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بنتيجة مفاجئة: الأ�سماك مرتبطة بهذا النوع من ال�سرطان
خالفا للدر��سات �لتي توؤكد على فو�ئد تناول �لأ�سماك، �أظهر بحث 
وتابع  �ل�سرطان.  من  بنوع  �لغذ�ء  هذ�  ت�سبب  �إمكانية  جديد  علمي 
�لباحثون يف مركز "مري�سي هيلث لك�س" لل�سرطان بولية مي�سيغان 
�لأمريكية، 490 �ألف �أمريكي تر�وحت �أعمارهم بني 50 و71 عاما 
20 باملئة ممن كانو� يكرثون من  �أن  15 عاما، ووج��دو�  على م��د�ر 
�أعلى  �جللد  �سرطان  مبر�س  �إ�سابتهم  فر�سة  كانت  �لأ�سماك  تناول 
ويف  لل�سمك.  ��ستهالكا  �أق���ل  ك��ان��و�  مب��ن  م��ق��ارن��ة  باملئة   25 بن�سبة 
�لدر��سة، فاإن �لذين �أ�سيبو� ب�سرطان �جللد غالبا ما كانو� يتناولون 
"يونايتد  نقلت وكالة  ب�سكل يومي، وفقما  �لأ�سماك  43 غر�ما من 
�لدر��سة  يف  �لرئي�سي  �لباحث  ورج��ح  لالأنباء.  �إنرتنا�سونال"  بر�س 
بر�ون،  جامعة  يف  �أل���رت  و�ري���ن  ط��ب  م��در���س��ة  يف  �مل�ساعد  �لأ���س��ت��اذ 
ثنائي  �لزئبق ومركبات  �مللوثات مثل  �أن يكون وجود  ت�سو،  �إيونيونغ 
�لفينيل متعدد �لكلور بن�سب عالية يف �لأ�سماك، �ل�سبب ور�ء �لت�سبب 
ب�سرطان �جللد. و�أ�ساف ت�سو يف مقال ن�سر مبجلة "�أ�سباب �ل�سرطان 
و�لتحكم به" �لطبية: "نحن بحاجة �إىل مزيد من �لأبحاث للتحقق 
من تكر�ر هذه �لنتائج قبل �أن نتمكن من تقدمي �أي تو�سيات ب�ساأن 
�لنظام �لغذ�ئي �ملرتبط بالأ�سماك، و�لكميات �لتي يو�سى بتناولها".

ن�سائح للحفاظ على ب�سرتك املجهدة من ال�سم�س
ت�سبب �لظروف �جلوية �لقا�سية تغيري�ت يف معايري �جللد، وم�ستوى 
�مل�ساكل  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  �إ���س��اف��ة  ف��ي��ه،  ودرج���ة �حلمو�سة  رط��وب��ت��ه، 
نظام  �أن نخ�س�س  �ملهم  لذ� من  �ل�سيف،  �لأخ��رى، وخا�سة يف ف�سل 

حماية جيد بناء على �لظروف �جلوية �لتي ت�سبب �لإجهاد للب�سرة.
فيما يلي بع�س �حليل و�لأفكار �لتي ت�ساعد على �لتغلب على �إجهاد 

�لب�سرة يف �ل�سيف، وفق ما �أوردت �سحيفة تاميز �وف �إنديا:
وخارجي.  د�خلي  �لب�سرة  ترطيب  جيد:  مرطب  يف  ��ستثمري   .1
يوؤدي  مم��ا  جافة  ب�سرتك  خاليا  جتعل  �أن  �ل�سديدة  للحر�رة  ميكن 
�إىل تهيج �جللد. يعد ��ستخد�م �ملرطب مهم جد�ً لب�سرتك يف �ل�سيف 

�جلاف. ميكنك �ل�ستثمار يف مرطب �سريع �لمت�سا�س.
لل�سم�س  �ملبا�سر  �لتعر�س  من  دقيقة   90 فقط  �ل�سم�س:  و�قي   .2
ولكن  ب�سرتك  �سطح  ع��ن  ف��ق��ط  لي�س  �ل��رط��وب��ة  ك��ل  ي��زي��ل  �أن  مي��ك��ن 
��ا م��ن �ل��ط��ب��ق��ات �ل��ع��م��ي��ق��ة. مت��ت��ل��ك ب��ع�����س �أن�����و�ع �ل��ب�����س��رة مادة  �أي�����سً
�مليالنني �لتي توفر حماية �سوئية، ولكن ل تز�ل �حل��ر�رة �ل�سديدة 
�لتي نو�جهها يف �لوقت �حلا�سر تتطلب ��ستخد�م و�قي من �ل�سم�س.

له  ر�ئ��ع.  منتج  حقا  هو  �ل�سبار  هالم  �ل�سبار:  هالم  ��ستخد�م   .3
��ستخد�مات متعددة ويعمل كمرد طبيعي ومعالج لب�سرتك. يف هذ� 
�ل�سباح  يف  م��رة  �ل�سبار  ه��الم  و�سع  �لأف�سل  م��ن  �لقا�سي،  �لطق�س 
�ل�سبار من  ه��الم  يقلل  �أن  �ل��ف��ر����س. ميكن  �إىل  �ل��ذه��اب  قبل  وم��رة 
حجم م�سام �جللد و�سفاء �جللد �ملت�سرر من �ل�سم�س، ومينحك ب�سرة 

�سافية ومتوهجة.

اأف�سل طريقة لتخزين الكات�سب 
للحفاظ  �لكات�سب  لتخزين  م��ك��ان  �أف�����س��ل  ع��ن  ط��ع��ام  خ��ب��رية  ك�سفت 
�لأمر  يتعلق  وعندما  �لأطعمة.  مع  �لر�ئع  مذ�قه  و�سمان  نكهته  على 
يف  �لكات�سب  ي��خ��زن��ون  �لبع�س  �ل��ن��ا���س،  م��ن  ن��وع��ان  ه��ن��اك  بالكات�سب، 
�ل��ث��الج��ة ، و�أول���ئ���ك �ل��ذي��ن ي��خ��ت��ارون �لح��ت��ف��اظ ب��زج��اج��ة �ل�سل�سة 
لتخزين  �ل�سحيحة  �ل��ط��ري��ق��ة  ه��ي  م��ا  ول��ك��ن  �خل���ز�ن���ة.  �حل���م���ر�ء يف 
�لكات�سب؟ ك�سفت �سارة تايلور، مديرة تطوير تعلم �لطعام و�ل�سر�ب يف 
High Speed Training عن �أف�سل طريقة لتخزين �لكات�سب. 
ولكن  �خل��ز�ن��ة،  يف  فتحه  دون  �لكات�سب  تخزين  "ميكن  ���س��ارة  قالت  و 
�لثالجة مبجرد  �أط��ول يف  �لأطعمة، �سيظل طازًجا لفرتة  مثل معظم 
فتحه". و�أ�سافت �سارة "يعتقد بع�س �لنا�س �أن �لعنا�سر �حلم�سية يف 
�لكات�سب ت�سمح له بالبقاء يف حالة ثابتة من �ل�ستخد�م دون �حلاجة 
جودة  �أف�سل  لتحقيق  ذل��ك،  وم��ع  جزئًيا.  �سحيح  وه��ذ�  �لتريد،  �إىل 
للمنتج، يو�سي �مل�سنعون ببيئة �أكرث برودة بعد فتح �لعبوة". �ملايونيز 
ب�سكل حا�سم  �لنا�س  �لتي يخزنها  �لأخ��رى  �لطعام  من ملحقات  �أي�ساً 
�ملايونيز حملي  "يجب حفظ  �سارة  و�أو�سحت  �أو �خلز�نة.  �لثالجة  يف 
�ل�سنع يف �لثالجة ب�سبب �ملكونات، مثل �لبي�س، �لذي يف�سد عند درجة 
�ملنتج جتارًيا لن يف�سد  �ملايونيز  ف��اإن  ذل��ك،  ح��ر�رة غري منا�سية. ومع 

بنف�س �لطريقة، ولكن يجب �أن يظل مرًد� للحفاظ على �جلودة".
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نا�سا تفقد قمرين ا�ستهدفا 
درا�سة الأعا�سري 

ف�سل قمر�ن ��سطناعيان �سغري�ن تابعان لوكالة �لف�ساء �لأمريكية "نا�سا" 
�مل��د�ر �لأح��د، ج��ر�ء عطل  �إىل  �أُطلقا بهدف در��سة �لأعا�سري يف �لو�سول 
"�أ�سرت�" كان يتوىل نقلهما،  �أ�ساب بعد وقت ق�سري على �لإق��الع �ساروخ 

على ما �أعلنت �لوكالة.
وغّرد �لق�سم �ملعني بالإقالعات �لف�سائية �لتابع لنا�سا يف ح�سابه �لر�سمي 
عر تويرت "بعد �إطالق �لطبقة �لأوىل كما كان متوقعا، توقفت �لطبقة 
�ل��ع��ل��وي��ة م��ن �ل�����س��اروخ يف وق���ت �أب��ك��ر م��ن �مل��ف��رت���س وف�����س��ل��ت يف �إي�سال 

�ملد�ر". كيوب�ستات�س" �إىل  "تروبيك�س 
نا�سا  و�سفت  �ل�ساروخ،  �إق��الع  قبل  �لل��ك��رتوين  موقعها  عر  من�سور  ويف 
�ستة  م��ن  جمموعة  ب��اأن��ه  كيوب�ستات�س"  "تروبيك�س  �ل�سطناعي  �لقمر 
�أقمار ��سطناعية حجمها مماثل ل�"علبة �أحذية" تهدف �إىل "در��سة تكّون 
�لأعا�سري �ملد�رية وتطورها من خالل �إجر�ء عمليات ر�سد يتخطى عددها 

يف كثري من �لأحيان تلك �لتي تقوم بها �لأقمار �لتي تر�قب �لطق�س".
مع  دولر  مليون   7،95 بقيمة  عقد�ً  �لأمريكية  "�أ�سرت�"  �سركة  ووّقعت 
"نا�سا" يف �سباط-فر�ير �سنة 2021 مقابل توليها ثالث عمليات �إطالق 

ف�سائية تنقل كّل منها قمري "تروبيك�س" على منت �ساروخها.
وكانت "�أ�سرت�" �لتي تاأمل يف �أن ت�سبح لعباً �أ�سا�سياً يف �سوق �إطالق �لأقمار 
�ل�سطناعية �ل�سغرية، وعدت باإكثار عمليات �لإطالق �لف�سائية �لتي تتم 
مبرونة �أكرث من تلك �خلا�سة ب�سركات ت�ستخدم �سو�ريخ �أكر ك�"�سباي�س 

�إك�س" و�أريان �سباي�س".

ل�سبونة ت�ستاأنف احتفالت 
عيد القدي�س اأنطونيو�س 
�لقدي�س  ع��ي��د  �ح���ت���ف���الت  ����س��ت��وؤن��ف��ت 
�إلغائها  ب��ع��د  ل�����س��ب��ون��ة،  يف  �أن��ط��ون��ي��و���س 
لعامني متتاليني جر�ء جائحة كوفيد-
19، وعّمت �سو�رع �لعا�سمة �لرتغالية 
�لرق�سات �ل�سعبية و�نت�سرت فيها ر�ئحة 

�ل�سردين �مل�سوي.
وتناف�س نحو ع�سرين حياً �سمن م�سابقة 
��ستعر��سات  فيها  ر�ق�سة  حتيي مو�كب 
ح��ت��ى وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن �ل��ل��ي��ل يف �سارع 

�حلرية �ل�سهري و�سط �لعا�سمة.
ف��ان��ي�����س��ا رو����س���ا، وه���ي م�سممة  وق���ال���ت 
رق�س وم�ساركة على غر�ر نحو خم�سني 
�سخ�ساً يف �ملوكب �لر�ق�س �خلا�س بحّي 
�ألفاما، لوكالة فر�ن�س بر�س "�إّن ل�سبونة 
�لحتفالت!  هذه  تنتظر  كانت  باأكملها 

ونتطّلع �إىل �لحتفال يف �ل�سو�رع".
�لتي  �لأخ�����������رى  �ل������ع������اد�ت  ب�����ني  وم������ن 
زفاف  حفل  �لحتفالت،  هذه  تت�سمنها 
وهو  �لثنني،  ُيقام  ثنائياً  ل�16  جماعي 
�لقدي�س  عيد  فيه  ُي�سادف  �ل��ذي  �ليوم 
ل�سبونة،  ك��ات��در�ئ��ي��ة  يف  �أن��ط��ون��ي��و���س، 

تكرمياً لقدي�س ُيعتر �سفيعاً للمدينة.

متى يكون خدر الأطراف عالمة 
على الإ�سابة بال�سرطان؟ �ص 23

البقعة ال�صفراء
وقتاً  �أم�ست  �أن��ه��ا  �إىل  �لكبرية  �ل�سفر�ء  �لبقعة  وت�سري 

�أطول يف �لن�سوج وينبغي �أن تكون �أكرث حالوة.
على �لعك�س من ذلك، ت�سري �لبقعة �لأكرث بيا�ساً �إىل �أنه 

مت قطفها يف وقت مبكر جد�ً ومل ت�سل �إىل ذروة �لن�سج.
ونظر�ً لأن �لبطيخ ل ي�ستمر يف �لن�سج بعد �حل�ساد، فاإن 
�ختيار بطيخ ذي بقعة �أكرث بيا�ساً يعني �أنك �ستنتهي على 

�لأرجح بنكهة عادية.

ال�صوت عن النقر
فهي  �لبطيخة،  ن�سج  م��ن  للتحقق  �لثانية  �خل��ط��وة  �أم��ا 
�ل�سوت �لذي ت�سدره عند �لنقر عليها حيث حتظى هذه 

�لطريقة ب�سعبية كبرية بني ع�ساق �لبطيخ.
عندما  عميق  ���س��وت  �ل��ن��ا���س��ج  للبطيخ  ي��ك��ون  �أن  وي��ج��ب 
ما  �إىل حد  ي�سبه  ما  وهو  �ليد،  بقب�سة  �أو  بيدك  ت�سربه 
�أو م�سطحاً، فمن �ملحتمل  �أجوف  �للحن و�إذ� كان �سوتها 

�أن تكون نا�سجة �أكرث من �للزوم.

ق�صر البطيخ.. فوائد �صحرية 
ف���ائ���دة لحتو�ئها  �ل��ف��اك��ه��ة  �أك�����رث  م���ن  �ل��ب��ط��ي��خ  ي��ع��ت��ر 
لكن  و�ملغني�سيوم،  �ل��ب��وت��ا���س��ي��وم  م��ث��ل  مهمة  فيتامينات 
لالأكل  �سالحيته  رغ��م  �لأخ�����س��ر  ق�سره  ي��رم��ي  معظمنا 

و�حتو�ئه على فو�ئد مل نعرف عنها.
ويتخل�س معظم �لنا�س من ق�سر �لبطيخ مبجرد �أن ياأكلو� 
�إىل  بالنظر  ول��ك��ن  �ل��ل��ذي��ذة،  �لفاكهة  م��ن  �لأح��م��ر  �ل��ل��ب 
�لق�سرة،  متثلها  �لتي  �لغذ�ئية  للعنا�سر  �لكثيف  �مل�سدر 
فقد ترغب م�ستقباًل يف �لحتفاظ بهذه �لق�سور و�إ�سافتها 
�لفو�ئد وفق موقع  �أبرز تلك  �لغذ�ئي. وهنا  �إىل نظامك 

“Health Line" �لطبي.

مفيد للريا�صيني
�أثناء  �لريا�سيني  �أد�ء  حت�سني  على  �لبطيخ  ق�سر  ي�ساعد 
�لأميني  �حلم�س  يح�سن  حيث  �لريا�سية،  �لتمارين  �أد�ء 

�ل�سيرتولني �ملوجود فيه على ذلك.
و�أ�سارت  �لدموية،  �لأوعية  متدد  �ل�سيرتولني  يعزز  فقد 
�إحدى �لدر��سات �إىل �أن مكمالت �ل�سيرتولني تعمل على 
حت�سني تو�سيل �لأك�سجني �إىل �لع�سالت، مما يحتمل �أن 

يح�سن �أد�ء �لتمرين.

يقلل من �صغط الدم
�أن مكمالت م�ستخل�س  �إىل ذلك، �أظهرت بع�س �لأبحاث 
يعانون من  �لذين  �لبالغني  م�ساعدة  على  ق��ادرة  �لبطيخ 

�ل�سمنة �ملفرطة يف �لتحكم يف �سغط �لدم لديهم.
�ل�سيرتولني  مكمالت  تكون  �أن  �ملحتمل  م��ن  ذل��ك،  وم��ع 
�أكرث فعالية حيث �أ�سارت معظم �لدر��سات �إىل �أن مكمالت 
ل���دى �لأ�سخا�س  �ل����دم  ت��ق��ل��ل م���ن ���س��غ��ط  �ل�����س��ي��رتول��ني 

�مل�سابني بارتفاع �سغط �لدم.
�ملحتملة، و�لتي  �لبول  �لبطيخ من م��در�ت  كذلك، يعتر 
�رتفاع  من  يعانون  �لذين  لالأ�سخا�س  غالباً  و�سفها  يتم 

�سغط �لدم.

غني بالألياف
وفائدة �أخرى لق�سر �لبطيخ هي �أنه م�سدر غني بالألياف، 
فو�ئد  على  ب��الأل��ي��اف  �لغني  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام  يحتوي  �إذ 
�سحية جمة، حيث ت�ساعد يف �حلفاظ على حركة �لأمعاء 
باأمر��س  �لإ�سابة  خطر  تقليل  يف  ت�ساعد  وق��د  �ملنتظمة 

�لأل����ي����اف يف خف�س  ت�����س��اع��د  �أن  ك��م��ا، مي��ك��ن  �ل���ق���ول���ون. 
م�ستويات �لكولي�سرتول و�ل�سكر يف �لدم.

ل تتناول �لبطيخ �إذ� كنت تعاين من هذه �لأمر��س!
م�ست�سفى  �أطباء  كبرية  �سار�بوفا،  �أولغا  �لدكتورة  �أعلنت 
فينوغر�دوف مبو�سكو، �أن هناك �أ�سخا�ساً ل ينبغي عليهم 
تناول �لبطيخ �أبد�ً، لأنهم يعانون من �أمر��س وم�سكالت 
�ملو�قع  لأح��د  حديث  يف  �لطبيبة  وت�سري  معينة.  �سحية 
�لرو�سية  "نوفو�ستي"  وك��ال��ة  عنه  نقلت  و�ل��ت��ي  �لطبية، 
�لعديد  على  يحتوي  �لأح��م��ر  �لبطيخ  �أن  �إىل  ل��الأن��ب��اء، 
من �ملو�د �ملفيدة مثل فيتامينات A وC وB6 ومغذيات 
و�ل�سوديوم  و�لكال�سيوم  �ملغني�سيوم  مثل  ومعادن  نباتية 
جتديد  على  �لكبرية  �ملغذيات  هذه  وت�ساعد  و�لفو�سفور. 

�سو�ئل �جل�سم وتنظيم درجة حر�رته.
كما �أن �لبطيخ �لأحمر ل يروي �لعط�س فقط، بل و�جلوع 
�أي�سا. وكذلك يوؤثر �إيجابيا على �لقلب و�لأوعية �لدموية 

و�سغط �لدم وي�ساعد على �إخر�ج �ل�سموم من �جل�سم.
�إل �أنه وبغ�س �لنظر عن هذه �خل�سائ�س �ملفيدة، بح�سب 
�خلبرية �لرو�سية، فاإن هناك �أمر��سا متنع تناول �لبطيخ 

�لأحمر �أو ت�سمح بتناوله بكميات حمدودة جد�.
من  يعاين  من  كل  كاأطباء،  "نن�سح  �سار�بوفا:  و�أ�سافت 
�لإ�سهال وح�سى �لكلى وت�سلب �ل�سر�يني وورم �لرو�ستات 
�حلميد بتناول كمية حمدودة جد� من �لبطيخ �لأحمر. 
ول نن�سح من يعاين من �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية 

بتناوله �أي�سا".
200-300 غر�م من  �أف�سل وقت لتناول  �أن  �أك��دت  كما 
�لبطيخ �لأحمر هو قبل وجبة �لغد�ء. ول ُين�سح بتناوله 

مع مو�د �أخرى.

