان�ن  وفقا  و�أنه   ،  2022 �أبريل   7 يف  �ل�سركات  م�سجل  �إىل  �ل��جب  �لنح�  على 
�ل�سركة  �سد  ومطالبهم  وح�ساباتهم  مطالباتهم  تقدمي  �ل�سركة  �سد  و�ملطالبني  �لد�ئنني  جميع  على  يتعني   ، و�ملقدمة 
�ملايل  دبي  25، مركز  �لطابق   ، �ل�سرقي(  )�ملدخل  تاور  �أنديك�ص  �سميث  ريد   c/0 �إىل مديريها يف  و�لتف�سيل  �لكتابة  يف 
،mborye@reedsmith.com : لعاملي ، �ص.ب. 506548 ، جهة �الت�سال: ماري ب�ري ، �لربيد �الإلكرتوين� 

�لهاتف: 6361 709 4 971+، يف �أو قبل 6 ن�فمرب 2022. جميع �ملطالبات و�لطلبات �لتي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 
�التفاقية �سيتم حظرها م�سبقا فيما يتعلق مبمتلكات و�أ�س�ل �مل�ؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.

�إخالء �مل�س�ؤولية : ال ي�سكل تقدمي هذ� �الإ�سعار �عرت�فا من قبل �مل�ؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص ه� د�ئن منا�سب �أو مدعي ، وال 
يج�ز �إحياء �أو جعل �ساحلا �أو يعمل كاإقر�ر ب�سحة �أو �لتنازل عن �أي دفاع �أو م�ساد �ملطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �سد 
�أ�سبحت غري  �أو  تقادم  قان�ن  �أي  و�لتي مت حظرها مب�جب  �أو م�ساهميها،  �أو م�س�ؤوليها  �أو مديريها  �أ�س�لها  �أو  �ل�سركة 

�ساحلة الأي �سبب ، �أو فيما يتعلق بامل�ؤ�س�سة �أو مديريها �أو م�س�ؤوليها �أو م�ساهميها ، لديك �أي دفاع �أو دع�ى م�سادة.

اإعـــــــــــــــــالن 
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اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 7894/2020/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظ�رة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
�ملنفذ به وقدره )3295885 درهم( �سامال  �ملبلغ  ، ب�سد�د  �أد�ء  �أمر   2020/3692 �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم  م��س�ع 

للر�س�م و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: هيمانت فينكاتار�ماين اللير�ج - عن��نه : �إمارة دبي / �سارع �ل�سيخ ز�يد / منطقة �ملركز �لتجاري �الوىل  / �بر�ج لطيفة / �لطابق 

)36( / مكتب رقم )3601( / هاتف : 043521131 / فاك�ص : 043521132 / مكاين : 2684890630  
وميثله : حممد مرت�سى يعق�ب مرت�سى برهان �لها�سمي  

نا�سر  بن  �ل�سركال )ملك عي�سى  بناية   / ب�ر�سعيد  �سارع   / دي��رة   / دب��ي  �إم��ارة   : - عن��نه  �لدين  �لعابدين خاجاه حمي  زي��ن   : �إعالنه  �ملطل�ب 
 -  3247294464  : م��ك��اين   / دب��ي   52056 ب  ���ص   /  0558995069  /042550201  : ه��ات��ف   /204 رق��م  مكتب   / �ل�����س��رك��ال( 

info@oceanmasters.co  -  042550201  -  0558995069
م��س�ع �الإعالن : �ملنفذ �سده : �و�سن ما�سرت )ذ م م( - �أنه يف ي�م �الربعاء �مل��فق 2022/5/25 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية 
�ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �مل��سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى م�قعها �الإلكرتوين 
20% من �لثمن �ال�سا�سي قبل دخ�ل �ملز�يدة  ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �مل��عيد �ملبينة باملادة 301 من 
قان�ن �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�سرة �لتالية لر�س�م �ملز�د ب�سرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يق�م باإيد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : ن�ع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم 

�الر�ص 568 - �مل�ساحة : 931.08 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )7،000،000( درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ ف�ر� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 2593/2022/207 تنفيذجتاري
�ملنظ�رة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  2021/584 جتاري جزئي،  �لدع�ى رقم  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  م��س�ع 
)186780.15 درهم( �سامال للر�س�م و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ : �ل�سفينة �لذهبية لتجارة �لعدد �حلديدية - ذ م م  
عن��نه : �الإمار�ت - �إمارة �ب�ظبي - �ملطار - �سارع �لك�رني�ص - مبنى بناية عمري بن ي��سف - �سقة �لثاين 23 - مقابل 

�ل�س�ق �ملركزي �جلديد نف�ص بناية �لر�سا�سى  
�ملطل�ب �إعالنه : 1 - �لبنا للهند�سة �ص ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

م��س�ع �الإعالن : قد �أقام عليك��� �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 186780.15 
ر�س�م خلزينة �ملحكمة.  درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باالإ�سافة �ىل مبلغ  

ي�ما من   15 �ملذك�ر خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 - دب��ي   - باملنطقة �حل��رة جلبل على   - و�لكائنة  رق��م )40907(  �س�لي��سنز رخ�سة  �إي��ه يف   / �ل�سركة 
1212 و�ملرخ�سة لدى �ملنطقة �حلرة  �يه  �ر  دول��ة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة - مكتب رقم �ف زد جي 
جلبل على. مب�جب هذ� يعلن �مل�سفى �لق�سائي �حمد جا�سم �لعبدويل بت�سفية �ل�سركة �ملذك�رة �عاله 
مب�جب �حلكم �ل�سادر من حماكم دبي يف �لدع�ى رقم 3514 ل�سنة 2020 جتاري جزئي وعلى من 
لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفى �ملعني يف �لعن��ن �لتايل م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 
و�الأور�ق �لثب�تية �مل�ؤيدة ملطالبته، وذلك يف خالل 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن على �لعن��ن 

�ملبني �أدناه �أو �الت�سال ب� : �مل�سفى / �حمد جا�سم عبيد �لعبدويل
��سم �ملكتب : مركز �خلليج للمحا�سبة و�لتدقيق - حما�سب�ن قان�ني�ن وم�ست�سارون )دبي - �خلبي�سي - 
بناية �لعبدويل - مكتب رقم M / 104 ميز�نني - �سارع �سالح �لدين - نف�ص بناية معر�ص �سري�ميك 

ر�أ�ص �خليمة �ص.ب 1450 دبى(
هاتف رقم : 042684700

gulfaudt@eim.ae : لربيد �اللكرتوين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتي ترد بعد �نتهاء فرتة �ال�سعار و�ملحددة ب� 45 ي�ما

�مل�سفى �لق�سائي 
�حمد جا�سم �لعبدويل

ا�سعار ت�سفية
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مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0009701 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملحك�م عليه حممد �مري �سهيل حممد مر�سلني ، �لعن��ن : 9428538

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/03/08 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدع�ى 
�ملذك�رة بالرقم �أعاله ل�سالح / �أجرة �ل�سارقة ذ.م.م  و بالتايل:

�حلكم
�ملدعية  �إىل  ي���ؤدي  ب��اأن  عليه  �ملدعى  �إل��ز�م  �أوال:  �ملحكمة مبثابة �حل�س�ري:-  حكمت 
درهم  وت�سع�ن  وت�سعة  �ألفا” ومائة  ت�سعة ع�سر  دره��م(  وق��دره )19199.31  مبلغ 
�أال  وفل�31��ص( و�لفائدة ب��قع 4% من تاريخ قيد �لدع�ى وحتى متام �ل�سد�د على 

تزيد عن �أ�سل �ملبلغ �ملق�سي به.
ثانيا: �إلز�م �ملدعى عليه بالر�س�م و�مل�سروفات.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإخطار عديل   

MOJAU_2022- 0061882 رقم املعاملة
�ملخط�ر : عبد �هلل حممد �ل�سيد مهر�ن - م�سر �جلن�سية و�حمل ه�ية رقم )784196614353835( 
ب�سفتي مالك �لرخ�سة �مل�سماه / عبد �هلل مهر�ن ملقاوالت �لتك�سية و�الر�سيات - �ملرخ�سة برقم )538331( 

و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة
�لعن��ن : �ل�سارقة �ب��سغارة / �سارع �مللك عبد �لعزيز / مكتب رقم 105 - هاتف رقم : 0504447102

رقم  ه�ية  بطاقة  ويحمل  �جلن�سية  �الإم����ار�ت   - �لرئي�سي  حممد  �هلل  عبد  �إب��ر�ه��ي��م  عي�سى   : �إل��ي��ه  �ملخطر 
)784199125072423( �لعن��ن : �ل�سارقة - هاتف رقم : 0508644244

م��س�ع �الخطار : �إ�ستدعاء للح�س�ر �أمام د�ئرة �لتنمية �القت�سادية لالمتام بع�ص �الجر�ء�ت
�ليه  �ملخطر  �أن  - وحيث  �أع���اله   �مل��ذك���رة  �لرخ�سة  وكيل خدمات يف  �ليه ه�  �ملخط�ر  �أن  - حيث   : �ل�قائع 
متمنع عن �حل�س�ر �إىل د�ئرة �لتنمية �القت�سادية الإكمال �إجر�ء�ت �لتنازل - ومت �لت���سل معه مر�ر� وتكر�ر� 
وقمنا بتقدمي �سك�ى لدى د�ئرة �لتنمية �القت�سادية )حماية �مل�ستهلك( ومل يجيب على �لرد - وعليه يعلن 
�ملخطر �ملخطر �ليه ب�سرورة �حل�س�ر �أمام د�ئرة �لتنمية �القت�سادية للنظر يف م��س�ع �لت�قيع تعديل �ل�سكل 

�لقان�ين للرخ�سة - وعليه يلتم�ص �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل �خلطاركم بهذ� ر�سميا ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2022/101868(
�ملنذرة : د�ر �لتم�يل ذ.م.م )د�ر �لتم�يل �الإ�سالمي �ص.م.خ �سابقا(

ب�كالة �ملحامية �سيخة حممد �ملحرزي
�سد / �ملنذر �إليهم :

�الأبر�ج لتجارة �ملعد�ت �لثقيلة وميثلها مالكها / حممد عبد�هلل تركمان. �أر�ص   -1
د�ر �لعمر�ن ملقاوالت �لبناء ذ.م.م  -2

عبد�هلل تركمان - �جلن�سية �س�ريا. حممد  �ل�سيد/   -3
�مل��س�ع : مب�جب هذ� فاإن �ملنذرة تنبه على �ملنذر �إليها �الأوىل و�ملنذر �إليهما �لثانية و�لثالث 
و�لبالغ  �ملنذرة  حل�ساب  ذمتهم  يف  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرورة  معها  مت�سامنني  �سامنني 
وثالثني  تاربعة  و�ستمائة  �ألفا  ع�سر  و�إثني  )�أربعمائة  دره��م   412،634،37 قدرها  �إجمايل 
��ستالم  تاريخ  من  �أي��ام  �سبعة  خ��الل  وذل��ك  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  فل�سا(  وثالثني  و�سبعة  درهما 
�الإنذ�ر، وذلك للعلم و�الحاطة ولتنفيذ ما جاء فيه ولنفاذ مفع�له �لقان�ين يف حق �ملنذر �إليها 

مع عدم �الخالل وحفظ كافة حق�ق �ملنذرة �الأخرى جتاه �ملنذر �إليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن بالن�سر

)2022/102485(  
�ملنذرة : في�س���ص للخدمات �لبحرية ذ.م.م 

�ملنذر �إليها : �يتيكني مارين �نرتنا�سي�نال م.د.م.�ص
�مل��س�ع / �إعالن بالن�سر يف �الإنذ�ر �لعديل رقم )1/91601/ 2022( 

 32،472.05 و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�سدة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  �ن 
�ثنان وثالثني �ألف و �أربعمائة و�ثنني و�سبعني دوالر وخم�سة �سنتات مبا يعادل 11774،567 
دينار بحريني ومبا يعادل 119،273.09 درهم �إمار�تي مع �لفائدة �لقان�نية �إيل م�كلتنا يف 
غ�س�ن 7 �أيام علي �الأكر من تاريخ ��ستالمكم هذ� �الإن��ذ�ر حتى ال ن�سطر �آ�سفني �إيل �تخاذ 
�الإجر�ء�ت �لقان�نية �جلز�ئية و�ملدنية ال�ست�سد�ر �حلكم باإلز�مكم بال�سد�د وبالتع�ي�ص �جلابر 
جلميع �الأ�سر�ر �ملادية و�الأدبية �لتي حلقت مب�كلتنا من جر�ء تاأخركم عن �ل�سد�د ف�ساًل عن 

