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عند تنظيف �أ�سنانك.. عالمة 
تك�سف �أنك معر�ض لنوبة قلبية

�أكرث من  �أن  ناقو�س �خلطر، حيث ك�شفت  در��شة طبية حديثة  دقت 
5 حالت وفاة باأمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية حتدث  من كل   4

ب�شبب �لنوبات �لقلبية.
�أن  �إل  �أن �لعالمات �ملبكرة للنوبة �لقلبية قليلة،  و�أو�شحت �لدر��شة 
�أثناء تنظيف  �إىل �حتمال ظهور خطر �لإ�شابة  �إحد�ها ت�شري  هناك 

�لأ�شنان بالفر�شاة.
وكما هو �حلال مع معظم �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية، حتدث 
�لنوبة �لقلبية عند �ن�شد�د و�حد �أو �أكرث من �ل�شر�يني �لتاجية، وفقا 

ل�شحيفة "ديلي �إك�شربي�س" �لربيطانية.
�ل��و���ش��ي��ك��ة م��ن خالل  �لقلبية  �ل��ن��وب��ة  �إىل  �لإ����ش���ارة  ي��ت��م  وغ��ال��ب��ا م��ا 
�لإح�شا�س بال�شيق �أو �ل�شغط يف و�شط �ل�شدر، يف حني �أن �أحد �أهم 
�لأبحاث  �أ�شارت  �ل��وزن، حيث  زي��ادة  عو�مل �خلطر لهذه �حلالة هو 

�ملتز�يدة �إىل "�لبكترييا كم�شبب حمتمل".
ت�شبب  �أن  ميكن  �لقلب،  �إىل  وتنتقل  �ل��دم  �لبكترييا  تدخل  فعندما 

�لتهابات قاتلة يف �لبطانة �لد�خلية لأي �أع�شاء �جل�شم.
دو�عم  �لتهاب  وه��ي  �شائعة،  حالة  �جل��دي��دة  �لدر��شة  ح��ددت  و�لآن، 
من  تزيد  �أن  ميكن  �لتي  �للثة،  �أم��ر����س  با�شم  �أي�شا  �مل��ع��روف  �ل�شن 

خطر دخول �جلر�ثيم �إىل جمرى �لدم، ما يوؤدي �إىل نوبة قلبية.
ومن �لعالمات �ملبكرة لهذه �حلالة نزيف �للثة �أثناء غ�شل �لأ�شنان، 
و�لذي يحدث عادة �أثناء �لتهاب �للثة، وهو �أحد �أ�شكال �لتهاب دو�عم 

�ل�شن �لأكرث �عتد�ل.

ب�سرى لأ�سحاب مر�ض مزمن.. 
دو�ء جديد عند �حلاجة

قام �لباحثون يف كلية �لطب بجامعة و��شنطن، بهند�شة خاليا جذعية 
ور�ثيا، ُتزرع حتت �جللد، وتفرز دو�ء بيولوجيا عند �حلاجة، يف حماولة 
لتطوير عالجات �أكرث فعالية ملر�س �لتهاب �ملفا�شل �لروماتويدي، مع 

حد �أدنى من �لآثار �جلانبية.
�أن  ميكن  مزمن  �لتهابي  مر�س  هو  �لروماتويدي  �ملفا�شل  و�لتهاب 
يوؤثر على مناطق �أخرى غري �ملفا�شل، فقد يدمر هذ� �ملر�س جمموعة 
و��شعة من �أجهزة �جل�شم، مبا يف ذلك �جللد و�لعينان و�لرئتان و�لقلب 

و�لأوعية �لدموية، وي�شبب بالتايل تلف �لغ�شاريف و�لعظام.
وبالرغم من وجود عالجات فعالة ل� "�لتهاب �ملفا�شل �لروماتويدي"، 
وبجرعات  �مل�شتمر  ل�شتخد�مها  نتيجة  جانبية  �آث��ار�  حُت��دث  �أنها  �إل 

عالية.
ويقول �لعلماء يف در��شة ُن�شرت موؤخر� يف دورية "�شاين�س �أدفان�شي�س"، 
لالأ�شخا�س  ع��الج��ات  تطوير  ه��و  �لبحث  لفريق  �لنهائي  �ل��ه��دف  �إن 
منهكة  حالة  وهي  �لروماتويدي،  �ملفا�شل  �لتهاب  من  يعانون  �لذين 

ت�شيب حو�يل 1.3 مليون بالغ يف �لوليات �ملتحدة.
�لفئر�ن  زر�ع���ة �خل��الي��ا، يف من���اذج  �أب��ح��اث��ه��م على  �أن  �إىل  وي�����ش��ريون 
�مل�شابة بالتهاب �ملفا�شل �لروماتويدي، �أثبتت فعالية �لعالج �ملقرتح، 

حيث قللت ب�شكل كبري من �للتهاب ومنعت تاآكل �لعظام.
وب�شيء من �لتو�شيح، يقول كبري �لباحثني فر�شد جويالك: "غالبا ما 
يعالج �لأطباء �ملر�شى �لذين يعانون من �لتهاب �ملفا�شل �لروماتويدي 
�مل�شادة لاللتهابات، ولكن هذه  �لبيولوجية  �لأدوي��ة  عن طريق حقن 
�لعالجات ميكن �أن تت�شبب يف �آثار جانبية كبرية عند �إعطائها لفرتة 

كافية وبجرعات عالية، حتى يكون لها تاأثري�ت مفيدة على �ملر�س".
�لعظام  ج��ر�ح��ة  �أ���ش��ت��اذة  فتقول  �ل����دو�ء،  عمل  ��شرت�تيجية  ع��ن  �أم���ا 
تقنية  "��شتخدمنا  �شاميون:  ميلدريد  �لدر��شة،  يف  �مل�شارك  و�لباحث 
كري�شرب لإعادة برجمة �جلينات يف �خلاليا �جلذعية، ثم �أن�شاأنا غر�شة 
من�شوجة،  �شقالت  على  �خل��الي��ا  زرع  طريق  ع��ن  �شغرية  غ�شروفية 
وو�شعناها حتت جلد �لفئر�ن". وتو�شح: "ت�شمح هذه �لطريقة لتلك 
�خلاليا بالبقاء يف �جل�شم لفرتة طويلة، وتفرز �لدو�ء كلما كان هناك 

�لتهاب".
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فيز� مينح جائزته 
�لكربى مل�سور بورمي

جنوب  يف  بريبينيان  يف  فيز�  �ل���دويل  �ل�شحايف  �لت�شوير  مهرجان  منح 
"فيز� دور نيوز" �إىل م�شّور مل يك�شف عن هويته لأ�شباب  فرن�شا، جائزة 
و�لقمع  للدميوقر�طية  �ملوؤيدة  �لحتجاجات  خالل  لعمله  تقدير�  �أمنية، 

�لع�شكري �لد�مي لها يف بورما.
لت�شلم  ج��اء  �ل���ذي  تاميز"  "نيويورك  �شحيفة  م��ن  تاكونني  ميكو  وق���ال 
�جلائزة بدًل عن �لفائز، "عندما علمت �أن �نقالباً ح�شل يف بورما يف �لأول 
�أف�شل  �أن ن�شتعني به لكونه على �لأرج��ح  من �شباط-فرب�ير، كان بديهيا 

م�شّور يف �لبالد".
�لتي  �ل�شحيفة  يف  �آ�شيا  منطقة  يف  �ل�شور  ق�شم  عن  �مل�شوؤول  ه��ذ�  و�شّدد 
تتعاون مع �مل�شّور �لبورمي منذ �شنو�ت، "�حلفاظ على �شرية هوية �مل�شور 
لي�س قر�ر�ً ناأخذه با�شتخفاف، وهو مرتبط د�ئماً ب�شالمة �ملتعاونني معنا 

�لتي نعتربها �أولويتنا".
و�أ�شار تاكونني خالل �حلفل �إىل �أن �مل�شّور �لبورمي يهدي جائزته جلميع 

�مل�شّورين يف بورما �لذين يجازفون بحياتهم خالل �أد�ء مهامهم.
ع�شكريني  �أم���ام  مقاليع،  �أح��ي��ان��اً  يحملون  مدنيني  �ملعر�س  ���ش��ور  ُتظهر 
يطلقون �لر�شا�س �حلّي. يتوقف �مل�شّور �أي�شاً عند �جلرحى �أو �لعائالت 
�ملنكوبة يف بلد ي�شهد فو�شى منذ �أن �أطاح �ملجل�س �لع�شكرية بحكومة �أونغ 

�شانغ �شو ت�شي.
�أكرث  �ملوؤيدين للدميوقر�طية عن  و�أ�شفر �لقمع �لد�مي �شد �ملتظاهرين 

من �ألف قتيل، بينهم ع�شر�ت �لقا�شرين خالل �لأ�شهر �لأخرية.

�سمكة قر�ض تقتل 
ر�كب �أمو�ج

�إن �شخ�شا من ممار�شي  قال م�شعفون 
ريا�شة ركوب �لأمو�ج لقي حتفه  �أم�س 
�لأحد بعد �أن ع�شته �شمكة قر�س قبالة 
�ل�شاحل  على  �لأم����و�ج  ل��رك��وب  �شاطئ 
�ل�����ش��رق��ي لأ���ش��رت�ل��ي��ا. ووق����ع �حل���ادث 
قبالة �شاطئ �إمري�لد �لو�قع على بعد 

نحو 550 كيلومرت� �شمايل �شيدين.
نيو  �لإ���ش��ع��اف يف ولي���ة  وق��ال��ت هيئة 
تويرت  على  ح�شابها  على  ويلز  ���ش��اوث 
�لقوية  �جل���ه���ود  م���ن  �ل���رغ���م  "على 
و�أجهزة  و�مل�شعفون  �مل���ارة  بذلها  �لتي 
�لطو�رئ �لأخرى لفظ �مل�شاب �أنفا�شه 

�لأخرية يف مكان �حلادث".
�إن  كوف�س  ميناء  يف  م�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
�ل�شاطئ �لذي يبعد نحو 20 كيلومرت� 

�شمايل �مليناء �أغلق بعد �حلادث.
وذك��رت و�شائل �لإع��الم �أن من �ملعتقد 
�أن �لقتيل يف �أو�خر �لع�شرينات وتعر�س 

للع�س يف ذر�عه.

�أربعة تغيري�ت ب�سيطة يجب 
�إجر�وؤها لعالج ح�سا�سية �لأ�سنان �ص 23

�أ�سباب و�أعر��ض 
�لتهاب �ملعدة

قال معهد �جلودة و�لقت�شادية يف �لقطاع �ل�شحي �إن �لتهاب �ملعدة 
�أنه  �إىل  للمعدة، م�شري�ً  �ملبطن  �ملخاطي  �لغ�شاء  �لتهاب ي�شيب  هو 
و�ل�شكرية  �لدهنية  �لأغ��ذي��ة  من  �لإك��ث��ار  مثل  ع��دة  لأ�شباب  يرجع 
و�لأطعمة �حلريفة، بالإ�شافة �إىل �لتوتر �مل�شتمر و�لتدخني و�شرب 

�خلمر.
و�أ�شاف �ملعهد �لأملاين �أن �لتهاب �ملعدة قد يرجع �أي�شا �إىل بكترييا 
وديكلوفيناك  )�إي��ب��وب��روف��ني  �مل�شكنات  ت��ن��اول  �أو  "�لهليكوباكرت" 

وحم�س �أ�شيتيل �ل�شالي�شيليك( على مد�ر �أ�شابيع �أو �شهور.
بالمتالء  و�ل�شعور  �لبطن  �آلم  يف  �ملعدة  �لتهاب  �أع��ر����س  وتتمثل 

و�لنتفاخ وحرقة �ملعدة و�لغثيان وفقد�ن �ل�شهية.
�مل�شببات؛  ع��ن  �لب��ت��ع��اد  خ��الل  م��ن  �مل��ع��دة  �لتهاب  ومي��ك��ن مو�جهة 
و�لأطعمة  و�ل�شكرية  �لدهنية  �لأغ��ذي��ة  ع��ن  �لبتعاد  ينبغي  حيث 
�حلريفة، مع �لإقالع عن �لتدخني و�خلمر، �إىل جانب عالج بكترييا 
و�لتوقف عن  بها،  �لإ�شابة  من  �لتحقق  حالة  يف  "�لهليكوباكرت" 

تعاطي �مل�شكنات �إذ� كان �شبب �للتهاب ُيعزى �إليها.

م�ضاعفات وخماطر حمية الديتوك�س
تروج يف �ل�شنو�ت �لأخ��رية خطط �لأك��ل �شديدة �لتقييد، 
�لتي تِعد بالتخل�س من �ل�شموم يف �جل�شم وفقد�ن �لوزن 
�لز�ئد وتنقية ب�شرتك وتقوية جهاز �ملناعة، �رتبطت حمية 
غوينيث  فيهن  مب��ن  �لنحيفات،  بالنجمات  �لديتوك�س 
بالرتو و�أجنلينا جويل. وعزت بيون�شي نولز خ�شارة وزنها 
"فتيات �لأحالم" �إىل برنامج  20 رطاًل يف فيلم  �لبالغة 
ل  للتجويع  غذ�ئي  نظام  وهو   Master Cleanse
�ملمزوج  �لليمون  ع�شري  م��ن  مزيج  �شوى  �أتباعه  يتناول 
�ملاء  �إىل  بالإ�شافة  �حل��ار،  و�لفلفل  و�مل��اء  �لقيقب  ب�شر�ب 

�أيام. �ملالح وقطعة من �لفلفل �حلار، ملدة 10 

حرمان اجل�ضم من الفيتامينات واملعادن
وتو�شي  �ل�شلبة،  �لأط��ع��م��ة  جميع  �خلطط  بع�س  تقّيد 
�حلر�رية  �ل�شعر�ت  منخف�شة  �مل�����ش��روب��ات  فقط  ب��ت��ن��اول 
�لأطعمة  �إىل جتّنب  �لآخ��ر  �لبع�س  لأي��ام. يف حني يدعو 

�ل�شحية مثل �خل�شرو�ت و�حلبوب ملدة ثالثة �أ�شابيع.
يحّث  �إذ  �جل�����ش��م،  تطهري  كيفية  ح��ول  �خل��ط��ط  تختلف 
�لفو�كه فقط، بينما  �لتو�بل وع�شائر  بع�شها على تناول 
يرّوج �لبع�س �لآخر ملهرو�س �خل�شرو�ت ح�شر�ً، وت�شرتك 
منخف�شة  ح��ر�ري��ة  �شعر�ت  على  حتتوي  �أنها  يف  جميعها 

للغاية.
ت�شتمر من ثالثة  �أن  �لتي ميكن   وتهدف هذه �خلطط، 
�ل�شموم  من  �جل�شم  تخلي�س  �إىل  �شهر،  ح��و�يل  �إىل  �أي��ام 
�لتي  �ل�شحية  و�لأطعمة غري  �لبيئة  ب�شبب  �لتي ترت�كم 
نتناولها. ومن �ملفرت�س �أن يجعلك هذ� �لتطهري ت�شعرين 

بالن�شاط.
�ملخاطر  ب�شاأن  �خل��ط��ر  ناقو�س  �لتغذية  خ���رب�ء  دق  ل���ذ�، 
�لتقييد.  ���ش��دي��دة  �لديتوك�س  حمية  �ت��ب��اع  م��ن  �ملحتملة 
حيث يوؤدي حرمان �جل�شم من �لفيتامينات و�ملعادن �لتي 
ونق�س  �لع�شالت  �نهيار  �إىل  �لطعام  من  عليها  نح�شل 
�لعديد من �لعنا�شر �لغذ�ئية �لالزمة. وت�شعف بالتايل 
قدرة �جل�شم على حماربة �للتهابات، ناهيك عن م�شاكل 

�ل�شكر وحركات �لأمعاء �ملتكررة.

خلل مب�ضتويات ال�ضكر يف الدم
ت���خ���ّل �حل��م��ي��ات �ل��ق��ا���ش��ي��ة مب�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��ك��ر يف �ل���دم 

و�ل��ب��وت��ا���ش��ي��وم و�ل�����ش��ودي��وم يف �جل�����ش��م، م��ا ي��وج��ب على 
�لن�شاء  �أو  �لكلى  �أو  �لقلب  �أم��ر����س  �أو  �ل�شكري  مر�شى 
�حل���و�م���ل �أو �مل��ر���ش��ع��ات جت��ّن��ب �ت��ب��اع��ه��ا. ك��ذل��ك يجدر 
�لذين  �لأ�شخا�س  �أو  �ل�شن  وكبار  و�ملر�هقني  بالأطفال 
يعانون من حالت معينة يف �جلهاز �له�شمي جتّنب �تباع 

حمية �لديتوك�س.
ويوؤكد �لعديد من خرب�ء �لأمعاء �أننا ل نحتاج �إىل نظام 
للج�شم  ميكن  �إذ  ب��د�خ��ل��ن��ا؛  م��ا  لتطهري  �شديد  غ��ذ�ئ��ي 

�لتخل�س من �ل�شموم من تلقاء نف�شه.
يف حني �أن هناك حالت طبية تتد�خل مع وظائف �لأع�شاء 
ومتنع �جل�شم من �لتخل�س من �ل�شموم، فاإنَّ �لأ�شخا�س 
�لأ�شحاء ميتلكون بالفعل نظاماً مدجماً لإز�لة �ل�شموم 

يتكّون من �لكبد و�لكلى و�لرئتني و�جللد.

ال�ضداع والأوجاع
�لديتوك�س  حل��م��ي��ة  �جل��ان��ب��ي��ة  �لآث�����ار  ت�شمل  �أن  مي��ك��ن 
لفرت�ت  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  و�ملنخف�شة  �لتقييد  �شديدة 
�إىل  �ل�شد�ع، و�لتعب، و�لأوج��اع و�لآلم. ونظر�ً  طويلة: 
تت�شبب  �أن  �مل�شّهالت، ميكن  �لكثريين يعتمدون على  �أن 
هذه �حلميات يف زيادة عدد زيار�ت �حلمام، ما يوؤدي �إىل 

تهيج �جللد، ف�شاًل عن �جلفاف.

اخلمول
بينما يزعم �ملتتبعون لهذه �حلميات �أنهم ي�شعرون باأنهم 
�أجريت  �لتي  �لدر��شات  ن�شاطاً، تظهر  و�أك��رث  وزن��اً  �أخ��ف 
�ل�شعور  ز�د  �ل�����ش��ي��ام،  م��دة  كلما ط��ال��ت  �أن���ه  �جل���وع  على 
�حلميات  ه��ذه  لفتقار  ونظر�ً  �لرتكيز.  وقلة  باخلمول 
للربوتني، فقد يكون من �ل�شعب على �جل�شم �إعادة بناء 

�لأن�شجة �لع�شلية �ملفقودة. 
�ت��ب��اع نظام غ��ذ�ئ��ي م��ت��و�زن م��ن �لأطعمة  �أخ����ري�ً، يبقى 
�لكاملة  و�حل��ب��وب  و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�����ش��رو�ت  مثل  �لكاملة، 

و�لبقوليات، خيار�ً �أكرث �شحة وفائدة.