تفقد �ساقها ب�سبب جرح 
ب�سيط قبل 17 عامًا

�مر�أة  �ساق  لبرت  �لأط��ب��اء  ��سطر 
بريطانية على �إثر تعر�سها جلرح 
ب�سيط خالل حادث وقع قبل نحو 

عاماً.  17
من  ع��ام��اً-   -33 همفريز  ريبيكا 
يف  حياتها  معظم  ق�ست  ويكفيلد، 
مل  عندما  بالنتحار  ورغ��ب��ت  �أمل 
تعاين من  كانت  �أن��ه��ا  �أح��د  يعتقد 
و�أ�سيبت  قدمها.  يف  �سغري  ج��رح 
ري��ب��ي��ك��ا ب��ج��رح غ���ري ح��ي��ات��ه��ا عند 
�ل��ق��ف��ز م��ن ح��اف��ة �ل��ن��اف��ذة عندما 
عاماَ   15 �ل��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  ك��ان��ت 

بينما كانت تزين غرفة نومها.
حتطمت  �أن  بعد  ريبيكا  و�سرخت 
وت�سخمت  �خل���زف،  م��ن  مزهرية 
�لرجبي.  ك���رة  ح��ج��م  �إىل  ق��دم��ه��ا 
وك�������ان �جل�������رح م�������س���اًب���ا ب���ع���دوى 
�لأطباء  �أخ���ره���ا  ح��ي��ث  ���س��دي��دة، 
�أن����ه ���س��ي��ت��ع��ني ب���رته���ا، ول��ك��ن بعد 
قررت  ث�����اٍن،  ر�أي  ع��ل��ى  �حل�����س��ول 
�ملر�هقة رف�سه ه��ذ� �حل��ل. و كان 
ه��ذ� �ل��ق��ر�ر ب��د�ي��ة 17 ع��اًم��ا من 
�ل��ع��ذ�ب. و حتى وق��ت قريب، كان 
وجود  ت�سديق  يرف�سون  �لأط��ب��اء 
كلما  ري��ب��ي��ك��ا  ق�����دم  يف  خ���ط���اأ  �أي 
�أ���س��رت ع��ل��ى م���دى �ل�����س��رر �لذي 
يطاق  ل  �لأمل  و�أ���س��ب��ح  �أ���س��اب��ه��ا. 
لدرجة �أن ريبيكا مل ت�ستطع حتى 
�إ�سابة  مل�س قدمها. ومت ت�سخي�س 
ريبيكا يف �لنهاية مبتالزمة �لأمل 
عبارة  وه����ي  �مل���ع���ق���دة،  �مل��و���س��ع��ي��ة 
�أحد  �أمل �سديد غري م��رر يف  عن 
�لأط��ر�ف. وعلى �لرغم من �ملئات 
و�لعالجات  �لأط��ب��اء،  مو�عيد  من 
�ل���ت���ي ل ن���ه���اي���ة ل���ه���ا، و�لأدوي���������ة 
على  ق��ادر�ً  و�مل�سكنات ل �سيء كان 

�لتحفيف من �أمل ريبيكا.

فنزويال تعلن عن اأول 
اإ�سابة بجدري القرود

�أم�س  �لفنزويلية  �حلكومة  �أعلنت 
�إ�سابة  �أول  ت�سجيل  �لأح���د  �لأول 
بجدري �لقرود لرجل دخل �لبالد 
عر مطارها �لرئي�سي بالقرب من 

كر�كا�س بعد و�سوله من مدريد.
�ل�����س��ح��ة ماجايل  وزي�����رة  وق���ال���ت 
�إنه يجري  تويرت،  جوترييز، على 

تعقب �ملخالطني للم�ساب.
وقالت �ل��وز�رة يف بيان: "مت عزله 
�لفحو�سات  و�أج��ري��ت  �ل��ف��ور  على 
و�أخ�������ذت �ل��ع��ي��ن��ات و�ل���ت���ي ج���اءت 
�أول  �لأرجنتني  وكانت  �إيجابية". 
توؤكد  �لالتينية  �أم��ريك��ا  يف  دول���ة 
�لإ�سابة بجدري �لقرود. و�سجلت 
و�لرتغال  وب��ري��ط��ان��ي��ا  �إ���س��ب��ان��ي��ا 
�لقرود  بجدري  �لإ�سابات  معظم 
خارج مناطق غرب وو�سط �أفريقيا 

�لتي يتوطن فيها هذ� �ملر�س.

بقلب اأحمر.. اأ�سهل طريقة لختيار البطيخة!

الفاكهة  اأن���واع  اأف�صل  م��ن  البطيخ  يعترب 
لحتوائه  نظرًا  الإط���اق،  على  ال�صيفية 
ي�صعب  لكن  امل���اء،  م��ن  هائلة  كمية  على 
الثمرة  كنت  ما  اإذا  معرفة  الكثريين  على 
اأن  اإل  ال���داخ���ل.  م��ن  وح���م���راء  ن��ا���ص��ج��ة 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  ح�صابًا 
بخطوات  فيه  اأو���ص��ح  م�صورًا  مقطعًا  ن�صر 

ب�صيطة ت�صمن لك �صراء بطيخة حمراء 
واخلطوة  امل��ذاق.  وحلوة  الداخل  من 

ح�صاب  ن�صر  م��ا  بح�صب  الأوىل 
على   eatinghealthytoday

البقعة  اإىل  النظر  اإن�صتغرم هو 
ال�صفراء يف اأ�صفل البطيخ.

�لع�سالت  وتقوية  للتحمل  �ل�سدمات  قليلة  ح��رك��ات  ه��ي  �لبيالت�س،  مت��اري��ن 
و�ملرونة، وتركز على ع�سالت �لبطن و�أ�سفل �لظهر و�لوركني و�لفخذين.

 تدريب ع�سالت �جل�سم
رغم �لعتقاد �ل�سائع �أنها تركز على مناطق �لبطن و�أ�سفل �لظهر و�لفخذين، �إل 
�ن�سجام بني �حلركة و�لتنف�س،  باأكمله، مع خلق  �لتمارين تفيد �جل�سم  �أن هذه 
لأد�ئه  �لتمرين  يف  �لكبري  �لرتكيز  عن  �لناجم  �لذهني  �ل�سرتخاء  �إىل  �إ�سافة 

بدقة وبطريقة �سحيحة.
ويعود ��سم متارين �لبيالت�س �إىل مبتكرها جوزيف هوبرتو�س بيالت�س �لأملاين، 

ويقال �إنه كان طفاًل مري�ساً لكنه كان مولعاً بدر��سة �جل�سم �لب�سري.
�سي�سعر  �ساعات  ع�سر  بعد  �إن��ه  عنها  وق��ال  �لبيالت�س،  �لعامل طريقة  ه��ذ�  وط��ور 
�ملتدرب بالفرق، وبعد 20 �ساعة �سيالحظ �لفرق، وبعد 30 �ساعة �سيكون لديه 

ج�سد جديد.
ب�سيطة و�سهلة

جترى �لتمارين بطريقة �سهلة وب�سيطة، حيث يبد�أ �ملتدرب يف و�سع ج�سمه يف 
و�سعية �لنبطاح، مع �لنظر لالأر�س ومد ذر�عيه لالأمام، ورجليه للخلف، ورفع 
�لرجل �ليمنى مع �لذر�ع �لي�سرى يف نف�س �لوقت، ثم يبدل �لو�سع، ومن �لأف�سل 

�ل�ستعانة مبدرب يف �لبد�ية.

فوائد متارين البيالت�س
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�ش�ؤون حملية
املعهد الوطني للتخ�س�سات ال�سحية مينح البورد الإماراتي ملدينة �سخبوط الطبية

ترجمة ل�صرتاتيجيتها يف تعزيز جودة قطاع التعليم العايل خال اخلم�صني املقبلة 

» منا للتعليم« ت�ستحوذ بالكامل على كلية ليوا للتكنولوجيا 

ان�صجاًما مع برنامج املنظمة البحرية الدولية للم�صاواة بني اجلن�صني

»الطاقة والبنية التحتية« تناق�س اآفاق م�ستقبل املراأة يف القطاع البحري خالل م�ساركتها يف اليوم العاملي للمراأة يف القطاع البحري

�صمن مبادرة ل ت�صل َهم عيالك

جمعية الإمارات لل�سرطان تقدم م�ساعدة بـ 119 األف درهم لأ�سرة يف العني

�سرطة اأبوظبي تعزز الوعي بال�سالمة املرورية لطلبة جامعة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

�لعتماد  �ل�سحية  للتخ�س�سات  �لوطني  �ملعهد  منح 
خم�س  مل��دة  �لطبية،  �سخبوط  �ل�سيخ  ملدينة  �ملوؤ�س�سي 
يتما�سى  �لعتماد مبا  ملتطلبات  ��ستيفائها  بعد  �سنو�ت 
مع �أحدث �ملعايري و�ملمار�سات �لدولية. بح�سور �لدكتور 
حممد �حلوقاين �أمني عام �ملعهد �لوطني للتخ�س�سات 
�لتنفيذي  �لرئي�س  عما�س-  نا�سر  و�لدكتور  �ل�سحية، 
�لأطباء  م��ن  وع���دد  �لطبية،  �سخبوط  �ل�سيخ  ملدينة 
�ملخت�سني. و�أّكد �لدكتور حممد �حلوقاين -�أمني عام 
قد  و�لر�جمي  �ملوؤ�س�سي  �لعتماد  معايري  �أن  �ملعهد- 
مت �إعد�دها وفقاً لأف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف �لتعليم 
�لطبي وبالتعاون مع �ل�سركاء  ممثلي �جلهات �ل�سحية 
للتخ�س�سات  �ل��وط��ن��ي  �مل��ع��ه��د  �أن  م���وؤك���د�ً  �ل���دول���ة،  يف 
�ل�سحية ي�سمن �للتز�م بهذه �ملعايري لالرتقاء بجودة 
�لدولة.  �أنحاء  جميع  يف  �لتعليمية  �لطبية  �ملمار�سات 
�لتنفيذي  -�لرئي�س  عما�س  نا�سر  �لدكتور  ق��ال  فيما 
على  �لرتكيز  "�إن  �لطبية-:  �سخبوط  �ل�سيخ  ملدينة 

�إع��د�د �لقوى �لعاملة �لأك��رث كفاءة وخرة من خالل 
مدينة  يف  �لعتماد  وبر�مج  �لقوية  �لتعليمية  �حللول 
�ل�سيخ �سخبوط �لطبية، �سي�سهم يف حتقيق روؤيتنا باأن 
�ل�سحية  �لرعاية  �إىل وجهة مف�سلة خلدمات  نتحول 
�مل��ع��ق��دة و�حلرجة  ل���الأم���ر�����س  و�مل���وج���ه���ة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
و�لنادرة. فمن خالل �لرتقاء د�ئماً باملعايري �لتعليمية، 
�سنكون �أكرث قدرة على �ل�ستجابة لحتياجات �لرعاية 
�لعتماد  ويتيح  �لدولة".  د�خ���ل  للمر�سى  �ل�سحية 
�ملتدربني من �حل�سول على  �لأطباء  �لفر�سة لتمكني 
�سهاد�ت �لبورد �لإمار�تي، و�لتي متنح درجة ��ست�ساري 
بعد �حل�سول عليها، ويعد �ملعهد �لوطني للتخ�س�سات 
قبل  م��ن  �ل�سحية  للموؤهالت  مانحة  جهة  �ل�سحية 
و�لتعليم،  �لرتبية  ب���وز�رة  للموؤهالت  �لوطني  �مل��رك��ز 
و�عتماد بر�مج و�إ�سد�ر �سهاد�ت مهنية �سحية و�سهاد�ت 
�أي�ساً  وه��و  �لدبلوم،  و�سهاد�ت  �مل�ستمر  �ملهني  للتعليم 
مهنية  وطنية  معايري  و�ع��ت��م��اد  تطوير  ع��ن  م�����س��وؤول 
�لر�مج  ج��ودة  ل�سمان  �ل�سحية،  للموؤهالت  موحدة 

�ل�سحية �ملعتمدة يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية.

•• اأبوظبي- الفجر 

على  ��ستحو�ذها  عن  للتعليم«  منا  �أعلنت« 
ملكية  م��ن   100% ن�سبة  مت��ث��ل  ح�����س��ة 
�لإم����ار�ت  "كلية  للتكنولوجيا  ل��ي��و�  كلية 
�لكلية عام  وتاأ�س�ست  �سابقاً"،  للتكنولوجيا 
1993 بعد ح�سولها على �عرت�ف وز�رة 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
وت����ط����رح ح���ال���ي���اً جم���م���وع���ة و�����س���ع���ة من 
�أك��رث من  بها  يلتحق  �لأكادميية  �ل��ر�م��ج 

وطالبة.   طالباً   1700
وقد تاأ�س�ست »منا للتعليم« كذر�ع �أكادميي 
�أبوظبي  جامعة  "�سركة  �لقاب�سة«  منا  ل�« 
يف   2006 ع��ام  �ملوؤ�س�سة  �سابقاً،  �لقاب�سة 
كلية  ومتثل  �ملتحدة"،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ل��ي��و� ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �إ���س��اف��ة ج���دي���دة �إىل 

قطاعات  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  حمفظة 
لل�سركات  �ملهني  و�لتدريب  �لعايل  �لتعليم 
�لتي متلكها »منا للتعليم« ومنها: جامعة 
وكلية  �مل�����ع�����ارف،  وجم���م���وع���ة  �أب����وظ����ب����ي، 
�خلو�رزمي �لدولية، وت�سم »منا للتعليم« 
م�سجلون  ط��ال��ب  �آلف  ع�����س��رة  م��ن  �أك����رث 
�آخ���رون  و�آلف  �لتعليمية  موؤ�س�ساتها  يف 
يتلقون تدريباً مهنياً من خالل موؤ�س�ساتها 
بن  �سعيد  علي  �لدكتور  و�أك��د  �لتدريبية.  
�إد�رة  �ل���ظ���اه���ري، رئ��ي�����س جم��ل�����س  ح��رم��ل 
»منا للتعليم« �أن �ل�ستحو�ذ على كلية ليو� 
��سرت�تيجيتنا  �سمن  ي��اأت��ي  للتكنولوجيا 
على  ���س��و�ًء  �لأع��م��ال  تنمية  لتعزيز خطط 
�ل�ستحو�ذ،  �أو عن طريق  �لذ�تي  �مل�ستوى 
م�سري�ً �إىل �أننا يف »منا للتعليم« نعمل وفق 
يف  �لكافية  �لثقة  ولدينا  مدرو�سة،  خطط 

للتكيف  ف��ّع��ال  ب�سكل  �لعمل  على  ق��درت��ن��ا 
م���ع �ح��ت��ي��اج��ات �ل���ط���الب ورف�����د خمتلف 
مبا  �ملوؤهلة  ب��ال��ك��و�در  �حليوية  �لقطاعات 
ويرتجم  �لوطني  �لقت�ساد  عجلة  يدفع 

��سرت�تيجتنا يف تعزيز جودة قطاع �لتعليم 
و�أ�ساف  �ملقبلة.   �خلم�سني  خ��الل  �لعايل 
�سي�ساهم يف  �ل�ستحو�ذ  �أن هذ�  بن حرمل 
تعزيز قدرة »منا للتعليم« على �لتو�سع يف 
و�لتخ�س�سات  �ل��ر�م��ج  و��ستحد�ث  ط��رح 
�لنوعية �إ�سافة �إىل خدمات �لتدريب �ملهني 
�لنوعي  �لتعليم  توفري  دورن��ا يف  يعزز  مبا 
تطلعات  يلبي  مب��ا  �ملتخ�س�سة  و�مل��ع��رف��ة 
ويعزز  �ملقبلة  للخم�سني  �لر�سيدة  قيادتنا 
��ستد�مة تناف�سية قطاع �لتعليم �لعايل يف 
�لدولة عاملّياً.  تعتر كلية ليو� للتكنولوجيا 
من �أو�ئل موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة 
و�لعتماد  �لرتخي�س  على  ح�سلت  �ل��ت��ي 
�لأك���ادمي���ي ل��ر�جم��ه��ا يف دول���ة �لإم����ار�ت 
�لكلية  م��ن  ت��خ��رج  وق��د  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية 
7500 ط��ال��ب وطالبة من  ي��زي��د ع��ن  م��ا 

�لعمل،  ب�سوق  �لتحقو�  �لذين  �خلريجني 
و��سعاً  مهنياً  جناحاً  منهم  �لعديد  وحقق 
وتتمتع  ع���دي���دة.  جمتمعية  وم�����س��اه��م��ات 
�لكلية بحرم جامعي حديث جمهز باأحدث 
�ملختر�ت و�لو�سائل �لتعليمية و�لتح�سري 
لعتماد بر�مج جديدة يف جم��الت علمية 
م��ت��ق��دم��ة ت��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات ���س��وق �لعمل 
مع  جنب  �إىل  جنبا  وت�ساهم  �لإم����ار�ت  يف 
�لدولة  �لأخ�����رى يف  �خل��ا���س��ة  �جل��ام��ع��ات 
و�لقت�سادية.  �لعلمية  نه�ستها  ب��ن��اء  يف 
و ت��ت��م��ت��ع �ل��ك��ل��ي��ة مب��وق��ع م��ت��م��ي��ز يف قلب 
�لعا�سمة �أبو ظبي ي�سم باأربع كليات تقدم 
خدمات تعليمية جامعية ذ�ت جودة عالية 
و�لأعمال  و�لإد�رة  �لهند�سة  جم���الت  يف 
و�لعالقات  و�لإع�����الم  �ل�سحية  و�ل��ع��ل��وم 

�لعامة.

•• دبي- الفجر

�لبحري،  �لقطاع  يف  للمر�أة  �لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة 
بدولة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  ���س��ارك��ت 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف ندوة �فرت��سية �سلطت 
خاللها �ل�سوء على دور �ملر�أة يف تعزيز قدر�ت �لقطاع 
�لبحري �إقليمًيا وعاملًيا، و�لفر�س �ملتاحة لها يف هذ� 
�لدولية  �لبحرية  �ملنظمة  وكانت  �حليوي.  �لقطاع 
قد �عتمدت قر�ًر� بتخ�سي�س يوم 18 مايو من كل 
عام ليكون "�ليوم �لعاملي للمر�أة يف �لقطاع �لبحري" 
�حتفاًء بدورها يف �لقطاع، ولتعزيز متكينها و�إيجاد 
وتعزز  �لبحري  �لقطاع  يف  �مل���ر�أة  عمل  ت�سجع  بيئة 
ح�سورها وم�ساركتها، �ن�سجاًما مع �لهدف �خلام�س 
�ملعني  �مل�ستد�مة  �ملتحدة للتنمية  �أه��د�ف �لأمم  من 

بامل�ساو�ة بني �جلن�سني.
ويف كلمتها خالل �لندوة، قالت �سعادة �ملهند�سة ح�سة 
�آل مالك، م�ست�سار �لوزير ل�سوؤون �لنقل �لبحري يف 
"ُتعد �ملر�أة جزًء� ل  وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية: 
يتجز�أ من �ل�سناعة �لبحرية، وت�سهم يف منو �لقطاع 

�أ�سهمت  �لإم����ار�ت،  دول��ة  ويف  �لعاملي.  �ل�سعيد  على 
�ملر�أة يف تعزيز تناف�سية �لقطاع �لبحري. 

وحتتل دولة �لإمار�ت �ملركز �لثالث عاملياً يف تي�سري 
�ل�سفن،  وق���ود  ت��زوي��د  ويف  ب��ح��ر�ً،  �ملنقولة  �ل��ت��ج��ارة 

�ملر�كز  �أه��م  �سمن  عاملياً  �خلام�س  �ملركز  تتبو�أ  كما 
�لبحرية �لدولية. 