حتميلكم كافة �لتقا�سي و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 70021
اإعالن اجتماع اخلربة 

يف الدعوي رقم 161 ل�سنة 2022 جتاري كلي - دبي 
�ملقامة من / �سركة �لتحكم �الأمني �ملحدودة

�سد / 1- ريد �سيكي�ريتى �س�لي��سنز ليمتد ، 2- ريد �س�ل� �سنز منطقه حره ذ.م.م
�ملطل�ب �أعالنهما / 1- ريد �سيكي�ريتي �س�لي��سنز ليمتد ، 2- ريد �س�ل� �سنز منطقه حره ذ.م.م

نعلن نحن �خلبري �حل�سابي / عمر عبد �لعزيز �جل�سمي، �أنه مت تعيننا من حمكمة دبي �البتد�ئية �مل�قرة لتنفيذ مهمة 
�خلربة �حل�سابية �ل��ردة بحكم �ملحكمة �ل�سادر بجل�سة 26-04-2022 يف �لدع�ى �ملذك�رة �أعاله - كما نعلن �ملدعي 
 2022/5/23 �أعاله حل�س�ر �جتماع �خلربة �ملقرر له جل�سة ي�م �الثنني �مل��فق  عليهما �الأوىل و�لثانية �ملذك�رين 
 )ZOOM( 4:30 م�ساء وذلك من خالل �الت�سال �ملرئي بجميع �أطر�ف �لنز�ع عرب تطبيق زووم يف متام �ل�ساعة 

بالدخ�ل على �لر�بط �دناه ، ويف حال �أي ��ستف�سار�ت يرجي �الت�سال علي رقم : 3413632 04
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(

اإعالن اإجتماع خربة 

70448

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
MOJAU_2022- 0064990 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

باك�ستاين �جلن�سية ميلك   - �ل�سيد/ ر�س��ن عارف حممد عارف  باأن  ليكن معل�ما للجميع 
باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �ملالب�ص(  لكي  �الزرق  )�لنيل  �مل�سماة  خدمات  ب�كيل  �لفردية  �مل�ؤ�س�سة 
�ل�سارقة مب�جب رخ�سة جتارية رقم )768932( ، ويرغب �ل�سيد / ر�س��ن عارف حممد 
وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كامل  �لتنازل  و  �لبيع  يف   - �جلن�سية  باك�ستاين   - ع��ارف 
بنغالدي�سي �جلن�سية.    - م��زم��د�ر  �ال���س��الم  ن���ر  �ت��ي مي  �ال���س��الم  �سيف  �ل�سيد / حممد  �إىل 
 2013 ل�سنة  رق��م )4(  �لقان�ن �الحت��ادي  �حكام   �مل��ادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0062897 
�إخطار عديل

�ملخط�ر : مينغلينغ باي ، �سيني �جلن�سية وميثله بالت�قيع �ل�سيد/ ن��ف بن �بر�هيم بن ح�سن �لبل��سي، �جلن�سية : عمان، 
حماكم  يف  �لعدل  �لكاتب  �ل�سيد  ل��دى  م�سدقة  وكال�ة  ب�جب   ،784198148303948 رق��م  ه�ية  بطاقة  ويحمل 
دبي بالرقم 2022/1/11942  بتاريخ 2022/01/18 - �لعن��ن : �ل�سارقة - �ل�سبخة - �سارع 182 - هاتف رقم 

971559669746 :
�ملخطر �إليه �الول : بيك�سني ما، �سيني �جلن�سية، ويحمل بطاقة ه�ية رقم 784199261814299

�لعن���ن : دبي- ديرة - بناية �ل�سبخة بجانب بنك �المار�ت �ال�سالمي �سارع بني يا�ص - هاتف رقم : 0559095666
م��س�ع �الإخطار : �ملطالبة مببلغ وقدره 345،000 )ثالثمائة وخم�سة و�ربع�ن �ألف درهم درهما فقط ال غري( باال�سافة 

�ىل �لفائدة �لقان�نية 5% من تاريخ �رجتاع �ل�سيك
�ل�ق�ائ�ع : نتيج�ة �لتعامل �لتج�اري بني �ملخطرة و �ملخطر �لي�ه، ق�ام �ملخطر �لي�ه بتحرير �سيك للمخطر ، وبقيم�ة �جم�الية 

)345،000( درهم با�سم / مينغلينغ باي و�ملبينة بال��سف �لتايل :
�مل�سرق بتاريخ 2020/01/26 بنك  على  و�مل�سح��ساأالأ�أب   )000078( رقم  �ل�سيك   .1

مت تقدمي على �ملخطر �ل�سيكات على �لبنك �ملذك�ر، �ال �نه �عيد دون �سرفه لعدم و�س�ح �لتاريخ ، مرفق �س�رة من �ل�سيك 
/ حاولت �ملخطرة �الت�سال باملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� لكن دون جدوى، لذلك - تخطر �ملخطرة )�ملخطر �ليه( ب�سرورة 
�سد�د �ملبلغ وقدره 345،000 درهم وذلك خالل 5 �أيام من تاريخه و�الإ�ست�سطر �أ�سفًة �إىل �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقان�نية �لتي 

تكفل �حل�س�ل على حق�قها بكل حتفظ و�إحرت�م،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0049886
�ملخط�ر/ بدر عبد�هلل �حمد �بر�هيم، �مار�تي �جلن�سية و�حمل بطاقة ه�ية رقم 784197910408364

�لعن���ن / �ل�سارقة - هاتف رقم / 0506777099
�ملخطر �إليه / وليد علي �بر�هيم مر�د �ملازمي ، �مار�تي �جلن�سية ويحمل بطاقة ه�ية رقم 784198106919719

�لعن���ن/ �ل�سارقة - �لغافيه - بقرب نادي �ل�سعب - هاتف رقم / 0505477114 / 0524537690 / 0553113320
�مل��س�ع / �إخطار عديل لل�فاء مببلغ 118،000 درهم )مائة وثمانية ع�سر �ألفاأ(

�ملخطر �إليه حرر �سيكان للمخطر مببلغ118،000 درهم )مائة وثمانية ع�سر �لفا( م��س�ع �ل�سيك �ملحرر من قبل �ملخ�ل بالت�قيع 
عن �ملدعي عليه حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك ت�جه �ملدعى ل�سرف �ل�سيكات �إال �أنه �رتد دون �سرف لعدم كفاية ر�سيد

وبيانه كالتايل :
�ل�سيك رقم000009 مببلغ 100،000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/08/01 و�مل�سح�ب على بنك �المار�ت �ال�سالمي 

و�سيك رقم 000022 مببلغ 18،000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/07/10 و�مل�سح�ب على بنك �ب�ظبي �لتجاري
وحيث �إن �ملدعي عليه قد تق�م بال�فاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �ل�دية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،

لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملذك�ر خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ال �سن�سطر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقان�نية، 
و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لت�ثيق على هذ� �الإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذ� �إخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
ليكن معل�ما للجميع باأن �ل�سيدة / عائ�سه علي علي ريا�ص �سيخ ، �جلن�سية : باك�ستان ترغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�سيد / حممد ح�سن ��سماعيل حممد 
��سماعيل، �جلن�سية: �لهند، ويرغب �ل�سيد /علي ريا�ص �سيخ �سيخ ريا�ص ��سلم، �جلن�سية : باك�ستان 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�سيد / حممد ح�سن ��سماعيل 
حممد ��سماعيل، �جلن�سية: �لهند ، بالرخ�سة �مل�سماه )ركن �الذكياء كافيه( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة 
تعديالت  بال�سارقه،  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من   )779254( رقم  رخ�سة  مب�جب 
�خرى : ال ي�جد.  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
 : �جلن�سية   ، �سرد�ر  بك�ص  �وحد  �سرد�ر حممد  �سنت�   / �ل�سيد  باأن  للجميع  معل�ما  ليكن 
بنغالدي�ص يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ 
لتنظيف  �ل�سمع  )ن�ر  �مل�سماه  بالرخ�سة  بنغالدي�ص   : �جلن�سية  علي،  ن��ب  �هلل  رحمت 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )606424( رقم  رخ�سة  مب�جب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �ملباين( 

�لتنمية �القت�سادية بال�سارقه،  تعديالت �خرى: ال ي�جد
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 70555
MOJAU_2022- 0064924 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معل�ما للجميع باأن �ل�سيد/ �س�ف� �سيل ب�ر�ن �سيل ، �جلن�سية : بنغالدي�ص يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 15% وذلك �ىل �ل�سيد / ديباك برم�ن ر�م 
للحالقة(  �مل�سماه )�سال�ن �سحر�وي  بالرخ�سة  بنغالدي�ص   : ، �جلن�سية  برم�ن  بر�ساد 
�لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من  رقم )212357(  �ل�سارقة مب�جب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست 

�القت�سادية بال�سارقه، تعديالت �خرى : ال ي�جد
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقان�ن �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �س�ف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:783/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �د�رة �لدع�ى �لعا�سرة رقم 413

�ملدعي عليه مببلغ وقدره )150.000( درهم مائة وخم�س�ن �لف درهم  م��س�ع �لدع�ى : �ملطالبة بالز�م 
و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سم�ل �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
�ملدعي:مام�ن �سيد علي كج�ك

عن��نه:�المار�ت - �مارة دبي - ب�ر�سعيد - ديره - دبي - �سارع �الحتاد - مبنى بناية �ن جي �ي - �سقة 703 ط 
7 - بالقرب من حمطة مرتو ديرة �سيتي �سنرت - وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد �ل�سام�سي

�ملطل�ب �إعالنه :  1- عمر عبد�لرحمن �لب�سري عي�سي  -  �سفته : مدعي عليه 
م��س�ع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��س�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )150.000( 
درهم مائة وخم�س�ن �لف درهم و�لر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق 
�مل��فق   �لثالثاء   ي���م  جل�سة  لها  وح��ددت   - كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سم�ل  �لتام  �ل�سد�د  وحتى 
2022/5/17  �ل�ساعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�س�ر �أو من ميثلك قان�نيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
 اإنذار عديل بالن�سر
) رقم )  2022/7906

�ملنذر:  م�سرف �أب�ظبي �الإ�سالمي.
�ملنذر �إليه  :  عمر �لزمان �سف�ي �وي�ص �لزمان �سف�ي  .