احلمية النباتية 
تكرث �لدعو�ت �إىل �تباع منط غذ�ئي نباتي ب�شكل متز�يد 
يف �ل�شنو�ت �لأخرية. يف هذ� �لإطار، "�شيدتي. نت" ُيطلع 
وتعزيز  �ل��وزن  خل�شارة  �لنباتية  �حلمية  على  �لقارئات 

�ل�شحة يف �لآتي:
ي��رت��ب��ط �ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي �ل��ن��ب��ات��ي ب��ان��خ��ف��ا���س خماطر 
�لإ�����ش����اب����ة ب����الأم����ر������س �مل����زم����ن����ة، وق�����د ي�������ش���اع���د على 
 PubMed م��وق��ع  م��ا ورد يف  �ل����وزن، ح�شب  �إن��ق��ا���س 

 .Central
كما ت�شتبعد �لأنظمة �لغذ�ئية �لنباتية �للحوم و�لأ�شماك 
�لفو�كه و�خل�شرو�ت  �ملقابل، على  وترّكز، يف  و�لدو�جن 
و�حلبوب �لكاملة و�لبقوليات و�ملك�شر�ت و�لبذور. فهذه 
و�ملرّكبات  �لدقيقة  و�ملغذيات  بالألياف  غنية  �لأطعمة 
�ل�شعر�ت  يف  �أق��ل  تكون  �أن  �إىل  ومتيل  �ملفيدة،  �لنباتية 

�حلر�رية و�لدهون و�لربوتني من �لأطعمة �حليو�نية.
لذ�، يرتبط هذ� �لنظام �لغذ�ئي �لنباتي بانخفا�س خطر 
�لإ�شابة باأمر��س �لقلب وبع�س �أنو�ع �ل�شرطان ومر�س 
 PubMed ل�شكري و�رتفاع �شغط �لدم، ح�شب موقع�

.Central
و�شيلة  نباتي  غذ�ئي  نظام  �تباع  يعّد  ذل��ك،  على  ع��الوة 
فّعالة لفقد�ن �لوزن، �إل �أّن �لنجاح يف حتقيق هذ� �لهدف 
يعتمد �إىل حّد كبري على �أنو�ع �لأطعمة �لتي يتم تناولها 

و�لعاد�ت �لغذ�ئية �ملّتبعة ب�شكل عام.
�ل��ك��ث��ري من  �أو �خ��ت��ي��ار  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول  �إن �لإف������ر�ط يف 
�لأطعمة �مل�شّنعة �شيوفر فو�ئد �أقل من �لنظام �لغذ�ئي 
كما  �ملكررة،  غري  �لكاملة  �لنباتية  �لأطعمة  على  �لقائم 

قد يكون له �لعديد من �جلو�نب �ل�شلبية.

اأنواع احلمية النباتية
�لنباتية، نذكر  �لغذ�ئية  �لأنظمة  �أنو�ع  �لعديد من  ثمة 

منها:
ومنتجات  �لبي�س  بتناول  ي�شمح  بي�س:  لك��ت��و-  نباتي 

�لألبان، ولكنه ي�شتثني �للحوم و�لأ�شماك و�لدو�جن.
ي�شتثني  ولكنه  �لأل��ب��ان،  مبنتجات  ي�شمح  لكتو:  نباتي 

�لبي�س و�للحوم و�لأ�شماك و�لدو�جن.
ي�شتثني منتجات  ولكنه  بالبي�س،  ي�شمح  �لبي�س:  نباتي 

�لألبان و�للحوم و�لأ�شماك و�لدو�جن.
ذلك  يف  مبا  �حليو�نية،  �ملنتجات  جميع  ي�شتثني  نباتي: 

�لع�شل ومنتجات �لألبان و�لبي�س.
�لنظام �لغذ�ئي �ملرن: يت�شمن بع�س �لأطعمة �حليو�نية، 

ولكنه نباتي يف �لغالب.

جينيفر غارنر وحيدة �بنها 
�شور�ً  �لبابار�زي  م�شورو  �لتقط 
غارنر  �لعاملية  جينيفر  للممثلة 
�بنها �شموئيل  مع  تنزهها  �أثناء   ،
ي���وم �جل��م��ع��ة، ن�شرها  ب��ع��د ظ��ه��ر 
موقع "ديلي ميل" �ل��ذي �أك��د من 
على  حتر�س  جينيفر  �أن  خاللها 
لهم  و�لوقت  �مل�شاحة  �أبنائها  منح 
من حياتها باخلروج مع كل منهم 

ب�شكل منفرد على مد�ر �لأ�شبوع.
وتاأتي نزهة غارنر و�بنها، بعد �أقل 
من �أ�شبوع من روؤية زوجها �ل�شابق 
ي�����ش��ري بجو�ر  وه�����و  م��ي��ل��ر  ج�����ون 
م��ن��زل��ه��ا، مم��ا �أث����ار ت��ك��ه��ن��ات حول 
ل�شابق  عالقتهما  ع���ودة  �إم��ك��ان��ي��ة 

عهدها من جديد.
وذكر تقرير �شابق ن�شر يف �لديلي 
"�أم  �أن �ملمثلة جينيفر غارنر  ميل 
�بنتها  ���ش��ارك��ت  �أن  ب��ع��د  خارقة" 
بالب�شرة  للعناية  بجل�شة  �لكربى 
بعدها  ت��ذه��ب  �أن  قبل  و�لأظ���اف���ر، 
�لنادي  �إىل  �ل�����ش��غ��رى  �بنتها  م��ع 

ملتابعة مترينات �ل�شباحة.

�آبل تقدم تنازلت 
حفاظا على منوذجها 

�لناظمة  �ل��ه��ي��ئ��ات  م���ن  ب�����ش��غ��ط 
تقّدم  ع������ّدة،  ب���ل���د�ن  يف  و�مل���ح���اك���م 
�لتطبيقات  ملنتجي  "�آبل" تنازلت 
ل�شركة  م��ع��ه��ودة  غ���ري  خ��ط��وة  يف 
لطاملا ت�شّبثت مبو�قفها، لكن ذلك 
ل يوؤّثر بتاتا يف هيمنتها على هذ� 

�لقطاع.
وك���ان���ت �ل�����ش��رك��ة �ل���ت���ي ت��ّت��خ��ذ يف 
لها  مقّر�  )كاليفورنيا(  كوبرتينو 
ق��د �أع��ل��ن��ت �لأرب���ع���اء �مل��ا���ش��ي  �أنها 
���ش��ت�����ش��م��ح ل��ب��ع�����س �مل���ط���ّوري���ن �أن 
ر�بطا  تطبيقاتهم  �إىل  ي�شيفو� 
�إىل م��وق��ع��ه��م ك��ي ي��ت��ف��ادو� �مل���رور 
يقتطع  �ل�����ذي  ل��ل��دف��ع  ب��ن��ظ��ام��ه��ا 
م��ن��ه��م ع����ادة ع��م��ول��ة ت�����رت�وح بني 
15 و30 %. ويلي هذ� �لتغيري، 
�ل�شلطات  م���ع  �ت���ف���اق  ث��م��رة  وه���و 
�ليابانية للمناف�شة من �ملرتقب �أن 
 ،2022 يدخل حّيز �لتنفيذ �شنة 
"�آبل"  ع���ن  ����ش���درت  �أوىل  ب������ادرة 
�مل��ا���ش��ي ت��خ��ّول مطّوري  �لأ���ش��ب��وع 
�مل�شتخدمني  �إب�����الغ  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ع���رب ر���ش��ائ��ل �إل��ك��رتون��ي��ة ب���اأن���ه يف 
و���ش��ع��ه��م ����ش��ت��خ��د�م و����ش���ائ���ل دفع 
�أخرى خمتلفة عن �لنظام �ملعتمد 

يف متجر �لتطبيقات "�آب �شتور".
�لأ�شتاذ  دي��ف��ي�����س،  ج��و���ش��و�  و�أّك�����د 
جامعة  يف  �حل���ق���وق  يف  �مل��ح��ا���ش��ر 
يف  �س  و�ملتخ�شّ فر�ن�شي�شكو  �شان 
�شوؤون �ملناف�شة �أن "هذه �لتنازلت 
مذهلة �إىل حّد كبري"، م�شري� �إىل 
�أنه "عندما ُتّتهم �شركة بالإخالل 
عندما  �شّيما  ل  �ملناف�شة،  مببادئ 
يف  حم���وري  بعن�شر  �لأم���ر  يتعّلق 
�لنادر  من  �لقت�شادي،  منوذجها 
قبل  ممار�شاتها"،  ت��غ��رّي  �أن  ج���ّد� 

�إلز�مها بالقيام بذلك.

م�ساعفات وخماطر حمية 
�لديتوك�ض كبرية على �ل�سحة

الغذائية  الأنظمة  من  الديتوك�س  حمية 
اجل�ضم  من  ال�ضموم  بطرد  اخلا�ضة 

لكن  ال��زائ��دة.  الدهون  وفقدان 
وخماطر  م�ضاعفات  هي  ما 

ح��م��ي��ة ال��دي��ت��وك�����س؟ 
امل��و���ض��وع  يف  الإج���اب���ة 

الآتي:
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�ش�ؤون حملية
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ُت�������ش���ارك ج��ام��ع��ة �لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�ح��ت��ف��الت �ل��دول��ة ب��ال��ي��وم �ل���دويل للعمل 
�خل��ريي �ل��ذي �أق��ّرت��ه �لأمم �ملتحدة يف 5 
�شبتمرب من كل عام تعزيز�ً لروح �لت�شامن 
�أكرث  جمتمعات  خلق  يف  و�لإ�شهام  �لعاملي 
�شموًل ومرونة، وتركيز�ً رئي�شياً على دعم 

�حتياجات �لفئات �لأ�شعف و�لأ�شّد فقر�ً.
بهذه �ملنا�شبة قال معايل زكي �أنور ن�شيبة، 
رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  �لثقايف  �مل�شت�شار 
�لدولة، �لرئي�س �لأعلى جلامعة �لإمار�ت: 
تتطّلع  ب��اأ���ش��ره  �ل��ع��امل  دول  ب��اأن  "نفتخر 
�إىل ري���ادة دول��ة �لإم���ار�ت  ب��اإك��ب��ار وتقدير 
يف جمال �لعمل �خلريي و�لإن�شاين، حيث 
ت���ويل �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ع��م��ل �خلريي 
�إن�شانية  ق��ي��م��ة  ب��اع��ت��ب��اره  ك����ربى  �أه��م��ي��ة 
يد  وم��ّد  ح���دود،  بغري  �لعطاء  على  قائمة 
�لأر�س  ب��ق��اع  �شتى  يف  للمحتاجني  �ل��ع��ون 

�أو  �ل��دي��ن  �ل��ل��غ��ة،  دون تفريق يف �جل��ن�����س، 
�لعرق".

له  �مل��غ��ف��ور  "كان   : ق��ائ��اًل  معاليه  و�أردف 
موؤ�ش�س  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�لب�شرية  �إىل  ينظر   ، �هلل  رحمه   ، �ل��دول��ة 
كاأ�شرة و�حدة خلقها رب �لعاملني على هذه 
�لأر�س لكي حتظى بنعمه وخري�ته، وحّمل 
�إعمارها،  �أمانة  �لإن�شان فيها، كخليفة له، 
فيها،  و�ل��رف��اه��ي��ة  و�لأم����ن  �ل�����ش��الم  ون�شر 
جميع  ب��ني  �ل�شد�قة  تقوية  على  و�لعمل 
و�لتعامل  �ل��ت��ع��اون  ط��ري��ق  ع���ن  ���ش��ع��وب��ه��ا 

و�لتاآزر بينها.
و����ش��ت��م��ّرت دول���ة �لإم����ار�ت على نهج ز�يد 
�خلري يف مّد يد �لعون و�مل�شاعدة و�لإغاثة، 
و�لإن�شائية  �خل���ريي���ة  �مل�����ش��اري��ع  و�إق���ام���ة 
�مل��ع��م��ورة حتت  �أرج����اء  ك��اف��ة  و�لتنموية يف 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ي��ادة 
ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
دب���ي »رع����اه �هلل« و�شاحب  �ل�����وزر�ء ح��اك��م 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�مل�شلحة، و�إخو�نهم �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى 
ح��ك��ام �لإم�����ار�ت، ول��ع��ل �آخ��ره��ا م��ا قّدمته 
�لدولة من م�شاعد�ت و�إعانات �إىل خمتلف 
دول �لعامل ملو�جهة جائحة "كوفيد19-"، 
ح��ي��ث ك��ان��ت �لإم�������ار�ت ���ش��ّب��اق��ة يف تقدمي 
�مل�شاعد�ت و�لعون جلميع �ملحتاجني وهذ� 
�لإم��ار�ت و�شعبها  لي�س بغريب على قيادة 

�لكرمي".
ت�شريحه  ن�����ش��ي��ب��ة  زك����ي  م���ع���ايل  و�خ���ت���ت���م 
"نحر�س يف جامعة �لإم��ار�ت على  قائاًل: 
مو�كبة جهود �لقيادة �لر�شيدة عرب �إطالق 
�لهادفة  و�لفعاليات  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد 
�لأن�شطة  يف  �ل��ت��ط��ّوع  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
خمتلف  من  �جلامعة  طلبة  بني  �خلريية 
�أ�شلوب  جل��ع��ل��ه  و�ل���ث���ق���اف���ات  �جل��ن�����ش��ي��ات 

�إيجاد  يف  م�شاهماتهم  ودع��م  لديهم،  حياة 
ُت��ل��ّب��ي �حتياجات  �ل��ت��ي  �حل��ل��ول �خل��الق��ة 
�ملجال  �أمامهم  وتفتح  �لإم����ار�ت،  جمتمع 
ل���ل���م�������ش���اع���دة يف �ل���ع���دي���د م����ن �ل����رب�م����ج 
�خل��ريي��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة على 

�مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي، وذلك 
�شمن �شعيها �جلاد نحو متكني �لأفر�د من 
و�ٍع  وخلق جيٍل  عاملنا،  �لإ�شهام يف حت�شني 
للريادة  �لدولة  خطط  يو�كب  مل�شوؤولياته 

يف كافة �ملجالت بحلول عام 2071".
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�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  وح�������ش���ور  رع���اي���ة  حت���ت 
حم���م���د ب����ن ح����م �ل����ع����ام����ري ن���ظ���م فريق 
�ل�شنوي  �للقاء  �لتطوعي  وط��ن  يا  عونك 
ل��ل�����ش��رك��اء �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني ، ح��ي��ث جرى 
و�لذين  وطن"  ي��ا  "عونك  �شركاء  تكرمي 
ميثلون عدد�ً كبري�ً من �جلهات �حلكومية 
و�ملوؤ�ش�شات  و�خلا�شة،  و�ملحلية،  �لحتادية 
�لإعالمية، وذلك يف مركز �ل�شيخ �شامل بن 
حم �لثقايف مبدينة �لعني ، بح�شور �ل�شيخ 
عبد�هلل  و�ل�شيخ  ح��م  ب��ن  م�شلم  ب��ن  �شامل 
بن م�شلم بن حم و�ل�شيخ ر��شد بن م�شلم 
بن حم ، وعدد� من �جلهات و�ل�شخ�شيات 

�ملهتمة بالعمل �لتطوعي يف �لدولة .
�لذي ينظمه فريق عونك  �للقاء،  ويهدف 
تطوير  �إىل  �شنوي،  دوري  ب�شكل  وط��ن  ي��ا 
ودعم  �لفريق  �شركاء  مع  �مل�شرتك  �لعمل 
عملية  ت�شهم يف  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت،  �مل�شاريع 
يتو�فق  مبا  لل�شر�كات  �مل�شتد�م  �لتطوير 

�ل�شنوية  �ل�شرت�تيجية  �لفريق  خطة  مع 
للفعاليات �ملجتمعية .

و�شملت قائمة �ملكرمني �ل�شيخة �لدكتورة 
نهيان،  �آل  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د  ب��ن��ت  ���ش��م��ا 

ومم��ث��ل��ني ع��ن ك��ل م��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �لحتادية 
قطاع  �أبوظبي  �شرطة  و�جلن�شية،  للهوية 
�شوؤون �لأمن و�ملنافذ  ، �ملجل�س �ل�شت�شاري 
�لإم���ار�ت،  جامعة  �ل��ع��ني،  بلدية  �لوطني، 

و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �أبوظبي،  جامعة 
ز�يد،  مكتبة  �ل�����ش��ارق��ة،  م��ط��ار   ، �أب��وظ��ب��ي 
وعدد�ً من �ل�شخ�شيات �لبارزة يف �ملجتمع 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ت��ك��رمي �أع�����ش��اء م��ن فريق 

. ويف كلمته خ���الل حفل  ي��ا وط���ن  ع��ون��ك 
�ل���ت���ك���رمي، رح����ب �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن حم 
�للقاء  خالل  من  وقال:"ن�شعى  باحل�شور 
�لعمل  تطوير  �إىل  �لن�شاطات  من  وغ��ريه 
�مل�شرتك معكم مبا يتو�فق مع روؤية قيادتنا 
�ل��ر���ش��ي��دة ب��اأه��م��ي��ة ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود جميع 
�خلا�شة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�لأخرى  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  وكافة 
لتعزيز �ل�شر�كات و�لتعاون فيما بينها مبا 
يخدم �لعمل �لتطوعي و�لإن�شاين وي�شاهم 

يف تر�شيخ ثقافة �لتطوع يف جمتمعنا .
وت��اب��ع ب��ن ح���م: ي��ح��ر���س ف��ري��ق ع��ون��ك يا 
مع  م�شتد�مة  عالقات  تطوير  على  وط��ن 
تبادل �خلرب�ت  �ل�شركاء، يتم من خاللها 
و�لتجارب وتنفيذ م�شاريع م�شرتكة ت�شب 

ب�شكل مبا�شر يف م�شلحة �أفر�د �ملجتمع .
ويف ختام �حلفل، كّرم حممد بن حم �شركاء 
فريق عونك يا وطن و�ل�شرت�تيجيني من 
�جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية، من 

�لقطاع �خلا�س، و�ملوؤ�ش�شات �لإعالمية .