يف  �لبحري  �لقطاع  يف  �لعامالت  �ملهنيات  �أدت  وق��د 
�لدولة  مكانة  تعزيز  يف  كبرًي�  دوًر�  �لإم���ار�ت  دول��ة 

نو��سل  �أن  �لآن  وهدفنا  ر�ئ��د،  عاملي  بحري  كمركز 
دع��م ه��ذ� �لتقدم م��ن خ��الل دع��م م�ساركة �مل���ر�أة يف 

�لقطاع �لبحري."
لدولة  �ل��د�ئ��م  �ملمثل  �لكعبي،  خمي�س  حممد  �أك���د 
بالقول:  �لدولية،  �لبحرية  �ملنظمة  لدى  �لإم���ار�ت 
�لتي  و�مل���ب���ادر�ت  ب��اخل��ط��و�ت  فخ������ورون  "نح������ن 
ل�سمان  �ل��دول��ي��ة  �لبحرية  �ملنظم������ة  �تخ�������ذتها 
�لعاملي،  �لبحري  �لقطاع  يف  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة 
بقدر�ت  يتمتعن  �ل��ن�����س��اء  �أن  ج���ي���ًد�  ن����درك  ف��ن��ح��ن 
ت�����س��اوي ق����در�ت �ل���رج���ال يف �ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري، �إن 
تقدم  يف  مب�ساهمتهن  ون��ف��خ��ر  ع��ل��ي��ه��ا،  ت��ت��ف��وق  مل 
�ملر�أة  م�ساركة  ت���زد�د  ع��ام،  بعد  فعاًما  �لقطاع،  ه��ذ� 
�رتفاًعا  �سهدنا  �أن��ن��ا  و�لأه����م  �ل��ب��ح��ري،  �ل��ق��ط��اع  يف 
منا�سب  ي�سغلن  �ل��ل��و�ت��ي  �لن�ساء  ع��دد  يف  ملحوًظا 
�لفاعلة  �مل�ساركة  بف�سل  وذل��ك  �لقطاع،  يف  قيادية 
�أطلقتها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �لإم��ار�ت  لدولة  و�لن�سطة 
و�لتي �ساعدت على توفري بيئة �ساملة و�آمنة للمر�أة 
للم�ساركة يف �لأعمال �لبحرية، مبا يف ذلك �ملالحة 

�لبحرية وبناء �ل�سفن."

••  العني-الفجر:

�إن�سانية  قدمت جمعية �لإم��ار�ت لل�سرطان م�ساعدة 
مري�س  ع��ام��اُ-   -49 حم��م��د  ���س��ادي  �ل�سيد  لأب��ن��اء 
�ألف   119 بقيمة  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف  يقيم  ���س��رط��ان 
درهم  لت�سديد �لر�سوم �ملدر�سية وقيمة �إيجار منزل 
ملدة 3 �أ�سهر، وذلك �سمن مبادرة بعنو�ن  " ل ت�سل 
�لدعم  يف  �جلمعية  تقدميات  �إط��ار  يف  عيالك"،  َه��م 

�ملادي و�ملعنوي ملر�سى �ل�سرطان.
�لعامري،  رك��ا���س  ب��ن  ���س��امل  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  و�أك����د 
�إن  لل�سرطان  �لإم���ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
هذه �ملبادر�ت هي مل�ساعدة مر�سى �ل�سرطان وذويهم 
يف �لتغلب على حمنة �ل�سرطان �سو�ء معنوياً �أو مادياً 

حتى ينعمو� بحياة �سعيدة و�إيجابية.  

و�أ�����س����ارت �ل���دك���ت���ورة م���اج���دة �ل�����س��ام�����س��ي، �أم����ني �سر 
�جلمعية  �إىل �أن هذه �ملبادرة تقوم على �إ�سعاد �ملر�سى 
�لياأ�س  �لعالج وعدم  و�أ�سرهم وموؤ�زرتهم يف م�سرية 

و�لو�سول �إىل �لتعايف مب�سيئة �هلل تعاىل. 
�سندوق  �أم��ني  �لعامري  نا�سر  �سامل  �لدكتور  وق��ال 
دع���م �جلو�نب  �إن�����س��اين يف  و�ج���ب  علينا  �جل��م��ع��ي��ة: 
�ملادية و�ملعنوية لدى مر�سى �ل�سرطان وبالتايل وبث 

روح �لأمل و�لتفاوؤل يف نفو�س كامل �أفر�د �لأ�سرة.
عن  حم��م��د  ����س���ادي  �أبوعبد�هلل"  عر"  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�لإن�سانية  �مل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  �أ���س��رت��ه  �أف����ر�د  م��ع  �سعادته 
لل�سرطان  �لإم��������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  ����س���اك���ر�ً  و�خل����ريي����ة، 
يف  جهودهم  على  �لأع�ساء  وكافة  فيها  و�مل�سوؤولني 
�لدعم �ملادي و�ملعنوي �لذي يخفف كثري�ً عن معاناة 

م�سابي �ل�سرطان.

•• اأبوظبي-الفجر:

ع���ززت  م��دي��ري��ة  �مل���رور و�ل���دوري���ات  ب�سرطة  
�أب��وظ��ب��ي ث��ق��اف��ة �ل�����س��الم��ة �مل���روري���ة يف  يوم 
ت���وع���وي  ل��ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة  �أب���وظ���ب���ي  �سمن  
وتكثيف  ت��ط��وي��ر  يف  وج���ه���وده���ا  م���ب���ادر�ت���ه���ا 
خالل  من  وفعالة  حديثة  باأ�ساليب  �لتوعية 
و�لتقنيات  �مل���ت���ع���ددة  �لإع���الم���ي���ة  �ل��و���س��ائ��ل 

�حلديثة و�لزيار�ت  �مليد�نية . 
�لطالب   ��ستقبال   ع��ل��ى   �ل��رن��ام��ج  و��ستمل 
�ل��ق��اع��ات �لدر��سية،  ت��وع��ي��ة  يف  وع��ق��د ور����س 
ت��وع��ي��ة  يف خمتلف م��ر�ف��ق �جلامعة   ون��ق��اط 
تثقيفية   �أن�����س��ط��ة  ت�����س��م��ن��ت  ج���ول���ة  وت��ن��ف��ي��ذ 
وت��وع��وي��ة  م���روري���ة و���س��ط ت��ف��اع��ل  �لطالب  
وت��اأك��ي��د �ه��ت��م��ام��ه��م ب��امل�����س��ارك��ة ب��ج��ه��وده��م يف 

تعزيز  �لوعي  �ملروري يف �ملجتمع .
و�أكد  �لعميد حممد �ساحي �حلمريي، مدير 

�لعمليات  بقطاع  و�ل��دوري��ات   �مل��رور  مديرية 
�مل��رك��زي��ة   �ه��ت��م��ام �سرطة �أب��وظ��ب��ي   بتعزيز 
�آف���اق �ل��ت��و����س��ل م��ع ك��اف��ة �أف����ر�د �ملجتمع؛ يف 
لرفع  �ملجتمعية  و�لفعاليات  �ملنا�سبات  جميع 
م�ستوى �ل�سالمة �ملرورية و�لتعريف باللو�ئح 

و�لقو�نني �ملرورية .
وت��ل��ق��ى �ل���ط���الب خ���الل �مل��ح��ا���س��ر�ت بر�مج 
ن��ظ��ري��ة وع��م��ل��ي��ة ح����ول  م��و����س��ي��ع �ل�سالمة 
�ملرورية  �لثقافة  لزياده  تهدف  �لتي  �ملرورية 

لطالب �جلامعة .
باأهد�ف   �ل��ت��ع��ري��ف  �ل���رن���ام���ج    ت�سمن  ك��م��ا 
�ملبذولة  �جلهود  "  و  �ل�سالمة  "درب  حملة  
�ملرورية  �ل�����س��الم��ة  م�����س��ت��وي��ات  �أع���ل���ى  ل��ب��ل��وغ 
وت���وع���ي���ة �ل��ط��ل��ب��ة ب�������س���رورة �حل���ر����س على 
�مل������رور لوقاية  و�أن���ظ���م���ة  ب��ق��و�ن��ني  �لل����ت����ز�م 
من  �لآخرين  �لطريق  وم�ستخدمي  �أنف�سهم 

�حلو�دث �ملرورية و�لإ�سابات �لبليغة .

تقديرًا لأدائها املتميز يف اإدارة ال�صحة وال�صامة
القرية العاملية حت�سل على جائزة �سيف ال�سرف من 

جمل�س ال�سالمة الربيطاين للمرة الرابعة على التوايل 
•• دبي- الفجر

و�لوجهة  �لعامل،  يف  �لثقافية  �ملنتزهات  �أكر  �أحد  �لعاملية،  �لقرية  �أعلنت 
على  ح�سولها  �ملنطقة،  يف  و�لرتفيه  و�لت�سوق  للثقافة  �لأوىل  �لعائلية 
و�ل�سالمة،  �ل�سحة  �إد�رة خماطر  للتميز يف جم��الت  تقييم خم�س جنوم 
وفقاً لت�سنيف جمل�س �ل�سالمة �لريطاين، للمرة �لر�بعة على �لتو�يل. 
�ل�سحة  مبعايري  �لل��ت��ز�م  عر  �لتميز  على  حر�سها  يف  �لوجهة  وت�ستمر 
و�ل�سالمة �لعاملية، حيث ��ستطاعت تعزيز مكانتها مرة �أخرى خالل �لعام 
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درجة  على  بح�سولها  ��ستثنائي  �إجناز  �لعاملية حتقيق  �لقرية  و��ستطاعت 
جمل�س  من  و�ل�سالمة  �ل�سحة  �إد�رة  معايري  مقيا�س  على   97.72%
حمتفظة  �ملا�سي،  �لعام  يف   96.62% ب�  مقارنة  �لريطاين،  �ل�سالمة 
"ممتاز" مع تعزيز ريادتها عر  �ملرموقة  مبكانتها يف فئة �خلم�س جنوم 
�مل�ستمر  �لتز�مها  بف�سل  �لوجهة  وتعد  �ملنطقة.  �أنحاء  جميع  يف  �لقطاع 
بتوفري جتربة �آمنة و�سل�سة جلميع �ل�سيوف و�ملوظفني، �لوجهة �لوحيدة 
يف �لعامل �لتي تفوز ب�سيف �ل�سرف من جمل�س �ل�سالمة �لريطاين، �لذي 
بال�سحة  �ل�سلة  ذ�ت  للعمليات  ب��اإد�رت��ه��ا  تتميز  �لتي  باملوؤ�س�سات  يحتفي 

و�ل�سالمة و�لبيئة على �لنحو �لأمثل.
�ساتايا،  ���س��وث��ار���س��ون  وق���ال 
م������دي������ر ق���������س����م �ل�������س���ح���ة 
و�ل�سالمة و�لبيئة و�ملخاطر 
"تعد  �ل��ع��امل��ي��ة:  �ل��ق��ري��ة  يف 
�أ�سخم  من  �لعاملية  �لقرية 
�ل�����وج�����ه�����ات �ل���رتف���ي���ه���ي���ة 
�ل��ه��و�ء �لطلق،  �ل��ر�ئ��دة يف 
�لآلف  ت�سم  منظومة  مع 
م�ستقبلة  �ل�������س���رك���اء،  م���ن 
�مل��الي��ني م��ن �ل�����س��ي��وف يف 
�حل�سول  ويعد  مو�سم.  كل 
�جلائزة  ه��ذه  على  �مل�ستمر 
��ستثنائياً،  �إجن��از�ً  �ملرموقة 
ودلياًل على حر�سنا �لد�ئم 
ل��ت��ع��زي��ز ري��ادت��ن��ا يف جمال 
و�ل�������س���الم���ة على  �ل�����س��ح��ة 
م�ستوى �لقطاع. كما يعتر هذ� �لتقدير �سهادة على �لتز�م قيادة �لقرية 
�لعاملية ب��اإد�رة �لعمليات على �لنحو �لأمثل، ون�سر هذه �لثقافة عر كافة 
�ملجالت و�مل�ستويات يف �لوجهة. ونحن متم�سكون باحلفاظ على م�سريتنا 
�ل�ستثنائية وممار�ساتنا �ملتميزة يف جمال �ل�سحة و�ل�سالمة لأق�سى قدر 
ممكن، وي�سرفنا تقدير جهودنا �مل�ستمرة من قبل هذه �ملنظمة �ملرموقة."

جمل�س  م��ن  متكاماًل  تدقيقاً  بنجاح  �إج��ت��ازت  ق��د  �لعاملية  �لقرية  وك��ان��ت 
و�ل�سالمة على م�ستوى  �ل�سحة  �إد�رة  �سمل معايري  �لريطاين  �ل�سالمة 
�لعمليات و�ملمار�سات. ومت �لتدقيق مبعايري �لأد�ء عر موؤ�سر�ت متعددة، 
�سملت �أف�سل �ملمار�سات �لإد�رية �لأ�سا�سية على م�ستوى �ل�سحة و�ل�سالمة، 
مع تقييم تف�سيلي ملجموعة من �لعنا�سر - مبا يف ذلك تقييمات �ملخاطر 
�لإ�سعافات  وخطط  �حلر�ئق،  �ن��دلع  عند  �لطو�رئ  مب�سار�ت  �ل�سلة  ذ�ت 
�أ�سا�سية، بدء�ً من تنظيم  �أوقات �لطو�رئ عر ثمانية جمالت  �لأولية يف 
و�أنظمة  للمخططات  �ل���د�ئ���م  �لتح�سني  �إىل  �ل�����س��الم��ة  ح��ف��ظ  ع��م��ل��ي��ات 
�لتدقيق �ملتبادل �ملعمول بها - وتقييم فعاليتها وتقدمي �لآر�ء و�ملالحظات 

�مل�ستمرة. 
�ل�سالمة  ملجل�س  �لتنفيذي  �لرئي�س  روب��ن�����س��ون،  م��اي��ك  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�لريطاين: "يعتر ت�سنيف �خلم�س جنوم من �أهم �ل�سهاد�ت �لتي حت�سل 
وهو  و�ل�سالمة.  �ل�سحة  �إد�رة  يف  �ملتميز  لأد�ئها  تقدير�ً  �ملوؤ�س�سات  عليها 
يج�سد  حيث  لتحقيقه،  �لعامل  ح��ول  �ل�سركات  من  �لعديد  تتطلع  �إجن��از 
�مل�ستمر  بالتح�سني  �لتز�مها  مدى  ويوؤكد  للموؤ�س�سات،  �ل�ستباقية  �لروؤى 
للعمليات ذ�ت �ل�سلة ب�سوؤون �ل�سحة و�ل�سالمة، و�إد�رة �ملخاطر �لتي تهدد 
�سحة �لعمال و�سالمتهم ورفاههم على �لنحو �لأمثل. و�أنا على ثقة تامة 
باأن �لقرية �لعاملية فخورة بهذ� �لإجناز �ل�ستثنائي �لتي ��ستطاعت حتقيقه 

مرة جديدة هذ� �لعام."
وت�سمنت عملية �لتدقيق، مر�جعة �لوثائق و�إجر�ء �ملقابالت مع �ملديرين 
�لعمليات  بع�س  على  �لإ���س��ر�ف  ج��ان��ب  �إىل  �ملعنية،  و�جل��ه��ات  و�مل��وظ��ف��ني 
�لعاملية  للقرية  �ملتميز  ب����الأد�ء  �ملتقدم  �لت�سنيف  ويحتفي  �لت�سغيلية. 
�إد�رة �ملخاطر �ملتعلقة بال�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة، و�عتماد  وموظفيها يف 
�أف�سل �لتقنيات و�ملمار�سات ذ�ت �ل�سلة، بالإ�سافة �إىل �حلر�س على �للتز�م 

باأف�سل �ملعايري ل�سمان ر�سا وموثوقية �ل�سيوف على نحو م�ستمر.
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ي�صتبعد النظام الغذائي النباتي املنتجات احليوانية متاما، 
ما يعني عدم تناول اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان مثل 

البي�ض واجلنب.
وبينما يقلق الكثري من النا�ض ب�صاأن عدم قدرتهم على احل�صول 
غذائي  نظام  اإىل  حتولوا  اإذا  الربوتني  من  يكفي  ما  على 
نباتي، �صتجد اأن اأف�صل م�صاحيق الربوتني النباتي ميكن اأن 

ت�صاعدك يف احل�صول على الربوتني الذي حتتاجه.

�ل�سريع خلاليا  �لنت�سار  �ل�سرطان جر�ء  ينتج 
لت�سكل  تتجمع  �لتي  �لتالفة  �لنووي  �حلم�س 

�أور�ما خبيثة.
وي��ك��م��ن ج����زء م���ن ���س��ع��وب��ة ع����الج �مل���ر����س �أنه 
بحلول ت�سخي�سه، غالبا ما يكون �ل�سرطان قد 
�نت�سر �إىل �لأع�ساء �أو �لأطر�ف �ملجاورة للورم 

�لرئي�سي.
وميكن �أن توؤدي هذه �خلا�سية �سريعة �لنت�سار 
تلف  ذل��ك  يف  مب��ا  �مل�ساعفات،  م��ن  �لعديد  �إىل 

�لأع�ساب.
 Macmillan Cancer مركز  ويو�سح 

 ،Support
وهو منظمة غري حكومية وغري ربحية لدعم 

مر�سى �ل�سرطان:
�عتالل  يف  �ل�������س���رط���ان  ي��ت�����س��ب��ب  �أن  "ميكن   
�لأع�������س���اب �مل��ح��ي��ط��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة و�ح�����دة من 
�جل�سم �إذ� كان �لورم ينمو بالقرب من �لع�سب 
وي�سغط عليه. وقد توؤدي �جلر�حة �إىل �إتالف 
�لأع�ساب و�لت�سبب يف ظهور �أعر��س يف �ملنطقة 

�مل�سابة. على �سبيل �ملثال،
 ق��د ت�سبب ج��ر�ح��ة ���س��رط��ان �ل��ث��دي خ���در� �أو 
وخز� و�أملا يف �لذر�ع. ويف بع�س �أنو�ع �ل�سرطان، 
بالأع�ساب  ت�����س��ر  م�����و�د  �جل�����س��م  ي�����س��ن��ع  ق���د 

�ملحيطية".

�لأباعد  مب��ت��الزم��ة  ي�سمى  م��ا  "هذ�  و�أو����س���ح: 
عند  ي��ح��دث  وق���د  �لع�سبي.  للجهاز  �ل��ورم��ي��ة 
�مل�سابني بالورم �لنخاعي �أو �لرئوي �أو �لأور�م 

�للمفاوية".
�لتعب  �أخ���رى، مثل  �أع��ر����س  وق��د يقدم ظهور 
�أو فقد�ن �لوزن �أو �لكتل �أو م�ساكل �لأكل، �أدلة 
�لأط���ر�ف ناجتا عن  �لوخز يف  ك��ان  �إذ�  على ما 

�ل�سرطان.
وت��ن��ت��ج جم��م��وع��ة �ل����س���ط���ر�ب���ات �ل���ت���ي متيز 

مكافحة  عو�مل  عن  �لورمية  �سبه  �ملتالزمات 
تهاجم  �ل���ت���ي  �مل���ن���اع���ي  �جل���ه���از  �ل�������س���رط���ان يف 
و�لأع�ساب  �ل�سوكي  �لدماغ و�حلبل  �أج��ز�ء من 

�لطرفية.
من  �مل�ساب  �جل��زء  ح�سب  �لأع��ر����س  وتختلف 

�جلهاز �لع�سبي،
�أن يتوقعو� م�ساكل يف   ولكن ميكن للم�سابني 
حركة �لع�سالت، و�لتن�سيق، و�لإدر�ك �حل�سي، 

ومهار�ت �لذ�كرة و�لتفكري.

عالج  ي������وؤدي  �أن  مي��ك��ن  �حل�������الت،  ب��ع�����س  ويف 
�ل�سرطان �إىل عك�س �إ�سابة �لأع�ساب، ولكن يف 
�حلالت �ل�سديدة، قد يكون من �ل�سعب عك�س 

�حلالة.
وحل�����س��ن �حل���ظ، ث��ب��ت �أن �ل��ت��دخ��الت �لأخ���رى 
ت��ق��ل��ل �ل�����س��رر ومت��ن��ع��ه م���ن �أج����ل ت��ع��زي��زه، ما 

ي�ساعد على حت�سني نوعية حياة �ملر�سى.

ما هو �عتالل �لأع�ساب �ملحيطية؟
�ملحيطي  �لع�سبي  ل��الع��ت��الل  ي��ك��ون  �أن  ميكن 
�لتي حتمل  �لأع�ساب  تتاأثر  تاأثري عميق حيث 

�لر�سائل من و�إىل �لدماغ.
ويف �ل��و�ق��ع، غالبا م��ا يكون �ل��وخ��ز و�خل���در يف 
�أط��ر�ف �لقدمني جم��رد غي�س من في�س من 

�أعر��س �لعتالل �لع�سبي.
وت��ت��اأث��ر وظ��ائ��ف �جل�����س��م �لأخ����رى ب��احل��ال��ة يف 
و�لدورة  و�لتبول  �له�سم  مثل  �لأح��ي��ان،  بع�س 

�لدموية.
تلف  ي�سبح  �أن  ميكن  �لق�سوى،  �حل���الت  ويف 
وي�سبب  ل��الإ���س��الح  ق��اب��ل  غ��ري  �لع�سب  ن��ه��اي��ة 

�إ�سابة �لطرف بالعدوى.
وه����ذ� مي��ه��د مل����وت �لأن�����س��ج��ة، �مل���ع���روف با�سم 
�لطرف  ب��رت  يتطلب  ق��د  و�ل����ذي  �ل��غ��رغ��ري��ن��ا، 

�مل�ساب.