نتيجة  دره��م   )112،035.9( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سب�ع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
ميت�س�بي�سي   ( ن���ع  ( من  �ب�ظبي   /16/ / خ�س��سي   73162  ( رق��م   �ل�سيارة 
م�نتريو _ مركبة خفيفة  ( م�ديل )2020( _ ل�ن ) �أزرق(  و�ملم�لة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حق�ق �ملنذر من �أي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  545/2022/208 تنفيذ مدين 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227

م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 2021/3059 مدين جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )8934( درهم �سامال للر�س�م و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : نا�سر عبد�هلل علي عليان �لكعبي

و   10 �الول مكتب رقم  �لطابق   - و�مل��زروع��ي رقم 535 خلف معر�ص هي�ند�ي   �لبحري  عن��نه:بنايه 
11 - �خلبي�سي ديرة - دبي 

�ملطل�ب �إعالنه : 1- د�ي�س�كي خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�ساكن - �سفته : منفذ �سده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ع��اله  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  �أق��ام عليكم  : قد  �الإع��الن  م��س�ع 
وقدره )8934.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2644/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به  م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 2021/8003 �مر �د�ء 
وقدره )200537.18( درهم �سامال للر�س�م و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : �لعبار لالملني�م - فرع من �سركة �لعبار لال�ستثمار �ص.ذ.م.م
عن��نه:�المار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �خلليج �لتجاري 2 - فيجن تاور - كامل 

ط 17 - مكتب �ملحامي ح�سني ل�تاه - مقابل فندق �وبروي 
���ص.ذ.م.م - �سفته :  �ل�سالمة و�طفاء �حلريق  �إعالنه : 1- برو�سيلد لتجارة معد�ت و�جهزة  �ملطل�ب 

منفذ �سده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ع��اله  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  �أق��ام عليكم  : قد  �الإع��الن  م��س�ع 
وقدره )200537.18( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70519 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اعالن قرار بالتنفيذ 
                      يف الدعوى رقم  194/2021/250 بيع عقار مرهون 

�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
م��س�ع �لدع�ى : �لت�سريح بتذيل عقدي �لرهن بال�سيغة �لتنفيذية ومن ثم ��سد�ر �لقر�ر بت�قيع �حلجز �لتنفيذي على 
�لعقار مبنى على �ر�ص رقم EWTA 41 - نظري مبلغ وقدره )6.540.000( درهم �ستة ملي�ن وخم�سمائة و�ربع�ن �لف درهم 
ومت ت�سجيل هذ� �لرهن لدى �سلطة �ملنطقة �حلرة جلبل علي بدبي بتاريخ:2016/10/11 برقم �جر�ء رقم �لقيد يف �ل�سجل 
�لعقار  دب��ي لتقييم  �م��ارة  �ملنطقة �حل��رة جلبل علي و�د�رة �الر����س��ي و�الم���الك يف  735 - وم��ن ثم خماطبة كل من �سلطة 
�سالف �لذكر ومن ثم �لت�سريح مبخاطبة �سركة �المار�ت للمز�د�ت لبيع �لعقار م��س�ع �لطلب باملز�د �لعلني وذلك لل�فاء 
بالدين �ملرت�سد للبنك �لطالب بذمة �ملطل�ب �سدها و�لبالغ قدره )6.499.464.42( درهم �ستة ماليني و�ربعمائة وت�سعة 
�سدها  �ملطل�ب  حتميل  مع   2020/11/19 تاريخ  حتى  فل�ص  و�رب��ع���ن  و�ثنان  دره��م  و�ست�ن  و�ربعة  و�ربعمائة  �ل��ف  وت�سع�ن 

بالر�س�م و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : بنك �لفجرية �ل�طني - فرع دبي

عن��نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع خالد بن �ل�ليد - مبنى بناء بنك �لفجرية �ل�طني 
 Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae - مكاين رقم:2908894348 

�ملطل�ب �إعالنه : 1- �يبال�ص �ص.م.ح - �سفته : منفذ �سده
م��س�ع �الإعالن : نعلنكم بان مت �حلجز على �م��لكم �خلا�سة وهي عبارة عن مبنى على �الر�ص EWTA41 - �ملنطقة جبل 
�لتبليغ يف ملف  �ملطالبة وقدرها )6499464.42( درهم خالل خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخ  علي  - كما نعلنكم ل�سد�د قيمة 
�ملدنية مع مر�عاة  �مل��ادة 295 من قان�ن �الج��ر�ء�ت  �ملز�يدة وفقا لن�ص  �لرهن بطريق  �لعقار حمل  �لتنفيذ �عاله و�ال بيع 

�ح�ستاب مدة �لتكليف بال�سد�د بعد م�سي مدة �ل�سبعة �يام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  287/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظ�رة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 2021/87 عقاري جزئي و�ملعدل باال�ستئناف رقم 

2021/1433 ��ستئناف عقاري  ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )872731( درهم �سامال للر�س�م و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : �آل�س�ب و�آل�س�ب لل��ساطة �لعقارية �ص.ذ.م.م

عن��نه:�المار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع �خلليج �لتجاري �الول - مبنى 
بناية فيجني تاور - طابق 26 

�ملطل�ب �إعالنه : 1- لي�نيل كروت�سيت - �سفته : منفذ �سده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  �أق��ام عليكم  قد   : �الإع��الن  م��س�ع 
وقدره )872731( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70519

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:912/2022/60 امر اداء 
�ملنظ�رة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعق�د �لتجارية رقم 203

م��س�ع �لدع�ى : �ملطالبة مبلغ وقدره )298.302.90( درهم مئتان وثمانيه وت�سع�ن �لف وثالثمائه و�ثنني 
درهم وت�سع�ن فل�ص - مع �لفائدة �لقان�نية ب��قع 12% �سن�يا من تاريخ �ال�ستحقاق �حلا�سل يف 2021/11/14 

وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�س�م و�مل�ساريف . 
�ملدعي:ف�ك�ص تك �ص.ذ.م.م

عن��نه:�المار�ت - �مارة دبي - ب�ر�سعيد - ديره - دبي - �سارع �الحتاد - مبنى بزن�ص �فيني� - �سقة طابق 5 مكتب 
514/513 - بج��ر معر�ص ني�سان - وميثله:ي��سف حممد �حمد ي��سف �حلمادي

�ملطل�ب �إعالنه :  1- �سبيك�ن �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
م��س�ع �الإعالن :طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2022/4/15 - بالز�م �ملدعي 
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )298.302.90( درهم مئتان وثمانيه وت�سع�ن �لف وثالثمائه و�ثنني درهم 
وت�سع�ن فل�ص و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام وبالر�س�م و�مل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست طلب �لنفاذ �ملعجل ، ولكم �حلق يف �لتظلم �المر �و ��ستئنافه 

بح�سب �الح��ل وفق �الحكام �ل��ردة يف �ملادة 66 من �لالئحة �لتنظيمية لقان�ن �الجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:863/2022/60 امر اداء 

�ملنظ�رة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعق�د �لتجارية رقم 203
�لف  و�سته  ثمامنائة  دره��م   )806.847.59( وق���دره  مبلغ  ب�سد�د  �سدها  �مل�ستدعي  �ل���ز�م   : �ل��دع���ى  م��س�ع 
�لقان�نية ب��قع 12% �سن�يا من تاريخ  �لفائدة  وثمامنانه و�سبعة و�ربع�ن درهم وت�سعه وخم�س�ن فل�ص - مع 
�ال�ستحقاق �حلا�سل يف 2021/9/1 وحتى �ل�سد�د �لتام مع �سم�ل �المر بالنفاذ �ملعجل بال كفالة �لز�م �مل�ستدعي 

�سدها بالر�س�م و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:رمي �حلياة للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م

عن��نه:�المار�ت - �م��ارة دبي - ب�ر�سعيد - ديره - دبي - �سارع �الحت��اد - مبنى بيزني�ص �فين� - �سقة 5/514 
ني�سان �سني - وميثله:ي��سف حممد �حمد ي��سف �حلمادي

�ملطل�ب �إعالنه :  1- �سبيك�ن �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
م��س�ع �الإعالن :طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2022/4/11 - بالز�م �ملدعي 
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )806.847.59( درهم ثمامنائة و�سته �لف وثمامنانه و�سبعة و�ربع�ن درهم 
وت�سعه وخم�س�ن فل�ص، و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام وبالر�س�م و�مل�ساريف 
، ولكم �حلق يف �لتظلم �المر �و ��ستئنافه بح�سب �الح����ل وفق  ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 

�الحكام �ل��ردة يف �ملادة 66 من �لالئحة �لتنظيمية لقان�ن �الجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:885/2022/60 امر اداء 

�ملنظ�رة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعق�د �لتجارية رقم 203
بان  و�لتكافل  و�لت�سامم  بالت�سامن  و�لثاين  �ملطل�ب �سدهما �المر �الوىل  بالز�م  :�ملطالبة  �لدع�ى  م��س�ع 
�لقان�نية ب��قع  �لفائدة  �ربعمائة وع�سرون �لف درهم مع  ي�ؤديا لطالبة �المر مبلغ وقدره )420.000( درهم 
12% من تاريخ �ال�ستحقاق و�سم�ل �المر بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة و�لز�م �ملطل�ب �سدهما �المر �الوىل و�لثاين 

بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل بالر�س�م و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�سركة عرب �خلليج للخر�سانة �جلاهزة �ص.ذ.م.م

عن��نه:�المار�ت  - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �البر�ج - مبنى بل� باي - �سقة مكتب رقم 402
 وميثله:م�سلم حامد م�سلم بخيت �ملحرمي

�ملطل�ب �إعالنهما :  1- دبي �دفانتج للمقاوالت �ص.ذ.م.م 2- �حمد �ياد �حمد مهنا  -  �سفتهما : مدعي عليهما
بالز�م  ب��ت��اري��خ:2022/4/12 -  �البتد�ئية  ق��ررت حمكمة دبي  �أد�ء فقد  �أم��ر  ��ست�سد�ر  �الإع��الن :طلب  م��س�ع 
درهم،  �لف  وع�سرون  �ربعمائة  دره��م   )420.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي���ؤدو�  بان  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي 
و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام وبالر�س�م و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة ، ولكم �حلق يف �لتظلم �المر �و ��ستئنافه بح�سب �الح��ل وفق �الحكام �ل��ردة يف �ملادة 66 

من �لالئحة �لتنظيمية لقان�ن �الجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 70197

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

�ملنظ�رة يف:�لت�س�ية �ل�دية للمنازعات �لثامنة رقم 757
م��س�ع �ملنازعة : �لز�م �ملتنازع �سده بان ي�ؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )91.000( درهم و�حد وت�سع�ن �لف 
درهم و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د 2- �لز�م �ملتنازع �سده 

بالر�س�م و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملتنازع:تكن� بال�ستيك ك� م.د.م.�ص

   PF  - �ب��ر�ج بحري�ت جمري� - �سقة وحدة رقم:242  عن��نه:�المار�ت - �م��ارة دبي - بردبي - دبي - مبنى 
I5 - حمل �لتجزئة �مل�ستقل 5 - وميثله:عبد�هلل نا�سر من�س�ر حمد �لكعبي

�ملطل�ب �إعالنه :  1- ح�سن خالد خالد ر��سد  -  �سفته : متنازع �سده 
م��س�ع �الإعالن :  قر�ر منهي للخ�س�مة قررنا مبثابة �حل�س�ري �لز�م �ملتنازع �سده بان ي�ؤدي للمتنازعة 
مبلغ و�حد وت�سع�ن �لف درهم ، و�لفائدة ب��قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2022/2/21 

وحتى متام �ل�سد�د وبالز�مه بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بالن�سر 

 9847/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
����ص.ذ.م.م 2- حممد غ��زو�ن -    �لبناء  مل��ق��اوالت  �ملنفذ ���س��ده/1-  تري� بارتنري�ص  �ىل 

جمه�يل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/تريفتي لتاأجري �ل�سيار�ت ذ.م.م 

قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)52799.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اعالن بالن�سر 
 2535/2022/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  حنيني �لفنية لرتكيب �سبكات �النابيب �ص.ذ.م.م 2- ر�مي ر�س��ن 
حنينه -   جمه�يل حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة �لغاز �ملتحدة - ي�نيغاز ذ.م.م 
قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)1582358.05( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 70197

اعالن بالن�سر 
 8835/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  كالودي��ص باملريى -   جمه�ل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ل�سركة �ل�طنية لتاأجري �ل�سيار�ت - �سركة �ل�سخ�ص �ل��حد 

ذ.م.م 
قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)34732.18( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بالن�سر        

1330/2022/253 تنفيذ �سيكات 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر

عبد�هلل  �سعيد  ع��ادل   - ����ص.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  مايك�  عليهما/  �ملدعى  �إىل 
ج���ص - جمه�يل حمل �القامة

مبا �أن �ملدعى:�سالح ربيع �سالح �سعيد �ملن�س�ري
رقم  �مل��رجت��ع  �ل�سيك  بقيمة  �ملطالبة  وم��س�عها  �ل��دع���ى  عليك�   �أق���ام  ق��د 
�ل�طني  �خليمة  ر�أ���ص  بنك  عن  و�ل�سادر   )224003( رقم  و�ل�سيك   )224001(

بقيمة )250000( درهم باال�سافة �ىل �لر�س�م و�مل�ساريف.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن حكم بالن�سر        

275/2019/20 جتاري كلي 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�إىل حمك�م عليه 1- �يجل هنرتز للخدمات �ص.ذ.م.م  - جمه�ل حمل �الإقامة 
مبا �ن حمك�م له : �ت�ساالت الد�رة �ملر�فق ذ.م.م - فرع دبي