جامعة الإمارات حتتفي باليوم الدويل للعمل اخلريي

زكي ن�سيبة: �لإمار�ت �سّباقة يف تقدمي �مل�ساعد�ت و�لعون للجميع 

حتت رعاية حممد بن حم 

عونك يا وطن يكرم �ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني يف �للقاء �ل�سنوي

•• دبي- الفجر

�أع��ل��ن��ت �ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة، �أح���د �أك���رب �مل��ن��ت��زه��ات �لثقافية 
و�لت�شوق  للثقافة  �لأوىل  �لعائلية  و�ل��وج��ه��ة  �ل��ع��امل  يف 
ذ�  "برين  لعر�س  ��شت�شافتها  عن  �ملنطقة،  يف  و�لرتفيه 
فلور"، �أحد �أكرث �لأعمال �ل�شتعر��شية �شهرة يف �لعامل، 
خ���الل مو�شمها �ل���ق���ادم. وي��ع��ت��رب ه���ذ� �لإع����الن �لأح���دث 
ت�شدرها  �لتي  �لإع��الن��ات  �شل�شلة  �شمن  �لعاملية،  للقرية 
و�لعرو�س  �لأخ��ب��ار  �آخ���ر  على  �ل�����ش��وء  لت�شليط  �ل��وج��ه��ة 
�ملو�شم  خالل  بها  �ل�شيوف  �شي�شتمتع  �لتي  و�لتح�شينات 
�لعرو�س  لئ��ح��ة  �إىل  �جل��دي��د  �ل��ع��ر���س  وي�����ش��اف   .26
�إثر�ء  يف  ت�شاهم  �لتي  �ل�شتثنائية  �لرتفيهية  و�ل��رب�م��ج 
جتارب �ل�شيوف �لرتفيهية يف �ملنتزه. و�شتنطلق عرو�س 

يف  �لعاملية  للقرية  �لرئي�شي  �مل�شرح  فلور" على  ذ�  "برين 
ت�شت�شيف  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  وه��ي   ،2022 م��ار���س  �شهر 
فيها منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا هذ� �لعر�س 
�لتفاعلية  �ل��رق�����س  ب��ع��رو���س  �مل���ل���يء  �مل���ذه���ل،  �مل�����ش��رح��ي 

و�لعرو�س �ملو�شيقية �ل�شتعر��شية �حلّية.
وقال �شون كورنيل، مدير �إد�رة �لرتفيه يف �لقرية �لعاملية: 
باإن�شمام عر�س برين ذ� فلور �إىل �أجندة �لعرو�س  "�شعد�ء 
�أن  بعد  و�لع�شرين،  �ل�شاد�س  للمو�شم  �لغنّية  �لرتفيهية 
�أكرث من  �لر�ق�شة يف  �لإ�شتعر��شات  �أعاد �شياغة مفهوم 
130 مدينة، وتاأّلق يف �إبهار جميع �حل�شور يف �لعديد من 
�مل�شارح حول �لعامل. نلتزم يف �لقرية �لعاملية يف كل مو�شم 
جميع  من  لل�شيوف  ��شتثنائية  ترفيهية  جتربة  بتوفري 
�لأعمار، وبتقدمي �أروع و�أقوى �لعرو�س �لعاملية �لتي من 

�ملمكن �أن ل يحظو� بفر�شة ح�شورها يف �لدول �لأخرى، 
فلور  ذ�  ب��رين  لفرقة  ��شت�شافتنا  خ��الل  م��ن  ينعك�س  م��ا 
�ل�شهرية عاملياً مع �نطالق ف�شل �لربيع �لقادم. كما نعمل 
�لعرو�س  �أجندة  �لأخ��رية على  �للم�شات  على و�شع  حالياً 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��امل��و���ش��م �جل���دي���د و�ل���ت���ي �شتزخم 
مع  �شترتك  �لتي  �لعرو�س  و�أروع  �ملفاجاآت  من  بالعديد 

�ل�شيوف �أروع �لذكريات و�لتجارب �ل�شتثنائية".
�نطلقت فرقة برين ذ� فلور يف عام 1997 لتقدم عرو�شها 
�لتي غرّيت مفهوم �ل�شتعر��شات �مل�شرحية �لتقليدية، مثل 
رق�شة �لفال�س �ل�شهرية يف فيينا ورق�شة �لفوك�شرتوت من 
�أثناء  �لعامل  �أبهرت  بت�شاميم  جتديدها  و�أع��ادت  �لنم�شا، 
30 دولة  �لزمن يف ما يقارب  جتولها خالل عقدين من 
�لوجهات  �أه��م  يف  عرو�شها  �لفرقة  وقدمت  �لعامل.  حول 

�مل�����ش��رح��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، وم���ن ���ش��م��ن��ه��ا ب������رودو�ي يف مدينة 
نيويورك ووي�شت �إند يف لندن، جم�ّشدة �أرقى فنون رق�س 
�لتانغو وبا�شو دوبلي، مع �لحتفال بروح �حلياة يف رق�شات 
�لعر�س  وي�شم  و�جلايف.  و�لرومبا  و�ل�شامبا  ت�شا  �لت�شا 
�ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ل��رب�م��ج  �أ�شهر  خريجي  من  �لعديد 
يف جمال �لرق�س مثل "د�ن�شينج ويذ ذ� �شتارز" و "�شو يو 
ثينك يو كان د�ن�س"، ليكون مق�شد�ً متميز�ً لل�شيوف من 

خمتلف �لأعمار خالل �ملو�شم. 
ذ�  برين  فرقة  موؤ�ش�س  ميدكالف،  ه��اريل  قال  جهته،  من 
ع��رو���ش��ن��ا للمرة  ت��ق��دمي  "ي�شرنا  �ل��ع��ر���س:  ف��ل��ور وم��ن��ت��ج 
�لأوىل يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط، بعدما قمنا بتقدميها 
ونتطلع  �لرئي�شية،  �لعاملية  و�مل�شارح  �لبلد�ن  ع�شر�ت  يف 
ق��دم��اً لإط���الق ه��ذه �ل��ع��رو���س يف �ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة. ومن 

�لعامل،  من  جديدة  مناطق  يف  عرو�شنا  تقدمي  �أن  �ملوؤكد 
��شتعر��س  يعترب مبثابة عامل معزز لالإلهام، مع فر�شة 
فنوننا �أمام جمهور جديد، ما يف�ّشر حما�شنا غري �مل�شبوق 
نحن  �ملقبلة.  �لقليلة  �لأ�شهر  خ��الل  �لعرو�س  لنطالق 
عاملية  لغة  متّثل  �لر�ق�شة  �ل�شتعر��س  فنون  ب��اأن  نوؤمن 
�لثقافات  ي��وح��د�ن  و�ل��رتف��ي��ه  �لإب����د�ع  �أن  كما  للتو��شل 
و�ملجتمعات �لعاملية، ولذلك تعترب �لقرية �لعاملية �لوجهة 
�لأمثل لإطالق عرو�شنا للمرة �لأوىل يف منطقة �ل�شرق 
�إعجاب  ب���اأن ع��رو���ش��ن��ا �شتنال  ث��ق��ة  ن��ح��ن ع��ل��ى  �لأو����ش���ط. 
دب��ي خالل  �لأع��م��ار و�جلن�شيات يف  �حل�شور من خمتلف 

�لربيع �ملقبل". 
�شتقدم فرقة برين ذ� فلور عرو�شها على �مل�شرح �لرئي�شي 

يف �لقرية �لعاملية �بتد�ًء من �شهر مار�س 2022 

•• دبي-الفجر

تنظم »هليث بال�س لالإخ�شاب« �لتابعة لل�شرقية �ملتحدة 
ل��ل��خ��دم��ات �ل��ط��ب��ي��ة و���ش��ب��ك��ة م��ب��ادل��ة ل��ل��رع��اي��ة �ل�شحية 
موؤمترها �لثالث يف �ل�شرق �لأو�شط بن�شخته �لهجينة يف 
، بفندق جي دبليو ماريوت  �لتا�شع من �شبتمرب �جلاري 
»�لإخ�شاب بال ح��دود« وي�شتمر ملدة  �شعار  دب��ي، حتت  يف 
� �لذي مت �عتماده  �أي��ام. ولأول مرة، يتيح �ملوؤمتر  ثالثة 
من قبل د�ئرة �ل�شحة ب� 23.5 �شاعة من �لتعليم �لطبي 
�مل�شتمر � لالأطباء و�ملتخ�ش�شني و�لفرق �لطبية �مل�شاندة 
للجل�شات  �ملبا�شر  �حل�شور  خ��الل  م��ن  �مل�شاركة  فر�شة 
مع �لل��ت��ز�م بجميع �لإج����ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة �ملطبقة يف 
�لدولة، �أو عرب موقع �ملوؤمتر على �شبكة �لنرتنت و�لذي 
�مل�شتمر  �لطبي  �لتعليم  من  �شاعة   19.5 ل�  �عتماده  مت 

وذل����ك مب�����ش��ارك��ة م��ت��ح��دث��ني م��ن ج��ام��ع��ات م��رم��وق��ة يف 
و�ل�شعودية  و�إيطاليا  �إ�شبانيا  ر�ئدة يف  بريطانيا ومر�كز 
�شعادة  �لثالث  يومه  يف  �ملوؤمتر  ي�شت�شيف  كما   وم�شر. 
�إد�رة  �ل��دك��ت��ورة م���رمي م��ط��ر، م��وؤ���ش�����س ورئ��ي�����س جمل�س 
�لأطباء  �لإم��ار�ت لالأمر��س �جلينية وعدد من  جمعية 
ومركز  لطيفة  وم�شت�شفى  �لإم���ار�ت  د�ن��ة  م�شت�شفى  من 
�ل��ع��ني ل��الإخ�����ش��اب وم�شت�شفى  دب���ي ل��الإخ�����ش��اب وم��رك��ز 
ميديكلينك وم�شت�شفى كينجز كوليدج دبي ومركز بورن 
هول ومركز فقيه وغريه.   و�أكد جمد �أبو زنط �لرئي�س 
�لطبية  للخدمات  �ملتحدة  �ل�شرقية  ملجموعة  �لتنفيذي 
�لأطباء  �إط��الع  على  �ملوؤمتر  ه��ذ�  �ملجموعة عرب  حر�س 
و�ل��ف��ن��ي��ني ع��ل��ى �أح����دث م��ا ت��و���ش��ل �إل��ي��ه �ل��ع��ل��م و�أف�شل 
�ملمار�شات �لعاملية يف جمالت تقنيات �لإخ�شاب باعتبارها 
مل��ع��اجل��ة م�����ش��اك��ل �خل�����ش��وب��ة وت���اأخ���ر �حلمل  ف��ع��ال��ة  �أد�ة 

من  للعديد  �لأم���ل  و�إع����ادة  �لإج��ه��ا���س  ن�شب  وتخفي�س 
�إطالعهم  �إىل جانب  �أ�شحاء،  �أطفال  �ملتزوجني لإجن��اب 
وطب  �لأن��اب��ي��ب،  باأطفال  �ملتعلقة  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر  على 
�جلينات و�لأمر��س �لور�ثية، و�حلفاظ على �خل�شوبة. 
و�أ�شاف �أن �ملوؤمتر ي�شتقطب نخبة من �خلرب�ء �لعامليني 
�أن  م��و���ش��ح��اً  �ل���دول���ة،  د�خ����ل  م��ن  �إىل ج��ان��ب خمت�شني 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �مل��ج��م��وع��ة ت����ويل م��و���ش��وع ع����الج تاأخر 
�لإجناب �أهمية ق�شوى، حيث تنت�شر مر�كز هيلث بال�س 
�أب��وظ��ب��ي ودب���ي و�ل��ع��ني وج���دة و�لريا�س  ل��الإخ�����ش��اب يف 
3 مر�كز جديدة  �لتو�شعة لفتتاح  �إىل خطط  بالإ�شافة 
2022، جميعها  لالإخ�شاب يف �ل�شعودية مع نهاية عام 
�إىل  و���ش��وًل  �لعاملية  �ملعايري  �أف�شل  تطبيق  �إىل  ت�شعى 
�أف�شل �لنتائج و�لتي تو�زي �لنتائح �ملن�شورة عاملياً. و�أ�شار 
24000 دورة عالجية لالإخ�شاب  �أكرث من  �إجر�ء  �إىل 

منذ �فتتاح هيلث بال�س لالإخ�شاب موؤكد�ً على �أن مر�كز 
هيلث بال�س لالإخ�شاب ت�شم �أحدث �لتقنيات و�لأجهزة 
ذ�ت  متخ�ش�شة  طبية  وك��و�در  و�لعالجية،  �لت�شخي�شية 
و�لور�ثية  �جلينية  للدر��شات  وخمترب  عالية،  خ��رب�ت 
�إخ�����ش��اب مم��ا �شاهم يف ت��وف��ري �ل��ع��الج �ملتطور  وخم��ت��رب 
حلالت تاأخر �لإجناب، و�إجر�ء فحو�شات ور�ثية متطورة 
ل�شفر  و�ل�شعودية دون �حلاجة  �لإم��ار�ت  �لأجنة يف  على 
قالت  �ل��ع��الج.  من جانبها،  عن  للخارج بحثاً  �ل��زوج��ني 
و��شت�شارية  �مل��وؤمت��ر  رئي�شة  �جليو�شي  بهرية  �ل��دك��ت��ورة 
�أن  دب��ي،  يف  لالإخ�شاب  بال�س  هيلث  مركز  يف  �لإخ�شاب 
�لدورة  تكون  �أن  على  حر�شت  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة 
�ملتعلقة  �لتخ�ش�شات  جلميع  �شاملة  للموؤمتر  �حلالية 
مناق�شة  للموؤمتر  �أيام  �لثالث  خالل  و�شيتم  باخل�شوبة 

�أكرث من 26 حما�شرة ودر��شة علمية.

�لقرية �لعاملية ت�ست�سيف �لعر�ض �لعاملي �ل�سهري برين ذ� فلور لأول مرة يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 

موؤمتر ال�ضرق الأو�ضط ال�ضنوي الثالث للخ�ضوبة بتنظيم هيلث بل�س للإخ�ضاب ينطلق  9 �ضبتمرب اجلاري يف دبي

��ستعر��ض م�ستجد�ت طب �ل�سحة �لإجنابية و�أف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف جمالت �لإخ�ساب �ل�سناعي

ب�ضبب ج�ضم غريب يف عمق الأنف اأدى اىل تقيح و�ضديد 
�سحة تنهي معاناة طفل من ر�ئحة كريهة لزمته 

ملدة عامني وت�سببت باإبعاده عن �أقربائه و�أ�سدقائه
•• اأبوظبي- الفجر

من  يبلغ  طفل  "�شحة" معاناة  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �أنهت 
خاللهما  ر�ج��ع  عامني،  مل��دة  لزمته  كريهة  ر�ئحة  من  �شنو�ت،   6 �لعمر 
بابتعاد  �لكريهة  �لر�ئحة  وت�شببت  دول،  ع��دة  يف  �مل�شت�شفيات  من  �لعديد 

�أقارب و�أ�شدقاء �لطفل عنه ، مما �أثر �شلباً على حالته �لنف�شية.
ور�جع �لطفل �س.�أ.، مركز �مل�شرف �لتخ�ش�شي لالأطفال، �لتابع للخدمات 
من  ي��ع��اين  وه��و  "�شحة"  �شركة  من�شاآت  �إح���دى  �خل��ارج��ي��ة،  �لعالجية 
�ن�شد�د �جلانب �لأمي��ن من �لأن��ف، و�إف��ر�ز�ت خماطية ذ�ت ر�ئحة كريهة 
من �لأن��ف و�لفم، وذلك بعد عامني من بحث �لأه��ل عن عالج حلالته يف 
دول وم�شت�شفيات وعياد�ت عديدة، من �أجل معرفة �شبب �لر�ئحة �لكريهة 
�لتي كانت ت�شبب �لإحر�ج للطفل وكانت �شبباً يف تعر�شه للتنمر كما �شكلت 
�شغطاً نف�شياً كبري�ً على و�لديه �للذين �شعر� بالإحباط لعدم قدرتهم على 
�إيجاد حل مل�شكلة طفلهم. وقالت �لدكتورة مي نايف �ل�شويف، �أخ�شائية �أنف 
و�أذن وحنجرة يف مركز �مل�شرف �لتخ�ش�شي لالأطفال، بعد ح�شور �لطفل 
مع و�لدته للمركز قدمت �لو�لدة �شرحاً ملعاناتها ومعاناة طفلها، ويف �شوء 
ذلك مت �إجر�ء �لفحو�شات �لأولية �لالزمة وبالفعل مل يظهر ما يدل على 
�لر�ئحة،  �نبعاث هذه  �أ�شباب  �لأنف ول  �ن�شد�د �جلانب �لأمين من  �شبب 
فقررنا �جر�ء تنظري لالأنف؛ فوجدنا ج�شماً غريباً كبري�ً يف عمق �لأنف، 
مع ر�ئحة كريهة و�إف��ر�ز�ت قيحية من �جلانب �لأمين، فقمنا على �لفور 
ياإز�لة هذ� �جل�شم �لغريب وكان عبارة عن قطعة بال�شتيك ورقي ��شتقرت 
يف موؤخرة �لأنف.و�أ�شافت �أنه بعد �إز�لة �جل�شم �لغريب مت تنظيف �ملكان 
بد�أ  ق�شري  وق��ت  وبعد  ح��ول��ه،  �ملتجمع  و�لقيح  �ل�شديد  م��ن  جيد  ب�شكل 
�لأن��ف، وغادر  ب�شكل طبيعي من فتحتي  ويتنف�س  بالرتياح  ي�شعر  �لطفل 
�لنتائج  م��ن  �ل�شعادة  غاية  يف  وه��و  لالأطفال  �لتخ�ش�شي  �مل�شرف  مركز 
�ل�شريعة للعالج. و�أ�شارت �لدكتورة مي نايف �ل�شويف �إىل �أن �لطفل ر�جع 
مركز �مل�شرف بعد عدة �أيام وكان يف حالة �شحية ونف�شية ممتازة، و�أعرب 
�أ�شدقائه �لذين مل يبتعدو� عنه كما  �لبالغ بعودته للعب مع  عن �شروره 
كانو� فى �ل�شابق. و�أعربت و�لدة �لطفل عن �شعادتها بالنتائج �ل�شريعة �لتي 
حتققت لعالج �بنها، و�نتهاء معاناته ومعاناتها من �لر�ئحة �لكريهة �لتي 

كانت تنبعث من �أنف �لطفل وفمه، و�لتي �شببت لهم �أذى نف�شياً كبري�ً.
و�أثنت على �لرعاية �ل�شحية �ملتميزة �لتي لقيها طفلها يف مركز �مل�شرف 
�ل���ذي متكن من  و�ل��ف��ن��ي  �لطبي  �ل��ك��ادر  وم��ه��ارة  ل��الأط��ف��ال،  �لتخ�ش�شي 

�لت�شخي�س �لدقيق حلالة �لطفل وتقدمي �لعالج �ملنا�شب له.
�لطوية  ومركز  �أبوظبي  يف  لالأطفال  �لتخ�ش�شي  �مل�شرف  مركز  ويوفر 
يف  لالأطفال  متكاملة  تخ�ش�شية  خدمات  �لعني  يف  لالأطفال  �لتخ�ش�شي 

بيئة مريحة ومنا�شبة للطفل.
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ت�ضبب الأ�ضنان احل�ضا�ضة الأمل اأو النزعاج عند تناول طعام �ضاخن اأو بارد 
اأو التعر�س لتقلبات الطق�س.