�لناجم  �ملحيطي  �لع�سبي  �لعتالل  جتنب  �إن 
ع��ن �ل�����س��رط��ان ل��ي�����س ب��امل��ه��م��ة �ل�����س��ه��ل��ة، ولكن 
�لعديد من �حل��الت �لأخ��رى ميكن �أن ت�ساهم 

يف هذه �حلالة.
تقليل  "ميكنك  ميدي�سن":  "هوبكنز  ويو�سح 
خماطر �لإ�سابة بالعديد من هذه �حلالت عن 

طريق جتنب �لكحول، 
نظام  وت��ن��اول  �لفيتامينات،  نق�س  وت�سحيح 
غذ�ئي �سحي، وفقد�ن �لوزن، وجتنب �ل�سموم 

وممار�سة �لريا�سة بانتظام".
�لهيئات  ف��اإن  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  بالنظام  يتعلق  م��ا  ويف 
كميات  تناول  �أهمية  �إىل  غالبا  ت�سري  �ل�سحية 

.B12 كافية من فيتامني
وميكن �حل�سول على هذه �ملغذيات من خالل 
و�لأ�سماك  �لبي�س  مثل  �حل��ي��و�ن��ي��ة  �ملنتجات 

و�للحوم و�لدو�جن،
�ملدعمة  �لأخ������رى  �لأط���ع���م���ة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة   

.B12 بفيتامني

متى يكون خدر الأطراف عالمة على الإ�سابة بال�سرطان؟

درا�سة حديثة حتدد الكميات الدقيقة
 من فيتامني C ل�سحة املناعة املثلى

ووجدت �لدر��سة، �لتي �سارك يف تاأليفها �لأ�ستاذ 
�مل�ساعد �أنيرت� كار من ق�سم علم �لأمر��س وعلوم 
�أن��ه مقابل كل  �لطب �حليوي باجلامعة، وج��دت 
10 كيلوغر�مات من �لوزن �لز�ئد �لذي يحمله 
�إ�سايف  م��ل��غ   10 �إىل  ج�سمه  ي��ح��ت��اج  �ل�����س��خ�����س، 
�سي�ساعد يف حت�سني  C يوميا، ما  من فيتامني  

�سحتهم �ملناعية.
�لدر��سات  "ربطت  ك����ار:  �ل��روف��ي�����س��ور  و�أ����س���ار 
�ل�سابقة بالفعل بني زيادة وزن �جل�سم و�نخفا�س 
�لدر��سة  هي  هذه  ولكن   .C فيتامني  م�ستويات 
�لإ�سايف  ���س��ي  ف��ي��ت��ام��ني  م��ق��د�ر  ل��ت��ق��دي��ر  �لأوىل 
بوزن  مقارنًة  يوميا،  �لأ�سخا�س  يحتاجه  �ل��ذي 

�أج�سامهم، للم�ساعدة يف تقوية �سحتهم".
�ل����دول����ي����ة  �مل����ج����ل����ة  �ل������در��������س������ة يف  ون�����������س�����رت 

تاأليفها مع باحثني  ، و�سارك يف   Nutrients
�ملتحدة و�لدمنارك، وجمعت نتائج  �لوليات  من 

در��ستني دوليتني رئي�سيتني �سابقتني.
مهمة  �آث��ار  لها  �جلديدة  �لنتائج  �إن  �أك��ار  ويقول 
على �ل�سحة �لعامة على �مل�ستوى �لدويل، ل �سيما 
�أن  "كوفيد19-" �حلايل، حيث  يف �سوء جائحة 
فيتامني C هو عن�سر غذ�ئي مهم لدعم �ملناعة 
وحيوي يف م�ساعدة �جل�سم على حماية نف�سه من 

�لأمر��س �لفريو�سية �ل�سديدة.
وعلى �لرغم من عدم �إجر�ء در��سات حمددة حتى 
ل�"كوفيد19-"،  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �مل��دخ��ول  ح���ول  �لآن 
�لنتائج  ه��ذه  �أن  �إىل  ك��ار  �مل�ساعد  �لأ���س��ت��اذ  ي�سري 
على  وزن���ا  �لأث��ق��ل  �لأ���س��خ��ا���س  ت�ساعد  �أن  ميكن 

من  �أف�سل  ب�سكل  �أنف�سهم  حماية 
مثل هذه �لأمر��س.

"نعلم  و�أ�ساف: 

بكوفيد19-"  لالإ�سابة  خطر  عامل  �ل�سمنة  �أن 
للمعاناة  عر�سة  �أك��رث  ه��م  �ل�سمنة  مر�سى  و�أن 
ملكافحتها مبجرد �لإ�سابة. كما نعلم �أن فيتامني 
من  ويعمل  �جليدة  �ملناعة  لوظيفة  �سروري   C
خالل م�ساعدة خاليا �لدم �لبي�ساء على مكافحة 
�إىل  ت�سري  �لدر��سة  نتائج هذه  فاإن  لذ�  �لعدوى. 
�ل��وزن ز�ئد�  �إذ� كان   C زي��ادة تناول فيتامني  �أن 

قد يكون ��ستجابة معقولة".
�مل�ساعفات  م��ن  �ل��رئ��وي  �لل��ت��ه��اب  "يعد  وت��اب��ع: 
�لرئي�سية لكوفيد19-، ومن �ملعروف �أن مر�سى 
فيتامني  �نخفا�س  يعانون من  �لرئوي  �للتهاب 
 C فيتامني  �أن  �لدولية  �لأب��ح��اث  وتظهر   .C
باللتهاب  �لأ�سخا�س  �إ�سابة  �حتمالية  يقلل من 
�لعثور على  ف��اإن  ل��ذ�  �سدته،  ويقلل من  �ل��رئ��وي 
�لتي   C فيتامني  من  �ل�سحيحة  �مل�ستويات 
يجب تناولها �إذ� كنت تعاين من زيادة �لوزن 
قد ي�ساعد يف دعم نظام �ملناعة لديك ب�سكل 

�أف�سل".
وحددت �لدر��سة مقد�ر فيتامني C �ملطلوب 
مقارنًة  �مل��رت��ف��ع  �ل�����وزن  ذوي  ل��الأ���س��خ��ا���س 
كيلوغر�ما،   60 م���ن  ي���ب���د�أ  �أ���س��ا���س��ي  ب����وزن 
ي�ستهلك متو�سط تناول فيتامني C �لغذ�ئي 
110 ملليغر�م يوميا، وهو ما  �لنيوزيلندي 
نظام غذ�ئي  �تباع  �لنا�س من  يحققه معظم 
�سخ�س  �سيحتاج  �آخ���ر،  مبعنى  م��ت��و�زن. 
يزن 90 كيلوغر�ما 
�إىل تناول 30 
م���ل���ل���ي���غ���ر�م���ا 
�إ����س���اف���ي���ا من 

 140 وهو  �لأمثل  �لهدف  لتحقيق   C فيتامني 
م��ل��ل��ي��غ��ر�م��ا / ي����وم، ب��ي��ن��م��ا ي��ح��ت��اج ���س��خ�����س يزن 
�إ�سافيا  ملليغر�ما   40 �إىل  كيلوغر�ما   120
من فيتامني C يوميا لتحقيق 150 ملليغر�ما 

يوميا. 
�أ���س��ه��ل طريقة  وي��ق��ول �لأ���س��ت��اذ �مل�����س��اع��د ك���ار �إن 
ل����زي����ادة ت���ن���اول ف��ي��ت��ام��ني C ي��وم��ي��ا ه���ي زي����ادة 
مثل   C بفيتامني  �لغنية  �لأط��ع��م��ة  ����س��ت��ه��الك 
تناول مكمل  �أو عن طريق  �لفو�كه و�خل�سرو�ت 

فيتامني �سي.
عن  ت��غ��ن��ي��ك  �ل���ي���وم  يف  �ملاأثور" ت��ف��اح��ة  و�ل���ق���ول 
هنا،  م��ف��ي��دة  ن�سيحة  �ل���و�ق���ع  يف  �لطبيب"هو 
 10 على  �حلجم  متو�سطة  تفاحة  حتتوي  حيث 
وزنك  ك��ان  �إذ�  لذلك   ،C فيتامني  من  ملليغر�م 
على  �حل�سول  ف���اإن  كيلوغر�ما،   80 �إىل   70
تكون  �أن  مي��ك��ن   C فيتامني  م��ن  �مل��ث��ل��ى  �لكمية 
�ح��ت��ي��اج��ات �جل�����س��م ���س��ه��ل��ة م��ث��ل ت���ن���اول تفاحة 
 20 �إىل   10 �ثنتني لإعطاء ج�سمك  �أو  �إ�سافية 
ملليغر�ما �إ�سافيا من فيتامني C �لذي يحتاجه 
�أكرث من ذلك، فرمبا تكون  �إذ� كنت تزن  يوميا. 
برتقالة حتتوي على 70 ملليغر�ما من فيتامني 
 100 على  حتتوي  �لتي  �لكيوي  فاكهة  �أو   ،C

ملليغر�م، قد يكون �حلل �لأ�سهل".
ومع ذلك، بالن�سبة لأولئك �لذين يكرهون تناول 
�لفاكهة، �أو لديهم نظام غذ�ئي مقّيد مثل مر�سى 
على  �حل�سول  �أج���ل  م��ن  يكافحون  �أو  �ل�سكري، 
�حلو�جز  ب�سبب  �لطازجة  و�خل�سرو�ت  �لفاكهة 
بديل  هو  �سي  فيتامني  تناول مكمل  ف��اإن  �ملالية، 

ر�ئع.

دث تفاحة اأو اثنتان اإ�صافيتان يف اليوم فرقا يف تقوية جهاز  اإذا كنت حتملني ب�صعة كيلوغرامات اإ�صافية يف الوزن، فقد حتحُ
املناعة لديك وامل�صاعدة يف درء مر�ض "كوفيد-19" واأمرا�ض ال�صتاء.

الذي  الإ�صايف   C فيتامني  بال�صبط مقدار  مرة،  ت�صري�ض، لأول  اأوتاغو اجلديدة يف كراي�صت  اأجرتها جامعة  درا�صة  وحددت 
يحتاجه الإن�صان، مقارنًة بوزن اجل�صم، لتحقيق اأق�صى قدر من ال�صحة املناعية.
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تنازل/ بيع
، �جلن�سية �لمار�ت يرغب يف  �ل�سويدي  �ملاء  �بر�هيم  �ل�سيد : حممد على  بان  ليكن معلوما للجميع 
�لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�سته بن�سبه )50%( و �لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�سيد : م�سطفى 
ح�سن �سرفو �جلن�سية �سوريا - ويرغب �ل�سيد : حممد على �بر�هيم �ملاء �ل�سويدي، �جلن�سية �لمار�ت 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�سته بن�سبه )50%( و �لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�سيدة 
: رنا ح�سن �سرفو �جلن�سية �سوريا يف �لرخ�سة )قلعه �حل�سن ملقاولت �لملنيوم و �لزجاج ذ م م( و�لتي 
�لقت�سادية.  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )794042( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 
تعديالت �أخرى : تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سه فرديه �ىل ذ م م ، خروج �سريك / �سركاء، و دخول 
�آخر / �آخرين.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
�لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
MOJAU_2022- 0070614 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : رحمت �هلل غان �ساه حميد ، �جلن�سية �لهلد يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�سيد : رم�سان �حمد 
بامارة  تاأ�س�ست  و�لتي  ثنجاور(  )كافترييا  �لرخ�سة  يف  �لهند  �جلن�سية  �حمد  رفيع 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )526091( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية. 
تعديالت �أخرى : تنازل �ساحب �لرخ�سه لخر.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( 
فقد  �لعدل.  �لكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من 
�ليه  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  ن�سر هذ�  �قت�سى 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
MOJAU_2022- 0070712 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�ع�الن

حيث �أن �ل�سيد : حممد كوتي فد�كاتيل عمر - هندي �جلن�سية - ميلك �لرخ�سة �لتجارية 
)�لر�سنت ملو�د �لبناء( رخ�سة جتارية و�لتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )15500( 
حيث �أن �ل�سيد : حممد كوتي فاد�كاتيل عمر - هندي - �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته يف �لرخ�سة �لتجارية ))�لر�سنت ملو�د �لبناء(( �لبالغة )100%( �إىل �ل�سيد 
وكيل  تغيري  لخر  �لرخ�سة  �ساحب  تنازل   - �جلن�سية  هندي   - كروفاكوتيل  مناف  عبدو   :
�خلدمات. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003577 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �جلو�د �ل�سيل للمقاولت �لفنية - جمهول حمل �لإقامة  
باك�ستان يف   - �جلن�سية  عبا�سي  �سابر خان  عبا�سي حممد  �ملدعي / حممد خالد  بان  نعلمكم 

�لدعوى رقم 2022/3577 د�ئرة �ليوم �لو�حد �لعمالية �لد�ئرة �لوىل
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاله يطالب فيها : 

�لز�م �ملدعي ع ليه ب�سد�د مبلغ وقدره 120000 درهم بالإ�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف. 
�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/6/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 15( �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/6/8 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003940 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : جمموعة �ل�سام�سي - ذ م م  - جمهول حمل �لإقامة  
نعلمكم بان �ملدعي / طارق �لهامى �مني حممود �جلن�سية : م�سر يف �لدعوى رقم 3940/2022 

د�ئرة �ليوم �لو�حد �لعمالية �لد�ئرة �لثالثة 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاله يطالب فيها : بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
�لفائدة  مع  درهم  وخم�سون  ومائتان  �لف  ع�سر  وثماين  و�سبعمائة  مليون   - درهم   1718250
�لقانونية بو�قع %9 من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/6/27 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل 
حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 15( �سخ�سيا �و 
بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/6/13 م. 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001200 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �نفنيتي ملقاولت �ل�سيانة �لعامة - ذ م م - ومن ميثلهم  
جمهول حمل �لإقامة  

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/20 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
 عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 6(

�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/6/8 م.

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0003450  اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : ركن �لو�دي �لخ�سر للمقاولت �ل�سحية - ذ م م 

�لرحمن حممد �سوفيل مياه - بنجالدي�س  �ملدعي حممد مطيع  بان  نعلمكم 
�جلن�سية 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �عاله : �حلكم 
�أنه بتاريخ 2022/5/12 

بعد �لإطالع على �لور�ق 
وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  �ن  عليها  �ملدعي  بالز�م  ناأمر   / �ملحكمة  قر�ر 

)35000( درهم و�لزمتها بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2022/6/7 

مركز �سعادة �ملتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عادل نعيم حممد نعيم اخرت   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002436/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عادل نعيم حممد نعيم �خرت  - �لعنو�ن : �ل�سارقة فندق �لريان مقابل �سوق �لذهب 
بجانب ميغا مول غرفة رقم 204 0509609792

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ بنك �أت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود فرع دبي   

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 313377.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  6609/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12،039،530.1 درهم(  ، ب�سد�د  2020/301 جتاري كلي  مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 
�سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: من�سور فروزمند - عنو�نه :�إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة برج خليفة - بوليفارد بالز� 1 - �لطابق �خلام�س 
و�لع�سرون - مكتب رقم )2503( - رقم مكاين : 2589188092 - وميثله : عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن �ملرزوقي  

�ملطلوب �إعالنه : نفيتا�س كونتينينتال - �س م ح - ذ�ت م�سوؤولية حمدودة )�مل�سماة �سابقا طاقة �ل�سرق �لو�سط �س م ح(  
عنو�نه : على وكيلهم �لقانوين / �لظاهري �لدولية للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية وعنو�نه : دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة برج خليفة - 

 info@dubailegaleagle.com - )1911-1902-1901( مكتب رقم )بزن�س باي - بناية بري�سم تاور - �لطابق )19
مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده : �سعيد حممد �سبهري ز�د - �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/6/22 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث 
�أنيط بها �لبيع )�سركة �لإم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها  �أدناه لدى �جلهة �لتي  �أو�سافه  �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة 
�لإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري 
ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - وحدة عقارية مكتب رقم �لر�س 
17 - رقم �لبلدية : 471-346 �مل�ساحة 271.77 مرت مربع رقم �ملبنى : 1 ��سم �ملبنى : ون بزن�س باي باي �منيات رقم �لوحدة :1203 �لتقيم 

، فور�  �ملبلغ  يدفع   -1: مالحظات  درهم.   3،659،270.30

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70498 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف التنفيذ رقم  2076/2021/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/3372 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9805593.80 درهم( 

�سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ:�لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - �سارع �لرباط دبي - في�ستفال �سيتى - برج �لفي�ستيفال - 

�لدور �لثالث ع�سر - �لد�ئرة �لقانونية. وميثله : عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب  
�ملطلوب �إعالنه : �سركة كيه �سي م م ح )كفيل مديونية / كيومك�س ل�سناعة �خلر�سانة �جلاهزة �س ذ م م(  

 2F-02A - 0582920620 عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - �ملنطقة �حلرة باحلمرية - قطعة �ر�س رقم
 Chairman@kcement.ae  -  040000000

مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سدهم : كيو مك�س ل�سناعة �خلر�سانة �جلاهزة - �س ذ م م  
�ستار ل�سناعة �خلر�سانة �جلاهزة - ذ م م - يا�سر منر حممود خو�جا 

�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/6/22 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين  �أدناه لدى �جلهة �لتي 
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه 
معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة 
�لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
بيان �أو�ساف �ملمتلكات : وحدة عقارية - �ملنطقة �حلبية �خلام�سة - رقم �لر�س 43 - �مل�ساحة : 139.07 مرت مربع - رقم �ملبنى : 51 - ��سم 

�ملبنى : �لرمث 53 - رقم �لوحدة : 106 - �لتقييم : 806411.46 درهم. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

تبليغ ب�صاأن اأعمال اخلربة احل�صابية 
�صادرة عن اخلبري احل�صابي 

خالد عبدالكرمي البلوكي
�إىل �مل�ستاأنف �سدهم /  2 - �سركة ت�سامرز للهند�سة )ذ. م. م(

6 - نكو كر�فت )�س.ذ.م.م( �س.ذ.م.م   �لبحرية  للهند�سة  ت�سامرز  �سركة   -  3
)�س.م.ح( للهند�سة  ت�سامرز   -  8   ) دبي  )فرع  �نرتنا�سيونال  نكو   -  7

 - �أد�ء  �أم�����ر  ��ستئناف   218/2021 رق�م  �ل�دعوى  ف�ي  تكليفن�ا مبهم�ة �خلب���ره �حل�س�ابية  ت�م  ق�د  باأن�ه  نعلمك��م 
�س�هيل  خديج�ة  �ل�س�ادة/  وميثل�ه  �س�ن�در�ن  ه�ان  فيالي�ود  ف�الت   / �مل�ستاأنف  م�ن  �س������دكم  و�ملقام�ة  دب���ي  حم�����اكم 
ب��س�اأن  و�إعالمك�م  �ع�اله  �ليه�ا  �مل�س�ار  �لق�س�ية  ف�ي  طرف�اً  ب�سفتكم  ن�دعوكم  �لقانوني�ة  و�ل�ست�س�ار�ت  للمحاماة 
�ملو�ف�ق  �خلم�ي�س  ي���وم  �ل�دع�وى  ف�ي  �خلب��رة  �جتم�اع  عق�د  ت�ق�رر  باأن�ه  �ل�دعوى  ف�ي  �حل�س�ابية  �خل�ب�رة  �أعم�ال 
ل�ذ� يرج�ى   ،  )ZOOM( �ملرئ�ي  �لت�س�ال  ب�رن���امج  طري����ق  ع�ن  م�س�اء   01:30 �ل�س��اعة   16/06/2022
ب��ر�بط  ل�م�و�فتكم  وذل�ك   )Exp-khalid@szca.ae( �لإلكرتون�ي  �لريد  ط�ري�ق  ع�ن  معن�ا  �لتو��س�ل 
�لإجتم�اع �أو �حل�س�ور �إل�ى مق�ر مكتبن�ا باملوع�د �مل�ح�دد وف�ي ح�ال تخلفك�م ح�س�ور �لإجتم�اع ع�ن تزوي�دن�ا ب�دفوعكم 

يف �لوق�ت �مل�ح�دد فان���ا �سنبا�س���ر�ج�����ر�ء�ت �خلب���رة ونق��دم تقريرن�ا للمحكم�ة م�ن و�ق�ع �مل�ستند�ت �ملتاحة.