ل�سالح/  �ع��اله  �مل��ذك���رة  �لدع�ى  يف    2021/6/30 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ت�ساالت الد�رة �ملر�فق ذ.م.م - فرع دبي �وال ببطالن �لعالقة �لتعاقدية بني �ملدعية وكل من �ملدعي عليها 
�الوىل و�خل�سم �ملدخل - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليها �الوىل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )11576976.27( درهم 
على �سبيل �لتع�ي�ص وف��ئده ب��قع 5% �سن�يا �عتبار� من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�سد�د 
- ثالثا:بالز�م �خل�سم �ملدخل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )14327372.67( درهم على �سبيل �لتع�ي�ص وف��ئده 
ب��قع 5% �سن�يا �عتبار� من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهما �مل�سروفات و�لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات .  حكما مبثابة �حل�س�ري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  288/2016/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظ�رة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 2014/15 عقاري كلي - ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10816117.31( 
درهم �سامال للر�س�م و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ:حممد �أعظم خان �س��تي 
عن��نه :دبي - ديرة - منطقة ب�ر�سعيد - بناية �سيتي �أفني� - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 207 - 208 مقابل ب�ملان �سيتي �سنرت 

وبجانب بناية �ل�سياد - وميثله:خليفة عبد�هلل �سعيد عبد�هلل بن ه�يدن �لكتبي 
�ملطل�ب �إعالنه : ح�سني ف�ؤ�د حم�سن ج��د �ل�سج��ين 

عن��نه :�مارة دبي - �سارع جمري� - جميري� 1 - �سارع �لبدع رقم 39B - فيال رقم 18 و 20 - متحرك رقم:0507575354 
redhalaw@eim.ae - 0507575354 -

م��س�ع �الإعالن : �أنه يف ي�م �الربعاء �مل��فق 2022/5/25 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
�سيجرى بيع �لعقار �مل��سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى م�قعها �الإلكرتوين 
20% من �لثمن �ال�سا�سي قبل  ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخ�ل �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف 
�أيام  301 من قان�ن �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة  �مل��عيد �ملبينة باملادة 
�لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�سرة �لتالية لر�س�م �ملز�د ب�سرط �أن 
ال تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يق�م باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف 
�ملمتلكات : ن�ع �لعقار �ر�ص وماعليها من بناء - �ملنطقة مردف - رقم �الر�ص 3/2709 - �مل�ساحة 940.64 مرت مربع و�ملقدرة 

قيمتها ب���� )6200000( درهم  - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ ف�ر�.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  3435/2020/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظ�رة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11790886( درهم  569/2019 جتاري كلي - ب�سد�د  م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 

�سامال للر�س�م و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ:بنك �أب�ظبي �لتجاري 

عن��نه :�المار�ت - �مارة دبي - ب�ر�سعيد - مقابل ديرة �سيتي �سنرت - جانب حمطة مرتو �سيتي �سنرت - بناء )�ن جي �ي( طابق 7 مكتب 703 
�ل�سام�سي  عبيد  علي  �سعيد  وميثله:عبيد   -  A

�ملطل�ب �إعالنه : �سركة نيلم �لتجارية ذ.م.م 
عن��نه :�مارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار �لثاين - قطعة �الر�ص رقم DIB( 261 رقم 597-911( - 0504505193

neelamrc@emirates.net.ae
م��س�ع �الإعالن :�ملنفذ �سده:عثمان لطيف ز�هد لطيف ب�سفته �سريك وكفيل �سركة نيلم �لتجارية ذ.م.م

�ملنفذ �سده:عمر لطيف ز�هد لطيف �سريك وكفيل �سركة نيلم ذ.م.م
�لعقار  بيع  �سيجرى  �حل���ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �الي���ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/5/25 �مل����ف��ق  �الرب��ع��اء  ي���م  يف  �أن���ه   
http://www. �الإل���ك���رتوين  وع��ل��ى م�قعها  ل��ل��م��ز�د�ت  �الإم�����ار�ت  )���س��رك��ة  �لبيع  بها  �أن��ي��ط  �ل��ت��ي  �جل��ه��ة  ل��دى  �أدن����اه  �أو���س��اف��ه  �مل��سحة 

�ملز�يدة ولكل من لديه  20% من �لثمن �ال�سا�سي قبل دخ�ل  �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �مل��عيد �ملبينة باملادة 301 من قان�ن 
�الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�سرة �لتالية لر�س�م �ملز�د ب�سرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يق�م باإيد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : حق منفعة - رقم �الر�ص 261 - �ملنطقة جممع دبي لال�ستثمار 
�لثاين - �مل�ساحة 7329.18 مرت مربع - �لتقييم )15.000.000( درهم قيمة �لبناء فقط )حق منفعة( ينتهي بتاريخ:2040/2/17  

- مالحظات :1- يدفع �ملبلغ ف�ر�. يباع العلى عطاء 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده

يف التنفيذ رقم  3435/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظ�رة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11790886( درهم  569/2019 جتاري كلي - ب�سد�د  م��س�ع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدع�ى رقم 
�سامال للر�س�م و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ:بنك �أب�ظبي �لتجاري 
عن��نه :�المار�ت - �مارة دبي - ب�ر�سعيد - مقابل ديرة �سيتي �سنرت - جانب حمطة مرتو �سيتي �سنرت - بناء )�ن جي �ي( طابق 7 مكتب 703 

�ل�سام�سي  عبيد  علي  �سعيد  وميثله:عبيد   -  A
�ملطل�ب �إعالنه : �سركة نيلم �لتجارية ذ.م.م 

عن��نه :�مارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار �لثاين - قطعة �الر�ص رقم DIB( 261 رقم 597-911( - 0504505193
neelamrc@emirates.net.ae

م��س�ع �الإعالن :�ملنفذ �سده:عثمان لطيف ز�هد لطيف ب�سفته �سريك وكفيل �سركة نيلم �لتجارية ذ.م.م
�ملنفذ �سده:عمر لطيف ز�هد لطيف �سريك وكفيل �سركة نيلم ذ.م.م

�لعقار  بيع  �سيجرى  �حل���ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �الي���ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/5/25 �مل����ف��ق  �الرب��ع��اء  ي���م  يف  �أن���ه   
http://www. �الإل���ك���رتوين  وع��ل��ى م�قعها  ل��ل��م��ز�د�ت  �الإم�����ار�ت  )���س��رك��ة  �لبيع  بها  �أن��ي��ط  �ل��ت��ي  �جل��ه��ة  ل��دى  �أدن����اه  �أو���س��اف��ه  �مل��سحة 

�ملز�يدة ولكل من لديه  20% من �لثمن �ال�سا�سي قبل دخ�ل  �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �مل��عيد �ملبينة باملادة 301 من قان�ن 
�الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�سرة �لتالية لر�س�م �ملز�د ب�سرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يق�م باإيد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : حق منفعة - رقم �الر�ص 261 - �ملنطقة جممع دبي لال�ستثمار 
�لثاين - �مل�ساحة 7329.18 مرت مربع - �لتقييم )15.000.000( درهم قيمة �لبناء فقط )حق منفعة( ينتهي بتاريخ:2040/2/17  

- مالحظات :1- يدفع �ملبلغ ف�ر�. يباع العلى عطاء 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001172/ 
�إىل �ملحك�م عليه : مزنه لت�ريد �اليدي �لعاملة  

حيث �نه قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ حمد عبد�هلل ع�سمان باملر �لعامري ، �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

لتنفيذ  تقدم بطلب  �ملذك�ر  قد  له  �ملحك�م  �أن  �أعاله.  ومبا  �ليها  �مل�سار  �لق�سية  يف 
�حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطل�ب

تنفيذه كاالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف : 17757.0 
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ي�ما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عامل كري ح�سني  رفيز الدين حوالدر 
ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك موؤ�س�سة الرحيل ملقاولت التك�سية والر�سيات   

جتاري    SHCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002310/ 
�إىل �ملحك�م عليه : عامل كري ح�سني  رفيز �لدين ح��لدر ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته مالك م�ؤ�س�سة �لرحيل 

ملقاوالت �لتك�سية و�الر�سيات   
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ دبي بال�سرت در�ي مك�ص - ذ م م   
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحك�م له �ملذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطل�ب   تنفيذه كاالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف 118316 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ا�سوك كومار بيهريا   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001943/ 

�إىل �ملحك�م عليه :  ��س�ك ك�مار بيهري� 
�لعن��ن : �ل�سارقة �ملجاز 2 بناية �لقبي�سي 54 �سقة 12 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي ، �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحك�م له �ملذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطل�ب تنفيذه كاالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف 16000.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�س�ر جل�سة ي�م - �مل��فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذك�رة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - روميل فالدي�س دابوت   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001933/ 

�إىل �ملحك�م عليه : روميل فالدي�ص د�ب�ت
�لعن��ن : �ل�سارقة - �ب��سغارة بناية �لقبي�سي رقم 8 �سقة 1706 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي - �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحك�م له �ملذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطل�ب   تنفيذه كاالآتي : �ملجم�ع �لكلي �سامال �لر�س�م و�مل�ساريف 14300.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�س�ر جل�سة ي�م - �مل��فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذك�رة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 
اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

يف الدعوى رقم 964/2022 م�ستعجل
ع�ن  �ل�س�ادر  �حلك�م  �أع�اله مب�ج�ب  �ملذك�رة  �ل�دع�ى  ف�ي  �ملنت�دب  مب�ارك  �ل�س�يخ  �ح�م�د  ر��س�د  �حل�س�ابي/  �خلبي�ر  يعل�ن 
وعلي�ه  �ندر�س��ن  �لك�ساندر  ج�يم  �مل�دع�ي  م�ن  �ملرف�ع�ة   22/03/2022 بت�اريخ  �مل��قرة  �ل�س�ارقة  هيئ�ة حمكم�ة  عد�ل�ة 
ي�عل�ن �خلبي�ر �حل�س�اب�ي �مل�دعى عليهم�ا 1- �ميريجي�ر ماجنمن�ت )م.م.ح( 2- ج�ان كارل ر�م �س�تجري ن�س��لرد وم�ا مي�ثلهم 
حل�س��ر �جتم�اع �خلب�رة �حل�س�ابية ي��م �الثنني �مل��ف�ق 16/05/2022 �ل�ساعة �لر�بعة ع�سر� )00 : 4 (عرب تطبيق 

زووم علي �لر�بط
https://us04web.zoom.us/j/8561995367?pwd=ZVIwK1NNQm4rQnFNU
FNmcFNvVzBLZz09
�أو �حل�س�ر مبقر مكتبنا �لكائن بدبي مبنطقة ه�ر �لعنز �سرق باأب� هيل �سارع �الحتاد بج��ر وز�رة �لعمل و�لعمال �لقدمية 
118& 119 و�ح�سار كافة  �ملكت�م �لدور �الول مكتب رقم  �ل�سيخ ر��سد بن خليفة  مقابل حمطة مرتو �لقيادة بناية 
�ل�ثائق و�مل�ستند�ت �لتي ت�ؤيد م�قفكم يف �لدع�ي حتى ن�ستطيع �أد�ء �ملهمة �مل�كلة لنا وفقا للق��عد و�الأ�س�ل ويف �ل�قت 

�ملحدد
لال�ستف�سار �الت�سال على �لرقم ت 2686888-04 هاتف متحرك 0543092666

اخلبري احل�سابي/ 
را�سد اأحمد ال�سيخ مبارك

اإعالن حل�سور 
اإجتماع اخلربة احل�سابية  

70197
العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  308/2018/250 بيع عقار مرهون 

�ملنظ�رة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  
�لكلية مرت مربع  �مل�ساحة   - 317-1051 �لبلدية  605 - رقم  �الأر���ص )رقم  �أذن بيع مال مره�ن عبارة عن قطعة  �لدع�ى : طلب  م��س�ع 

يف منطقة �ملنخ�ل - بر دبي، باإمارة دبي  عليها  وما   )38،425.98 مربع  قدم  �لكلية  �مل�ساحة   -  3569،89
طالب �لتنفيذ : بنك �أب�ظبي �لتجاري - و�آخرون

عن��نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �ملطار - بجانب وكالة ت�ي�تا
�ملطل�ب �إعالنه :  د�وود �سيف �لدين يعق�ب �ليعق�ب - عن��نه : �إمارة دبي، بر دبي ، �سارع �ل�سيخ ز�يد ، Grand Mercure Majlis - بجانب 
حمطة �ملرتو �بر�ج �المار�ت. �ص.ب. 13056 دبي / هاتف متحرك : 0507777779 / 0507666677 - 0507666677 - 0@0