من  قليل  عدد  على  وتوؤثر  مزمنة  اأو  موؤقتة  امل�ضكلة  تكون  اأن  وميكن 
الأ�ضنان اأو على الفم بالكامل.

طبيبة  ف��ريه��ال،  ميغان  مع  الربيطاين  "اإك�ضربي�س"  موقع  وحت��دث 
الأ���ض��ن��ان واأخ�����ض��ائ��ي��ة ال�ضحة واإح����دى خ���رباء ط��ب الأ���ض��ن��ان يف 

الأ�ضنان  ت��اأه��ي��ل  كيفية  مل��ع��رف��ة   ،REGENERATE
احل�ضا�ضة.

وميكن �أن يكون �لأمل �لناجم عن �لأطعمة �ل�شاخنة 
ت�شو�س، ولكنه  �ل��ب��اردة عالمة على وج��ود  �أو 
ح�شا�شية  ع��ل��ى  ك���ب���رية  ع���الم���ة  �أي�������ش���ا 

�لأ�شنان.
وق���ال���ت خ���ب���رية ط���ب �لأ����ش���ن���ان: 
ناجتة  �لأ�����ش����ن����ان  "ح�شا�شية 
ع��ن ف��ق��د�ن مينا �لأ���ش��ن��ان ما 
يوؤدي �إىل ك�شف طبقة �لعاج 
لالأ�شنان،  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
وي�شبب �آلم �لأع�شاب 
با�شم  �أي�شا  ويعرف 
فرط �حل�شا�شية".

و�أو�شحت فريهال: 
�لرئي�شية  "�لأ�شباب 
�لتي  �مل��ي��ن��ا  ل��ف��ق��د�ن 
ميكن �أن ت��وؤدي �إىل 
�شية  ح�شا
ن  �شنا لأ �
تاآكل  ه��ي 

�ملينا و�شرير �لأ�شنان وتاآكل فر�شاة �لأ�شنان )�لناجم عن 
تنظيف �لأ�شنان ب�شدة بالفر�شاة(".

ح�شا�شة،  �أ�شنان  من  تعاين  كنت  "�إذ�  فريهال:  و�أ�شافت 
فمن �ملهم �أن ترى طبيب �أ�شنان لتحديد �ل�شبب و�لعالج 

�ل�شروري".
�أ�شنانك  ع��الج  حم��اول��ة  ميكن  �أن���ه  �إىل  ف��ريه��ال  وت�شري 
�إذ� مل  �لأ�شنان  ر�ج��ع طبيب  ثم  �أ�شبوعني  ملدة  �حل�شا�شة 

يكن هناك حت�شن.
وتو�شي خبرية �لأ�شنان بتجربة �خلطو�ت �لأربع �لتالية 

لعالج �أ�شنانك �حل�شا�شة:

معجون الأ�ضنان
هناك �أنو�ع معينة من معاجني �لأ�شنان لهذه �مل�شكلة وهي 

تعمل بالفعل على �إز�لة ح�شا�شية �لأ�شنان.
وقالت فريهال:

"يف كثري من �لأحيان ميكن معاجلة �لأ�شنان �حل�شا�شة   
مثل  للح�شا�شية  خم�ش�س  �أ���ش��ن��ان  م��ع��ج��ون  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
معجون �أ�شنان مع تقنية Nr5 + ، حيث ميكن �أن ي�شاعد 

ذلك يف تقليل �أو حتى منع ح�شا�شية �لأ�شنان".

حمية
ميكن �أن ي�شاعد تغيري ما تاأكله وت�شربه يف �حلفاظ 
على �شحة �أ�شنانك و�لتوقف عن �إثارة �حل�شا�شية 

�أثناء ��شتقر�ر �أ�شنانك.
"جتنب  ت��ق��ول:  تعليمات  ف��ريه��ال  و�أ����ش���درت 
و�مل�شروبات  �لأط��ع��م��ة  ت���ن���اول  يف  �لإف������ر�ط 
تقليل  يف  ي�����ش��اع��د  �أن  مي���ك���ن  �حل��م�����ش��ي��ة 
خم��اط��ر ت��اآك��ل �مل��ي��ن��ا �ل���ذي ق��د ي����وؤدي �إىل 

�حل�شا�شية".
وي���ج���ب �أي�������ش���ا ت���ن���اول �أط���ع���م���ة حتتوي 
و�مل�شروبات  �ل�شكر  من  �أق��ل  ن�شبة  على 
�لأطعمة  ه��ذه  ك��ل  �أن  حيث  �ل��غ��ازي��ة، 
تتغذى على مينا �لأ�شنان وترتك عاج 
�لأ�شنان مك�شوفا م�شببة �حل�شا�شية.

للفم  واق  )جهاز  الفم  حامي 
يغطي الأ�ضنان واللثة(

يعد �شرير �لأ�شنان م�شكلة لأنه قد 
يوؤدي �إىل �إرخاء �لأ�شنان وي�شبب 
�إىل  بالإ�شافة  ك�شور  �أو  ت�شققات 
�لفم مثل  �ملزيد من م�شاعفات 

�حل�شا�شية.
تعاين  كنت  "�إذ�  ف��ريه��ال:  وق��ال��ت 
من �شرير �لأ�شنان يف �لليل، فقد يو�شي 
طبيبك باأن ت�شع يف فمك و�قيا ليليا م�شنوعا 

خ�شي�شا ملنع �حتكاك �لأ�شنان".

�ضبط اأ�ضلوب التنظيف
غ�شل  ه��و  �لأ���ش��ن��ان  حل�شا�شية  �لرئي�شية  �لأ���ش��ب��اب  �أح���د 

�أ�شنانك بقوة �شديدة و�لت�شبب يف تاآكلها.
 وي�����وؤدي ه���ذ� �إىل ت��اآك��ل �مل��ي��ن��ا م��ا ي��ج��ع��ل �أ���ش��ن��ان��ك �أكرث 

ح�شا�شية.
ح�شا�شية  م��ن  تعاين  كنت  "�إذ�  �لأ���ش��ن��ان:  خبرية  وق��ال��ت 

�لأ�شنان ب�شبب �حلما�شة �ملفرطة يف تنظيف �لأ�شنان، 

��شتخد�م معاجني  �أ�شلوبك وجتنب  �إىل تعديل  ف�شتحتاج 
للتنعيم  )ت�شتعمل  �لكا�شطة  �ملو�د  على  �ملحتوية  �لأ�شنان 

و�لتبيي�س و�لتلميع(".
و�أ�شافت: "�أن�شح �أي�شا با�شتخد�م فر�شاة �أ�شنان كهربائية 
ت�شغط  كنت  �إذ�  مبا  لإعالمك  �شغط  مب�شت�شعر  م��زودة 
ب�����ش��دة، ول ت�����ش��ت��خ��دم ���ش��وى ���ش��ع��ري�ت م��ت��و���ش��ط��ة )غري 

خ�شنة(".

ناجتة عن فقدان مينا الأ�ضنان

�أربعة تغيري�ت ب�سيطة يجب �إجر�وؤها لعالج ح�سا�سية �لأ�سنان

�أظهرت نتائج �لختبار�ت �ل�شريرية �لتي �أجر�ها باحثون 
�أمريكيون، �أن �لأطعمة �ملخمرة تزيد من تنوع ميكروبيوم 

�لأمعاء وتعزز �ملناعة وتخف�س �للتهابات .
�لطب  كلية  م��ن  ب��اح��ث��ني  �أن  �إىل   ،Cell جم��ل��ة  وت�����ش��ري 
لتاأثري  ���ش��ري��ري��ة  �خ��ت��ب��ار�ت  �أج����رو�  ���ش��ت��ان��ف��ورد،  بجامعة 
�لغذ�ئية  ب��الأل��ي��اف  �لغنية  و�لأط��ع��م��ة  �ملخمرة  �لأطعمة 
 36 مب�شاركة  �ملناعة،  ومنظومة  �لأم��ع��اء  ميكروبيوم  يف 
�إىل  ع�شو�ئيا  ق�شمو�  �لأ���ش��ح��اء،  �لبالغني  م��ن  متطوعا 
�أطعمة  ت��ن��اول��و�  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  �أف�����ر�د  جم��م��وع��ت��ني: 

�ل��ر�ئ��ب وخ�شرو�ت  �ل��زب��ادي و�ل��ل��ن  خم��م��رة، مب��ا فيها 
 .)Kombucha( و�لكومبوت�شا  وخم��ل��الت  خممرة 
و�أم����ا �أف�����ر�د �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ف��ت��ن��اول��و� �أط��ع��م��ة غنية 
�لكاملة  و�حلبوب  و�ل��ب��ذور  �لبقول   - �لغذ�ئية  بالألياف 

و�ملك�شر�ت و�لفو�كه و�خل�شرو�ت.
�لختبار  ب��د�ي��ة  م��ن  �أ�شابيع  ثالثة  قبل  �لباحثون  وك��ان 
وخ���الل ف���رتة �لخ��ت��ب��ار وب��ع��ده، ي���اأخ���ذون ع��ي��ن��ات م��ن دم 
زيادة  �لختبار�ت،  نهاية  يف  و�كت�شفو�  �مل�شرتكني.  وب��ر�ز 
�أفر�د �ملجموعة �لأوىل و�نخفا�س  �مليكروبيوم لدى  تنوع 

�لربوتينات �للتهابية، مبا فيها �لإنرتلوكني 6، �ملرتبط 
بحالت �لتهاب �ملفا�شل �لروماتويدي و�لنوع �لثاين من 
�لثانية،  �ملجموعة  �أف��ر�د  �أم��ا  �ملزمن.  و�لإجهاد  �ل�شكري، 
ينخف�س  ومل  م�شتقًر�  عندهم  �مليكروبيوم  تكوين  فبقي 

�أي من �لربوتينات �للتهابية �لت�شعة ع�شر.
ويقول �لدكتور جو�شتني زونينربغ، رئي�س فريق �لبحث، 
"هذ� �كت�شاف مذهل، وهو مثال �أويل لكيفية حت�شني تنوع 

ميكروبيوم �لأمعاء بتغيري ب�شيط يف �لنظام �لغذ�ئي".
ومن جانبها تقول �لباحثة، �إيريكا زونينربغ: "كنا ننتظر 

�لأطعمة  يف  �لغذ�ئية  لالألياف  �لعايل  �ملحتوى  يوؤثر  �أن 
�إيجابيا يف تنوع �مليكروبيوم. ولكن هذ� مل يح�شل، و�ت�شح 
فرتة  خ��الل  �لغذ�ئية  ب��الأل��ي��اف  غنية  �أطعمة  ت��ن��اول  �أن 

ق�شرية لن يكفي لتح�شني وزيادة تنوع �مليكروبيوم".
ق�شم  م��دي��ر  غ��اردن��ر،  كري�شتوفري  �لربوفي�شور  وي�شري 
ب��ح��وث �ل��ت��غ��ذي��ة يف م��رك��ز ���ش��ت��ان��ف��ورد �ل��وق��ائ��ي، �إىل �أن 
�لذي  �لأمعاء،  ميكروبيوم  تركيب  �لطعام حتدد  مكونات 
بدوره يوؤثر يف منظومة �ملناعة و�حلالة �ل�شحية عموما.

ميكروبيوم  ت�شتهدف  �لتي  �لغذ�ئية،  "�حلمية  وي��ق��ول: 

تقليل  �مل��ن��اع��ة، وت�شمن  ح��ال��ة  ت��غ��ري  �أن  �لأم���ع���اء، مي��ك��ن 
�للتهابات لدى �لأ�شحاء. 

ي�شتهدف  �ل��ذي  �لطعام  ك��ان  �إذ�  م��ا  �ختبار  �أردن���ا  ونحن 
�للتهابات  ملكافحة  و�شيلة  ي�شبح  �أن  ميكن  �مليكروبيوم، 

�ملزمنة".
ووفقا للباحثني، ت�شاعد �لأطعمة �ملخمرة على �لحتفاظ 
بوزن طبيعي وتخف�س �حتمال �لإ�شابة بالنوع �لثاين من 
و�لأوعية  �لقلب  و�أم��ر����س  و�ل�شرطان  �ل�شكري،  مر�س 

�لدموية.

فـــو�ئد جمــة للمخلـــالت تعـــرفو� عليهــــا
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العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن اإجتماع اخلربة

يف الدعوى رقم2732/2021 جتاري جزئي- دبي 
�ملقامة من/ تو�س �ل�شرق �لأو�شط ) �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة(

�شد / جولدن ن�شت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
نعلن نحن �خلبري �حل�شابي / حممد حميد �ملري، �أنه مت تعيننا من حمكمة دبي �ملوقرة لتنفيذ مهمة �خلربة �حل�شابية 
�لو�ردة بحكم �ملحكمة �ل�شادر بجل�شة 23-08-2021 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله - كما نعلن ملدعى علي�ه )جولدن 
ن�شت للتج�ارة �لعامة �س.ذ.م.م( حل�شور �إجتماع �خلربة �ملقرر ل�ه جل�ش�ة ي�وم �لحد �ملو�فق 12-09-2021 يف متام 
�ل�شاعة 4:00 ع�شر�ً وذلك من خالل �لإت�شال �ملرئي بجميع �أطر�ف �لنز�ع عرب تطبيق زووم ) ZOOM ( بالدخول 

علي �لر�بط �دناه �لتايل.
https ://us04web.zoom.us/j/740705708177pwd=SE5oQUUxT3ViejhXZW92V280eFMOZz09
Meeting ID : 740  7057  0817
Passcode : 27322021

وف�ي ح�ال �ي ��شتف�ش�ار�ت ميك�نكم �لت�ش�ال ع�ل�ي رق�م م�ك�ت�ب �خلبي�ر 042227585 ،
info@wisehouseconsultancy.com و�لربي�د �لإلكرتون�ي

خيري ح�صابي
حممد حميد املري

اإجتماع خربة 

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�صديق 2021/13061  
�ملنذر: فايز حممود �لو�وي - �شوري �جلن�شية ، ب�شفتي مدير يف �لرخ�شة �مل�شماة )�لروعة لتاجري �ل�شيار�ت( رقم �لرخ�شة )674565(

�لعنو�ن : �إمارة عجم�ان - �لنعيمي�ة 2 - �شارع �ل�شيخ خليفة بن ز�ي�د - بن�اي�ة ��شكاي - بعد �لفطيم لل�شيار�ت – �لطابق �ل�شابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�ش�د / �ملن�ذر �لي�ه : ��شعد ��شفاق حممد ��شفاق - باك�شتاين �جلن�شية - ويحمل بطاقة هوية رقم 78419884096078 
موبايل رقم 0556257985 - عنو�نه : �إمارة دبي 

�ملو�شوع / �نذ�ر بتكليف �ملنذر �ليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )12،400( �ثنا ع�شر �لف و�ربعمائة درهم 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% و�لر�شوم و�مل�شاريف.

�ىل �ل�شيد/ ��شعد ��شفاق حممد ��شفاق - باك�شتاين �جلن�شية - نود �لإحاطة �ىل �نه مبوجب ��شتئجاركم ل�شيارة من - نوع تويوتا كرول �بي�س �للون - حتمل 
لوحات معدنية رقم 84085 كود O - دبي - من تاريخ 2016/3/9 حتى تاريخ 2016/4/25، ليرت�شد  بذمتكم مبلغا وقدره )12،400( �ثنا ع�شر �لف 
و�ربعمائة درهم حتى تاريخه وحيث �نكم قد �متنعتم عن �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم دون وجه حق �أو م�شوغ قانوين رغم قيام �ملنذرة بالتز�ماتها كاملة ورغم 
�ملطالبات �لودية �ملتكررة مما �شبب للمنذرة ��شر�ر مادية و�دبية بالغة، �لمر �لذي يحق معه �ملطالبة باملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم بالإ�شافة �ىل �لتعوي�شات �ملادية 

و�لأدبية نتيجة �إمتناعكم وتقاع�شكم �لغري مربر عن �ل�شد�د. 
�لن�ذ�ر  ل�ه�ذ�  ��ش�تالمكم  ت�اريخ  م�ن  �أي�ام  خم�ش�ة  خ�الل  ب�ذمتكم  �ملرت�ش�د  �ملبل�غ  ل�ش�د�د  للمنذر�لي�ه  �لع�ديل  �لن�����ذ�ر  ه�ذ�  بتوجي�ه  �ملن�ذرة  تب�ادر  �ن�ه  وحي�ث 
و�ل�شن�ش�ط�ر �أ�ش�ف�ي�ن �ل�ى �للج�وء للق�ش�اء لإ�شت�ش�د�ر �أم�ر �د�ء �ش�د �ملن�ذر �لي�ه ب�اأد�ء �ملبل�غ �ملرت�ش�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�س �لق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�س 
�مل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون �لإج�ر�ء�ت �ملدني�ة عل�ى �ن�ه )عل�ى �ل�د�ئن �ن يكل�ف �مل�دين �ول : بالوف�اء مبيع�اد خم�ش�ة �ي�ام عل�ى �لق�ل ث�م ي�شت�ش��در �مر� ب�الد�ء م�ن 
ق�ا�ش�ى �مل�و�د �جلزئي�ة �لت�اب�ع له�ا م�وطن �مل�دين �و رئ�ي�س �ل�د�ئرة باملحكم�ة �لإبتد�ئي�ة ويكف�ى ف�ى �لتكلي�ف بالوفاء �ن يح�شل بكتاب م�شجل بعلم �لو�شول ويقوم 
برت�شتو عدم �لدفع مقام هذ� �لتكليف. لذلك ، ف�ان �ملن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف �ملن�ذر �لي�ه مبوج�ب ه�ذ� �لن�ذ�ر �ل�ع�ديل ب�ش�د�د �ملبل�غ �ملرت�ش�د ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره 
)12،400( �ثنا ع�شر �لف و�ربعمائة درهم و�لفو�ئ�د �لقانوني�ة بو�ق�ع 12% و�لر�ش�وم و�مل�ش�اريف وذل�ك خ�الل م�دة �ق�ش�اها خم�ش�ة �ي�ام م�ن ت�اريخ ��ش�تالمكم 

ل�ه�ذ� �لن�ذ�ر و�ل �شت�ش�طر �ملنذرة �ل�ى ��شت�ش�د�ر �أم�ر ب�اأد�ء ه�ذ� �ملبل�غ م�ن �ملحكمة �ملخت�شه.
املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جون ليو   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002948/ 

�إىل �ملحكوم عليه : جون ليو - �لعنو�ن : خارج �لدولة 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ م�شاريع �ل�شم�س �مل�شرقة للعقار�ت - ذ م م  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 243940 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021  يف الدعوى رقم 0001776/ 
�إىل �ملحكوم عليه : جا�شم ح�شني جا�شم حممد �للنجاوي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�شية 