اخلبري احل�صابي / خالد عبدالكرمي البلوكي - هاتف : 042204660

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 02/05099/2022 �صكني ل�صنة 2022 اإيجارات
بناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف �لدعوى رقم 02/05099/2022 
�لعزيز  يو�سف حممد عبد   / عليها  �ملدعى  �يجار�ت يجب على   2022 ل�سنة  �سكني 
يو�سف �سلطان ح�سور �جتماع �خلرة بتاريخ 24-06-2022 عن بعد �ل�ساعة 10 
s6911123@hotmail.  سباحا من خالل �لر�بط و�لتو��سل عر �لمييلني�

com ، expertdubaioffice@gmail.com
يف حال عدم �حل�سور �سوف تبا�سر �خلرة مهمتها.

�طر�ف �لدعوى 
�ملدعية / جمموعة �ملد�ر ذ.م.م

�ملدعى عليها / يو�سف حممد عبد �لعزيز يو�سف �سلطان

اإعالن اإجتماع خربة 

70392
العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإعالن مذكرة تبليغ مدعى عليها بالن�صر
ن�صر )الإعالن املو�صح اأدناه( على نفقة طالبة الإعالن

ال�صيدة / ر�صا اأحمد عبد الظاهر توفيق )م�صرية اجلن�صية(
�صادرة من حمكمة ال�صارقة ال�صرعية )حمكمة الأ�صرة(

يف الدعوى رقم : 493/2022م )اأحوال �صخ�صية(
�إىل �ملدعى عليه/ حممد ع�سر�ن �بو �ملعاطي  وجن�سيته/م�سري 

عنو�نه / جمهول حمل �لإقامة
حيث �أن �ملدعية / ر�سا �أحمد عبد �لظاهر توفيق �أقامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوي �أع�اله 
 ، و�ملاء و�لنرتنت  �لكهرباء  ، بدل م�سكن وبدل فو�تري  �ساملة لالأولد  و�لتي تطلب فيها )نفقة 
د�ئرة  �أمام قا�سي  �أجرتها( فتقت�سي ح�سورك  م�ساريف مو��سالت در��سية، توفري خادمة ودفع 
�لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأوىل مبحكمة �لأ�سرة يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف )09:30( �سباحا 
عن  تخلفك  حالة  ويف  �لدعوى.  على  لالإجابة  وذلك  20/06/2022م  �ملو�فق  �لثنني  يوم  يف 
يف  �لدعوى  نظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف�اإن  �ملح��د  �لوق�ت  يف  ع�ن�ك  وكي�ل  �إر�سال  ع�دم  �أو  �حل�سور 

غيابك.
حترير� يف يوم / �لثنني �ملو�فق : 2022/6/13 م. 

مدير اإدارة اخلدمات امل�صاندة          

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة ال�صرعية - حمكمة الأ�صرة

70533

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم )135967/2022(
مقدم من

�ملن�ذرة : ه�سام خليفة على �لقيزي ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته وكيال عن هاين خليفة على �لقيزي �لفال�سي - بوكالة/ د.�أحمد 
مبوجب  �ل�سويدي،  دميا�س  ر��سد  حميد  �هلل  عبد  �لفال�سي،  بوج�سيم  �سعيد  حممد  خالد  �ل�سويدي،  هزمي  بن  �سامل  �سعيد 
�لوكالة �مل�سدقة لدى كاتب �لعدل مبوجب �ملحرر رقم 177386953 ومبوجب وكالة �لوكيل/ عبد �هلل �أياد خلف مبوجب 

�ملحرر رقم )2018/1/211319( تاريخ 2018/10/04
�سد / �ملنذر �إلي���هم : 1- �سي�د �س�اه�د حمم�ود - باك�ستاين �جلن�سية

�ساهد �سيد �ساهد - باك�ستانية �جلن�سية - عنو�نه :- �إمارة �ل�سارقة، منطقة �لنهدة، بالقرب من �سحارى مول،  ماجدة   -2
بناية عبد�لعزيز �ملاجد، �سقة رقم 1605 هاتف رقم 0502749947 ، 0551901965 ، 0503412016

�ملو�س�وع : طلب �إعالن �ملنذر �ليهم بالن�سر
تتقدم �ملنذرة �ملنذر �إليهم بهذ� �لإنذ�ر �لعديل �ملاثل للمطالبة بالآتي:

�لوفاء مببلغ �ملديونية �لبالغ قدره 1،376،095 درهم )مليون وثالثمائة و�ست و�سبعون �لفا وخم�سة وت�سعون فل�ساً( وذلك 
خالل )5 �أيام( خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالمكم هذ� �لتكليف ويف حال عدم �لتز�مكم بالوفاء باملبلغ �ملذكور خالل �ملدة �أعاله 
فاإن �ملنذر �سوف ي�سطر للجوء �إىل �ملحكمة �ملخت�سة لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهتكم للمطالبة باإلز�مكم باأد�ء 
9% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �لأ�سر�ر  عن  و�لتعوي�س  �لق�سائية  و�مل�سروفات  بالر�سوم  باملطالبة  �حتفاظه  مع  �ملبلغ 

تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0062026
�ملخط�ر/ مهند موفق توفيق - �جلن�سيه �لعر�ق - �حمل هويه رقم 784195992575159

�لغ�و�ن / عجمان - �لنعيميه - هاتف رقم / 0558731506
P03816897 ملخطر �إليه / فتح �لرحمن �لمني على حممد - �جلن�سيه �ل�سود�ن - يحمل جو�ز �سفر رقم�

�لعنو�ن / �ل�سارقة - �لقا�سميه - برج �لندى
هاتف رقم /0554430551 - 0525790502
�ملو�سوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 10000 درهم

�ملخطر �إليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 10000 درهم )ع�سرة �لف درهم �مار�تي( قر�س �سخ�سي وحيث �نه بتاريخ 
��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيك �إل �أنه �رتد دون �سرف لعدم كفايه �لر�سيد وبيانه كالتايل :

 �ل�سيك 000035 مببلغ 10000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/8/1 و�مل�سحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني
وحيث �إن �ملدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون 
�سن�سطر  و�ل  �إخطاركم  تاريخ  من  �أيام  خم�سة  خالل  �ملذكور  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك  جدوى، 

لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية،  
و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذ� �إخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0067490
�ملخط�ر/ حممد �يوب �سركر حممد نور �ل�سالم - �جلن�سية بنغالدي�س

�مل�سماه  �لرخ�سة  90% يف  بن�سبة  �سريك  ب�سفته مدير  رقم )784199415731084(  ويحمل بطاقة هوية 
)نور �ل�سم�س خلدمات تنظيف �ملباين( �سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة برقم )768758( �لعن�و�ن / 

�ل�سارقة - �لغوير، رقم �لهاتف/ 0552325499
�ملخطر �إليه /عبد�هلل �سعيد جمعه �ل�سو�يه �لنعيمي �مار�تي �جلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم )784197151714793(
�لعن�و�ن/ �ل�سارقة - �لقر�ئن ، رقم �لهاتف / )0507966600(

�ملو�سوع / �إخطار عديل با�ستدعاء وكيل خدمات للح�سور �مام د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
وحيث �إن �ملخطر �ليه هو وكيل خدمات يف �لرخ�سة �لتجارية )نور �ل�سم�س خلدمات تنظيف �ملباين( �ملرخ�سة برقم 

)768758( وحيث �ن �ملخطر �ليه ميتنع عن �حل�سور �ىل د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية لكمال �جر�ء�ت �لتنازل
وعليه فاإن �ملخطر يعلن �ملخطر �ليه ب�سرورة �حل�سور �مام د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية للنظر يف مو�سوع �لتوقيع

وعليه يلتم�س �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل بال�سارقة �خطاركم بهذ� ر�سميا ،
و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذ� �إخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(   جتاري   AJCFICICOM2022 /0001516 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لفنى �ملحرتف ل�سيانة �ملباين - ذ م م
جمهول حمل �لإقامة

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/27 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
�لن�سر  �يام من تاريخ  �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  بها كافة 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/6/7 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127568(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : �سفينة �ملاهر لتعهد�ت تزويد �ل�سفن و�لبو�خر - �س ذ م م  
بهذ� يكلف �ملنذرين �ملنذر �ليه باإخالء �لوحدة رقم )4( ببناية وقف م�سجد 
عبد�لرحيم كتيت ودفع متاأخر�ت �لأجرة عبارة عن مبلغ وقدره 15،000 
ي��وم��ا من  ث��الث��ون  �ق�ساها  م��دة  �ل��ف دره���م( خ��الل  دره���م )خم�سة ع�سر 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �سي�سطر �ملنذرين �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�ملتاأخر�ت  ب�����س��د�د  �ل��ز�م��ك��م  م��ع   ، �ع���اله  �ل��ع��ق��ار  م��ن  �لقانونية لإخ��الئ��ك��م 

و�لفو�ئد �لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127571(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : �سوبر ماركت مينى - �س ذ م م  
�مل��ح��ل رق��م )7S( ببناية وقف  ب��اإخ��الء  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذري��ن  ب��ه��ذ� يكلف 
وقدره  مبلغ  عبارة عن  �لأج��رة  متاأخر�ت  ودف��ع  �ملحي�سنة  جممع حم��الت 
�ق�ساها  مدة  خالل  درهم(  �آلف  وع�سرة  مائة  )فقط  درهم   110،000
ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �سي�سطر �ملنذرين �ىل �تخاذ 
كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لإخالئكم من �لعقار �عاله ، مع �لز�مكم ب�سد�د 

�ملتاأخر�ت و�لفو�ئد �لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127582(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : �كر �ساد�ت لتجارة �ملالب�س �جلاهز - �س ذ م م  
بهذ� يكلف �ملنذرين �ملنذر �ليه باإخالء �ملحل رقم )102( ببناية وقف ح�سة 
بنت مانع ودفع متاأخر�ت �لأجرة عبارة عن مبلغ وقدره 43،575 درهم )فقط 
�ق�ساها  مدة  دره��م( خالل  و�سبعون  وخم�سة  وخم�سمائة  �لف  و�ربعون  ثالثة 
�تخاذ  �ملنذرين �ىل  �سي�سطر  و�إل   ، �لإن��ذ�ر  ن�سر هذ�  تاريخ  ثالثون يوما من 
ب�سد�د  �لز�مكم  مع   ، �ع��اله  �لعقار  من  لإخالئكم  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة 

�ملتاأخر�ت و�لفو�ئد �لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127602(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : بقالة ق�سر �حلمرية - �س ذ م م  
ب��ه��ذ� يكلف �مل��ن��ذري��ن �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب���اإخ���الء �مل��ح��ل رق���م )3( ب��ب��ن��اي��ة وق���ف م�سجد 
عبد�لرحيم حممد كتيت ودفع متاأخر�ت �لأجرة عبارة عن مبلغ وقدره 43،748 
دره��م )فقط ثالثة و�رب��ع��ون �لفا و�سبعمائة وثمانية و�رب��ع��ون دره��م( خ��الل مدة 
�ق�ساها ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �سي�سطر �ملنذرين �ىل �تخاذ 
كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لإخالئكم من �لعقار �عاله ، مع �لز�مكم ب�سد�د �ملتاأخر�ت 

و�لفو�ئد �لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127575(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : كافترييا �حلمد  
ببناية وقف م�سجد  �ملحر قم )1(  باإخالء  �ليه  �ملنذر  �ملنذرين  يكلف  بهذ� 
61،364 درهم  �لأج��رة عبارة عن مبلغ وق��دره  �ل�سحابة ودفع متاأخر�ت 
)فقط و�حد و�ستون �لفا وثالثمائة و�ربعة و�ستون درهم( خالل مدة �ق�ساها 
ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �سي�سطر �ملنذرين �ىل �تخاذ 
كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لإخالئكم من �لعقار �عاله ، مع �لز�مكم ب�سد�د 

�ملتاأخر�ت و�لفو�ئد �لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127597(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : جر�وند �سيتي للخدمات �لفنية و�لتنظيف - �س ذ م م  
�لدخل  ببناية  �ل�سقة رقم )106(  باإخالء  �ليه  �ملنذر  �ملنذرين  بهذ� يكلف 
درهم   20،000 وق��دره  �لأج���رة عبارة عن مبلغ  متاأخر�ت  ودف��ع  �مل��ح��دود 
)ع�����س��رون �ل��ف دره���م( خ��الل م��دة �ق�ساها ث��الث��ون ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�سر 
�لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ملنذرين �ىل  �سي�سطر  و�إل  �لإن��ذ�ر،  هذ� 
لإخ��الئ��ك��م م��ن �ل��ع��ق��ار �ع���اله ، م��ع �ل��ز�م��ك��م ب�����س��د�د �مل��ت��اأخ��ر�ت و�لفو�ئد 

�لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127516(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : كيو �ن بي لتجارة �ل�سجاد - �س ذ م م  
بهذ� يكلف �ملنذرين �ملنذر �ليه باإخالء �ل�سقة E-209 مبجمع �ل�سيبة �ل�سكني 
88928،2 دره���م )ثمانية  ودف���ع م��ت��اأخ��ر�ت �لأج���رة ع��ب��ارة ع��ن مبلغ وق���دره 
وثمانون �لف وت�سعمائة وثمانية وع�سرون درهم وفل�سان( خالل مدة �ق�ساها 
ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �سي�سطر �ملنذرين �ىل �تخاذ كافة 
�لإجر�ء�ت �لقانونية لإخالئكم من �لعقار �عاله ، مع �لز�مكم ب�سد�د �ملتاأخر�ت 

و�لفو�ئد �لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127538(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : كيو �ن بي لتجارة �ل�سجاد - �س ذ م م  
�ل�سيبة  مبجمع   E-308 �ل�سقة  باإخالء  �ليه  �ملنذر  �ملنذرين  يكلف  بهذ� 
�ل�سكني ودفع متاأخر�ت �لأجرة عبارة عن مبلغ 88928،2 درهم )ثمانية 
وثمانون �لف وت�سعمائة وثمانية وع�سرون درهم وفل�سان( خالل مدة �ق�ساها 
ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �سي�سطر �ملنذرين �ىل �تخاذ 
كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لإخالئكم من �لعقار �عاله ، مع �لز�مكم ب�سد�د 

�ملتاأخر�ت و�لفو�ئد �لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127566(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : جرين �ند بلو لأعمال تنفيذ �لب�ستنة 
بهذ� يكلف �ملنذرين �ملنذر �ليه باإخالء �ل�سقة E-418 مبجمع �ل�سيبة �ل�سكني 
)�أربعة  دره���م   34382،1 وق����دره  مبلغ  ع��ن  ع��ب��ارة  �لأج����رة  م��ت��اأخ��ر�ت  ودف���ع 
وثالثون �لف وثالثمائة و�ثنان وثمانون درهم وو�حد فل�س( خالل مدة �ق�ساها 
ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر، و�إل �سي�سطر �ملنذرين �ىل �تخاذ كافة 
�لإج��ر�ء�ت �لقانونية لإخالئكم من �لعقار �عاله، مع �لز�مكم ب�سد�د �ملتاأخر�ت 

و�لفو�ئد �لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127544(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : مطعم جريل�س �ند مور م م ح فرع دبي  
�ل�سيبة  مبجمع   B-205 �ل�سقة  ب��اإخ��الء  �ليه  �ملنذر  �ملنذرين  يكلف  بهذ� 
32000 درهم  �ل�سكني  ودف��ع م��ت��اأخ��ر�ت �لأج���رة ع��ب��ارة ع��ن مبلغ وق���دره 
)�ثنان وثالثون �لف درهم( خالل مدة �ق�ساها ثالثون يوما من تاريخ ن�سر 
�لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ملنذرين �ىل  �سي�سطر  و�إل  �لإن��ذ�ر،  هذ� 
لإخ��الئ��ك��م م��ن �ل��ع��ق��ار �ع���اله ، م��ع �ل��ز�م��ك��م ب�����س��د�د �مل��ت��اأخ��ر�ت و�لفو�ئد 

�لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 70197
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127543(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : كيو �ن بي لتجارة �ل�سجاد - �س ذ م م  
�ل�سيبة  مبجمع   E-309 �ل�سقة  ب��اإخ��الء  �ليه  �مل��ن��ذر  �ملنذرين  يكلف  بهذ� 
�ل�سكني ودفع متاأخر�ت �لأجرة عبارة عن مبلغ 88928،2 درهم )ثمانية 
وثمانون �لف وت�سعمائة وثمانية وع�سرون درهم وفل�سان( خالل مدة �ق�ساها 
ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �سي�سطر �ملنذرين �ىل �تخاذ 
كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لإخالئكم من �لعقار �عاله ، مع �لز�مكم ب�سد�د 

�ملتاأخر�ت و�لفو�ئد �لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/127550(
�ملنذر : موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر 

�ملنذر �ليه : باتكو - بدوي �زعور للتجارة و�لتعهد�ت �س.م.ل 
بهذ� يكلف �ملنذرين �ملنذر �ليه باإخالء �ل�سقة D-623 مبجمع �ل�سيبة �ل�سكني 
ودفع متاأخر�ت �لأجرة عبارة عن مبلغ وقدره 31940،4 درهم )و�حد وثالثون 
�ل��ف وت�سعمائة و�رب��ع��ون دره��م و�رب��ع فل�س( خ��الل م��دة �ق�ساها ثالثون يوما 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ كافة  �ملنذرين �ىل  �سي�سطر  و�إل  �لإن��ذ�ر،  ن�سر هذ�  تاريخ  من 
و�لفو�ئد  �ملتاأخر�ت  ب�سد�د  �لز�مكم  مع  �ع��اله،  �لعقار  من  لإخالئكم  �لقانونية 

�لقانونية و�لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عادل حممد �صالح ارغواين   
مدين   SHCEXCICIV-S2016/ M0002530 اإخطار دفع يف الق�صية رقم

�إىل �ملحكوم عليه : عادل حممد �سالح �رغو�ين - �لعنو�ن : �ل�سارقة �سناعية 13 خلف ��سباغ نا�سيونال بوينت 
م�سنع دور�ل لالملنيوم بجو�ر �سوبرماركت �مناء �ملدينة/ 0558722228

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �بر�هيم ح�سن مر�د �بر�هيم �ملازمي - �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 130،000 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة 

�جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 70392
MOJAU_2022- 0070759 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد/ ح�سام �سعد على على - �جلن�سية �لعر�ق ، يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك لل�سيد/ يعقوب �حمد �سالح 
�لدين - �جلن�سية �لهند، وذلك يف �ملوؤ�س�سة �لفردية بوكيل خدمات �مل�سماة )ور�سة جنتك�س 
لت�سليح �ل�سيار�ت( �ملرخ�سة برقم )29369( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
�لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س   ، �ل�سارقة  بحكومة 
للعلم  �لعالن  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم 
و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن 
�ملذكورة لتباع  �لعدل  �لكاتب  ذلك عليه مر�جعة مكتب  �عرت��س حيال  �ي  لديه  فمن 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيدة : �مال �حلركوكي - �جلن�سية : �ملغرب، ترغب يف �لبيع 
ربيع  �حمد  حممود   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�ستها  كامل  عن  و�لتنازل 
�مل�سماه )مركز �لحالم  �ل�سورية، يف �لرخ�سة  �لعربية  �بر�هيم - �جلن�سية : �جلمهورية 
�ل�سادرة  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )776718(  باأمارة  تاأ�س�ست  �ل�سعيدة للتجميل( 
من  �لتجاري  �لإ�سم  تغيري  �خرى:  تعديالت  بال�سارقة،  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من 
)مركز �لحالم �ل�سعيدة للتجميل( �إىل )مركز �نامل �مينة للتجميل(، وعمالبن�س �ملادة 
�لكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  �لقانون �لحتادي  �حكام   فقرة )5( من   )14(
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 3598/2022/207 تنفيذ جتاري
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

2021/264 جتاري كلي بالز�م �ملنفذ �سدها ب�سد�د مبلغ  مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 
وقدره 47579486.85 درهم �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 

طالب �لتنفيذ : �سركة كلد�ري لل�ساحنات و�ملعد�ت �لثقيلة �ملحدودة - �س ذ م م  
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �أبوهيل - �سارع �سالح �لدين - بجو�ر حمطة مرتو بناية �سركة �عمال كلد�ري �لهند�سية 