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/5/25 �مل����ف��ق  �الرب��ع��اء  ي���م  �أن��ه يف   : �الإع���الن  م��س�ع 
http://www. �الإلكرتوين  وعلى م�قعها  للمز�د�ت  �الإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �مل��سحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�سا�سي قبل دخ�ل �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �مل��عيد �ملبينة باملادة 301 من قان�ن �الإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خالل �اليام �لع�سرة �لتالية لر�س�م �ملز�د ب�سرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يق�م باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : ن�ع �لعقار : �ر�ص و�لبناء - قيد �الن�ساء - �ملنطقة : منخ�ل - رقم �الر�ص 605 - رقم �لبلدية 

: 1051 -317 �مل�ساحة : 3569.89 مرت مربع �لقيمة �لكلية : 120.000.000 درهم يباع العلى عطاء 
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ ف�ر� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13541 بتاريخ 2022/5/13 

م�سرف  عن  �سادرة  ��سهم  �سهادة  فقدت 
م�سلم  هالله   / با�سم  �الإ�سالمي  �ب�ظبي 
 10210177 �لعامري برقم �سهادة  حمد 
وعدد ��سهم 151 فمن يعر عليها ت�سليمها 
على  �الإت�سال  �و  �أعاله  �ملذك�ر  للم�سرف 

 0505555913

فقدان �سهادة ا�سهم

Date 13/ 5/ 2022  Issue No : 13541
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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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•• ال�شارقة-الفجر:

يف  مل�ساركتها  �أ�سا�سيا  هدفا  �لعامة  �ل�سارقة  مكتبات  و�سعت 
13 من مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل، �لذي  �ل�  �لدورة 
يف  متثل  �ل�سارقة،  �إك�سب�  مركز  يف  �ملا�سي  �الأرب��ع��اء  �نطلق 
حتفيز �الأطفال على �لقر�ءة وحثهم على �لبحث عن �لكتب 
�مللهمة �لتي تنا�سب �هتماماتهم ومي�لهم، من خالل من�سة 

ذ�ت ت�سميم خمتلف، حر�ست على �أن يج�سد �سكلها �ل��سف 
�ل��ق��ر�ءة و�لبحث ب�سرب عن  �ل��ذي يطلق على كل من يحب 

�لكتب �ملميزة، و�لذي ي��سف باأنه “دودة كتب«.
وميكن لزو�ر مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل �لذي ي�ستمر 
زيارة  ك�نك”،  “كّ�ن  �سعار  حت��ت  �جل���اري  م��اي���   22 حتى 
ت�سميمها  بفعل  �الأط��ف��ال  م��ن  �لعديد  ج��ذب��ت  �ل��ت��ي  �ملن�سة 
�مللفت، �لذي جاء على �سكل دودة تزحف بينما يتك�ن ج�سدها 

من ثالث دو�ئر ت�سم رف�ف �لكتب، يف حماكاة ب�سرية مل�سمى 
“دودة �ُلكتب” �لذي ي��سف به �الأ�سخا�ص �لذين ال يدع�ن 

ي�مهم مير من دون كتاب جديد ومفيد.
ويركز ت�سميم �ملن�سة على مفه�م جماليات �لقر�ءة و�أهميتها 
�ملل�نة، لدفع  و�أغلفتها  �لكتب  �إب��ر�ز رف�ف  للفرد من خالل 
�ل�سغف  ي�����س��ارك��ه��م  ع��م��ن  و�ل��ب��ح��ث  �مل��ط��ال��ع��ة  �إىل  �الأط���ف���ال 
متاجر  ب��د�خ��ل  �لتج�ل  �أث��ن��اء  بال�سعادة  و�ل�سع�ر  ب��ال��ق��ر�ءة 

�لكتب و�ملكتبات، حلثهم على �ال�ستمر�ر يف هذ� �لن�ساط �لذي 
يرتقي بال�عي وينمي �مل��هب و�ملهار�ت ويكت�سب من خالله 

�الأفر�د معارف جديدة ال يح�سل�ن عليها �إال عرب �لقر�ءة.
وتاأتي م�ساركة مكتبات �ل�سارقة �لعامة يف �ملهرجان من خالل 
هذه �ملن�سة، لتخاطب �أي�سا �أولياء �الأم�ر و�لباحثني �ملهتمني 
بثقافة �لطفل و�ملكتبات �خلا�سة باالأطفال، باأهمية �لرتكيز 
ممتع  ن�����س��اط  �إىل  وحت���ي��ل��ه��ا  ب��ال��ق��ر�ءة  �ل�سغف  تنمية  ع��ل��ى 

ومفيد لل�سغار.وت�سمل فعاليات مكتبات �ل�سارقة �لعامة عرب 
من�ستها خالل �أيام �ملهرجان، جل�سات قر�ئية و�أن�سطة ثقافية 
و�مل�سائية،  �ل�سباحية  �ل��ف��رتت��ني  يف  ت��ق��ام  م��ت��ن���ع��ة،  وور�����ص 
لتجمع �الأطفال �ملحبني للقر�ءة �سمن فئتني، �الأوىل من 7 
بهدف  �سنة،   17 �إىل   13 �لثانية من  و�لفئة  �سنة،   12 �إىل 
�ك�سابهم �ملزيد من �ملهار�ت �ملطل�بة لتمكينهم من تعزيز حب 

�لقر�ءة وجعلها عادة ي�مية، لديهم.

•• دبي- الفجر:

 �فتتح �لدكت�ر �سعيد مبارك بن خربا�ص، 
و�الآد�ب  �لفن�ن  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
“دبي   ، دبي  و�لفن�ن يف  �لثقافة  يف هيئة 
للثقافة” معر�ص “يف ظل غاف” �لفني 
يف  “غاف”  م���ن�������س����ر�ت  ت��ن��ظ��م��ه  �ل������ذي 
وذلك  و�لت�سميم،  للفن�ن  �ل�سفا  مكتبة 
لالحتفاء مبجم�عة من �الأعمال �لفنية 
و�مل�س�رين  �لفنانني  من  لك�كبة  �ملميزة 
ويفتح  �لدولة.  يف  و�ملقيمني  �الإمار�تيني 
 11 �لزو�ر من  �أب��به ال�ستقبال  �ملعر�ص 
ماي� �جلاري حتى �لثاين من �سهر ي�ني� 

�ملقبل.
�مل��ع��ر���ص بح�س�ر  �ف��ت��ت��اح  و�أق���ي���م ح��ف��ل 
ك���ل م���ن ب����دور �ل���ب���دور وع���ف���ر�ء حمم�د 

من�س�ر�ت  م���ؤ���س�����س��ات  ب����ك���در�،  و�أم�����رية 
�إ�سافة �إىل �لفنانني و�مل�س�رين  “غاف”، 

�مل�ساركني.
بهذه  �الفتتاح  خ��الل  خربا�ص  بن  و�أ���س��اد 
م�ؤكد�ً  “غاف”،  من�س�ر�ت  م��ن  �مل��ب��ادرة 
دعم  على  للثقافة”  “دبي  ح��ر���ص  على 
�أهد�فها  تلتقي  �لتي  �الأح���د�ث  ه��ذه  مثل 
مع ر�سالة �لهيئة يف دعم �مل��هب �ملحلية 
وللجميع،  م��ك��ان  ك��ل  يف  �لثقافة  و�إت��اح��ة 
وذلك من خالل �إتاحة �أ�س�لها �لثقافية 
وخا�سة  الحت�سانها،  �لعامة  ومكتباتها 
�لتي  و�لت�سميم  للفن�ن  �ل�سفا  مكتبة 
بجميع  ل��الح��ت��ف��اء  ملهمة  من�سة  ُت���َع���دُّ 
كما  �لثقافية.  و�الإب��د�ع��ات  �لفن�ن  �أن����ع 
�أثنى على �الأعمال �ملعرو�سة، د�عياً جميع 
�مل��ه��ت��م��ني وه������ة �ل��ف��ن���ن �ل��ب�����س��ري��ة �إىل 

�إبد�عات  �إىل  للتعرف  �ملعر�ص  هذ�  زي��ارة 
وتذّوق  �مل�����س��ارك��ني  و�مل�����س���ري��ن  �لفنانني 

فن�نهم �ملبتكرة. 
�ل�س�ء  “يف ظل غاف”  وي�سّلط معر�ص 
�لتي  �لفنية  �الأع��م��ال  على جمم�عة من 
و�لت�س�ير  �لت�سكيلي  �لفن  بني  ما  تتن�ع 
�ل��ف���ت���غ��ر�يف م��ن �إب�����د�ع جم��م���ع��ة من 
“فنان  �لفنانني �لذين �سارك�� يف مبادرة 
�ل�سهر” �لتي �أطلقتها من�س�ر�ت “غاف” 
�لعام �ملا�سي )عامهم �الأول(. وت�سم هذه 
�ملجم�عة كاًل من �لفنانني �لت�سكيليني: 
وفريال  �مل��ري  و�سلمى  �لكفر�وي  جمدي 
مر�د  �أم��ل  �مل�س�رة  �إىل  �إ�سافة  �لب�ستكي، 
في�سل  و�مل�س�ر  �لقا�سمي،  ي��سف  �مل�س�ر 
�لت�س�ير  ف����ن  يف  ��ني  �مل��خ��ت�����سَّ �ل���ري�������ص 

�لف�ت�غر�يف.

ُيذكر �أن غاف مكتبة �إلكرتونية ود�ر ن�سر 
يعمل فريقها على ن�سر كل ما يري �لفكر 
�ل��ع��رب��ي م��ن ك��ت��ب م��ن��ت��ق��اة، و�إع�����ادة ن�سر 
وتهدف  �ملن�سي الإحيائه،  �لثقايف  �ملخزون 
يف  وجعلها  للكتب  �ل��ع��ادل  �ل��ت���زي��ع  �إىل 

متناول �ليد. 
�مل��هب  ب���دع���م  ل��ل��ث��ق��اف��ة،  دب����ي  وت���ل���ت���زم 
و�ملقيمني،  �الإم����ار�ت����ي����ني  م���ن  �مل���ب���دع���ة 
و�حل��ف��اظ عليها، و�ج��ت��ذ�ب �مل��ب��دع��ني يف 
من  و�لثقافة،  �لفن�ن  جم��االت  خمتلف 
و�لعي�ص  ل��ل��در����س��ة  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �ستى 
من�سة  �أم��ام��ه��م  متيحًة  دب��ي،  يف  و�لعمل 
ث��ري��ة للنم� و�الزده������ار، مب��ا ي��دع��م من� 
وحتقيق  �الإم���ارة  يف  �الإب��د�ع��ي  �القت�ساد 
لالقت�ساد  دب����ي  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أه������د�ف 

�الإبد�عي.

دبي للثقافة تفتتح معر�س “يف ظل غاف” يف مكتبة ال�شفا للفنون والت�شميم

املعر�ض الفني االأول من تنظيم من�شورات »غاف« لالحتفاء باأعمال كوكبة من 
الفنانني االإماراتيني واملقيمني يف الدولة امل�شاركني يف مبادرة »فنان ال�شهر«

•• ال�شارقة-الفجر:

كّرم �سعادة �أحمد بن ركا�ص �لعامري، رئي�ص هيئة 
�ل�سارقة للكتاب، �لفائزين بج��ئز �لدورة �ل�13 
وجائزة  �لطفل”،  لكتاب  �ل�سارقة  “جائزة  من 
�الحتياجات  )ل�����ذوي  �ل��ط��ف��ل  ل��ك��ت��اب  �ل�����س��ارق��ة 
لر�س�م  �ل�سارقة  “معر�ص  وج����ئ��ز  �لب�سرية(، 
�إك�سب�  يف  �أق���ي���م  ح��ف��ل  خ����الل  �لطفل”،  ك��ت��ب 
�ل�سارقة، يف �أول �أيام فعاليات “مهرجان �ل�سارقة 

�لقر�ئي للطفل«.
وح���از ج��ائ��زة �ل�����س��ارق��ة ل��ك��ت��اب �ل��ط��ف��ل ع��ن فئة 

“كتاب �لطفل )باللغة �لعربية( لالأعمار من 4 
�لدو�سري،  �سعد  نا�سر  �لكاتب  عاماً”،   12 �إىل 
�ل�سادر عن  عن كتاب “جزرة و�إخ�ته �لع�سرة”، 

د�ر �لن�سر �لك�يتية “مكتبة حز�ية«.
�لعربية(  )ب��ال��ل��غ��ة  �ل��ي��اف��ع��ني  “كتاب  ف��ئ��ة  �أم����ا 
بها  ف��ف��ازت  �سنة”   17 �إىل   13 م��ن  ل��الأع��م��ار 
�ل��دي  “�أ�سفل  كتاب  �لزيارة عن  �سيخة  �لكاتبة 
“د�ر جامعة حمد بن  �ل�سادر عن  �لنهر”  قرب 
خليفة للن�سر”،  وعن فئة “كتاب �لطفل )باللغة 
�سنة”    13 �إىل   7 م��ن  ل��الأع��م��ار  �الإجن��ل��ي��زي��ة( 
 What>s كتاب  ع��ن   DK �لن�سر   د�ر  ف��ازت 

وت�سلمتها عن   The Point of Science
�لد�ر باربر� ب�غن�ل�. 