حيث �نه  قد �شدر �حلكم �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ م�شرف �لإمار�ت �ل�شالمي م�شاهمة عامة  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور

�ملطلوب   �حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك  �ملحدد  �لر�شم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد 
تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 638240 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
�إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف  للن�شر.  �لتايل  �ليوم  تاريخ 

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
حمكمة ال�صارقة االإحتادية 

الدعوى رقم SHCFICIINJ2021/0005696 / م�صتعجل 
حم�صر اجلل�صة

باجلل�شة �لعلنية �ملنعقدة مبقر �ملحكمة �ليوم : 2021/09/02 
برئا�شة �لقا�شي : د.حممد �شليمان حممد عبد�لرحمن 

�أمانة �شر �ل�شيد / عبد�هلل على مر�د
�ملدعي )5( : ح�شني حممد خ�شر حممد �شكيك

�ملدعي عليه : �حمد �شحده عبد�هلل �بوخو�شه
�ملدعي عليه : ور�شه �ملورد ل�شيانه �ل�شيار�ت

قدمت �لق�شية ونودي على �خل�شوم : ح�شر �ملحامي وكيل �ملدعي
وتبني ورود �لإعالن بعدم �ل�شتدلل

قررت �ملحكمة �لتاأجيل جلل�شة 2021/09/20 لإعالن �ملدعى عليهما ن�شر� ً باللغتني �لعربية 
و �لأجنبية 

برئا�شة �لقا�شي �أمني �ل�شر  
د.حممد �شليمان حممد عبد�لرحمن عبد�هلل على مر�د 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
انذار عديل بالن�صر

)2021/7350(  
بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني )�س.م.ع(

�شد / �ملنذر �ليهم / 1- حممد ��س هار عبد �للطيف )هندي �جلن�شية(
)ذ.م.م ( �لعامة  للتجارة  جلوبال  هركولي�س   -2

)�س.ذ.م.م( ليمند  �شمارت  يوين  ريل   -3
)ذ.م.م( ليمتد  �نرتبر�ي�شيز  �نرتنا�شيونال  هريكوليز   -4

�ملو�ش�وع / تكليف بالوفاء ب�شد�د مبلغ وقدره 4،834،978،13 درهم فقط �أربعة ماليني وثمامنائة و�أربعة 
وثالثون �ألفا ت�شعمائة وثمانية و�شبعون درهماً وثالثة ع�شر فل�شاً بالإ�شافة �إىل �لفائدة �لقانونية %12

ماليني  �أرب��ع��ة  فقط  دره��م   4،834،978،13( مبلغ  �لبالغة  �ملديونية  قيمة  ب�شد�د  يخطركم  �ملخطر  ف��اإن 
 )30( مدة  خالل  وذلك  فل�شاً(  ع�شر  وثالثة  درهماً  و�شبعون  وثمانية  ت�شعمائة  �ألفا  وثالثون  و�أربعة  وثمامنائة 
�إت��خ��اذ كافة �لإج���ر�ء�ت  �إىل  �إ�شتالمك ه��ذ� �لإخ��ط��ار وب��خ��الف ذل��ك �شي�شطر �ملخطر  ت��اري��خ  ث��الث��ون يوما م��ن 
باملز�د  وبيعه  �ملرهون  �لعقار  ملكية  نزع  �إج��ر�ء�ت  مبا�شرة  �لتنفيذ  قا�شي  �لطلب من  فيها  �لقانونية �شدكم مبا 
�لعلني وفاء للمديونية مع �لإحتفاظ بحق �ملخطر بالرجوع عليك للمطالبة باأية فروقات لإ�شتيفاء كامل �ملديونية 

ودون �مل�شا�س باأي من حقوق موكلنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7353(

�ملنذر : م�شرف �بوظبي �لإ�شالمي �س م ع - �لإمار�ت
�ملنذر �إليهما 1- موزه حممد حم�شن حفيظ �ملزروعي - �جلن�شية �لإمار�ت

حم�شن بخيت حفيظ �ملزروعي - �جلن�شية �لإمار�ت حممد  بخيت   -2
وينبه  حقهما  يف  قانونا  مفعوله  لنفاذ  �إليهما  �ملنذر  �إىل  �لإن���ذ�ر  ه��ذ�  �ملنذر  يوجه   : �ملو�شوع 
عن  تخلفه  نتيجة  ذم��ت��ه  يف  �مل��رت���ش��د  دره����م   39687،75 م��ب��ل��غ  ���ش��د�د  ب�����ش��رورة  عليهما 
موديل   - �أب��وظ��ب��ي  خ�شو�شي     15/18233 رق��م  �ل�شيارة  على  �مل�شتحقة  �لأق�����ش��اط  ���ش��د�د 
�لقاعدة  �أبي�س لوؤلوؤي - رقم   : �للون   - �ليابان   -  570 �ك�س  �ل  لكز�س   : �لنوع   -  2015
77833103 وذلك خالل  رقم  �ملر�بحة  عقد  مبوجب   JTJHY00W1F4182452
7  �أيام من تاريخ ن�شر �لإنذ�ر ويف حال فو�ت هذه �ملدة دون �شد�د مبلغ 39687.75 درهم فاإنه 
يحق للمنذر �تخاذ ما يلزم من �إجر�ء�ت لبيع �ل�شيارة �ملرهونة ل�شالح �مل�شرف. مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �لأخرى مع �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/183632(
�ملن�ذر : بنك دبي �لإ�شالمي )�س م ع( .

�ملنذر �ليه : و�شيم عبا�س حممد رفيق - )جمهول حمل �لقامة(
�شيغة �لعالن بالن�شر

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول - �شد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته)23،619.00 درهم( 
درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة بطلب 
رقم  لوحة   - لن�شر  “مت�شوبي�شي  �ل�شالمي  دب��ي  بنك  ل�شالح  �ملرهونة  �ل�شيارة  ببيع  �لذن 

دبي – موديل �ل�شنع 2017 “  �إمارة   -  D كود   - خ�شو�شي   -  10118
وفاء�ً للدين �مل�شتحق علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته)23،619.00( درهم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7356(

�ملخطرة : �ل�شرقية لالأدو�ت �ملطبعية �س.ذ.م.م
بوكالة �ملحامني / حممد عبد �مللك وعبد�حلميد عبد�مللك ونوف �حلمادي

�ملخطر �إليهما : 1- �ر�بيان برينتنج �ند �دفرتايزينج - منطقة حرة �س.ذ.م.م
�لقامة حمل  جمهويل   - كوجنو  بار�كال  ري�شمى   -2

�ملو�شوع : تكليف بالوفاء
 785971( �أرق��ام  �ل�شيكات  درهم مبوجب   15،730/05 وق��دره  �لأوىل مببلغ  �إليها  �ملخط�ر  ت�د�ين  �ملخط�رة 
،786043، 785972( �مل�شحوبة على بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني، و�ملذيلة جميعاً بتوقيع �ملخطر �إليها �لثانية، 
وحيث �أنه عند تقدمي �ل�شيكات �ملذكورة �رجتعت دون �شرف، ومت �شد�د مبلغ 3000 درهم فقط من قيمة �ل�شيكات 
�ملذكورة، بالتايل فاإنه يرت�شد يف ذمة �ملخطر �إليهما مبلغ 12،730/05 درهم. لذلك ، فاإننا نخطركم ب�شرعة 
تاريخ  9% من  بو�قع  و�لفائدة  13،730/05 درهم  �ملرت�شدة بذمتكم وقدرها مببلغ  �ملديونية  ب�شد�د  �ملبادرة 
�ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د وذلك خالل خم�شة �أيام من تاريخه، وف�ي حال�ة �لإ�ش�ر�ر على عدم �ل�شد�د ف�ش�وف 

ت�شطر �ملخط�رة �إىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهتكم للوفاء باملبلغ �ملطالب به.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/183626(
�ملن�ذر : بنك دبي �لإ�شالمي )�س م ع( .

 �ملنذر �ليه : �شاجيت كومار كولتيد�ت فيالبود�ن كولتيد�ت - )جمهول حمل �لقامة(
�شيغة �لعالن بالن�شر

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول - �شد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته)68،758.00 درهم( 
درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية.

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة بطلب 
رقم  – لوحة  باجريو  "مت�شوبي�شي  �ل�شالمي  دبي  بنك  ل�شالح  �ملرهونة  �ل�شيارة  ببيع  �لذن 

– موديل �ل�شنع 2017 “  �ل�شارقة  – �إمارة   3 كود   - خ�شو�شي   -  40953
وفاء�ً للدين �مل�شتحق علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته)68،758.00 ( درهم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0011435
  )784196297548545( رقم  هوية  ويحمل  �جلن�شية  �شوري   - �لعلبي  �حمد  حممد   : �ملخط�ر 
 )754014( برقم  و�ملرخ�شة  للرجال(  �شادي  )�شالون  �مل�شماه  �لتجارية  �لرخ�شة  يف  مالك  ب�شفتي 
ز�يد - هاتف  �بوظبي مدينة حممد بن   : �لعنو�ن   - بال�شارقة  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئرة  و�ل�شادرة من 

رقم : )0506144261(
�ملخطر �إليه : جمال جا�شم ��شماعيل عبد�هلل عبدى - �مار�تي �جلن�شية

�لعنو�ن : �ل�شارقة - هاتف رقم : )0504990093(
مو�شوع �لإخطار �ن�شحاب وكيل خدمات

وكيل  طلب  على  بناء  �لتجارية  �لرخ�شة  من  خدمات  وكيل  ياإز�لة  يرغب  �ملخطر  �أن  حيث   -: �لوق�ائ�ع 
�خلدمات. وحيث �أن �ملخطر �ليه ل يقوم بالإ�شتجابة لعمليات �لإت�شال ل�شتكمال �جر�ء�ت �لرخ�شة ولي 
�جر�ء�ت متعلقة بالرخ�شة. وقد قدم �ملخطر �شكوى لدى د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بال�شرقة لإن�شحاب 
�جر�ء�ت  ل�شتكمل  �لقدوم  ب�شرورة  �ليه  �ملخطر  �نذ�ر  يف  يرغب  �ملخطر  فان  وعليه  خدمات.  وكيل 
�لقانونية �شده. وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة  ��شفا لتخاذ �لجر�ء�ت  �لإن�شحاب و�ل �شوف ي�شطر 

�لكاتب �لعدل بال�شرقة بخطاركم بهذ� ر�شميا
الكاتب العدل     

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

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

برقم املحرر 2021/0016862
�ملخط�ر : علي �شهيل عو�س �شباين �لكتبي - �جلن�شية : �لمار�ت و�حمل هوية �إمار�تية رقم )784199574632529(

�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �ملد�م - خلف حديقة �لن�شاء فيال رقم 22 - هاتف رقم : 0547006060
�ملخطر �إليه : عماد حممد �ل�شيد عياد - �جلن�شية : م�شر

�لعنو�ن �ل�شارقة دو�ر �ملد�م بناية علي �شامل خلف حمطة �لبرتول �شقة رقم 104 �لطابق �لول - هاتف رقم 0567444904
�ملخطر �ليه : مناحل �لمار�ت للتجارة ذ م م

�لعنو�ن : دبي / حتا
مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )25000( درهم.

�لوق�ائ�ع :- حيث �ن �ملخطر �ليه قد حرر� عدد 1 �شيكات بقيمة �جمالية و قدرها 25000،
وبيانات �ل�شيك كالتي :

بقيمة )25000( درهم وتاريخ ��شتحقاق 2019/09/20 و �مل�شحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني،  )000177( رقم  �شيك   .1"
ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته ولكن دون جدوى ، ودية  وب�شورة  وتكر�ر�  مر�ر�  �ليهم  �ملخطر  �ملخطر  • طالب 

�ليه تاأخر يف �لجناز و مل يلتزم مبو��شفات �لعقود مما ��شر باملخطر �ملخطر  �ن  • وحيث 
تاريخ  �يام من  �ق�شاه )5(  و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد  �ملرت�شد بذمته  �ملبلغ  �شد�د  �ليهم ب�شرورة  �ملخطر  �ملخطر يخطر  �ن 
تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �شوف ي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�شتحق له مع �لفائدة و�لتعوي�س 
�لقانونية  �لثار  كافة  ول�شريان  ملفعولة  ونفاذ�  به  للعمل مبا جاء  �لخطار  بهذ�  فاملخطر يخطركم   ، باقي �حلقوق. لذلك  مع حفظ 

�ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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اأداء  اأمر   SHCAPCICPL2021 /0001118 يف  الدعوى رقم

بالن�صر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
�مل�شتاأنف �شده : �شركة فري ون للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

عنو�نه : �ل�شارقة �شارع �لزهر�ء برج �ل�شاعة عمارة د�فكو للمكاتب �لطابق 9 مكتب 905 هاتف 
رقم 065628800 

ليكن معلوما لديك �أن �مل�شتاأنف : يا�شر عبد�هلل �حمد خمي�س �لعامري 
 /0001118 �لإبتد�ئية رقم  �لدعوى  ، يف   20../.../... بتاريخ  �ل�شادر  ��شتاأنف �حلكم  قد 

�أد�ء.  �أمر   - �ملدنية  �لإ�شتئناف  �ملحكمة    SHCAPCICPL2021
فيقت�شي ح�شورك �و ح�شور من ميثلك �مام حمكمة �ل�شارقة بد�ر �لق�شاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �شباحا   9.00 �ل�شاعة   2021/9/21 �ملو�فق 

ح�شورك �و ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

عادل غلوم ح�صني املازمي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صريون ماناوات فريير   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002376/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شريون ماناو�ت فريير 
 �لعنو�ن : �ل�شارقة - �لنهدة - بالقرب من لولو هايربماركت - 0503434775 - 0504557026 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد عرفان �عظم حممد �عظم - �جلن�شية : باك�شتاين  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 11250  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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طلب اإعالن بالن�صر 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية،حمكمة عجمان �لحتادية �ملحكمة 
طلب �إعالن بالن�شر نوع �لطلب 

0902202112165837 رقم �لطلب 
04/09/2021 تاريخ �لطلب 

�ملنفذ : �لطلب و�شفته عبري حممد حافظ �حللو�ين ��شم مقدم  
 AJCEXCIREA2021/0001490 مدنى )جزئى( : نوع �لدعوى رقم �لدعوى 

�لرجاء من �شعادتكم �لتكرم باملو�فقة على طلب �عالن بالن�شر يف �لق�شية �ملذكوره �عاله  �شرح �لطلب 
حيث �ن �ملنفذ �شدها �مل جمعه تتهرب وتتالعب حتى ل ت�شتلم �عالن وكلما يتم �لتو��شل معاها تنكر �نها 
�شاحب �ل�شاأن مع �لعلم �أنها ح�شرت جميع �جلل�شات يف �لتوفيق وم�شاحله وكان �مل�شلح يتو��شل معها على 

نف�س رقم �لهاتف وحاولتا �عالنها على نف�س رقم �لهاتف �ملوجود يف نتيجه �لتحري وتعذر �عالنه
مو�فقة حالة �لطلب 
ل مانع �لقر�ر  

القا�صي / علي املهلبي 
حمكمة عجمان االإحتادية
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6866(

�مللوجه من �ملنذرة :  �شركة ر�أ�س �خليمة �لوطنية للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة( 
بوكالة / �إبر�هيم ح�شن �ملال وم�شاركوه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية

�شد 
�ملنذر �ليه: ثانيا : �أحمد نوير �لدين عالء �لدين )هندي �جلن�شية( .

 26325 �ملبادرة ل�شد�د مبلغ �لدين وقدره  �إليهما ب�شرورة  �ملنذر  �ملنذرة تخطر  ، فاإن  لذل�ك 
درهم )�شتة وع�شرون �ألف وثالثمائة وخم�شة وع�شرون درهم( �ملرت�شد يف ذمتهما بالت�شامن 
ل�شالح �ملنذرة ، وذلك خالل خم�شة �أيام من تاريخ �لإعالن بهذ� �لإنذ�ر ، و�إل �شت�شطر �ملنذرة 
لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهة �ملنذر �إليهما للمطالبة باملبلغ �ملذكور مع �لفو�ئد 

�لقانونية بو�قع 12% مع حتميلها �مل�شاريف و�لر�شوم و �أتعاب �ملحاماة.
مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل

رقم )7330/2021(
موجه من �ملنذره : �شركة ر�أ�س �خليمة �لوطنية للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة(.

بوكالة / �إبر�هيم ح�شن �ملال وم�شاركوه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
�شد 

�ملنذر �ليما: �أول : �شركة / ما�س بر�زر�س خلدمات �لتنظيف .) �س .ذ.م.م( .
MAS BROTHERS CLEANING SERVICES L.L.C

لذل�ك ، 
)�شتة  دره��م   26325 وق��دره  �لدين  ل�شد�د مبلغ  �ملبادرة  ب�شرورة  �إليهما  �ملنذر  �ملنذرة تخطر  ف��اإن 
 ، �ملنذرة  بالت�شامن ل�شالح  �ألف وثالثمائة وخم�شة وع�شرون درهم(. �ملرت�شد يف ذمتهما  وع�شرون 
وذلك خالل خم�شة �أيام من تاريخ �لإعالن بهذ� �لإنذ�ر ، و�إل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانونية يف مو�جهة �ملنذر �إليهما للمطالبة باملبلغ �ملذكور مع �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% مع 

حتميلها �مل�شاريف و�لر�شوم و �أتعاب �ملحاماة. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 930
�لمار�ت يرغب يف  �حمد ح�شن عبد�هلل، �جلن�شية:  �ل�شيد/حممد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد/عبد�ل�شالم �جنيالت حممد 
هو�شي - �جلن�شية : �لهند بالرخ�شة �مل�شماه )�ل�شاحة �لذهبيه ل�شيانة �ل�شيار�ت( تاأ�ش�شت باأمارة 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )757164( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقه.
تعديالت �آخرى:- تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�س فردية �ىل وكيل خدمات

 2013 ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �شان  يف 
�ي �عرت��س حيال ذلك  تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه  ��شبوعني من  �ليه بعد  �مل�شار  �لجر�ء 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 927
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن �ل�شيد : خلي�ل م�حم�د يو�ش�ف عل�ى �لفين�ي - �جلن�شية : �لإم�ار�ت، 
يرغ�ب ف�ي �لبي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ش�ته �لبالغ�ة )100%( وذل�ك �إل�ى �ل�شيد : عب�د�لعليم 
�ل�ش�يار�ت(  لك�ه�رب�اء  �لري�اح  )ور�ش�ة  �مل�ش�ماه  �لرخ�ش�ة  ف�ي  �ش�وريا،   : - �جلن�شية  �مل�ش�لن  ع�ادل 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )210654( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت 

�لقت�شادية بال�شارقة. 
تعديالت �خرى:- تغيري �ل�شكل �لقانوين من )موؤ�ش�شة فردية( �إىل )وكيل خدمات(.