�ملحدودة - مكاين 33555 96442 وميثله / حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال 
�ملطلوب �إعالنه : 1- بالل للنقل �لعام - �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

م��و���س��وع �لإع�����الن : ق��د �أق����ام عليك��� �ل���دع���وى �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �أع����اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
�ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�ساريف  �لر�سوم  �سامل  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   47579486.85

يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن بيع  عقار بالن�صر - باملزاد العلني 
يف التنفيذ رقم  4926/2021/207 تنفيذ  جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
�ملنفذ به وقدره )22414955.84 درهم(  �ملبلغ  166/2019 جتاري كلي، ب�سد�د  �ل�سادر يف �لدعوى رقم  �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم  مو�سوع 

�سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ:�سيتي بنك �ن �يه  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �أم هرير �لثانية - دبي - �سارع �ل�سيخ ر��سد - مبنى بناية �سيتي بنك - �سقة �لدور �لر�سي - بجو�ر ويف مول 
�ملطلوب �إعالنه : جرميت �سينغ هارنام �سينغ

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع برج خليفة - مبنى بيك�سل ديجيتال - مكتب )1701 - 1708- برج خليفة - 0506442982( 
مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سدهم : جرميت �سينغ هارنام �سينغ - جولديب �سينج بالبري - بيك�سيل لالنظمة �لرقمية )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة(   
�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/6/22 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين  �أدناه لدى �جلهة �لتي 
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه 
معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة 
�لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : وحدة �سكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س 33 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �بر�ج ت�سر�سل 1 

جتاري - رقم �لعقار : 1702 - �مل�ساحة : 80،36 مرت مربع. �لتقييم : 608335.87 درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/136786(
�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي �س م ع - �جلن�سية �لإمار�ت

�ملنذر �إليه : فوزية مبارك عبد�لعزيز �سالح �حل�ساوي - �جلن�سية �لكويت 
�ملو�سوع :

تاريخ  من  عليه  �مل�ستحقة  �لأج��رة  �سد�د  ب�سرورة  عليه  وينبه  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  �لبنك  يكلف 
)101( �لكائنة بقاعة �خلز�ئن �حلديدية ببنك دبي  رقم  �خلز�نة  �إيجار  عن   2004/2/5
�ل�سالمي فرع �ل�سارقة حتى تاريخ �لت�سليم �لفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من 
تاريخ ت�سلم هذ� �لإنذ�ر عمال بن�س �ملادة 474 من قانون �ملعامالت �لتجارية وتعديالته وفى 
حالة عدم �ل�سد�د يف �ملهلة �ملحددة فاإن �ملنذر يخطركم ب�سرورة �حل�سور لفتح �خلز�نة و�فر�غ 
�لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �إتخاذ  �ملنذر  �لبنك  �سي�سطر  و�إل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

�لالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى من �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/136778(
�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي �س م ع - �جلن�سية �لإمار�ت

�ملنذر �إليه : في�سل عبد�لباقي حميد - �جلن�سية بريطاين 
�ملو�سوع :

تاريخ  من  عليه  �مل�ستحقة  �لأج��رة  �سد�د  ب�سرورة  عليه  وينبه  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  �لبنك  يكلف 
2008/11/13 عن �إيجار �خلز�نة رقم )47( �لكائنة بقاعة �خلز�ئن �حلديدية ببنك دبي 
�ل�سالمي فرع عجمان حتى تاريخ �لت�سليم �لفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من 
تاريخ ت�سلم هذ� �لإنذ�ر عمال بن�س �ملادة 474 من قانون �ملعامالت �لتجارية وتعديالته وفى 
حالة عدم �ل�سد�د يف �ملهلة �ملحددة فاإن �ملنذر يخطركم ب�سرورة �حل�سور لفتح �خلز�نة و�فر�غ 
�لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �إتخاذ  �ملنذر  �لبنك  �سي�سطر  و�إل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

�لالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى من �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/136777(
�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي �س م ع - �جلن�سية �لإمار�ت

�ملنذر �إليه : �سعدية ��سر�ر ظفر - �جلن�سية باك�ستان
�ملو�سوع :

بو�قع  عليها  �مل�ستحقة  �لأج���رة  ���س��د�د  ب�سرورة  عليه  وينبه  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  �لبنك  يكلف 
300،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2009/3/30 عن �إيجار �خلز�نة رقم )B38( �لكائنة 
�لت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  �لرئي�سي  �لفرع  �ل�سالمي  دبي  ببنك  �حلديدية  �خلز�ئن  بقاعة 
�لفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذ� �لإنذ�ر عمال بن�س �ملادة 
�ملعامالت �لتجارية �لإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
و�فر�غ  �خلز�نة  لفتح  �حل�سور  ب�سرورة  يخطركم  �ملنذر  فاإن  �ملحددة  �ملهلة  يف  �ل�سد�د  عدم 
�لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �إتخاذ  �ملنذر  �لبنك  �سي�سطر  و�إل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

�لالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى من �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/136802(
�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي �س م ع - �جلن�سية �لإمار�ت

�ملنذر �إليه : فرز�نه حممد يون�س - �جلن�سية باك�ستان
�ملو�سوع :

بو�قع  عليها  �مل�ستحقة  �لأج���رة  ���س��د�د  ب�سرورة  عليه  وينبه  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  �لبنك  يكلف 
200،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2015/8/31 �إيجار �خلز�نة رقم )38( �لكائنة بقاعة 
وذلك  �لفعلى  �لت�سليم  تاريخ  حتى  �جلمري�  فرع  �ل�سالمي  دبي  ببنك  �حلديدية  �خلز�ئن 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذ� �لإنذ�ر عمال بن�س �ملادة 474 من قانون 
�ملعامالت �لتجارية �لإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم �ل�سد�د يف 
�ملهلة �ملحددة فاإن �ملنذر يخطركم ب�سرورة �حل�سور لفتح �خلز�نة و�فر�غ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  �لالزمة  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �إتخاذ  �ملنذر  �لبنك  �سي�سطر  و�إل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى من �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/136770(
�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي �س م ع - �جلن�سية �لإمار�ت

�ملنذر �إليه : �سعدية ��سر�ر ظفر - �جلن�سية باك�ستان
�ملو�سوع :

بو�قع  عليها  �مل�ستحقة  �لأج���رة  ���س��د�د  ب�سرورة  عليه  وينبه  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  �لبنك  يكلف 
200،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2007/11/20 �إيجار �خلز�نة رقم )70( �لكائنة بقاعة 
وذلك  �لفعلى  �لت�سليم  تاريخ  حتى  �ل�سارقة  فرع  �ل�سالمي  دبي  ببنك  �حلديدية  �خلز�ئن 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذ� �لإنذ�ر عمال بن�س �ملادة 474 من قانون 
�ملعامالت �لتجارية �لإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم �ل�سد�د يف 
�ملهلة �ملحددة فاإن �ملنذر يخطركم ب�سرورة �حل�سور لفتح �خلز�نة و�فر�غ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  �لالزمة  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �إتخاذ  �ملنذر  �لبنك  �سي�سطر  و�إل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى من �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/136801(
�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي �س م ع - �جلن�سية �لإمار�ت

�ملنذر �إليه : �سماح ممدوح جمعه - �جلن�سية �سورية
�ملو�سوع :

بو�قع  عليها  �مل�ستحقة  �لأج���رة  ���س��د�د  ب�سرورة  عليه  وينبه  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  �لبنك  يكلف 
500،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2007/5/28 عن �إيجار �خلز�نة رقم )B35( �لكائنة 
�لت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  �لرئي�سي  �لفرع  �ل�سالمي  دبي  ببنك  �حلديدية  �خلز�ئن  بقاعة 
�لفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذ� �لإنذ�ر عمال بن�س �ملادة 
�ملعامالت �لتجارية �لإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
و�فر�غ  �خلز�نة  لفتح  �حل�سور  ب�سرورة  يخطركم  �ملنذر  فاإن  �ملحددة  �ملهلة  يف  �ل�سد�د  عدم 
�لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �إتخاذ  �ملنذر  �لبنك  �سي�سطر  و�إل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

�لالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى من �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  439/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2017/254 عقاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1.922.203.1( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : بنك �خلليج �لول - فرع دبي
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �سارع �بوبكر �ل�سديق - رقم مكاين:3185095299

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �سارلز كري�ستوفر �سميت 2- مارجريت �سميث - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   )1922203.10(
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 70197

اعالن بالن�صر        
                  يف  املنازعة رقم:1090/2022/460 نزاع مدين 

�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لثامنة رقم 757
مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )379615.59( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام  . 
�ملتنازع:�ملدر�سة �لثانوية �لهندية

�ملدر�سة  بناية  ر��سد  وم�ست�سفى  �لهندي  �ل��ن��ادي  بجانب   - ميثاء  ع��ود   - بردبي   - دب��ي  عنو�نه:�مارة 
�لهندية �لثانوية - رقم مكاين:3041392658 - وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم 

�ملطلوب �إعالنه :  1- تابن كومار د��س -  �سفته : متنازع �سده 
وقدره  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد    : �لإع��الن  مو�سوع 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )379615.59(
بقاعة  �سباحا  �ل�ساعة:09:00  �مل���و�ف���ق:2022/6/21  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لتام-  �ل�سد�د 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن  �لتقا�سي 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن بالن�صر        
                  يف  املنازعة رقم:251/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 763
مو�سوع �ملنازعة : �ول بقبول �لدعوى وقيدها و�عالن �ملتنازع �سدهما ب�سورة منها وحتديد �قرب موعد جل�سة لنظرها 
- ثانيا:�لق�ساء بالز�م �ملتنازع �سدهما مت�سامنان ومت�سامان )بالتكامل و�لتكافء( بان يوؤديان لل�سركة �ملتنازعة مبلغ 
وقدره )46.947( درهم و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د - ثالثا:�لز�م �ملتنازع 

�سدهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  . 
�ملدعي:�سركة �خلزنه للتاأمني �سركة م�ساهمة عامة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع �سارع بور�سعيد - مبنى بناية �سيتي �فينيو - �سقة مكتب 
803  - وميثله:حممد عبد�هلل حم�سن عبد�لرحيم �لريكي

�ملطلوب �إعالنهما :  1- �ل�سعيد لتاجري �ل�سيار�ت 2- حممد خال�س  -  �سفتهما : متنازع �سدهما 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ول بقبول �لدعوى وقيدها و�عالن �ملتنازع �سدهما ب�سورة منها 
وحتديد �قرب موعد جل�سة لنظرها - ثانيا:�لق�ساء بالز�م �ملتنازع �سدهما مت�سامنان ومت�سامان )بالتكامل و�لتكافء( 
بان يوؤديان لل�سركة �ملتنازعة مبلغ وقدره )46.947( درهم و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى 
�ملعجل  بالنفاذ  و�سمول �حلكم  �ملحاماة  �تعاب  و�مل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  �ملتنازع �سدهما  ثالثا:�لز�م   - �ل�سد�د  متام 
بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2022/6/16  �ل�ساعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن بالن�صر 
 2824/2022/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/طائر �لنور�س )�ت�س يف �يه �سي( لل�سناعة �س.ذ.م.م
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )172601.36( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
 اعالن بالن�صر

         14/2022/377 ا�صتئناف امر على عري�صة جتاري  
مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �مل�ستاأنف �سدهما /1- ديبنا �سيتي 2- �جي �سيتي �ساكتى �ساند �سيتى - 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سيتيا لندن ليمتد - وميثله:ر��سد 
ب��ال��دع��وى رقم  �ل�����س��ادر  �ل��ق��ر�ر/�حل��ك��م  ����س��ت��اأن��ف  خليل عبيد ع��ل��ي - ق��د 
2022/16 �أمر على عري�سة �سيغة تنفيذية. وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء 
�لتقا�سي عن بعد وعليه  �ل�ساعة 05.30 م�ساء� بقاعة  �ملو�فق 2022/6/15 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����س��ورك��م  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:3717/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ل�سابعة رقم 136
درهم   )20949.71( وق��دره  مببلغ  حممد  غل  عبد�لقيوم  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
�ملدعي:�سركة جمموعة �لمار�ت لالت�سالت )جمموعة �ت�سالت( �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - جزيرة �للولو - �بوظبي - وميثله:حامد عو�س ح�سني حممد �ملنهايل
�ملطلوب �إعالنه :  1- عبد �لقيوم غل حممد  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/11/16 يف �لدعوى �ملذكورة 
�لفا وت�سعمائة  �ن يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ )20.949.71( ع�سرون  بالز�م �ملدعي عليه  �ملدعي  �عاله ل�سالح 
وحتى   2021/9/30 من  �سنويا   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�سا  و�سبعون  وو�ح��د  درهم  و�ربعون  وت�سعة 
متام �ل�سد�د و�لزمته �مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست طلب �لنفاذ  ، حكما مبثابة 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم  �ليوم  �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:2642/2021/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �ل�سابعة رقم 134
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   ، م��دين  ن��ز�ع  رق��م 3221/2021  �ل��ن��ز�ع  : �سم ملف  �ل��دع��وى  مو�سوع 
�لتام  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  و�لفائدة 9% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�لر�سوم و�مل�ساريف  )33.484.62( درهم 

و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
�ملدعي:�سركة جمموعة �لمار�ت لالت�سالت �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - جزيرة �للولو - �بوظبي - �سارع �لكرت� - مبنى �ت�سالت
�ملطلوب �إعالنه :  1- �سوريا بر�كا�س  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/11/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح �ملدعيه بقررت �ملحكمة ��سد�ر قر�ر منهي للخ�سومة وفقا لن�س �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون 
�لجر�ء�ت �ملدنية وقررت مبثابة �حل�سوري بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )33.484.62( درهم 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف ومئتني درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة  ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1040/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �ل�سابعة رقم 248
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )306.529( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 

و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
�ملدعي:موؤ�س�سة عقار

�مل��ي��ز�ن��ني - مكتب رق���م 9 -  ب��ن��اي��ة نقطة �لع���م���ال -  ب��ور���س��ع��ي��د -  �مل��ط��ار - منطقة  ���س��ارع  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب���ي - 
هاتف:0506767616 - بريد �لكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 

IBAN:AE090500000000020106942
�ملطلوب �إعالنه :  1- �يجور فاليتوف  -  �سفته : مدعي عليه 

�ملذكورة �عاله  ب��ت��اري��خ:2021/10/4 يف �لدعوى  �ملنعقدة  :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع �لإع��الن 
ل�سالح موؤ�س�سة عقار بالز�م �ملدعي عليها بان يوؤديا للمدعية مبلغ ومقد�ره )206.529( درهم و�لفائدة بو�قع %5 
�سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام كما �لزمتهما �مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست 
ماعد� ذلك من طلبات  ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530



ثقافة وفن�ن
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•• دبي- د.حممود علياء

����س��ت�����س��اف��ت ن����دوة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ع��ل��وم جل�سة 
ذ�كرة  �ل�سعبية  “�لأمثال  ب��ع��ن��و�ن  ح��و�ري��ة 
وهوية” للدكتورة ح�سة لوتاه نظمها �حتاد 
كّتاب و�أدباء �لإم��ار�ت وبح�سور بالل �لبدور 
ود. رفيعة غبا�س ود. حممد غبا�س ود. مرمي 
�ل�����س��ام�����س��ي ود.  ل���وت���اه ود. ف��اط��م��ة  ���س��ل��ط��ان 
وجناة  جمعة  �إب��ر�ه��ي��م  و�ل��ف��ن��ان  �لبحر  منى 

�لظاهري ونخبة من �ملهتمني.
�أد�رت �لندوة �ل�ساعرة �سيخة �جلابري مرحبة 
باحل�سور ود. ح�سة لوتاه �لقامة �لإمار�تية 
منذ  و�لأدب��ي��ة  �لثقافية  �ل�ساحة  �أث��رت  و�لتي 
عام 1965 عندما �ساهمت يف تاأ�سي�س جمعية 
�إمار�ت  يف  جمعية  �ول  وه��ي  �لعمانية  �مل���ر�أة 
�ساحل عمان، وتاأ�سي�س �لحتاد �لن�سائي �لعام، 

دبي  تلفزيون  يف  �إمار�تية  خمرجة  �أول  وهي 
تاريخ  ولها  �لإم����ار�ت،  �أو�ئ���ل  وك��رم��ت �سمن 

حافل يف �ل�ساحة �لإعالمية و�لثقافية.
در�ست  لوتاه  ح�سة  د.  �أن  �جلابري  و�أ�سافت 
فل�سفة  �ل��دك��ت��ور�ه يف  �لإع���الم وح�سلت على 
�ملتحدة،  �لوليات  من  �جلماهريي  �لت�سال 
وعملت يف كلية �لإع��الم يف جامعة �لإمار�ت، 
ول���ه���ا �ل���ع���دي���د م���ن �لإ�������س������د�ر�ت و�مل���ق���الت 

�ملتخ�س�سة.
ي������دور ح�����ول �لأم����ث����ال  �أن �حل�������و�ر  وذك�������رت 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ه���وي���ة وط��ن��ي��ة وج�����زء م��ه��م من 
ت��ر�ث �ل��دول��ة، و�أك��دت �أن �لأم��ث��ال رغ��م تعدد 
لهجاتها �إل �أنها تتقارب وتتكرر يف كثري من 
�لنقا�س  ي��دور  �ملو�سوع  ه��ذ�  وح��ول  �ل�سعوب 
حول �لأمثال ودورها يف �حلفاظ على �لهوية 

�لوطنية.

وذكرت �جلابري �أن لالأمثال �سري لأنها تذكر 
د�ئماً يف منا�سبات معينة، وحتى بع�س �ل�سعار 
تر�فق �ملثل يف كثري من �ملو�قف، فللمثل ميزة 
خمت�سر  وي��ك��ون  ك��ث��رية  منا�سبات  يف  وي��ذك��ر 
تربوية  مهمة  ول��ه  معني  موقف  عن  ومعر 

و�أخالقية.
�هتمامها  �سبب  �أن  ل��وت��اه  ح�سة  د.  و�أك����دت 
ن�سيانها  م��ن  �خل��وف  ه��و  �ل�سعبية  ب��الأم��ث��ال 
ظل  يف  وخا�سة  تر�ثية،  رمزية  من  متثله  ملا 
�ملناخ �لعام �لذي ي�سوده �بتعاد �جليل �ل�ساب 
�ل�سيء �ملعرفة �لرت�ثية �سو�ء �لمثال  بع�س 
تكاد  و�لتي  �لقدمية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ف��رد�ت  �أو 
ب��ع�����س �ل����س���ر عليها،  ل����ول ح���ف���اظ  ت��ن��دث��ر 
على  �حلفاظ  �ل�سابة  �لأجيال  جتاه  وو�جبنا 
ثقافتنا �ملحلية �أو �لعربية و�لتي متثل هويتنا 

�لأ�سيلة.
جتميع  على  حر�ست  �أنها  لوتاه  د.  و�أ�سافت 
�ل��ك��ث��ري م���ن �لأم���ث���ال و�أ���س��درت��ه��ا يف كتاب، 
ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى �ل������رت�ث و�مل��������وروث مل���ا مثلته 
�لعوملة و�لنفتاح من تاأثري على منط �حلياة، 
عازًل  �مل��ن��ازل متثل  ب��ني  �جل���در�ن  فاأ�سبحت 
عن �لندماج �ملجتمعي، فلم يعد هناك �ملناخ 
�حل��ا���س��ن ل��ل�����س��ب��اب ول ي��ع��رف��ون ك��ث��ري من 

�ملفرد�ت �لأ�سيلة يف �للهجة �لإمار�تية.
م���ر�آة  �ل�����س��ع��ب��ي مي��ث��ل  �مل��ث��ل  �أن  ل���وت���اه  ور�أت 
�حلياة  م��ع  �لتعامل  دللت  و�أه���م  �ل�سعوب، 
لذلك من �ملهم �حلفاظ على �ملوروث للحفاظ 
على �لرتكيبة و�خل�سو�سية �لثقافية ملجتمع 

�لإمار�ت ومنط �حلياة فيها.
وعقبت ح�سة لوتاه باأن �ملثل يخت�سر �لكثري 
من �لكلمات ويدلل على معاين كثرية، وي�سهم 

�لتعبري  �مل��ر�د  �لر�سالة  �أو  �ل�سورة  �إي�سال  يف 
على  ويحافظ  �سورة،  و�أق�سر  �أ�سرع  يف  عنها 

كثري من �لقيم.
�لإمار�تية  �خل��ر�ري��ف  �أن  ح�سة  د.  و�أ���س��ارت 
فيها جزء كبري من �ل�سرية �لهاللية وهذ� ما 
�لعربي وعمق متازجه،  �لن�سيج  �أ�سالة  يوؤكد 
يف  تت�سابه  �لتي  �ل�سعوب  حكايات  من  و�أي�ساً 

�لغر�س و�ملغزى.
�أن ثقافة �لإم��ار�ت ثقافة  وذكر بالل �لبدور 
�سفاهية ومل تكن هناك ثقافة مكتوبة �إل ما 
ندر لذلك حافظ �ل�سعر على ثقافة �لإمار�ت 
وكذلك �ملثل لأنه ج�سد �لقيم �لتي ميتاز بها 

�ملجتمع، و�لأمثال متثل روؤية �ملجتمع.
وذكر �أنه �هتم باملثل وكان كلما �سافر �إىل بلد 
ع��رب��ي ك���ان يبحث ع��ن ك��ت��ب �لأم���ث���ال ووجد 
غالبية  �لأم���ث���ال يف  ب��ني  ك��ب��ري  ت�سابه  ه��ن��اك 
�لدول �لعربية مع �ختالف �ملفرد�ت وحتوير 

بع�سها ولكن �لهدف و�حد�ً.
�ل�سعبية  �لأمثال  �أن  غبا�س  رفيعة  د.  وقالت 
�ل�سعر  ك��ذل��ك  ل��ل��غ��ة،  و�خ��ت�����س��ار  حكمة  فيها 
وللب�سر جميعا  �لتجارب،  �لكثري من  يختزل 
�ل���������س����روري حفظها  م����ن  ذ�ك�������رة ج��م��اع��ي��ة 

وتوثيقها.
�أهمية توظيف  �إىل  ل��وت��اه  د. م��رمي  و�أ���س��ارت 
�ل����رت�ث و�مل�����وروث يف �ل���در�م���ا ح��ت��ى تتعرف 
�لأجيال �ل�سابة على تر�ثها، وذكرت م�سل�سل 
)فريج( ومدى �سعبيته وجاذبيته لكثري من 

�لأجيال.
وت��د�ول �حل�سور �لنقا�س و�حل��و�ر و�ختتمت 
من  مبزيد  ومطالبة  �إع��ج��اب  و�سط  �جلل�سة 

�جلل�سات حول �ملو�سوع.