وح����از ج��ائ��زة �ل�����س��ارق��ة ل��ك��ت��اب �ل��ط��ف��ل )ل���ذوي 
تخ�سي�سها  مت  و�ل��ت��ي  �لب�سرية(،  �الحتياجات 
لتمكني ذوي �الحتياجات �لب�سرية من مقدر�ت 
�لثقافة ودجمهم يف �ملجتمع �إىل جانب �أقر�نهم، 
�ل��ك��ات��ب م��ه��ن��د �ل��ع��اق������ص، ع���ن ك��ت��اب “�لتنني 
م�سر”،  نه�سة  “د�ر  ع��ن  �ل�����س��ادر  و�لنملة”، 
وت�سلمتها نيابة عنه ن�س�ى �حل�يف، مديرة �إد�رة 

“د�ر نه�سة م�سر«. 
ج��ئز ر�س�م كتب �الأطفال

�ل��ف��ائ��زي��ن بج��ئز  ت��ك��رمي  �مل��ه��رج��ان  �سهد  ك��م��ا 
حيث  “معر�ص �ل�سارقة لر�س�م كتب �الأطفال”، 
من  ف�ن�سيكا،  �أرماندو  �لفنان  �الأول  باملركز  فاز 
�مل�����س��اح��ب��ة لن�س��ص  ر���س���م��ات��ه  ع���ن  �مل��ك�����س��ي��ك، 
�لفائز بجائزة ن�بل لالآد�ب،  �سار�ماغ�،  خ��سيه 
طف�لته  يف  �ندها�سه  �لكاتب  فيها  ي��روي  و�لتي 

بالطبيعة، وخا�سة �س�ء �لقمر. 
وفازت باملركز �لثاين �لفنانة �أماند� ميجاجن��ص 
�مل�سّ�ر  كتابها  ر�س�مات  �ملك�سيك، عن  ك�يلز من 
لتحفز  �ل��ن���م،  قبل  م��ا  ل��ق��ر�ءة  خ�س�ستها  �ل��ت��ي 
خ��ي��ال �الأط���ف���ال. �أم����ا �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ف��ف��ازت به 

عن  �أوك��ر�ن��ي��ا،  م��ن  روماني�سني،  روم��ان��ا  �لفنانة 
من  �لطبيعة  عنا�سر  فيه  ت���ظ��ف  �ل���ذي  عملها 
�الأر����ص و�مل���اء و�ل��ه����ء، و�ل��ت��ي تظهر م��ن خالل 
�لك�ن  ه��ذ�  يف  �لعنا�سر  تلك  ح��رك��ة  ر�س�ماتها 

�ل���سع.
ثالث ج��ئز ت�سجيعية

لثالث  ت�سجيعية  ج�����ئ���ز  �مل��ه��رج��ان  وخ�����س�����ص 
فنانني، وهم: �لفنانة كي�نغ مي �أهن، من ك�ريا 
�الأطفال  ر�س�ماتها  يف  تر�سد  �ل��ت��ي  �جلن�بية، 
�أمنيته  و�حد منهم  يتمنى كل  ليلية  �أثناء رحلة 
عنا�سر  خاللها  وي�ساهدون  �لقمر،  �كتمال  عند 

�جلمال �لتي ال يرونها عادة من �ملخل�قات. 
كما فازت �لفنانة �آجني كانانايتيني، من ليت��نيا، 
�لتي  �لت��سيحية  ر�س�مها  عن  ت�سجيعة  بجائزة 
حتاكي �ل�سعر �لذي كتبته �إيفلينا د�ت�سيت�، حيث 
تتحدث كل ق�سيدة عن �لطفل وعامله �لد�خلي، 

وع��طفه وخرب�ته يف �لتعامل مع �الآخرين. 
�الأخ��رية فقد كانت من  �لت�سجيعية  �أما �جلائزة 
ن�سيب �لفنانة ن��سني �سادقيان من �إير�ن، �لتي 
�الإ�سالمية يف جمم�عة  �ملنمنمات  ��ستلهمت فن 
م���ن �ل��ت�����س��اوي��ر �ل���ت���ي ع����ربت م���ن خ��الل��ه��ا عن 

ق�ستها �الأ�سط�رية.

خالل اأول اأيام فعاليات املهرجان

»ال�شارقة القرائي للطفل« يتّوج الفائزين بجوائز ال�شارقة لكتاب ور�شوم االأطفال

مكتبات ال�شارقة العامة ت�شجع ال�شغار على البحث عن الكتب امللهمة 
من خالل من�شة »دودة الكتب« يف »ال�شارقة القرائي للطفل«
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مكثت يف املنزل عامني كاملني ب�شبب كورونا

اأحمد كمال: اأكره تهويل 
ال�شو�شيال ميديا

"�مل�س��ر" ك��ي يك�ن  • ب��د�ي��ة.. م��اذ� وج��دت يف م�سل�سل   
ع�دتك بعد عامني من �لغياب عن �ل�ساحة؟

كايف  عمل  �أي  يف  يا�سني  حممد  �ملخرج  ��سم  �أواًل   -
جًد� لقب�له، فه� م��س�عة، كما �أن م�سل�سل �مل�س��ر 
ع�دته بعد غياب 7 �سن��ت، �إًذ� ه� يرى �أن �لعمل 
جيد، ثانًيا �أن دور تاجر �الآثار و�سغل �لع�سابات 

بهذ� �ل�سكل ل�ن جديد علّي متاًما.
عملني  يف  رم�����س��ان  حم��م��د  م���ع  ع��م��ل��ت   •
�لذي  ما  �الآن..  معه  وتعمل  بد�ياته  خ��الل 

تغري فيه؟
- نعم عملنا �س�ًيا من خالل فيلم �ل�س�ق 
جنم  ه���  ���س��رب�،  دور�ن  م�سل�سل  ��ا  و�أي�����سً
كبري وم�هبة ال ميكن �إنكارها، لكن �أر�ه 
ب�سبب  �ل�����س��يء،  بع�ص  وم�ستًتا  متخبًطا 
�لفنية،  و�الأع���م���ال  �الأغ����اين  ب��ني  �ن�سغاله 
فاأنا �أمتنى �أن يركز على م�هبته يف �لتمثيل، 
�أن����ه غ��ري م��ل��ت��زم يف �حل�س�ر  ي��ع��ن��ي  وه����ذ� ال 
و�مل��عيد، على �لعك�ص، يجل�ص �أكر من 16 �ساعة 

يف �لت�س�ير.
و�لرتكيز  �ملط  ب�ساأن  �مل�سل�سل  طالت  �النتقاد�ت  • بع�ص 

على �لق�س�ص �لفرعية.. كيف ر�أيتها؟
- دعيني �أخربك �أن �لت�س�ير ياأخذ �كر من 20 �ساعة 
ي���م��ًي��ا، ك��ي نلحق ع��ر���ص �حل��ل��ق��ة يف م��ي��ع��اده��ا، فحتى 
�لتفا�سيل  �أو  �مل�سل�سل  نهاية  �أعلم  �أكن  25 مل  �حللقة 
�لت�س�ير  ���س��غ��ط  ب�سبب  �ل��ق��ادم��ة،  للحلقات  �ل��ك��ام��ل��ة 
�الآن  حتى  فاأنا  لذلك  �لعمل،  �أث��ن��اء  �ل��ه����ء  على  و�لكتابة 
�لتي  �مل�ساهد  �أرى  فقط  كاملة،  �مل�س��ر  حلقات  �أ�ساهد  مل 

�أ�س�رها، �إذ �أن �لت�س�ير �ساًقا وط�ياًل.
م�سكلة  �سببت  �لت�س�ير  �أث��ن��اء  �لكتابة  �أن  ت��رى  ه��ل   •

للم�سل�سل؟
رم�سان،  م��سم  خ��الل  باأكملها  �مل�سل�سالت  م�سكلة  ه��ذه   -
وال  �ل�����س��ه��ر،  لنهاية  ت�����س���ر  �مل�سل�سالت  معظم  جن��د  ح��ي��ث 
ي�جد م�ساحات و��سعة للتعديل و�لربوفات الأكر من مرة، 
لذلك قد تبد�أ �حللقات �الأوىل ق�ية ثم يقع �إيقاع �مل�سل�سالت 
وي�ساب بالرتابة و�مللل ب�سبب �ملط و�لتط�يل، وهناك بالفعل 
م�سل�سالت ميكن �أن تك�ن خالل 15 حلقة فقط، ولكن يظلما 

�ل�سناع يجعلها 30 حلقة.
وغري  يا�سني  حممد  �ملخرج  مع  م�ساكل  هناك  بالفعل  • هل 

ر��ص عن �لعمل؟
�سائعات، نظًر� ل�سيق  تلك  �أن  �أظن  �أعلم ذلك حتديًد�، ولكن  - �حلقيقة ال 
�ل�قت �أ�سبح هناك وحد�ت منف�سلة مبخرجني كبار، كي ينتهي من �لعمل، 

ولكن ه�ؤالء �ملخرجني ي�سريون بت�جهياته.
�لرتيند؟ خالل  من  �لنجاح  تقي�ص  • هل 

- �أحياًنا يك�ن �لرتيند �إيجابًيا ويثبت �أننا �سمن �هتمامات �جلمه�ر، لكنني 
م�ساهد�ت  ���س��ر�ء  ميكن  �أن���ه  يعلم  �جلميع  الأن  ن��ظ��ًر�  �أ���س��دق��ه،  ال  ��سبحت 
ا �أن هناك بع�ص �حلمالت �الإلكرتونية �لتي قد  ب�سه�لة، كما �أننا نعلم �أي�سً
ي�سنها �أحد على عمل �أو فنان وقد يتمكن بالفعل من ت�س�يهه، لذلك فاأنا ال 

�أحب هذ� �لعامل، ولي�ص بال�سرورة �ن يعرب عن �حلقيقة.
م��قع  على  تانية"  حتة  و"يف  متثيل"  "غ�ل  مثل  م�سطلحات  تظهر   •

�لت���سل.. ما ر�أيك فيها؟
لي�ص  "ه�جاء" ومبالغ فيها، فنحن  و�أر�ه��ا  كثرًي�  �مل�سطلحات  �أك��ره هذه   -
�أمريكا  �أخ��رى مثل  ب��الد  ذل��ك مثاًل يف  ن��رى  لدينا م�سل�سالت عاملية، ولكن 
��ستطاعت �أن يك�ن لها م�سل�سالت عاملية يتم �إعادة متثيل ن�سخ لها يف كل دول 
�لعامل، ولكن هل ��ستطعنا نحن �أن نفعل ذلك؟، لذلك �أكره ته�يل �ل�س��سيال 

ميديا.
�لفنية؟ �ل�ساحة  عن  عامني  تغيبت  • ملاذ� 

- �ل�سبب �الأول و�الأخري خ�يف من ك�رونا، فعندما �أتت �جلائحة عزمت على 
عدم �خلروج من �ملنزل �إال يف �ل�سرروة �لق�س�ى، نظًر� الأن �لفريو�ص �سرب 
�ل��سط �لفني الأكر من مرة، وبع�ص �أماكن �لت�س�ير ال تلتزم بالقدر �لكايف 

من �حلر�ص، فمكثت يف �ملنزل �لعامني كاملني، حتى هد�أت �جلائحة.
يف  ر�أي���ك  م��ا  كات"..  "�لكيت  مثل  هامة  �سينمائية  �أع��م��ال  يف  �ساركت   •

�لق�سايا �لتي تقدمها �ل�سينما حالًيا؟
�أن نت�قف عندها ون�سيد بها  معظمها ترفيهية، لكن هناك حم��اوالت يجب 
مثل "تر�ب �ملا�ص" على �سبيل �ملقال، و�لكثري �أعمال �ملخرج �سريف عرفة على 

�سبيل �ملثال.
قريًبا؟ عر�سه  و�جلن" �ملقرر  "كرية  يف  م�ساركتك  عن  • ماذ� 

 ،2020 عام  �جلائحة  وقت  فيه  �لدخ�ل  على  و�فقت  �ل��ذي  �ل�حيد  �لعمل 
�الإج���ر�ء�ت  بكل  يلتزم  �لل�كي�سن  ب��اأن  عرفة  �سريف  �مل��خ��رج  �أقنعني  بعدما 
�الحرت�زية، وتاأكدت من ذلك عندما ذهبت هناك، و�أنا �أظهر بدور �أحد رجال 
�الأعمال  مبنا�سبة   •.1919 وث���رة  زغل�ل  �سعد  ع�سر  يف  �لعر�بية  �لث�رة 

�لتاريخية.. هل هناك �سخ�سية حقيقية ت�د تقدميها؟
ع��ب��د�هلل �ل��ن��دمي، �لعن�سر �الأب���رز يف وق��ت �لزعيم �أح��م��د ع��ر�ب��ي، ن��ظ��ًر� الأن 
�ل�سيا�سي يف  �لنظام  و�أدي��ب ولديه خ�س�مة مع  �لندمي كان �سحفي و�ساعر 
هذ� �ل�قت �لذي كان يدعم �الحتالل، ف�ساًل عن حب �ل�سعب �مل�سري له، �إذ 
ظل �رًبا �أكر من 7 �سن��ت يتنقل بني بي�ت �مل�سريني دون �أن يبلغ عن مكانه 

�أحد من حب �مل�سريني فيه.