 2013 ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �شان  يف 
�ي �عرت��س حيال ذلك  تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه  ��شبوعني من  �ليه بعد  �مل�شار  �لجر�ء 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 928
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن �ل�شيد : حبي�ب رحم�ن عب�د�لرز�ق ب�الت فيتي�ل ب�الت فيتي�ل - �جلن�شية : �لهن�د، 
يرغ�ب ف�ي �لبي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ش�ته �لبالغة )100%( وذل�ك �إل�ى �ل�شيد : �ي�ش�ا تري�ز� ليت�ش�ون 
�ل�ش�ارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  �ل�خ�ان(  ب�اب  �مل�ش�ماه )مط�ع�م  �لرخ�ش�ة  ف�ي  �لهن�د،  �جلن�شية:   - ج�ورج  ليت�ش�ون 

مبوج�ب رخ�ش�ة رق�م )604588( �ل�ش�ادرة م�ن د�ئ�رة �لتنمي�ة �لقت�ش�ادية بال�شارقة. 
تعديالت �خرى:

�ل�شكل �لقانوين من )وكيل خدمات( �إىل )�شركة �ل�شخ�س �لو�حد)ذ.م.م(( • تغيري 
• تغيري �لإ�شم �لتجاري من )مطعم باب �خلان( �إىل )مطعم باب �خلان)ذ.م.م( �شركة �ل�شخ�س �لو�حد(. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
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   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 929
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�شيد / �بو �لقا�شم عبد�لكالم �جلن�شية �لهند - يرغب 
�لرخ�شة  %100 يف  �لبالغة   كامل ح�شته  50% من  و�لتنازل عن جزء  �لبيع  يف 
بال�شارقة  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة  مويلح(  بحر  )مغ�شله  �مل�شماه 
- �جلن�شية  �شهز�د عبد�هلل  �ل�شيد / حممد  �إىل  رقم )775447(  برخ�شة جتارية 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س  يوجد.  ل   : �أخرى  تعديالت  �لهند. 
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
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   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

انذار قانوين بالن�صر
رقم )2021/7336(

�ملن�ذرة : �يه جي ئي �شتيل
�ملنذر �إليه : مانوج تاند�شريى دهارمان - هندي �جلن�شية

)جمهول حمل �لإقامة(
مبوجب هذ� �لإنذ�ر تنذر �ملنذرة - �ملنذر �إليه وتكلفه ب�شرورة �لوفاء ب�شد�د مبلغ 237،040 
تتجاوز  ل  مدة  خالل  �إمار�تيا(  درهما  و�أربعون  �ألفاً  وثالثون  و�شبعة  )مائتان  �إمار�تياً  درهما 
خم�شة )5( �أيام بدء�ً من تاريخ هذ� �لعالن. خالفاً لذلك، �شتتقدم �ملنذرة �إىل �لق�شاء لتخاذ 
جميع �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �شدكم و�إلز�مكم بدفع �ملبلغ �ملذكور بالكامل )مبا يف ذلك 
5% �شنوياً بدء�ً من تاريخ �ملطالبة �لقانونية وحتى �لت�شوية  فائدة �لتاأخري �لقانوين بن�شبة 
�لكاملة( بالإ�شافة �إىل �لتعوي�س �ملنا�شب عن �ل�شرر �ملعنوي و�ملادي �لذي حلق باملنذرة ب�شبب 
عدم �شد�دكم هذ� �ملبلغ يف تاريخ �ل�شتحقاق وكذلك دفع �لر�شوم و�لنفقات �لق�شائية )مبا يف 

ذلك �أتعاب �ملحاماة(.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
1-تريو بارتنري�س للمقاوالت البناء �س ذ م م ، 2-حممد غزوان طيارة   

)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003161/ 
�إىل �ملحكوم عليه : 1-تريو بارتنري�س للمقاولت �لبناء �س ذ م م - �لعنو�ن : دبي - �خلليج �لتجاري - بناية ملك 
ناريندر� كومار - مكتب رقم 2405 - �لهاتف : 0502170035 - 0506326335 - 0504629979 

�لتحري(  ورقة  ح�شب  )على  دبي   : �لعنو�ن   - طيارة  غزو�ن  2-حممد 
�لهاتف : 0502170035 - 0506326335 -0504629979  

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �لفر�ت للتموين بالوقود و�ملحروقات - �س ذ م م - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

�حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك  �ملحدد  �لر�شم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 38098 درهم. لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما 
جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة 

تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

لإعالناتكم يف 

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

email:advt@alfajrnews.ae
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العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن بالن�صر 

     459/2019/223 انابات جتارية 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شدهما/1-  ��شدود للتجاره �لعامه �س.ذ.م.م 2- �شنديب كومار �كرو�ل

جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/د�ر �لتمويل �س.م.ع 
وميثله / �شيخه حممد �شيف علي �ملحرزي 

نعلنكم بان مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن )وحدة �شكنية رقم 2807 و�لو�قعه 
وقدرها  �ملطالبة  قيمة  ل�شد�د  نعلنكم  كما  ب��رج خليفه(  155 يف منطقة  رق��م  �ر���س  على قطعة 
)11829164( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ل بيع 
�لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية مع مر�عاة 

�حت�شاب مدة �لتكليف بال�شد�د بعد م�شي مدة �ل�شبعة �يام من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:4434/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملطلوب �شدها �لمر بان توؤدي لطالبة �لمر مبلغ وقدره )257.600( درهم 
تاريخ  م��ن  �شنويا   %5 ب��و�ق��ع  �لقانونية  �ل��ف��و�ئ��د  م��ع   - دره��م��ا  و�شتمائة  �لفا  وخم�شون  و�شبعة  مئتان 

�ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د. 
�ملدعي:�شريف هاب خلدمات �ل�شر�ف �لد�ري للعقار�ت �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي 
وميثله:عبد�لعزيز حممد عبد�لغني علي �خلمريي �آل علي

�ملطلوب �إعالنه :  1- �شم�س �لق�شباء ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع �لإعالن :طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/7/3 - �مرت 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )257.600( دره��م مئتان  �ل��ز�م �ملدعي عليها بان  �ملحكمة يف م��ادة جتارية 
و�شبعة وخم�شون �لف و�شتمائة درهما - مع �لفائدة �لقانونية 5% �شنويا من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك 
وحتى �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .ولكم �حلق يف ��شتئناف 

�لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن بالن�صر 

 94/2021/240 تنفيذ احكام املركز املايل 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  حممد عبد �ل�شميع -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �أبوظبي �لتجاري 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )441082.44( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اعالن بالن�صر 
 6435/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  ر�فايللو للديكور �لد�خلي ذ.م.م -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة يونيمار للتجارة ذ.م.م 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )36572( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

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

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  6256/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/836 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )5.485.155.74( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : دو �شريف خلدمات �د�رة �ملن�شاأت وتنظيف �ملباين �س.ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �م��ارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى رولك�س تاور - �شقة 

�لثامن
�ملطلوب �إعالنه : 1- جمموعة �م جي بي - �شفته : منفذ �شده

�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق��ام  قد   : �لإع���الن  مو�شوع 
�ملنفذ به وقدره )5485155.74( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  9179/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/731 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )76815( درهم و�لفائدة �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : �حمد عي�شى �حمد �ل�شرم �لفال�شي
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �خلبي�شي - ديره - دبي خلف معر�س �لهايوند�ي بنايه مطعم فرحات 

طابق �مليز�نني مكتب رقم 1
 : �شفتهما   - حميد  �لوهاب  عبد  ثائر   -2 ����س.ذ.م.م  �لفنيه  للخدمات  عامود�   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

منفذ �شدهما
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  ، وعليه فان  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )76815( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:2846/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ل�شاد�شة رقم 10
و�لر�شوم  درهم   )514924.60( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �لف�شل يف تنفيذ �للتز�مات وحتى �ل�شد�د 

�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملدعي:بنك �أبوظبي �لتجاري

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - �لحتاد - �بوظبي - �شارع �لحتاد - مبنى مبنى بناية بنك 
�لحتاد �لوطني

�ملطلوب �إعالنه :  1- �شركة �بن بطوطة للنقل �لربي �س.ذ.م.م-  �شفته : مدعي عليه 
عليهم مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع��الن  مو�شوع 
وقدره )514924.60( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �لف�شل 
يف تنفيذ �للتز�مات وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها 
جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/9/12  �ل�شاعة 08.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:3129/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لتا�شعة رقم 146

مائتني   )275.910.00( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
وخم�شة و�شبعون �لف وت�شعمائة وع�شرة در�هم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 

�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملدعي:�شيفي يعقوب �شيفي ��شماعيل

ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت - �م��ارة دب��ي - �لقرهود - دي��ره - دب��ي - مبنى �رك��اد� - �شقة 306 - بجو�ر حمطة مرتو 
جي جيكو

�ملطلوب �إعالنه :  1- تي �ن �ت�س �أورينت للكهروميكانيكية ذ.م.م -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ، �لف وت�شعمائة وع�شرة در�هم  وقدره )275.910.00( مائتني وخم�شة و�شبعون 
12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه مع �شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/9/12  �ل�شاعة 10.30 �س يف قاعة 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:437/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية رقم 249
للمحكمة  �لدعوى  و�حالة  �لطعن  �شند� حلكم حمكمة  �طر�فها وذلك  و�ع��الن  ��شول  �لدعوى  : قبول قيد  �لدعوى  مو�شوع 
�لتجارية �حلكم بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم بان يوؤدو� له مبلغ وقدره )2.432.994.90( درهم للمدعي 
و�لفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2018/2/20 وحتى متام �ل�شد�د وذلك �شند� لتقرير �خلربة �ملودع 
��شتئناف  بال�شتئناف رقم 2616/2018  �ل�شادر  و�ملوؤيد باحلكم  بها  �ل�شادر  �لدعوى رقم 327/2018 جتاري كلي و�حلكم  ملف 

جتاري �لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:بنك �لفجرية �لوطني - فرع دبي - عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن �لوليد - بناء بنك �لفجرية �لوطني - 

هاتف رقم:Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae   043971700 - مكاين:3041696134
وميثله / علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن  

�ملطلوب �إعالنهم :  1- ر�شول علي كرميي 2- �شركة ح�شن عبد�هلل ح�شيني للتجارة ذ.م.م 3- ح�شن عبد�هلل ح�شيني -  �شفتهم 
: مدعي عليهم. مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها قبول قيد �لدعوى ��شول و�عالن �طر�فها وذلك �شند� 
حلكم حمكمة �لطعن و�حالة �لدعوى للمحكمة �لتجارية �حلكم بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم بان يوؤدو� 
له مبلغ وقدره )2.432.994.90( درهم للمدعي و�لفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2018/2/20 وحتى 
�ل�شادر بها و�ملوؤيد باحلكم  �لدعوى رقم 327/2018 جتاري كلي و�حلكم  �ملودع ملف  �ل�شد�د وذلك �شند� لتقرير �خلربة  متام 
ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  جتاري  ��شتئناف   2616/2018 رقم  بال�شتئناف  �ل�شادر 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت  �ل�شاعة 8.30 �س يف قاعة  �ملو�فق  2021/9/7   �لثالثاء   �ملحاماة - وح��ددت لها جل�شة يوم  �تعاب 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2006/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ :  

طالب �لإعالن : �شركة �شايرو�س للتجارة �لعامة ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهما : 1- علري�شا ح�شن بور متني 2- �ير�فيت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م - �شفتهما 
بالق�شية : منفذ �شدهما -  جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/8/29 �خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )3834339( درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لوحدة رقم 3608 �بر�ج 
ت�شر�شل 2 �شكني رقم �لر�س 33 منطقة �خلليج �لتجاري �لطابق رقم 40 برج �لرمال و�لعائدة 
لكم بطريق مز�يدة ملقت�شيات ن�س �ملادة 152 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية 
�لتنفيذية بحقك يف  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  ، وعليه  ل�شنة 2018 وتعديالته  رقم 75 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اعالن بالن�صر        
 980/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- ماهاد هالن �دن  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :موؤ�ش�شة عقار 
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
�ملطالبة  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )253.195(

وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �شباحا   08:30 �ل�شاعة   2021/9/13 �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن بالن�صر        

 1030/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- حمود عي�شى خليفه  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي 
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
�ملطالبة  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )430.640(

وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �شباحا   08:30 �ل�شاعة   2021/9/12 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اعالن بالن�صر        
       يف  الدعوى رقم 254/2020/250 بيع عقار مرهون  

مو�شوع �لدعوى : طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن �لر�س �لكائنة يف دبي ، مر�شى دبي ، رقم �لر�س 
50 ، �ملنطقة مر�شى دبي ، م�شاحتها 37.678 قدم مربع و�لت�شريح لطالب �لتنفيذ با�شتالم و�شرف كامل 
مبلغ �ملديونية وقدرها )534.779.479( درهم خم�شمائة �ربعة وثالثون مليون و�شبعمائة ت�شعة و�شبعون 
�لف و�ربعمائة وت�شعة و�شبعون درهم و�حلكم لطالب �لتنفيذ بكافة طلباته يف �لالئحة و�لر�شوم و�لتعاب 

و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن / 1-بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  

�ملطلوب �إعالنه :  1-  حممد عبد�هلل جمعة �ل�شرى -  �شفته بالق�شية : منفذ �شده     
 جمهول حمل �لقامة 

م��و���ش��وع �لإع����الن :  نعلنكم ب��ان مت �حل��ج��ز على �م��و�ل��ك��م �خل��ا���ش��ة وه��ي ع��ب��ارة ع��ن قطعة �ر����س - رقم 
�لر�س 50 - �ملنطقة مر�شى دبي - �مل�شاحة 37.678 مرت مربع - كما نعلنكم ب�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها 
)427.800.000( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ل بيع �لعقار حمل 
�لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية مع مر�عاة �حت�شاب مدة �لتكليف 

بال�شد�د بعد م�شي مدة �ل�شبعة �يام من علمكم باحلجز
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:2648/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثامنة رقم 137

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مببلغ وقدره )160.000.00( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من 
تاريخ 2020/8/1 وحتى متام �ل�شد�د مع �لر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

�ملدعي:ماجني فيك �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/جويالوم �إميل هرني مايلالرد - فرن�شي �جلن�شية
عنو�نه:�لعنو�ن �ملختار/�ل�شارقة - �ملجاز 3 - �شارع �خلان - مركز �لغامن لالعمال - �لدور �لعا�شر مكتب 
فاك�س   - رق���م:065444515  - هاتف  قانونيون  وم�شت�شارون  �لدولية حمامون  - مكتب �حلقوق  رقم 1007 

رقم:065444514
�ملطلوب �إعالنه :  1- لوجاب للو�شاطة �لتجارية �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

�ملدعي عليها  �ل��ز�م  بتاريخ:2021/7/27  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  :  نعلنكم  �لإع��الن  مو�شوع 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )160.000.00( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ:2020/8/1 
قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما   ، �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمتها 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4117/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ :  

طالب �لإعالن : �شركة �أيه جي ملكو للم�شاعد ذ.م.م )�شركة �أي تي �يه ملكو �ليفاتور 
ذ.م.م( -   �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- طائف �ملدينة للمقاولت �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
-  جمهول حمل �لإقامة 

�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )517.155( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 

�ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

اعالن بالن�صر 
 4912/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  فلور� بورينج ملقاولت �حلفر ذ.م.م - فرع دبي -  جمهول 
حمل �لقامة

و�ملقاطع  �ل�شقالت  ل�شناعة  �لعالية  �لتقنية  �لتنفيذ/�شركة  �لطالب  �ن  مبا 
�ملعدنية ذ.م.م/وميثلها مديرها:حممد �شربي لطيف �لتكريتي

وميثله:�إبر�هيم ح�شن �إبر�هيم �ملال 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )1269320( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 6/ 9/ 2021  Issue No : 13333
Notice of Payment Order by Publication

4434/2021/60- Payment Order
Payment Order and Enforcement of Commercial Contracts No. 203

Case Subject: Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 
257.600 (Two hundred fifty-seven thousand and six hundred dirhams only) and 5% 
annual legal interest as from the due date until full payment.
The Claimant: SERVE HUB REAL ESTATE MANAGEMENT SUPERVISION 
SERVICES L.L.C - Address: UAE - Dubai Emirate - Bur Dubai - Dubai
Represented by: Abdul Aziz Muhammad Abdul Ghani Ali Al Khamiri Al Ali
The Defendant: 1- SHAMS AL QASBA BUILDING CONTRACTING LLC - 
Capacity as: the Defendant
Notification Subject: Request to issue a payment order, Dubai Court of First Instance 
decided on 3-07-2021, in a commercial matter, the court ordered the defendant to 
pay the plaintiff an amount of AED 257.600 (Two hundred fifty-seven thousand and 
six hundred dirhams only) and 5% annual legal interest as from the due date of each 
cheque until full payment in addition to the fees and expenses and an amount of one 
thousand dirhams for attorney's fees. You have the right to appeal the matter within 
15 days as from the day following the publication of this notification.
Prepared by
Faisal Youssef Al Bishr

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 6/ 9/ 2021  Issue No : 13333
Case File

Real Estate Summary 980/2021/18
Published Notice Details
To the defendant 1- Mahad Halane Aden
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 253,195), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Monday 13-09-2021 at 08:30 AM on the online court hearing 
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney has to attend and you have to submit the 
memos or documents you have to the court at least three days prior to 
the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 6/ 9/ 2021  Issue No : 13333
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance
In Lawsuit No. SHCFICIPOR2021/0005263/Commercial (Partial)

To Defendant: Vinodkumar chanamal Sindhi as the owner of Semnan Road Sanitary and 
Electrical Ware Trading Est.
Residence unknown: Address: Sharjah - Sharjah - Al Ghuwair/ Sharjah - Internal Streets - 
Shop No. 14 P.O. 96120- Email- Phone: 0654444412
We inform you that the claimant Suprema for manufacturing waterproofing materials LLC 
- Dubai Branch-has filed the above-mentioned lawsuit against you to request:
First: Acceptance of the lawsuit
Second: Obligating the Defendant to pay an amount of AED 249.711.00 (two hundred 
forty-nine thousand and seven hundred and eleven dirhams only) and legal interest from 
the date of the claim and the expenses and attorney fees. You are required to attend the 
hearing on 15/09/2021 before the Case Management Office, Sharjah Court, Federal Civil 
Court of First Instance Office No. (Case Manager Office) personally or through a legal 
proxy, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents within 
a period not exceeding ten days from the date of the publication to consider the above - 
mentioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office
Hamid Abdullah Al-Saidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 6/ 9/ 2021  Issue No : 13333
Sharjah Federal Court

Lawsuit No. SHCFICIINJ2021/0005696 / Urgent
Meeting Minutes

Today's Public Hearing at the Courthouse: 02/09/2021
Presided by the judge: Dr. Muhammad Suleiman Muhammad Abdul Rahman
The secretariat Mr. Abdullah Ali Murad
The Plaintiff: Hussain Muhammad Khader Muhammad Skaik
The Defendant: Ahmed Shehdeh Abdullah Abu
The Defendant: The supplier car maintenance workshop
The case was presented and the litigants were called upon: 
The attorney attended, the plaintiff's representative
The incoming of the notification shows that there is no inference
The court decided to postpone to the session of 20/09/2021 to notify the 
defendants by publication in both Arabic and English.
The secretariat/Abdullah Ali Murad
Presided by the judge
Dr. Muhammad Suleiman Muhammad Abdul Rahman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 6/ 9/ 2021  Issue No : 13333
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0005765 Civil/ Partial

To: Saeed Ahmed Ansari Jamil Ahmed Ansari
Unknown Place of Residence: Investigation attached 0543346215
Notification by publication for a defendant in Arabic and English
• Bind the defendant to pay AED 9030
• Bind the defendant to pay charges, expenses and the ruling shall have 
an immediate execution
You are requested to attend the hearing on 16/09/2021 before case 
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case 
admin office No.10) in person or to be represented by a legal attorney 
within 10 days of the date of publication in order to consider the above-
mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Aisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 

 تغيري ا�صـم /  �صريفه  �صلمه حبيب حممد 

تقدمت �ملو�طنة )�شريفه �شلمه حبيب حممد/ بطلب 
�لتوثيقات  ق�شم   - �لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  �ىل 
�ىل)�شلمى( �شلمه(  )�شريفة  من  ��شمها   بتغيري 

�ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن. 