الأمثال ال�سعبية .. ذاكرة وهوية
 يف ندوة الثقافة والعلوم

ب�����د�أت �ل���ن���دوة م���ع �ل��دك��ت��ور ع�سام 
�لذي حتدث عن �سرورة �ل�ستثمار 
يف �لأر���س��ف��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة م��ن قبل 
ي�ساهم  حيث  و�ل�سركات،  �ملوؤ�س�سات 
ذلك يف �لرتقاء و�لتح�سني �مل�ستمر، 
�ملعريف  �ملحتوى  ��ستثمار  جانب  �إىل 

ا  مالًيّ م�����س��در�ً  في�سبح  ل��ل��وث��ائ��ق، 
ا ، وي�ساعد  ا وثقافًيّ او�جتماعًيّ وفكرًيّ
يف خلق تنمية م�ستد�مة حتافظ على 
ذ�كرة �ملوؤ�س�سات من �ل�سياع، وت�سجع 
�لعاملني على �أهمية �لوعي �لإد�ري 
�لوثائق  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  ب���اأه���م���ي���ة 

و�مل�ستند�ت.   ثم حتدث �لأ�ستاذ عبد 
�ل��ن��ور ���س��ام��ي ع��ن �أه��م��ي��ة منظومة 
�لأر�سيف  حماية  يف  �ملعلومات  �أم��ن 
�لرقمي قائاًل: “مع موجة �لتحول 
للبيانات  �ل���س��ت��ه��الك  ز�د  �ل��رق��م��ي 
�ل�سرورياأن  من  و�أ�سبح  وتخزينها، 

ي��ك��ون ه��ن��ال��ك ن��ظ��ام �أر���س��ي��ف رقمي 
منزل  ك���ل  يف  ع��ائ��ل��ي  �أو  ���س��خ�����س��ي 
و�مل�ستند�ت  �مللفات  وحفظ  لتوثيق 
دون  للحيلولة  �ل��ه��ام��ة؛  و�مل��رئ��ي��ات 
تطبيق  م���ع  �إت���الف���ه���ا،  �أو  ���س��ي��اع��ه��ا 
�أمن �ملعلومات؛  �أف�سل �ملمار�سات يف 

لكي ل تت�سرب هذه �مللفات وتقع يف 
�لندوة  �لعابثني«.   ويف ختام  �أي��دي 
مو�سوع  عبيد  �أحمد  �لأ�ستاذ  تناول 
�أر���س��ي��ف��ات �ل�����س��ور �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة ، 
موؤ�س�سات  ت��و�ج��ه  �لتي  و�لتحديات 
ح��ف��ظ �ل��ت��اري��خ و�ل�����رت�ث يف حفظ 

�لفوتوغر�فية  �ل�������س���ور  و�أر����س���ف���ة 
�ل�سور  طبيعة  �إىل�خ��ت��الف  م�سري�ً 
�لن�سو�س، حيث  �لفوتوغر�فية عن 
وحفظها،  �أر���س��ف��ت��ه��ا  ط���رق  تختلف 
�لب�سري  �لعن�سر  �أي�����س��اً  وي��خ��ت��ل��ف 

�ملوؤهل للتعامل معها.

فن الرواح
مت �فتتاح حفل �ليوم �لوطني �خلم�سني يف حتا بفقرة فن �لرو�ح 
�أبوظبي،  و�لتي �ساركت فيها جمعية �ل�سحوح  للرت�ث �لوطني يف 
فيقال �إن ت�سميته بفن �لرو�ح ن�سبة �إىل �لرتويح عن �لنف�س وهذ� 
�لر�سمي  للحفل  ����س��ت��ع��د�د�  �ل��ت��دري��ب��ات  ف��رتة  جليا  خالل  مل�سته 
�أجد فنانا يرتبط باإيقاعه،  كال�سحي  باليوم �لوطني يف حتا، فلم 

وه��و مي��ار���س ف��ن �ل���رو�ح، 
حتى  �لطبل  ي��رى  �إن  م��ا 
ومن  عليه  ب��ال��ق��رع  ي��ب��د�أ 
�لبقية  �إليه  ين�سمون  ثم 
وتركيز  وتناغم   بتجان�س 
�سخ�س  �أي  ي����ري����د  ول 
عندما  ب���اإي���ق���اف���ه  ي���ق���وم 
ودليل  ب��ط��ب��ل��ه،  ي��رت��ب��ط 
لهذ�  �لفن  حمبتهم  على 
ه������و �أن���������ك جت������د ث���الث���ة 
�لعائلة  نف�س  من  �أج��ي��ال 
�لفن  ه�������ذ�  مي�����ار������س�����ون 
فتجد �جلد و�لأب و�لبن 

�أك��رث من عائلة، وعندما  �مل�سهد يتكرر يف  يف فرقة  و�حدة، وه��ذ� 
يعتذر �سخ�س عن يوم من �لتدريبات لظروف  عمله جتد �حلزن يف 

عينه لود�ع طبله فاأي ع�سق وعالقة بني �ل�سحي وفن �لرو�ح. 
ي�سطف �أع�ساء �لفرقة يف �سف طويل به ميالن ب�سيط، يبد�أون 
بقرع �لطبون باإيقاع معني، ويرددون  كلمة )رو�ح( �إن كان �لرو�ح 
من بعد �سالة �لظهر، و�إن كان يف �ل�سباح فريددون )�سريح( و�إن 
كان  وقت �ل�سحى في�سمى )�سودر( و�إن كان بعد �سالة �ملغرب �إىل 

�لفجر فيم�سى )�ل�سريي(. 
قد ي�ساأل �سائل وهل يتم �أد�ء �لرو�ح �إىل �لفجر، يف طرفة حقيقية 
�أن رج��اًل ل  �نتقل من منزله ملنزل  �آخر، ب�سبب  �أن رج��اًل  قدمية 
يرتك طبل �لرو�ح طو�ل �لليل، و�ساحبنا �لأول يريد �لنوم فرتك 

منزله و�نتقل  �إىل منزل �آخر. 
وهو  ل�سبب  �أف��رح  �أ�ساهدها  عندما  �لتي  �لفنون  من  �ل���رو�ح  فن 
تعاقب �لأجيال وهذ� مهم يف �حلفاظ  على �لفنون �ل�سعبية فكثري 
من �لفنون �ل�سعبية قد جتد جيال معيناً وهم )كبار �ملو�طنني �أو 
�جليل �لذي  يليه( من ميار�سون فناً معيناً، لكن نفتقد �إىل جيل 

�ل�سباب،
و�لرو�ح  مثل  �لندبة  �جلبلية  بالبيئة  �ملتعلقة  �لفنون  يف  لكن   
ل جن��د ���س��ب��اب��اً ف��ق��ط ب��ل �أط���ف���ال ���س��غ��ار، ل �أع����رف ���س��ب��ب �حلب 
و�لرتباط، طفل يرتك �لآيباد  ومي�سك �لطبل �أو �لع�سا �أو ي�سارك 
يف �لندبة، �إن كانت جتربة قابلة للتنفيذ فاأمتنى �أن يتم تعميمها 
على  جمعيات �لفنون �ل�سعبية كافة، و�إن كانت فطرة فرنيد منكم 

�لعدوى �إخو�ننا �ل�سحوح. 

 �صعيد الزعابي

مركز جمعة املاجد ينظم ندوة احتفاًء 
باليوم العاملي لالأر�سيف

تو��سل مبادرة �مللتقيات �ل�سعرية يف �أفريقيا جتو�لها 
بني دول عدة و�لتي �أطلقتها د�ئرة �لثقافة بال�سارقة 
�سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو  �ل��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
�لحتادية  نيجرييا  جمهورية  �سهدت  حيث  �ل�سارقة 
ملتقى  م��ن  �لأوىل  �لن�سخة  �ن��ط��الق  �لأول  �أم�����س 
�ل�سعر �لعربي بالتعاون مع �ملوؤ�س�سة �خلريية لتعليم 
ون�سر �للغة �لعربية يف نيجرييا مب�ساركة 10 �سعر�ء 

نيجرييني.

نائب  �هلل  عبد  ح�سن  خالد  د.  �لفتتاح  حفل  ح�سر 
رئي�س جامعة “ عمر مو�سى “ وعدد من �أكادمييني 
ومم��ث��ل��ي ج��م��ع��ي��ات ل��غ��وي��ة وع��ل��م��ي��ة ون�����و�دي ثقافية 

عربية نيجريية.
و�أع��رب د. خالد ح�سن عبد �هلل عن �سكره و تقديره 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 
�ل�سارقة  �لأع���ل���ى ح��اك��م  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي 
يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  �ل�سعري  �مل��ه��رج��ان  تنظيم  على 
�إىل  �ملهرجان  يف  �مل�ساركني  جميع  د�ع��ي��ا  نيجرييا.. 

�ل�ستفادة منه يف �لتدريب و�لتطوير وتنمية �ملو�هب 
و�لقدر�ت و�لإبد�عات �لفنية و�ل�سعرية.

حيث  �ملنا�سب  �لتوقيت  يف  ج��اء  �مللتقى  �أن  و�أ���س��اف 
يف  �لعربية  للغة  و�ملتعلمني  �ملثقفني  �أع���د�د  تتز�يد 
�ل�سباب  م��ن  �ل�سعر�ء  ع��دد  ت��ز�ي��د  وك��ذل��ك  نيجرييا 
�أن  �ل��ذي��ن ل��دي��ه��م م��و�ه��ب وق�����در�ت .. م�����س��ري� �إىل 
�مل��ه��رج��ان مي��ث��ل ���س��اح��ة م��ن��ا���س��ب��ة وج��ي��دة للتدريب 
و�لأحا�سي�س  �ل�����س��ع��ور  ع���ن  و�لإف�������س���اح  و�ل��ت��ط��وي��ر 

و�لعو�طف �جليا�سة يف �لنفو�س.

�ملن�سق �لثقايف يف  �آدم حممد  �أ�سار د. عمر  من جهته 
نيجرييا �إىل �أهمية ملتقى �سعريا يف نيجرييا للك�سف 
�ملوؤ�س�سة  ب��ني  �لقائم  �لتعاون  مثمنا   .. �مل��و�ه��ب  ع��ن 
نيجرييا  يف  �لعربية  �للغة  ون�سر  لتعليم  �خل��ريي��ة 
بذلوه من جهد  �ل�سارقة على ما  �لثقافة يف  ود�ئ��رة 

مقدر لت�سهيل �إقامة هذ� �مللتقى.
�ل�سعر�ء  بني  �ملهرجان  �أم�سية  يف  �لقر�ء�ت  وتناولت 
�جتماعية  و  وغزلية  �إن�سانية  مو�سوعات  �مل�ساركني 

و وطنية.

ثقافة ال�سارقة تطلق الن�سخة الأوىل 
من ملتقى ال�سعر العربي يف نيجرييا

•• دبي - د.حممود علياء

ن��دوة  ب��دب��ي،  وال����رتاث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  نظم 
اليوم  مبنا�صبة  الإلكرتونية  املن�صة  عرب  افرتا�صية 
العاملي لاأر�صيف الذي يوافق التا�صع من �صهر يونيو من 
كل عام ، �صارك يف الندوة الدكتور ع�صام عبيد، اأ�صتاذ 
م الأر�صفة  م�صارك يف اإدارة املعرفة والتعلم املوؤ�ص�صي ونحُظحُ
الأمن  م�صت�صار   ، �صامي  النور  عبد  والأ�صتاذ   ، الذكية 
ال�صيرباين ، والأ�صتاذ اأحمد عبيد ، م�صت�صار ومدرب يف 

اإدارة الوثائق والأر�صفة الإلكرتونية.
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اأذهلت اجلميع من خال دورها يف  م�صل�صل "يوترين" 

نان�سي �سالح: اأنا قوية، وقادرة 
على حتمل ال�سعوبات

• بد�ية.. حققِت جناًحا كبرًي� ب�"يوترين" لكن ت�سبب 
لِك هذ� �لنجاح يف "�حل�سد" كما قلت.. فكيف حدث 

ذلك؟
و�أنا  �لنجاح  ه��ذ�  وق��ت ما حققت  - �ساحكة، من 
�أجد �أ�سياء تتلف يف �لبيت، فمثاًل �أختي رحمها 
�هلل كانت قد جلبت يل �أ�سورة بها ف�س �أزرق 
على  وه��ي  تقطعت  فوجدتها  �حل�سد،  ملنع 
�أ�سابها،  ق���د  ���س��يء  ي��ك��ون  �أن  دون  ي���دي 
كنت  �أخ����رى  "ومرة  �لعني"،  "خدت 
بيفرقع  لقيته  �لبيت  يف  بي�س  بعمل 
غريب"،  ب�سكل  بالكامل  �ملطبخ  يف 

و�أحد�ث كثرية مثل ذلك.
ووج���ه���ت ر���س��ال��ة ���س��اح��ك��ة: "�هلل 
�للي مي�سلي�س على  �أكر يف عني 
�مل�ساعدة  ف��وف��ا  م���ا  زي  �ل���ن���ب���ي.. 
بتاعتي بتقويل د�مًيا يف �للوكي�سن 

�هلل �أكر عليكي يا �أ�ستاذة".
"�أمرية"  �سخ�سية  �أغ�����س��ب��ت   •
من  ت��ت�����س��اي��ق��ني  �أمل  �جل���م���ه���ور.. 

ردود �لأفعال؟
ب�ستيمتي  ���س��ع��دت  �ل��ع��ك�����س  ع��ل��ى   -
�أو�سل  �أن  ��ستطعت  �أن��ن��ي  وف��ه��م��ت 
ل��ل��ج��م��ه��ور، و�سعرت  �ل��ر���س��ال��ة ج��ي��ًد� 
�أنني ناجحة بذلك �لهجوم و�ل�ستائم، 
"و�حلمد هلل على ر�أي �ملثل �للي تتخاف 
منه ميجي�س �أح�سن منه"، وبقول كل يوم 
�سكًر� يارب على كم �لتعليقات �لتي تهاجمني 
وتقول �إنها تكرهني، و�أول مرة مت�سايق�س من 

�لتعليقات �ل�سلبية.
حديث  ت�سدر  ل��ِك  حجاج  ري��ه��ام  �سرب  م�سهد   •
ر�أيت  كيف  ب�سربك..  ف��رح  و�ل��ك��ث��ريون  �مل�سل�سل  جمهور 

ذلك؟
- �لنا�س ترى �ل�سرير د�ئًما منوذًجا لل�سخ�س �لذي ي�سايقهم يف حياتهم 
�أخذ حقهم منه، لذلك ي�سعدون عندما  و�أغلب �لأوق��ات ل ي�ستطيعون 
ياأخذ �لطيب حقه منه يف �لأعمال �لفنية، هذ� على م�ستوى ردود �أفعال 
�أما عن كو�لي�سه فقد �أ�سبت يف هذ� �مل�سهد بجرح يف قدمي  �جلمهور، 
ا  �أي�سً وهي  ر�أ�سي،  على  حجاج  ريهام  ك�سرتها  �لتي  �لفازة  زج��اج  ب�سبب 

�أ�سيبت بجرح يف يدها، و�مل�سهد كان بالفعل �سعًبا.
مكان  �إىل  و�سولك  مبجرد  �ل�سخ�سية  تتقم�سني  كنِت  ه��ل   •

�لت�سوير �أم كيف كانت �لأجو�ء؟

- عندما كنت �أدخل �للوكي�سن كنت �أ�سلم على �جلميع و�أحتدث ون�سحك �سوًيا وهذ� لي�س مع 
�ملمثلني فقط، بل مع �جلميع، فاأنا �سخ�سية �جتماعية بطبعها، وحتب �حلكي و�ملرح، ولكن 
مبجرد �رتد�ئي �لباروكة �خلا�سة باأمرية كنت �أ�ستح�سر �سخ�سيتها و�أحتول على �لنقي�س، 

و�أحتدث بطريقتها، حتى �أن �لبع�س كان يقول يل "بنخاف منك ملا بتلب�سي �لباروكة".
تتعامل  �أن��ه��ا  ويتهمها  �ل�سيناريو  يف  تتدخل  �أن��ه��ا  حجاج  ري��ه��ام  ع��ن  يتحدث  �لكثري   •

بطريقة عري لئفة مع زمالئها.. ما ردك على ذلك؟
- �إطاًلقا، �أنا وريهام حجاج مل نكن ��سدقاء قبل "يوترين"، ولكن بعدما ر�أيت كيف كانت 
يف  معها  من  كل  يخرج  و�أن  حولها  من  كل  خدمة  على  وحتر�س  وودودة  جميلة  �سخ�سية 
�مل�سل�سل باأح�سن �سكل �أ�سبحنا �أ�سدقاء جًد�، حتى �أنها كانت تاأتي يف �لأيام �لتي لي�س لديها 
فيها ت�سوير، وجتل�س معنا وتدعمنا يف �مل�ساهد، حتى �أنها كانت ت�سع يل �ملكياج بنف�سها، من 
كرثة حر�سها �أن �أخرج ب�سكل جيد، كما �أنها كانت تفرد يل �سعر �لباروكة باأدو�تها هي، لأنها 
�أو �أي �سيء، على  �أر�ها ل تتدخل يف �سيناريو  �أنني  �ساطرة يف هذه �لأ�سياء جًد�، و�حلقيقة 

�لعك�س �سخ�سية م�ساملة وجدعة. 
ك�"نان�سي"؟ حياتك  "�أمرية" يف  ب�سخ�سية  تاأثرِت  • هل 

- نعم، كنت يف كثري من �لأحيان �أجد نف�سي �أحتدث بطريقتها، و�أحياًنا بطريقتها �لهادئة 
�ل�ستفز�زية، حتى �أنهم ف �ملنزل لحظو� علّي ذلك.