طارق �شربي ين�شم 
لـ"ال�شادر" اأمام يا�شمني 

�شربى.. ويج�شد دور طبيب
�أعماله  �أج���دد  يف  م�ساهده  �أوىل  لت�س�ير  ���س��ربى  ط���ارق  �ل��ف��ن��ان  ي�ستعد 

�لدر�مية "�ل�سادر"، �لذى تق�م ببط�لته �لنجمة يا�سمني �سربى.
�لتى تع�د لعامل  �مل�سل�سل الأول مرة بني طارق ويا�سمني �سربي،  ويجمع 

�لدر�ما بعد غيابها عن �ل�سباق �لرم�سانى �ملن�سرم.
ويج�سد طارق �سربى �سخ�سية طبيب �بن معلم كبري يف �سادر �ل�سمك،  يف 
حني تلعب يا�سمني دور فتاة �سعبية، بعد م�ساركته �لعام �ملا�سى يف بط�لة 
و�أحمد  �لعزيز  "�الختيار" ب�سحبة كرمي عبد  �لثانى من م�سل�سل  �مل��سم 

مكى.
�لباقى  عبد  و�أ���س��رف  �سربى  يا�سمني  من  كل  بط�لته  يف  �ل�سادر  ويجمع 
وطارق �سربى وحمم�د حافظ، ومن تاأليف م�سطفى حمدى ومن �إخر�ج 

�سامح عبد �لعزيز.

"�لكبري �أوي"  ت�جهت �لفنانة دنيا �سمري غامن بال�سكر �إىل �ملخرج �أحمد �جلندى، خمرج م�سل�سل 
بعد حديثه عنها يف برنامج "كلمة �أخرية" مع �الإعالمية ملي�ص �حلديدى، وكتبت دنيا على ح�سابها 
"�إن�ستجر�م: "�أ�ستاذ �أحمد �جلندى �ملخرج �لكبري و�الأخ و�ل�سديق.. مهما قلت م�ص هقدر �أتكلم 
حققتها  �للى  و�لنجاحات  معاك  ب�ستغل  و�أن��ا  بح�سها  �للى  �لرهيبة  و�ل��ر�ح��ة  �ال�ستمتاع  عن 

معاك.. �حلمد هلل.. �سكر� على كالمك وحقيقى �ل�سنة دى �أمتعت�نا جد� كالعادة".
وكان �ملخرج �أحمد �جلندي قد قال �إن �جلزء �ل�ساد�ص  من �مل�سل�سل، و�جه عدًد� من �لعقبات 
قبل �لبدء فيه بد�ية من ��ستقطاب متفرجني جدد من �أجيال �أخرى وعدم وج�د �سخ�سية 

غامن. �سمري  دنيا  تلعبها  "هدية" �لتي 
و�أ�ساف خالل لقائه مع �الإعالمية ملي�ص �حلديدى بربنامج "كلمة �أخرية" �لذى يذ�ع 
على قناة "on": "بالرغم من �أن هدية مل تكن م�ج�دة يف �جلزء �خلام�ص لكن 
�ال�ستياق ل�ج�د دنيا �سمري غامن كان حتديا �سعبا يف �جلزء �ل�ساد�ص، ومل يكن 

باالإمكان �ل�سروع يف �جلزء �ل�ساد�ص دون وج�د عن�سر ن�سائى �آخر".
وقال: "و�لتحدي �لثالث كان �ل�س�ؤ�ل من �سيع��ص دنيا �سمري غامن؟ وهذ� 
كان من �أ�سباه �مل�ستحيالت كيف �سيتم تع�ي�سها وهى �سخ�سية متميزة 
على �مل�ست�ى �لفنى و�الإن�سانى و�لك�ميديا باالإ�سافة الرتباط 

�لنا�ص ب�سخ�سية هدية على مد�ر �أربعة �أجز�ء".
"�أمل  ملي�ص �حلديدي:  �س�ؤ�ل �العالمية  على  ورد�ً 
جمدد�ً؟  بالع�دة  �إقناعها  �ل�سهل  م��ن  يكن 
م�سكلة  ف��ي��ه  "مكن�ص  �جل��ن��دي:  ق���ال 
ع�سان يتم �إقناعها، كل �لفكرة �أن 
عندها  غ��امن  �سمري  دنيا  ك��ان 
على  ت��ع��ك��ف  �آخ����ر  م�سل�سل 
ب��ط���ل��ت��ه ب���ال���ت���ز�م���ن مع 
�جل������زء �ل�������س���اد����ص من 

�مل�سل�سل لكن الأمر ما مل يكتمل �لعمل �لذى كانت تعكف عليه".
يتم و�سعها يف و�سع  �لبحث عن �سخ�ص بديل و�سخ�سية جديدة حتى ال  ك��ان الب��د من  �أن��ه  و�أو���س��ح 

مقارنة بدنيا �سمري غامن، وبالتاىل مت كتابة �ل�سخ�سية مبدئيا، ثم �لبحث على من يق�م بالدور.

دنيا �شمري غامن ت�شكر خمرج "الكبري اأوي"

فرتة  بيته  يف  ميكث  قد  بعناية،  اأدواره  يختار 
دون اأن يظهر يف اأي عمل فني، ملجرد اأنه يريد 
جت�شيد دور جديد عليه، لذلك نراه هذا العام 
يلعب �شخ�شية تاجر اآثار يف �شكل جديد عليه، 
يف  علينا  اأط��ل  ال��ذي  كمال،  اأحمد  الفنان  هو 
"وجيه"،  ب�شخ�شية  املا�شي  الرم�شاين  ال�شباق 

تاجر الآثار، خالل اأحداث م�شل�شل "امل�شوار".
عن النتقادات التي طالت امل�شل�شل خالل الفرتة 
ا كوالي�س العمل، و�شبب اختفائه  الأخرية، واأي�شً
الفرتة املا�شية، وراأيه يف و�شع ال�شينما حالًيا، 

والكثري من التفا�شيل كان معه هذا احلوار:
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االإيبوبروفني .. م�شكن اآالم ي�شبب اآثارا جانبية 
مقلقة يف املعدة والقلب والدورة الدموية

ي�ستخدم �الإيب�بروفني، �لدو�ء �مل�ساد لاللتهابات غري �ل�ستريويدي، على 
نطاق و��سع خل�سائ�سه يف تخفيف �الآالم، خا�سة عندما يتعلق �الأمر باأمل 

�ملفا�سل و�أملها.
�آث��ار �الأمر��ص  �أن م�سكنات �الآالم هذه مفيدة يف تثبيط  وعلى �لرغم من 
�اللتهابية، �إال �أن �خلرب�ء �ل�سحيني �أ�سدرو� حتذير�ت تتعلق باآثار جانبية 

مقلقة يف �ملعدة.
�له�سم  �أو ع�سر  �ملعدة  يعان�ن من حرقة  �لذين  �الأ�سخا�ص  ت�سجيع  ويتم 

�أثناء ��ستخد�م �الإيب�بروفني على "�لتحدث �إىل طبيبهم".
من  "يزيد  الأن��ه  �لط�يل،  �مل��دى  على  �الإيب�بروفني  با�ستخد�م  ُين�سح  وال 

خطر حدوث م�ساكل يف �لقلب و�لدورة �لدم�ية".
ويك�ن هذ� �خلطر �أكر و�س�حا بالن�سبة الأولئك �لذين يتجاهل�ن ع��مل 

�خلطر �الأخرى الأمر��ص �لقلب.
�الأمر��ص،  من  جمم�عة  لعالج  ي�مي  كم�سكن  �الإيب�بروفني  وي�ستخدم 

ولي�ص فقط �لتهاب �ملفا�سل.
و�أ�سارت هيئة �ل�سحة �ل�طنية �إىل �أنه ميكن �أي�سا ��ستخد�م �الإيب�بروفني 

لتخفيف �آالم �لدورة �ل�سهرية و�آالم �الأ�سنان و�اللت��ء.
وُي��ن�����س��ح �الأ���س��خ��ا���ص �ل��ذي��ن ي��ت��ن��اول���ن �الإي��ب���ب��روف��ني ب��ع��دم م��زج��ه مع 

�الأ�سربين �أو �لنابروك�سني دون �لتحدث �إىل �لطبيب �أوال.
و�إذ� مت تناوله عن طريق �لفم، فقد يت�سبب �الإيب�بروفني يف حدوث �سد�ع 

�أو دو�ر �أو غثيان �أو قيء �أو ع�سر ه�سم.
وحتدث هذه �الآثار �جلانبية يف �أكر من �سخ�ص و�حد لكل 100 �سخ�ص، 

وبالتايل فهي تعد "�سائعة".
�إىل  �الإي��ب���ب��روف��ني، حت��دث  تناول  �الآث���ار �جلانبية عند  ه��ذه  و�جهت  و�إذ� 

طبيبك �أو �ل�سيديل.
تتطلب  "�خلطرية" �لتي  �الآث��ار �جلانبية  بع�ص  ذل��ك، هناك  ويف غ�س�ن 

��ستدعاء ف�ريا للطبيب.
وت�سمل هذه �الآثار: �لرب�ز �الأ�س�د �أو �لدم يف �لقيء، حيث ميكن �أن تك�ن 

عالمات على نزيف د�خلي. 
كما يجب �الت�سال بالطبيب على �لف�ر �إذ� ت�رم كاحلك، �أو كان هناك دم 
يف �لب�ل، �أو �إذ� كنت غري قادر على �لتب�ل، فمثل هذه �مل�سكالت تدل على 

وج�د م�سكلة يف �لكلى.
و�إذ� كان هناك �أي �أمل "�سديد" يف �ل�سدر �أو �ملعدة، فقد يك�ن نتيجة لثقب 

يف �ملعدة �أو �الأمعاء.
�أعر��ص  تفاقم  �أو  �لتنف�ص  �إىل �سع�بة يف  �أي�سا  �الإيب�بروفني  ي���ؤدي  وقد 

�لرب�.
ويجب ��ستدعاء �الإ�سعاف ف�ر� يف �حلاالت �لتالية:

- �الإ�سابة بطفح جلدي قد ي�سمل حكة، �أو �حمر�ر�، �أو ت�رما، �أو بث�ر�، �أو 
تق�سر �جللد

- �الإ�سابة ب�سيق يف �ل�سدر �أو �حللق
- �سع�بة يف �لتنف�ص �أو �لتحدث

- ت�رم �لفم �أو �ل�جه �أو �ل�سفتني �أو �لل�سان �أو �حللق
وتدل �الآثار �جلانبية مثل هذه على رد فعل حت�س�سي خطري يتطلب عالجا 

ف�ريا يف �مل�ست�سفى.