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13333 بتاريخ 2021/9/6 
انذار قانوين بالن�صر
رقم )2021/7338(

�ملنذرة : �يه جي ئي �شتيل
�ملنذر �إليهما : 1- كيلي �لهند�شية للحد�دة )�س.ذ.م.م(

�لإقامة( حمل  )جمهويل  كيلي  �و  فر�ن�شي�س  جهون   -2
درهم  مبوجب هذ� �لإنذ�ر تنذر �ملنذرة - �ملنذر �إليهما وتكلفهما ب�شد�د مبلغ 500،000 
�إم��ار�ت��ي )خم�شمائة �أل��ف دره��م �إم��ار�ت��ي( خ��الل م��دة ل تزيد على خم�شة )5( �أي��ام بدء�ً 
من تاريخ هذ� �لعالن. خالفاً لذلك، �شتتقدم �ملنذرة �إىل �لق�شاء لتخاذ جميع �لإجر�ء�ت 
�لقانونية �لالزمة �شدكم و�إلز�مكم بدفع �ملبلغ �ملذكور بالكامل )مبا يف ذلك فائدة �لتاأخري 
�لكاملة(  �لت�شوية  وحتى  �لقانونية  �ملطالبة  تاريخ  من  ب��دء�ً  �شنوياً   %12 بن�شبة  �لقانوين 
بالإ�شافة �إىل �لتعوي�س �ملنا�شب عن �ل�شرر �ملعنوي و�ملادي �لذي حلق باملنذرة ب�شبب عدم 
�شد�دكم هذ� �ملبلغ يف تاريخ �ل�شتحقاق وكذلك دفع �لر�شوم و�لنفقات �لق�شائية )مبا يف 

ذلك �أتعاب �ملحاماة(.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

لإعالناتكم يف 
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•• ابوظبي-الفجر:

و�ل�شت�شار�ت”  للبحوث  ت��ري��ن��دز  “مركز  وق��ع 
للدبلوما�شية  �ل��دويل  �ملعهد  مع  تفاهم  مذكرة 
يف  و�لبحثي  �لعلمي  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  �لثقافية 
�ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك �إىل جانب �لتعاون 
يف تنظيم ور���س �لعمل و�ل��ن��دو�ت و�مل��وؤمت��ر�ت يف 

�ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لدكتور  �مل��رك��ز،  ع��ن جانب  �لتفاقية  وّق��ع  وق��د 
حم��م��د ع��ب��د �هلل �ل��ع��ل��ي، �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 

فيما  و�ل�شت�شار�ت”،  للبحوث  تريندز  “مركز 
للدبلوما�شية  �ل���دويل  �ملعهد  جانب  م��ن  وّقعها 
رئي�س  �ملعيني،  كامل  حممد  �لدكتور  �لثقافية 

�ملعهد.
و�أكد �لدكتور حممد عبد�هلل �لعلي بهذه �ملنا�شبة 
�أن ت��وق��ي��ع م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م م��ع �مل��ع��ه��د �لدويل 
حر�س  �إط���ار  يف  ي��ن��درج  �لثقافية  للدبلوما�شية 
�ملركز على تعزيز �شر�كاته مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات 
طريق  باعتبارها  باملعرفة  تعنى  �لتي  و�لهيئات 
��شت�شر�ف �مل�شتقبل. م�شري�ً �ىل �أن �لثقافة ت�شكل 

عاماًل مهماً لتقريب �ل�شعوب وتعارفها وت�شهيل 
�حلو�ر فيما بينها.

�ملعيني،  ك��ام��ل  �ل��دك��ت��ور حممد  ق��ال  م��ن جانبه 
�لثقافية،  للدبلوما�شية  �ل���دويل  �ملعهد  رئي�س 
�لتفاهم  م���ذك���رة  خ���الل  م���ن  ي�����ش��ع��ى  �مل��ع��ه��د  �إن 
�ملر�كز  مع  �لتو��شل  تعزيز  �إىل  “تريندز”  مع 
�لفكرية و�لبحثية �ملتخ�ش�شة بهدف �لتعاون يف 
ن�شر �ملعرفة وقيم �ل�شالم و�خلري ونبذ �لكر�هية 

و�لعنف. 
�لرئي�س  �لعلي،  ع��ب��د�هلل  حممد  �ل��دك��ت��ور  وك���ان 

للبحوث  ت����ري����ن����دز  “مركز  ل������  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�ملعهد  م��ن  وف����د�ً  ��شتقبل  ق��د  و�ل�شت�شار�ت” 
من  ك��اًل  ي�شم  �لثقافية  للدبلوما�شية  �ل���دويل 
�ل�����ش��ي��د: حم��م��د ك��ام��ل �مل��ع��ي��ن��ي، رئ��ي�����س �ملعهد، 
و�ل�شيد عمار �ملهريي، و�لكاتب نا�شر �لظاهري 

�لذي قام بزيارة للمركز يف �أبوظبي.
ومت خالل �للقاء بحث �شبل �لتعاون بني �ملركز، 
و�ملعهد �لدويل للدبلوما�شية �لثقافية يف جمال 

�لبحث �لعلمي وور�س �لعمل �مل�شرتكة.
�لوفد  �لعلي  �لدكتور حممد عبد�هلل  �أطلع  وقد 

على �أبرز ما يقوم به “تريندز” من جهود بحثية 
باملعرفة،  �مل�شتقبل  با�شت�شر�ف  تهتم  م�شتقلة 
و�ل��ن�����ش��اط��ات و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ن��ف��ذه��ا ويعتزم 

تنفيذها يف �مل�شتقبل.
وثّمن وفد �ملعهد �لدويل للدبلوما�شية �لثقافية 
جهود “تريندز” وفعالياته �ملتعددة، وقال �إن من 
�لبحث  على  وت�شجيعهم  �ل�شباب  متكني  �شاأنها 
و�لت�شامح،  و�لتعاي�س  �خلري  قيم  ون�شر  �لعلمي 
وت��ق��دمي ���ش��ورة و����ش��ح��ة ل��ل��ع��امل ح���ول ق�شايا 

منطقتنا بعيدة عن �لأفكار �لظالمية �لهد�مة.

ويف ختام �للقاء قام �لوفد بجولة يف �ملركز �ّطلع 
�لدكتور  قام  و�أق�شامه، كما  �إد�ر�ت��ه  خاللها على 
حم��م��د ع���ب���د�هلل �ل��ع��ل��ي ب��ت��ق��دمي جم��م��وع��ة من 
�لز�ئر،  للوفد  ت��ك��رمي��اً  وكتبه  �مل��رك��ز  �إ����ش���د�ر�ت 
م�شيد�ً مبا يقوم به �ملعهد �لدويل للدبلوما�شية 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة م���ن ج��ه��ود م���ن ���ش��اأن��ه��ا، و���ش��ع دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �شد�رة دول �لعامل، 
و�شائل  �أه����م  م���ن  ت��ع��ت��رب  �ل��ث��ق��اف��ة  �أن  ���ش��ي��م��ا  ل 
�لدبلوما�شية �لناعمة و�لطريق �إىل �لتعارف بني 

�ل�شعوب.

تريندز و�ملعهد �لدويل للدبلوما�سية �لثقافية يوّقعان مذكرة للتعاون يف �ملجال �ملعريف

مبادرة  �إط�����الق  �أم�������س  �أبوظبي”  “فن  �أع���ل���ن 
تهدف  م��ب��ادرة  وه��ي  �أبوظبي”  ف��ن  “�أ�شدقاء 
�لإم����ار�ت من  �حل��ي��وي يف  �لفني  �مل�شهد  ل��دع��م 
�ملوجه  �خل����ريي  للعمل  من����وذج  ت��ق��دمي  خ���الل 

للقطاع �لثقايف و�لفنون.
�أبوظبي”  ف����ن  “�أ�شدقاء  م����ب����ادرة  وت�������ش���ّك���ل 
جم��م��وع��ة م��ن �لأع�����ش��اء ت�����ش��م �أك����رث م��ن 40 
م��ن ه����و�ة �ل��ف��ن��ون و���ش��ت��دع��م �مل���ب���ادرة يف �لعام 
“�آفاق  �أبوظبي  لفن  �ل�شنوي  �لربنامج  �حلايل 
عليه  �شي�شرف  �ل��ذي  �لنا�شئون”  �لفنانون   ..
برد�ويل  �شام  �لفنيَّان  �لقّيمان  �لن�شخة  هذه  يف 
�أوريانتد”  ري  “�آرت  موؤ�ش�شي  ف��ي��ل��ر�ث،  وت��ي��ل 

من�شة متعددة �لتخ�ش�شات للتقييم �لفني.
وقالت ديال ن�شيبة، مديرة معر�س فن �أبوظبي 
فن  “�أ�شدقاء  لأع�شاء  كبري  بامتنان  ن�شعر   :
�أبوظبي” �لذين �شيكون لهم دوٌر �أ�شا�شي يف دعم 
�لعام،  هذ�  �لإم���ار�ت  بدولة  �لنا�شئني  �لفنانني 
مع  �أعمالهم  مل�شاركة  �أمامهم  �لفر�شة  و�إت��اح��ة 
�أن  �إىل  ..م�شرية  �أف��ر�د �جلمهور  �أك��رب من  فئة 
�أفر�د �ملبادرة ي�شكلون جمموعة مثقفة جمعتهم 
رغ��ب��ة م�����ش��رتك��ة يف دع���م ورع���اي���ة �ل��ف��ن بدولة 
�أبوظبي”  ف��ن  “�أ�شدقاء  و�شيعمل  �لإم�����ار�ت، 
�لفنانون   .. “�آفاق  على جتويد وتعزيز برنامج 
�لنا�شئون” �حلايل بطرق جديدة �أكرث �بتكار�ً.

ومي��ك��ن مل��ح��ب��ي �ل��ف��ن �ل��ر�غ��ب��ني يف دع���م �لفن 
و�مل��ج��ت��م��ع �ل��ف��ن��ي يف �لإم������ار�ت �لن�����ش��م��ام �إىل 
�شفحة  ع��رب  �أي�����ش��اً  �أبوظبي”  ف��ن  “�أ�شدقاء 
�ملوقع �لإلكرتوين و�شيعود ريع ر�شوم �ل�شرت�ك 
فنية  �أعمال  متويل  ل�شالح  لالأع�شاء  �ل�شنوية 
�أب���وظ���ب���ي. و�شيتوىل  ف���ن  م���ن خ����الل  ج���دي���دة 

�لأع�شاء �ملوؤ�ش�شون �لرئي�شيون مهاماً ��شت�شارية 
�إ�شر�ف  حت��ت  �أبوظبي”  ف��ن  “�أ�شدقاء  مل��ب��ادرة 
نادين  وه��م��ا  ل��ل��م��ب��ادرة  �ملوؤ�ش�شتني  �لع�شوتني 
�ملجتمعية  للموؤ�ش�شة  �مل�شارك  �ملوؤ�ش�س  معلوف، 
�مل�شارك  �ملوؤ�ش�س  �شحويل  ون��ادي��ة  ديز�ينز   81
و�لرئي�س �لتنفيذي ملركز “بودي تري ويلن�س«.

وقالت نادين معلوف، ع�شو موؤ�ش�س ل� “�أ�شدقاء 
فن �أبوظبي” و�ملوؤ�ش�س �مل�شارك ل� 81 ديز�ينز: 
لأع�شائه من�شة  �أبوظبي”  “�أ�شدقاء فن  يتيح 
وتاأدية  �لإمار�تي،  �لفني  �مل�شهد  لدعم  �إ�شافية 
دور فاعل يف متكني �لفنانني �لنا�شئني يف دولة 
�إىل  و�ل��و���ش��ول  �أعمالهم  تطوير  م��ن  �لإم����ار�ت 
جميعاً  دفعنا  وم��ا   .. �أو���ش��ع  جماهريية  ق��اع��دة 
�لفن  �لتز�منا بدعم  �ملبادرة هو  �إىل  لالن�شمام 
يف دولة �لإمار�ت وت�شجيع تفاعل �شريحة �أو�شع 

م��ن �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع م��ع �مل�����ش��ه��د �ل��ف��ن��ي �ملحلي 
�ملزدهر .

من جانبها، قالت نادية �شحويل، ع�شو موؤ�ش�س 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �أبوظبي”  “�أ�شدقاء فن  ل� 
�أعمال  تقت�شر  ل  ويلن�س”:  تري  “بودي  ملركز 
�ملايل  �لدعم  على  �أبوظبي”  فن  “�أ�شدقاء  فن 
فقط، بل متثل خطوة تهدف �إىل ت�شجيع �أفر�د 
يخدم  مبا  �مل�شتقل  �لإب��د�ع��ي  للن�شاط  �ملجتمع 
�لفن �ملحلي .. يحتاج قطاع �لفن و�لثقافة على 
��شتد�مة  �أكرث  �إيجاد طرق  �إىل  �لعاملي  �ل�شعيد 
للتعايف ولكت�شاب قدرة �أكرب على �لتكيف خالل 
فرتة ما بعد �نت�شار �جلائحة .. �شيكون للمبادرة 
دعم  يف  �أب��وظ��ب��ي  ف��ن  دور  تعزيز  يف  مهماً  دور�ً 
�مل�شهد �لفني، و�شتمثل من�شة لتمويل �لأعمال 
و�لتو��شل مع خمتلف  �ملعرفة،  وتبادل  �مللهمة، 

�لأطر�ف يف �لقطاع.
فن  “�أ�شدقاء  م��ب��ادرة  ع�شوية  م��ز�ي��ا  وت�شمل 
خا�شة  ح������و�ر�ت  ح�����ش��ور  �إم��ك��ان��ي��ة  �أبوظبي” 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ��ني،  �ل��ف��ن��يَّ و�ل��ق��ّي��َم��ني  للفنانني 
�لفنانني  �إ�شتديوهات  وزي��ارة  �لفعاليات  ح�شور 
وجولت ح�شرية ملعر�س فن �أبوظبي يف نوفمرب 
�لقادم، و�مل�شاركة يف عملية �لتكليف باأعمال فنية 

جديدة على مد�ر �لعام.
وكان “فن �أبوظبي” قد �أعلن يف وقت �شابق من 

برد�ويل  �شام  �لفنّيني  �لقّيمني  �أن  �ل�شهر  ه��ذ� 
�لنا�شئني  �لفنانني  من  كاًل  كّلفا  فيلر�ث  وتيل 
ها�شل �للمكي وميثاء عبد�هلل وكري�شتوفر بنتون 
�لذين يعي�شون يف �لإمار�ت لعر�س �أعمالهم يف 
ن�شخة هذ� �لعام من برنامج “�آفاق .. �لفنانون 

�لنا�شئون” يف نوفمرب.
�لعام  ن�شخة  �أبوظبي”  ف��ن  “�أ�شدقاء  و�خ��ت��ار 
�حلايل من �لربنامج لتكون �أول م�شاريع �لدعم 
�لنا�شئني  �ل��ف��ن��ان��ني  ل��دع��م  ب��د�ي��ة  كنقطة  ل���ه، 

و�ملخ�شرمني من دولة �لإمار�ت.
وت��ف��ت��ت��ح �ل��ن�����ش��خ��ة �ل���ق���ادم���ة م���ن م��ع��ر���س فن 
�أبوظبي يف منارة �ل�شعديات �أمام �أفر�د �جلمهور 
17 نوفمرب، وت�شتمر حتى �لأحد  يوم �جلمعة 

21 نوفمرب 2021.
و�لزو�ر،  �مل�شاركني  جميع  �شالمة  على  وحر�شاً 
يف  �شارمة  و�شحية  وقائية  �إج����ر�ء�ت  �شتطبق 
2021، و���ش��ُي��ع��ل��ن عن  �أب��وظ��ب��ي  ف��ن  م��ع��ر���س 

تفا�شيل هذه �لإجر�ء�ت يف �لوقت �ملنا�شب.

�أك���رب مكتبة  �ف��ت��ت��اح  3102م، مت  ع���ام  ف��ى 
�مل���ت���ح���دة، وهى  �مل��م��ل��ك��ة  ب���ل���دي���ة يف  ع���ام���ة 
م�شاحة  على  ب��اإجن��ل��رت�،  برمنجهام  مكتبة 
00533 مرت مربع، وو�شلت تكلفة بنائها 
وو�شفت  ��شرتلينى،  جنيه  8،881 مليون 
�أنها  كما  �ملتحدة  باململكة  مكتبة  �أكرب  باأنها 

�أكرب م�شاحة ثقافية يف �أوروبا.
تطوير  ن����ت����اج  ه�����ى  �حل����ال����ي����ة  و�مل����ك����ت����ب����ة   
�شنة  �ملبنية  �مل��رك��زي��ة،  مل��ك��ت��ب��ة«ب��رم��ن��ج��ه��ام« 
عام  �إىل  �ملكتبة  بناء  ق�شة  وتعود   ،3791
جنم  �ملكتبة  يف  حريق  �ندلع  9781 حيث 

�أغ��ل��ب �لكتب و�ل��ت��ي ك��ان يبلغ  عنه �ح���رت�ق 
عددها حو�يل 05 �ألف كتاب، ومل يبق منها 

�إل �ألف كتاب فقط. 
 ب��ع��د ث����الث ���ش��ن��و�ت وب��ال��ت��ح��دي��د ف���ى عام 
�حتفال  و�شط  �ملكتبة  �فتتاح  2881 �أعيد 
كبري يف �ملدينة، وظلت هذه �ملكتبة موجودة 
�ملكتبة  ه����دم  مت  ح���ني   4791 ع����ام  ح��ت��ى 
�آخ���ر جماور،  �إىل م��وق��ع  �ل��ق��دمي��ة ون��ق��ل��ه��ا 
�ملكتبة �جلديدة يف موقعها  �فتتحت  وهكذ� 
�جلديد يف �لعام نف�شه، وكانت تعترب �آنذ�ك 

�أكرب مكتبة غري وطنية يف �أوروبا كلها.