�لتجربة؟ تلك  عن  ماذ�  "�نحر�ف"..  يف  روجينا  مع  ا  �أي�سً • �ساركت 
- �سورت م�ساهدي يف يومني رغم �سعوبتها، ومن �أحلى �لأ�سياء �لتي حدثت يل هذ� �لعام، 
�أختي �لكرى، وعملت معها قبل ذلك يف م�سل�سل  وجاءت م�ساركتي دون ترتيب، وروجينا 
�أ�سود فاحت، لذلك و�فقت على �لفور، وبالفعل �لدور حقق �سدى كبري، و�سخ�سية �لبائعة 
ر�أيتها كثرًي� لأنني كنت �أرتاد �سو�رع �ل�سيدة زينب كثرًي� و�أتعاون مع �لبائعني، وم�ساركتي 

جاءت تخفيًفا لل�سر و�لهجوم �لذي تلقيته من "يوترين"، فاجلمهور �سعر �أنني �إن�سانة.
�لعام؟ هذ�  رم�سان  يف  جناحاتك  ترين  • كيف 

- �حلقيقة �أ�سعر �أن �هلل عو�سني وحاول �لتخفيف عني، فقد مررت باأكر �أزمة يف حياتي، 
وهي موت �أمي و�أختي �لكبرية �لتي كانت �أقرب يل من و�لدتي، فهي من كانت تاأخذين معها 
�إىل �لأ�سو�ق ن�سرتي كل �لطعام بنف�سنا، عندما تر�ين حزينة على �سيء ب�سيط، كانت ت�سرخ 
يف وجترين �أن ننول لل�سارع ونذهب لأماكن �لنا�س �لب�سطاء ومنر �أمام م�ست�سفيات فاأرى 
�أياًما معدودة،  كم �لنعم �لتي ل �أقدرها يف ذلك �لوقت، و�لفرق بني موت �أمي و�أختي كان 

وكنت �أمتنى �أن يرو� جناحي بهذ� �ل�سكل.
؟ �أكرث  �ل�سر  �أدو�ر  �أحببت  • هل 

- نعم جًد�، و�أحب �أن �أجته لها �أكرث �لفرتة �لقادمة، فهي تلفت �أنظار �جلمهور ب�سكل كبري، 
�أ�سر�ر �ل�سينما �مل�سرية ماز�لو� عالقني يف ذ�كرتنا حتى يومنا ها مثل �ستيفان  ف�ساًل عن 

رو�ستي، عادل �أدهم، حممود �ملليجي، وهناك من قال يل ذكرتينا باأد�ء هوؤلء �لعمالقة.
رومان�سية؟ �أم  قوية  �حلقيقة  "نان�سي" يف  �أدو�رك..  وحي  • من 

- �أنا �أقوى مما يتخيل �أي �أحد، وقادرة على حتمل �سعوبات، �أتعجب �أحياًنا من نف�سي كيف 
�سمدت فيها، ولكن �لف�سل يف ذلك يرجع لأختي �لتي ربتني على �لقوة و�جتياز �لأزمات.

كوكو"؟ "مغامر�ت  �جلديد  فيلمك  عن  ماذ�  �لنهاية..  • يف 
- �ساأظهر بدور كوميديانة �سريرة، نحن جميعنا �أطباء، و�أنا م�ساعدة خالد �ل�ساوي �لذي 
�لكوميدية، وعلى �جلانب  �ملو�قف  تبد�  بها، ومن هنا  و�أعمل معه  ميتلك عيادة حيو�نات، 

�ىلخر �سيكون هناك فريق طيب غرينا، وين�ساأ �ل�سر�ع.

يظهر �لفنان �إياد ن�سار ك�سيف �سرف يف فيلم 
حامت،  �أحمد  ببطولته  يقوم  �ل��ذي  »�ملطاريد«، 
وم���ن �مل��ق��رر ع��ر���س��ه ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام يف �ل�سالت 

�ل�سينمائية، 
وي��ع��ك��ف خم��رج��ه ي��ا���س��ر ���س��ام��ي ع��ل��ى �لنتهاء 

م��ن �ل��ت��ح�����س��ري�ت �خل��ا���س��ة ب��ه خ���الل �لفرتة 
�ل�سهر  �ل��ت�����س��وي��ر  ل��ب��د�ي��ة  �حل��ال��ي��ة، مت��ه��ي��د� 
�أن ي�ستغرق �لت�سوير نحو  �ملقبل، حيث يتوقع 
من  ع��دد  يف  م�سر  د�خ���ل  متو��سلني  �سهرين 

�ملو�قع �خلارجية، 

�لتي يجري معاينتها يف �لوقت �لر�هن. وي�سهد 
�لفيلم ظهور عدد من �لفنانني ك�سيوف �سرف، 
�جلهيني،  و���س��الح  �أم���ني  ع��زت  �لثنائي  وكتبه 
ويجري خالل �لفرتة �حلالية �إنهاء �لتعاقد�ت 

بني �ل�سركة �ملنتجة وبقية فريق �لعمل. كرمي  �لفنان  بطولة  �مللحمي،  �ل��در�م��ي  للم�سل�سل  �ملنتجة  �جلهة  دخلت 
مفاو�سات  يف  �ملقبل،  �لرم�ساين  �ملو�سم  خالل  عر�سه  و�ملقرر  عبد�لعزيز، 
جادة مع �لنجمة منة �سلبي، لالن�سمام �إىل بطولة �لعمل، �لذي مل ي�ستقر 

�سناعه على ��سمه بعد.
كرمي  مع  للعمل  �سيعيدها  �مل�سل�سل  �أن  خا�سة  �ملو�فقة،  على  منة  وقاربت 

من  �لرت�سيح  وج��اء  �ل�سينمائية،  �لأع��م��ال  من  �سل�سلة  بعد  ناجح،  كثنائي 
�لعمل  �سناع  يعقد  �أن  �ملقرر  وم��ن  ميمي،  بيرت  و�ملخرج  عبد�لعزيز  ك��رمي 
�لعري�سة  �خل��ط��وط  لو�سع  ك��م��ال،  عبد�لرحيم  �مل��وؤل��ف  م��ع  عمل  جل�سات 
للعمل قبل �لبدء يف �ملعاينات، خا�سة �أن �لعمل يحتاج �إىل �لكثري من �لوقت 

لتنفيذه، ومن �ملقرر �أن يبد�أ قريبا.

منة �سلبي مع كرمي عبدالعزيز
 يف عمل درامي جديد

اإياد ن�سار �سيف �سرف يف »املطاريد«

ت�صتفز  اأن  ا�صتطاعت  امراأة"،  "ال�صر  ل�  احل��ي  املثال 
يف  ودقة  الأداء  يف  براعة  من  اأوتيت  ما  بكل  اجلمهور 
وا�صتطاعت  وا�صعة،  اأفعال  ردود  فح�صدت  التعبريات، 
خلراب  ت�صعى  التي  "اأمرية"  ميقت  اجلمهور  جتعل  اأن 
امل�صاعر  من  الكثري  يحمل  دوًرا  كان  اإذ  دائًما،  البيوت 
مواقع  على  اجلمهور  حديث  ب��ات  حتى  والنفعالت، 
التوا�صل، هي الفنانة نان�صي �صاح التي اأذهلت اجلميع 
"يوترين" باأداء متمكن، خرج من  هذا العام يف م�صل�صل 
جعل  الذي  للحد  وذاكرته  جيًدا  ال��دور  در�صت  فنانة 

اجلمهور يظن اأنها يف احلقيقة بهذا ال�صكل..
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اأزهار الرنج�س قد 
تكون مفتاح مكافحة 

مر�س األزهامير
قال �لعلماء �إن �أزهار �لرنج�س �لري حتتوي على مادة كيميائية ميكن �أن 

تكون مفتاح مكافحة مر�س �ألزهامير.
وتنتج �أزهار �لرنج�س كميات كبرية من �لغالنتامني، �لذي ي�سحح �خللل 

يف �لدماغ، و�لذي يعتقد �أنه ي�سبب �حلالة �لتنك�سية.
ويعتقد �لعلماء �أن �أزهار �لرنج�س �لري �لتي تزرع يف �جلبال �ل�سود�ء يف 
ويلز تنتج مو�د كيميائية �أكرث من �لأنو�ع �ملوجودة يف �لأر��سي �ملنخف�سة 
�ل�ستاء  ف�سول  حتمل  �إىل  �ل�سطر�ر  يف  يو�جهونه  �ل��ذي  �لإج��ه��اد  ب�سبب 
�ملو�تية جتعلها  �ل��ظ��روف غري  وه��ذه  ق��دم.   1000 �رت��ف��اع  �لقا�سية على 

تزهر يف وقت متاأخر جد� من �ملو�سم عن �لأزهار �لعادية.
Agroceutical Products �لتي  وتقوم �سركة �لأبحاث �حليوية 
تتخذ من باوي�س )مقاطعة ريفية كبرية يف و�سط ويلز( مقر� لها بجمع 
�أزهار �لربيع ملدة ثالث �سنو�ت على �رتفاع 1000 قدم فوق م�ستوى �سطح 
�لغالنتامني.  ب�سكل فريد مبركب  �ل�سود�ء، لأنها غنية  �لبحر يف �جلبال 
مر�س  �أعر��س  من  يخفف  هذ�  �لدماغ  �سحة  مكمل  �أن  �لتجارب  وتظهر 
�ألزهامير عن طريق �إبطاء �لتدهور �ملعريف. لكن �لأمر يتطلب 100 زهرة 
�لغالنتامني لعالج مري�س و�حد يعاين من  نرج�س لإنتاج ما يكفي من 

�خلرف كل عام.
وت��ه��دف �ل�����س��رك��ة، ج��ن��ب��ا �إىل ج��ن��ب م��ع ���س��رك��ة ع��ل��م �لأع�����س��اب �لكندية 
Neurodyn Life Sciences، �إىل �إ�سد�ر �أكرث من �لالزم بحلول 
 ،Agroceutical لعام �ملقبل. ولتحقيق ذلك، يريد رئي�س جمل�س �إد�رة�
�ل�سري روجر جونز، �أن ت�سبح �سفوح �لتالل �لويلزية مز�رع للرنج�س على 

�رتفاعات عالية.
�لعمر  من  �لبالغ  �ستيفنز،  كيفن   ،Agroceutical موؤ�س�س  و�كت�سف 
�لتي   - �لزهور  �سابق، جمموعة متنوعة من  �أغنام  55 عاما، وهو مز�رع 
و�أنتجت  �زده��اره��ا لحقا،  ت�سبب يف  �ل��ري��اح ما  �جتاحتها  منت يف ظ��روف 

م�ستويات �أعلى من �لغالنتامني.
ويريد �أن يعمل مع جمموعات من مز�رع �ملرتفعات لزر�عة حقول �لرنج�س، 
�لغذ�ئية  �ملكمالت  1000 كغ من  �لإنتاج ل�سنع  زي��ادة  �ستيفنز يف  وياأمل 

�سنويا.
�لإنزمي  ت��و�زن  �ختالل  عن  م�سوؤول  �ألزهامير  مر�س  �أن  �ستيفنز  و�أو�سح 
�لع�سبي.  �جلهاز  خاليا  بقتل  للويحات  فعال  ب�سكل  ي�سمح  ما  �لدماغ،  يف 

و�أ�ساف: "�لغالنتامني ي�سبب خلل �إنزمي معاك�س".
ويعود ��ستخد�م بع�س نباتات �لب�سالت لعالج �أمر��س �لدماغ �إىل �ليونان 
�لقدمية. ويعود �ملوطن �لأ�سلي للرنج�س �إىل و��سط �آ�سيا وحو�س �لبحر 

�لأبي�س �ملتو�سط.

• املاء الذي حتتوي على كميات كبرية من ايونات الكال�صيوم 
ايونات  لن  ال�صابون  م��ع  رغ���وة  ي��ك��ون  ل  املغني�صيوم  او 
ال�صوديوم  اي��ون��ات  حم��ل  حت��ل  املغني�صيوم  او  الكال�صيوم 

املوجودة يف ال�صابون فتجعله �صعب الذوبان يف املاء ؟
- �ملاء �لع�سر

ال�صائع؟ البحر  بحرية  تقع  • اين 
- �مريكا

• الرز الذهبي وهو املعدل وراثيا لتعوي�ض نق�ض فيتامني 
اأ بداأ انتاجه لول مرة يف عام 2000م وذلك يف؟

�سوي�سر�
• من هو عامل الفلك العربي الذي قدر ن�صبة حميط 

الدائرة اإىل قطرها ب� 3.14؟
-غياث �لدين �لكا�سي

الرتوازي؟ بالبئر  املق�صود  • ما 
هو �لبئر �لذي يتدفق منه �ملاء تلقائياً

O، Ab، B، A و�لف�سيلة �لوحيدة من  �أربعة:  �أن عدد ف�سائل �لدم يف �جلن�س �لب�سري هي  • هل تعلم 
 .Ab هوؤلء �لأربعة �لتي تقبل �لدم من �أي ف�سيلة �أخرى هي ف�سيلة

�لإن�سان  و�أن  32 عظمة،  �لقدم هو  �سبع فقر�ت، و�ن عدد عظام  �لإن�سان حتتوي على  �أن رقبة  • هل تعلم 
عندما ي�سحك يحرك 16 ع�سلة. 

عرقية. غدة   625 على  حتتوي  جلدك  من  بو�سة   1 •
فهرنهايت. درجة   99 �أو  مئوية.  درجة   37 هي  �لطبيعية  �جل�سم  حر�رة  • درجة 

�لعظام. د�خل  �إنتاجها  يتم  �حلمر�ء  �لدم  • خاليا 
�أي  مييز  ل  فهو  �لل�سان  و�سط  فاأما  ذوقية،  حليمة   12000 على  يحتوي  �لإن�سان  ل�سان  �أن  تعلم  • هل 

مذ�ق. و�أما جانبي �لل�سان فيميز�ن �لطعم �حلام�س، و�أما �آخر �لل�سان فيميز �لطعم �ملر. 
دم.  ليرت   6 على  يحتوي  �لإن�سان  ج�سم  �أن  تعلم  • هل 

غدد  عدة  �جل�سم  يف  �أن  ومعلوم  �لبنكريا�س،  غدة  هي  �لأن�سولني  مادة  تفرز  �لتي  �لغدة  �أن  تعلم  هل   •
�لنمو  معدل  مثاًل:  ع��دة  وظائف  منها  ولكل  �لكظرية.  و�لغدة  �لدرقية،  و�لغدة  �لنخامية،  �لغدة  �أهمها: 

و�حلجم �لنهائي للج�سم وتوزيع �ل�سعر و�لوزن �لإجمايل وغريها... 
يظن  كما  �للم�س  حا�سة  ولي�ست  �ل�سمع،  حا�سة  هي  موته  قبل  �لإن�سان  يفقد  حا�سة  �آخر  �أن  تعلم  • هل 

�لعديد. 

العجوز والل�ص 
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احلم�ض
ك�����س��ف �ل���دك���ت���ور م�����رو�ن 
�سامل، �ل�سيديل و�لباحث 
يف �لدو�ء و�لغذ�ء، عن �أن 
�لفو�ئد  م��ن  ل��ه  �حلم�س 
جتعله  و�ل����ت����ي  �ل���ك���ث���ري، 
�أه���م �أن����و�ع �حل��ب��وب �لتي 
بالعنا�سر  �جل�����س��م  مت���د 
وتفوق  و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، 
عنا�سر  ع���ل���ى  ع���ن���ا����س���ره 

�للحم باأنو�عه.
�لإط��الق قدرته  و�أهمها على  �لفو�ئد  بالكثري من  وميد �حلم�س �جل�سم 
على �سبط معدلت �ل�سكر يف �لدم، وهي معلومة غائبة عن �لكثريين، كما 
�لكولي�سرتول  ن�سب  من  فيزيد  �ل��دم،  يف  �لكولي�سرتول  م�ستويات  يعادل 
�لدم  ده��ون  يقلل  مما  ملحوظ،  ب�سكل  �ل�سار  م�ستويات  ويقلل  �ل�سحي، 

تدريجيا.
للطعام  ر�ئعة  �إ�سافة  �أن �حلم�س  على  و�ل��غ��ذ�ء،  �ل��دو�ء  �لباحث يف  و�أك��د 
�ل�ساخن و�لبارد، كما �أنه ي�ساعد على ت�سهيل �له�سم لحتو�ئه على �لألياف 
وتخفيف  �لأم��ع��اء،  حمو�سة  تقليل  على  ي�ساعد  �أن��ه  كما  ك��ب��رية،  بكميات 

حدتها.

�م��ر�أة عجوز، وعندما هم بفتح  �إىل غرفة للنوم كبرية ترقد فيها  دخل ل�س �حد �لبيوت وت�سلل حتى و�سل 
�خلز�نة �ح�ست به ففتحت عيناها وفزعت، لكنه ��سرع وقال لها: ل ت�سرخي و�ل قتلتك.

ي�سرك فال  �ق��ول لك لن جتد هنا ما  .. ولكن دعني  ��سرخ  ول��دي لن  يا  ��سرخ  ه���اديء: لن   فقالت ب�سوت 
�ملك مال يا ولدي ول �ملك ذهبا ول ما ي�ستحق �ن يباع ب�سعر كبري فارحل و�تركني يف �سالم، بارك �هلل يف 

و�لديك.
 فقال لها: ل و�لدي يل ماتا فا�سرتيحي من �لدعاء.

 ولكن �ملر�أة �كملت �لكالم ب�سجاعة وقالت: �ه �نت م�سكني �نت يتيم، �نا �ي�سا ل �هل يل، مات زوجي قبل �ن 
ياأتيني �طفال، ومات و�لدي تباعا، فع�ست وحيدة يف هذ� �لبيت، ل عائل يل ،ولكن �هل �خلري ياأتوين ببع�س 
�لطعام، لكنهم يرتكوين وحدي طو�ل �ليوم.. ثم بكت و�خذت تولول وتقول: �عي�س وحدي، �آكل وحدي، �جل�س 
وحدي �نام وحدي، ل �حد يح�س بي ل �أهل .. ول زوج ول �ولد ..كنت �متنى �ن يكون لدي ثالثة �أولد فا�سمي 
باأ�سو�تهم  �سعيدة  �ك��ون  ت�ساجرو�  ولو  كله،  يومي  و�ق�سي معهم  ح��ارث  و�لثالث  و�لثاين �سخر  �سعيد  �لول 
حويل، لكني ل �تركهم هكذ� بل �ساأ�سرخ عليهم لأ�سكتهم كفى كفى يا �ولد، يا �سخر يا �سعيد يا حارث، �آه كفى 
كفى .. وعال �سوتها لي�سل �إىل جري�نها حارث و�سخر و�سعيد، فهبو� مذعورين �إىل غرفتها ليجدو� �لل�س 
وقد وقف يف و�سط �لغرفة يو��سيها، لكن عندما دخلو� وقالو� �سمعناك تنادين فهم ما ق�سدته، وقال لها: �يتها 

�للئيمة ليتك ما ع�ستي ول ر�أيتي �سعيد ول�سخر ول حارث.

رجال اأفغان يطعمون احلمام اأمام م�صجد �صاه دو �صم�صرية يف كابول  - ا ف ب

اكت�ساف طريقة لالإقالع عن 
التدخني بتحفيز الدماغ

�كت�سف فريق من علماء �ملركز �لطبي جلامعة ديجون 
بورغوندي يف فرن�سا، طريقة جتعل �ملدخن يقلع عن 

�لتدخني عن طريق حتفيز غري جر�حي للدماغ.
وت�سري جملة Addiction، �إىل �أن طريقة حتفيز 
حاليا  �أ���س��ب��ح��ت   ،NIBS �جل���ر�ح���ي  غ���ري  �ل���دم���اغ 
�لكحول  على  �لإدم���ان  ��سطر�بات  ع��الج  يف  ت�ستخدم 
و�مل��خ��در�ت وغ��ريه��ا م��ن �مل���و�د �مل��وؤث��رة نف�سيا. ولكن 
�لباحثني يف �لدر��سة �جلديدة قررو� حتديد فعاليتها 

يف عالج �ملدمنني على �لنيكوتني.

م��ر�ج��ع��ة منهجية وحتليل  �أج����رو�  ذل���ك،  �أج���ل  وم���ن 
�لتدخني  ع��ن  �لإق���الع  يف   NIBS لفعالية  �سمويل 
خالل فرتة طويلة. بالإ�سافة �إىل �سبع در��سات �أخرى 

�سارك فيها حو�يل 700 مري�س.
�لذين  �لتدخني  على  �ملدمنني  �أن  للباحثني،  و�ت�سح 
لديهم  كانت  �أ�سهر،   6-3 خالل   NIBS ل�  خ�سعو� 
�أعلى  طويلة،  ل��ف��رتة  �لتدخني  ع��ن  ل��الإق��الع  فر�سة 
ب��� 2.39 م���رة م��ق��ارن��ة ب��امل��دخ��ن��ني �ل���ذي ت��ع��ر���س��و� ل� 

وهمي.  NIBS