البالغة؟  يف  ال�شجع  هو  • ما 
�تفاق �أو�خر �جلمل يف �حلرف. 

ال�شغري؟  بالأخطل  امللقب  ال�شاعر  هو  • من 
�ل�ساعر �للبناين ب�سارة �خل�ري 

البوع؟  هو  وما  الكوع  هو  • ما 
�لك�ع �أط�ل عظمة يف �إبهام �ليد و�لب�ع �أط�ل عظمة يف �إبهام �لقدم. 

الأموية؟  الدولة  �شاعر  هو  • من 
�الأخطل 

البالغة؟  يف  اجلنا�س  هو  • ما 
�تفاق كلمتني يف �للفظ و�ختالفهما يف �ملعنى. 

من  �سئيلة  ن�سبة  على  يحت�ي  بل  �ملائة  يف   100 بن�سبة  خال�سا  ذهبا  لي�ص  قري�طا   24 عيار  • �لذهب 
�ملمكن  م��ن  ي�سبح  �ن��ه  ل��درج��ة  كال�سل�سال  لينا  يك�ن  �مل��ائ��ة  يف  مئة  �خلال�ص  �ل��ذه��ب  �أن  وذل��ك   ، �لنحا�ص 

ت�سكيله باليدين. 
�أن ذلك  بالبرية )�جلعة( العتقادهم  �لر�سع  �أطفالهم  �أج�سام  �ملاليزية بغ�سل  �لقبائل  �أحدى  �أفر�د  • يق�م 

يحميهم من �الإ�سابة باالأمر��ص. 
�ملاء.  عن  بحثاً  بل  �خلطر  من  هرباً  �لرمال  يف  ر�أ�سها  تدفن  ال  • �لنعامة 

�للندين.  باكنغهام  ق�سر  يف  عا�ست  �نكليزية  ملكة  �أول  كانت   )1837( فيكت�ريا  • �مللكة 
�لعام  يف  �ل�سني  يف  يعي�سان  وك��ان��ا  �أع�����م  و9   8 �لعمر  م��ن  يبلغان  ك��ان��ا  �ل��ع��امل  يف  و�ل��دي��ن  �أ�سغر   •

 .1910
�ل�سباح.  يف  ن�مه  من  ي�ستيقظ  عندما  كالب�سر  )يتثاءب(  �لنمل  �أن  �لعلماء  • الحظ 

حتنيطها،  �إج��ر�ء�ت  تبد�أ  �أن  قبل  �أي��ام  لب�سعة  ترتك  �لنبالء  ن�ساء  جثث  كانت  �لفرع�نية،  م�سر  يف   •
نظر  تبدو مثرية يف  ال  ون�سارتها حتى  رونقها  تفقد  ك��ي  للجثة  �ل�سماح  ه���  ذل��ك  ور�ء  م��ن  �ل��ه��دف  وك��ان 

�ملحنطني. 

الأ�سري 
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اجل�زر
�لعائلة  �إىل  �جل������زر  ي��ن��ت��م��ي 
�خل��ي��م��ي��ة، وي����ج���د م��ن��ه عدة 
و�الأحمر  �الأ�سفر  فمنه  �أن����ع، 
، ول���ق���د ع���رف���ه �الإن�������س���ان منذ 
�لقدم، و�أطال �الأطباء �لقد�مى 

فى �سرد ف��ئد �جلزر. 
- بذور �جلزر غنية بفيتامينات 
�الأمالح  وبع�ص  ه���   ، د   ، ج   ، ب 
�مل����ع����دن����ي����ة م����ن����ه����ا �ل����ك����ربي����ت 

و�لف��سف�ر و�ل�س�دي�م و�لب�تا�سي�م و�ملغن�سي�م و�حلديد. 
- ت�ؤكل �لثمرة طازجة �أو مطه�ة. 

- �جلزر غنى بفيتامني ) �أ ( �لذى ينتج منه �لكاروتني �ملهم لتق�ية �لعني 
. ويزيد �جلزر من مقاومة �جل�سم لالأمر��ص �ملعدية ، ويفيد فى حاالت 

فقر �لدم و�ل�سعف �لعام 
و�جلزر مهم جد� لتغذية �الأطفال؛ فه� ي�ساعد على من� �جل�سم ويعطيه 

�ملقاومة لكثي�ر من �الأمر��ص 
تهيج  نق�سه  ي�سبب  �ل��ذى  �لب�تا�سي�م  للج�سم حاجته من  �جل��زر  ويعطى 

�الأع�ساب. 
من  كمية  مب��زج  وذل��ك  �جللدية،  و�لت�سلخات  �ل��ق��روح  ع��الج  يف  وي�ستعمل 
�لع�سري مع 8 �أ�سعافها من م�سح�ق �لفحم، ويرتك �ملزيج ملدة 24 �ساعة 
للتخمر قبل �ال�ستعمال، ثم ي��سع مرة و�حدة �أو �أكر يف �لي�م ف�ق �لقروح 

�لنتنة 
ويعطيه  �جل�سم،  من�  على  ي�ساعد  فه�  �لطفل،  لتغذية  ج��د�  مهم  �جل��زر 

�ملقاومة لكثري من �الأمر��ص.

جعله  فقد  �لعينان  د�م��ع  وه���  �ملياه  نخرتها  �لتى  �ل�س�د�ء  �لكبرية  �جل��در�ن  خلف  قابعاً  يجل�ص  �الأ�سري  ك��ان 
ع�سف�ر�ً يقف على �سباك زنز�نته يتذكر �مه و�باه و�خ�ته و�هله وقريته يتذكر حريته فبكى .. نعم بكى وه� 

ذليل فمن �ين له �لهناء بني �حلجارة �ل�سماء. 
�الأ�سرى فنظر حال هذ�  �ل�سجناء  ويفرقها على  بع�سها  ي�سعها ف�ق  �ل�سح�ن  ببع�ص  �لعج�ز  جاء �حلار�ص 
�لفتى هذ� �سحنك فتناول  �يها  له:  وق��ال  له وح��زن  �ل��ربئ فرق  تغ�سل وجهه  �لغزيرة  �ل�ساب ووج��د دم�عه 
�لطعام حتى ال متر�ص: فقال له: ليتني �م�ت، فماذ� �فعل بد�خل تلك �حلجر�ت �ل�سيقه �لنتنه، وماذ� جنيت؟ 
هل الأين �د�فع عن �ر�سي و�سريف وعر�سي، ل� مل �فعل لكنت جبانا و�نا ل�ست جبانا.. وبكي مرة �خرى و��سلم 
نف�سه للدم�ع.  فرتكة �حلار�ص ورحل يكمل عمله، يف �مل�ساء كان �حلار�ص يقبع يف فر��سه وعقله يدور ويدور 
يفكر يف ه�ؤالء �ل�سباب �لذين ��سرو� وو�سع�� خلف �الأ�س��ر وترك�� يف حر��سة جمم�عة من �حلثاله �ل�سكارى.. 
�نهم يف عمر �والده �لذين يعي�س�ن بعيد�ً يف بلده. كان من �ملمكن �ن يتعر�س�� ملا تعر�ص له ه�ؤالء �ل�سباب.. ه� 
نف�سه يكره ح��ئط وجدر�ن هذ� �ل�سجن �لذي جاء يعمل فيه رغماً عنه، ه� نف�سه �سجني لكنه خارج �لق�سبان، 
ح�سناً عليه �ن ي�ساعدهم فه� مثلهم �سجني، يكره �لظلم و�لظامل، �هلل �سي�ساعده ومينحه حريته عن قريب 
فه� مري�ص وعلى و�سك �مل�ت، ولن ي�ستطيع �حد عقابه فله قدم يف �لدنيا وقدم يف �الخرة، وهذه فر�سته ليفعل 
خري�ً رمبا يكافئه �هلل عليه.  بعد ي�مني �ح�ص �حلار�ص بغ�سة يف قلبه وكاأن روحه تريد �ن تذهب عنه، فذهب 
�إىل مطبخه وحمل كل ما وجد من �سكاكني و�عطى كل �سجني �سكينا د�خل �سحن �لطعام، ثم ذهب حلجرته 
حتى خرج باقي �حلر��ص لل�سهر يف �له��ء �لطلق وتناول �خلمر، فعاد �أدر�جه وذهب �إىل �ل�سجناء و�خذ يفتح 
�الأب��ب ثم يدخل ليهم�ص بب�سع كلمات )��ست�دعك �هلل �نا ر�حل �إىل �ل�سماء بعد قليل و�ساأترك �لباب مفت�حا 
فال تخرج �ال يف �ل�قت �ملنا�سب(، و�سبحان �هلل �لذي يفعل يف عباده ما ي�ساء �نتهى �حلار�ص من فتح كل �الأب��ب 
وعاد �إىل غرفته ليم�ت يف فر��سه بهدوء حني طغى �لن�م على �حلر��ص �ل�سكارى فتهاوى كل منهم �إىل �الأر�ص 
يف ن�م عميق وت�سلل �ول �لهاربني �الأ�سري �ل�سغري ور�أى من �أمامه وخلفه زنازين �أخرى تفتح يف هدوء ومل 
كلما  لكنهم  �لعج�ز�  �حلار�ص  على  ود�ع  نظرة  يلق��  �ن  ب��دون  �ل�سجناء  ه��رب جميع  وق��ت ط�يل حتى  مي�ص 
تذكروه قر�أو� له �لفاحتة يف �سباح عيد �لتحرير وكل منهم يحمل بني طيات ذكرياته ويتذكرو� خط�ط وجهه 

�لعج�ز �لكثرية �لتي فاقت �سنني عمرهم.

�شائحني يلعبون بالفقاعات داخل حديقة يف مقاطعة Guizhou جنوب غرب ال�شني )ا ف ب(

�إن  دي��ان���ف��ا،  ن���ري��ا  �ل��رو���س��ي��ة،  �لتغذية  �أخ�سائية  ق��ال��ت 
نظام  خالل  من  حت�سينهما  ميكن  وحالته  �لكبد  وظيفة 
�لده�ن يف خاليا  �الإن�سان من تر�كم  غذ�ئي ي�مي يقي 

�لكبد وما ميثله ذلك من خط�رة.
�أن  �سب�تنيك"،  "ر�دي�  م��ع  ح�����ر  يف  دي��ان���ف��ا  و�أو���س��ح��ت 
�ل�سخ�ص  �لده�ن تبد�أ بالرت�كم تدريجيا يف خاليا كبد 
�لذي يتبع نظاما غري �سحي، م�ؤكدة �أن تناول 50 غر�ما 
ب�"�جلنب  �ملعروف  �أح��د م�ستقات �حلليب  �الأق��ل من  على 
�لقري�ص" ي�ميا، ي�ساعد يف حت�سني وظائف �لكبد ويحميه 
من �الأمر��ص. و�أ�سارت �إىل �مليثي�نني، ه� حم�ص �أميني 
�الأميني  �حل��م�����ص  "هذ�  �إن  وق��ال��ت  �جل���نب،  يف  م���ج���د 
ي�ساعد �لكبد على �أد�ء وظيفته ب�سكل جيد، كما ي�ساعده 

يف مقاومة �الأمر��ص"، م�سيفة �أن �مليثي�نني ي�ساعد على 
تقليل كمية �لده�ن يف �لكبد.

�إن  �لق�ل  "من وجهة نظر علمية، ميكننا  �أنه  و�أو�سحت 
�أن  كما  �لكبد،  خلاليا  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لتمثيل  يح�سن  �جل��نب 
�ل�سخ�ص �لعادي ُين�سح بتناول ما ال يقل عن 50 غر�ما 

من �جلنب �لقري�ص ي�ميا".
و�أ�سارت �إىل �أن �جلنب �لقري�ص ميكن تناوله مع �أي وجبة، 
بالن�سبة  �أنه  �حل�س�ص، م�سيفة  �ختالف يف  هناك  ولكن 
ل��ل��ف��ط���ر، ف���اإن 50 غ��ر�م��ا م��ن �جل���نب �ل��ق��ري�����ص كافية، 
100 غر�م  �إىل  تناول ما ي�سل  للغد�ء، ميكن  وبالن�سبة 
من �جلنب �لقري�ص، و�أي�سا ميكن تناول نف�ص �لكمية يف 

�لع�ساء.

اجلنب القري�ض ي�شاعد يف حت�شني وظائف الكبد