حلريق  �ملكتبة  1991 تعر�شت  ع��ام  ويف    
�آخر �أ�شفر عن �حرت�ق مكتبة �لأطفال وجزء 
من �لطابق �ل�شفلي من �ملبنى، وبعد عامني 
مت �إن�شاء »مركز �لطفل« و«مركز �لأعمال«، 
وبعدها تو�لت عمليات �لتحديث و�لتطوير 

يف �ملكتبة حتى مت �فتتاجها فى 3102م.
 وحت��ت��وى �مل��ك��ت��ب��ة ع��ل��ى ع���دة غ���رف �أبرزها 
�إن�شاء  مت  حيث  �لتذكارية،  �شك�شبري  غرفة 
وت�شميم مكتبة �شك�شبري �لتذكارية من قبل 
ج���ون ه���رني ت�����ش��ام��ربل��ني يف ع���ام 2881 
وهو ع�شو موؤ�ش�س يف نادي �شك�شبري، وكان 

�مل��ك��ت��ب��ة �ملركزية  ب��ن��اء  �أع�����ادة  م�����ش��ئ��ول ع���ن 
�ملبنى  �ل���ن���ري�ن  �ل��ت��ه��م��ت  �أن  ب��ع��د  �ل��ق��دمي��ة 

�لأ�شلي عام 9781. 
 و�ف��ت��ت��ح��ت �ل��غ��رف��ة �ل��ت��ذك��اري��ة ع��ل��ى �شكل 
حرف L غرفة للقر�ءة من مكتبة مرجعية 
يف �لطابق �لأول من �ملبنى، وتتميز �لغرفة 
باملنحوتات �ملطعمة و�مل�شغولت �ملعدنية �لتي 
متثل �لطيور و�لزهور و�أور�ق �ل�شجر، عمل 
�خل�شب  حفار  وه��و  »بارفيلد«  �خل�شب  على 
ور�شومات  �مل��ع��دن��ي��ة  و�لأع���م���ال  و�ل��ن��ح��ا���س 

وزخارف �ل�شقف.

�أ�سدقاء فن �أبوظبي يدعم �مل�سهد �لفني يف �لإمار�ت

مكتبة برمنجهام.. م�ساحتها 33500 مرت و�حرتقت مرتني وت�سم غرفه خا�سة لـ»�سك�سبري«

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي 
�لإم��ار�ت ومتثيلهم  �أبناء  �لفجرية مبو�هب  ويل عهد 
للدولة يف �جلانب �لثقايف، موؤّكًد� دعم �لقيادة �لر�شيدة 
ع��م��وًم��ا و�حلركة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ف��ن��ون  �أ���ش��ك��ال  جلميع 
�ل���د�ئ���م لأ�شحاب  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا  �مل�����ش��رح��ي��ة حت����دي����ًد�، 
�لإجناز�ت و�مل�شاركات �لعاملية �لتي ُت�شّرف ��شم �لدولة 
�لثقافية  و�مل��ه��رج��ان��ات  �لأن�شطة  يف  ح�شورها  وت��ع��زز 
و�لفنية �لدولية جاء ذلك خالل لقاء �شموه يف مكتبه 
بالديو�ن �لأمريي بالفجرية بالفنان �مل�شرحي �إبر�هيم 

�لقحومي.
م�شاركة  تفا�شيل  �إىل  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  �شموه  و��شتمع 
ملهرجان  �ل��دورة �حلادية ع�شرة  �لقحومي يف  �إبر�هيم 

مدينة  يف  �أق��ي��م  �ل���ذي  �ل����دويل  �إنتاج”  ب��ال  “م�شرح 
�لفرتة  خالل  �لعربية،  م�شر  بجمهورية  �لإ�شكندرية 
22-27 �أغ�شط�س �ملا�شي، كاأول فنان م�شرحي �إمار�تي 
�شاب يتم �ختياره ع�شو� بلجنة حتكيم �ملهرجان �لذي 

�شاركت فيه 12 دولة من خمتلف دول �لعامل.
بال�شكر  �لقحومي  �إب��ر�ه��ي��م  �لفنان  ت��وّج��ه  جانبه  م��ن 
دعمه  ع��ل��ى  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  �شمو ويل  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر 
على  �شموه  وح��ر���س  �ل�شباب،  للم�شرحيني  �ملتو��شل 
�لعمل  مو��شلة  على  وت�شجيعهم  �إب��د�ع��ات��ه��م  متابعة 
و�لعربية  �لدولية  �لإجن���از�ت  من  �ملزيد  حتقيق  نحو 
�ملُ�����ش��ّرف��ة.ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة ���ش��امل �ل��زح��م��ي مدير 

مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية.

ويل عهد �لفجرية يلتقي �لفنان 
�مل�سرحي �إبر�هيم �لقحومي  
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�ملحلية،  �لدر�ما  غياب عن  بعد  هو )حكايتي(  • ت�شاركني يف عمل جديد 
فهل ت�شعرين بالغن كممثلة؟

- كال، بل �أنا �أختار �لأعمال �لتي �أحبها.
مل �أ�شاهد دور�ً �شّدين وَجَعلَني �أقول بيني وبني نف�شي )ليتني �أنا لعبته(.

، كما �أعطي درو�شاً يف �مل�شرح. ل�شت مغبونة و�أنتقي �أدو�ري برتوٍّ
لدّي �هتمامات �أخرى �إىل جانب �لتمثيل، تفرحني وتريحني وت�شعدين، وعندما 
ي�شلني عر�س ويعجبني �أ�شارك فيه، و�أنا �شعيدة مل�شاركتي يف م�شل�شل )حكايتي( لأن 

دوري جميل فيه.
درو�س  باإعطاء  �خل�شبة  عن  �لغياب  تعّو�شني  فهل  للم�شرح،  �لكبري  حبك  عنك  • ُيعرف 

يف �لتمثيل؟
- هذ� �شحيح.

)حكايتي(؟ م�شل�شل  يف  دورك  • وما 
فيفيان  �شديقة  وت��ك��ون  �شعبي  ح��ي  يف  تعي�س  �م����ر�أة  دور  �أل��ع��ب   -

�أنطونيو�س و�لدة ماريتا �حلالين.
و�لهتمام  تربيتهم  �أت��وىل  وه��م �شغار�ً،  �أولده���ا  ت��رتك  ولأن��ه��ا 

بهم.
�لق�شة حلوة.

��شمه  ���ش��ار  �ل�شعبي(  )�حل���ي  م�شل�شل  �أن  تق�شدين   •
)حكايتي(؟

- نعم.
فرتة  قبل  �لت�شوير  �نتهى  يكون  �أن  �ملفرت�س  من   •

بعيدة؟
- بل ل يز�ل �أمامنا �أ�شبوعان لنتهاء �لت�شوير.

�لرم�شاين  �ملو�شم  يف  �لعمل  هذ�  �شُيعر�س  • وهل 
2022؟

�شهر  يف  )�جل���دي���د(  �شا�شة  ع��ل��ى  �شُيعر�س  ب��ل   -
�شبتمرب �ملقبل.

يف  �لتو�جد  عدم  على  حر�شك  �شبب  • ما 
�أن��ك �شاحبة  �ل��در�م��ا رغ��م وفرتها، مع 
ب�شهرة  وت��ت��م��ت��ع��ني  ك��ب��ري  ف��ن��ي  �����ش���م 
�إىل  ت�شيفي  �أن  ومي��ك��ن  ع��ري�����ش��ة، 

�أي عمل ت�شاركني فيه؟
- بل �أنا حري�شة على �مل�شاركة 
تتو�فر  ع��ن��دم��ا  �ل����در�م����ا  يف 

�لأعمال �لر�قية.
�لدر�مية  �لإنتاجات  • لكن 

متو�فرة بكرثة؟
- هذ� �شحيح، ولكن �إذ� مل 
�أ�شحذ  ف��ل��ن  بطلبي  ي��ر���ش��ل��و� 

)�أت�شّول( دور�ً.
ل  �ملُ��ْن��ِت��ج��ني  �أن  يعني  ك��الم��ك  وه���ل   •

يعر�شون عليك �مل�شاركة يف �أعمالهم؟
�أرف�����س بع�شها و�أقبل  �ل��ع��رو���س م��وج��ودة، و�أن���ا  ب��ل   -

ببع�شها �لآخر.
�شار  �ل���ذي  �للبناين  �ملمثل  م��وق��ف  م��ع  �أن���ِت  ه��ل   •
يف  �مل�شاركة  على  �مل�شرتكة  �لدر�ما  يف  �مل�شاركة  ل  يف�شّ
مادياً  �أك��رث  تن�شفه  �أنها  يجد  لأن��ه  �للبنانية،  �لدر�ما 

ومعنوياً؟
يف  ���ش��ارك��ُت  �شخ�شياً  ولكنني  �أق����ول،  م���اذ�  �أع����رف  ل   -
و�لأْجر  �للبنانية،  �ل��در�م��ا  يف  كما  �مل�شرتكة  �ل��در�م��ا 
يعادل  لأول  �لنوع  يف  م�شاركتي  مقابل  �أتقا�شاه  �ل��ذي 

�لأجر �لذي �أتقا�شاه يف �لنوع �لثاين.
وهذ� �لأمر يرتبط باملبلغ �لذي يطلبه �ملمثل، �نطالقاً من ��شمه، فاإما �أن َيقبل �ملُْنِتجون مبا يطلبه 

�أم ل.
كل �شيء عر�س وطلب.

�ملُْنِتجني؟ وُيْرِعب  مرتفع  �أجرك  �إن  �لقول  ميكن  • وهل 
- هذ� �أمر موؤكد! َمن يحمل �شهادة دكتور�ه لن يعيد �ل�شهادة �ملتو�شطة، و�ملُْنِتجون �لذين يريدون 

ممثلني جيدين ميكنهم �أن ياأتو� �إىل عندنا.
�ملمثل  يلعب  �أن  على  حر�شاً  ثمة  �أن  جتدين  وهل  لأدو�ره���م،  �ملمثلني  �ختيار  تقيمني  كيف   •

�ملنا�شب �لدور �ملنا�شب �شو�ء يف �لدر�ما �للبنانية �أو يف �لدر�ما �مل�شرتكة؟
- هذ� �لأمر ل يح�شل د�ئماً. كل ُمْنِتج لديه نا�شه وهو يرتاح للعمل مع ممثلني �أكرث من غريهم.

�لختيار يتم بناء على �لعالقات، ومَبن يقبل بالعرو�س �أو ل. كّلها �أمور مرتبطة ببع�شها �لبع�س.
�إىل  بالن�شبة  �شادماً  كان  و�ل��ذي  ميديا(  )�ل�شو�شيال  عرب  �أعلنِته  �ل��ذي  طالقك  �أ�شباب  ما   •

�لكثريين؟
- ق�ش�س �حلب تنتهي وق�شتنا �نتهت.

و�لحرت�م؟ و�لثقة  و�ملوّدة  كالِع�شرة  �أخرى  �أ�شياء  هناك  تبقى  �لزو�ج  بعد  �حلب  ينتهي  • عندما 
�أن  م��ا ميكنني  ك��ل  ه��ذ�  و�ل��ت��و�ف��ق.  و�ل��رت����ش��ي  ب��الح��رت�م  �نتهت  ك��ل ق�شة لها نهاية، وق�شتنا   -

�أقوله.
مثاًل؟ خيانة  ح�شلت  • وهل 

- ل �أريد �لتحّدث عن هذ� �ملو�شوع، و�أرف�س �إعطاء �أي معلومة عنه.
وما ن�شرُته عرب )�ل�شو�شيال ميديا(، هو كالمي �لأول و�لأخري حول طالقي.

�أعمالك؟ ُمْنِتج  طليقك  • وكان 
كان  �لفني  وعملي   ،2010 �لعام  طعان(  و�أم  )���ش��وز�ن  م�شرحية  هو  يل  و�ح���د�ً  عماًل  �أنتج  هو   -

منف�شاًل عنه.
�لأولد؟ يكرب  عندما  �شهولة  �أكرث  �لطالق  قر�ر  ي�شبح  • هل 

- طبعاً.
يف  �شغار�ً  يكونون  عندما  �لنف�شال  يح�شل  �أل  يهّمها  �أولده��ا  م�شلحة  على  حتر�س  �لتي  �مل��ر�أة 
�أكرث ن�شجاً  �أن يكربو� وي�شبحو�  �إىل  �أولده��ا  �ل�شن، وهي حتاول �ملحافظة على عائلتها و�إحاطة 

ووعياً كي يتمكنو� من ��شتيعاب �لنف�شال بني �لو�لدين فال يت�شبب لهم باأزمة.
�أولدك؟ عمر  يبلغ  • وكم 

- 17 عاماً و19 عاماً و20 عاماً.
�إىل  �لقر�ر  �أرجاأِت  ولكنك  عدة،  �أعو�م  قبل  يح�شل  �أن  يجب  كان  طالقك  �إن  �لقول  ميكن  • هل 

�أن كرب �لأولد و�شارو� �أكرث وعياً؟
- ل جو�ب.

�لأولد؟ كرب  بعدما  �لفنية  حلياتك  �أكرث  �شتتفرغني  • وهل 
�لزوجية  �لفنية. حياتي  �أك��ن يوماً غري متفرغة حلياتي  ك��ربو�، ولكنني مل  �لأولد  �أن  - �شحيح 
و�أولدي مل ي�شكال يوماً عائقاً �أمام عملي �لفني، بل عملُت طو�ل فرتة زو�جي، وكان هناك �تفاق 

و�حرت�م لعملي.
كنت �أجمع بني حياتي �لزوجية وبني حياتي �ملهنية ب�شكل عادي.

و�ليوم �شاأكمل بالطريقة ذ�تها، ولكن من مكان خمتلف، لأن �لحرت�م و�ملودة �شيظالن موجودْين، 
وهما ل ميكن �أن يزول �أبد�ً.

)حكايتي(؟ ت�شوير  من  �لنتهاء  بعد  جديدة  مب�شاريع  �رتبطِت  • هل 
- نعم، توجد عرو�س و�أعكف على دْر�شها حالياً.

م�شرتكة؟ �أم  لبنانية  لأعمال  هي  �لعرو�س  هذه  • وهل 
- بل هي �أعمال لبنانية.

�ملقبل؟ �لرم�شاين  �ملو�شم  يف  للعر�س  خم�ش�شة  هي  • وهل 
- بع�شها خم�ش�س للمو�شم �لرم�شاين 2022 وبع�شها �لآَخر �شُيعر�س خارجه.

�أخرى؟ م�شاريع  من  • وهل 
- �نتهينا من ت�شوير كليب للفنان �شعد حمد�ن �ألعب فيه �شخ�شية �أم طعان، وهو �شُيطرح قريباً.

وي�شارك فيه �ل�شيف رمزي و�ل�شيف ري�شار وجورج حّر�ن.
�نتقادي؟ عمل  �أنه  • يبدو 

- نعم، هو عمل �نتقادي �جتماعي له عالقة بالو�شع يف لبنان.

بوغ�شن  م���اغ���ي  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �مل��م��ث��ل��ة  �أع���ل���ن���ت 
م�شل�شل  م����ن  �ل����ث����اين  �جل������زء  ت�����ش��وي��ر  ب�����دء 
موقع  على  �خلا�شة  �شفحتها  عرب  "للموت"، 

"�ن�شتغر�م".
بيدها  ت�شري  وهي  لها  �شورة  بوغ�شن  ون�شرت 
�ل���ث���اين...  "�جلزء  وع���ّل���ق���ت:   ،2 �ل���رق���م  �إىل 

و�ملتابعون  �ملمثلون  وتفاعل  قريباً".  للموت... 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري م���ع �ل�������ش���ورة، ط��ال��ب��ني معرفة 

تفا�شيل �أكرث عن �لعمل.
يذكر �أن "للموت" حقق جناحاً بارز�ً، و�شم عدد�ً 
كبري�ً من �ملمثلني، منهم د�نييال رحمة، حممد 
�أبي  �لقي�س، فادي  �لأحمد، با�شم مغنية، خالد 

�شمر�، كارول عبود، فيفيان �أنطونيو�س، �أحمد 
�لزين، ختام �للحام، رندة كعدي، خالد �ل�شيد، 
م��ط��ر، روزي  رن��ني  �شليم ح���الل،  �ل��زي��ن،  علي 
�خل����ويل، وري����ان �حل���رك���ة، و�ل��ع��م��ل م��ن كتابة 
نادين جابر، و�إخر�ج فيليب �أ�شمر، و�إنتاج �شركة 

فيلمز". "�إيغل 
ق���ال �ل��ف��ن��ان خ��ال��د �ل�����ش��اوي يف ت�����ش��ري��ح خا�س 
ت�شلح  جنيه  �ل�200  ورق��ة  �لأهر�م" �إن  ل�"بو�بة 
لأن تكون توثيق للفرتة �ملجتمعية �لتي منر بها، 
د�ئما  جتمعه  �لتي  و�لكيميا  �شعادته  على  موؤكد� 
باملوؤلف �أحمد عبد �هلل و�لذي �شبق وجمعهما معا 

�أكرث من عمل فني من قبل. 
وكان �لفنان خالد �ل�شاوي وزوجته �أول �حل�شور 
يف �فتتاح �لعر�س �خلا�س لفيلم 200 جنيه �ملقام 

يف �شينما د�ندي مول. 
يذكر �أن "200 جنيه" من بطولة جمموعة كبرية 
�ل�شقا،  �أح��م��د  يون�س،  �إ���ش��ع��اد  منهم  �ل��ن��ج��وم،  م��ن 
�أحمد �آدم، �أحمد رزق، هانى رمزي، خالد �ل�شاوي، 
�آ�شر يا�شني، بيومى فوؤ�د، نيللى كرمي، ليلى علوي، 
�لعزيز،  ط��ارق عبد  �ل�شعدين،  �أحمد  ع��ادل،  غ��ادة 
زع���زع، ملك  �شليم، نريمني  م��ى  ح��اف��ظ،  حممود 
ق��ورة، نهى �شالح، دينا ف��وؤ�د، حممد ف��ر�ج، �أحمد 
د�ود، حممد �لعريف، �آيه قا�شم، عمرو عبد�جلليل 
من تاأليف �أحمد عبد�هلل، و�إخ��ر�ج  حممد �أمني.

وفى �شياق مت�شل قرر عدد من �لنجوم �مل�شاركني 
يف فيلم "200 جنيه"، �لرتويج لفيلمهم �جلديد 
على طريقتهم �خلا�شة، عن طريق ن�شر �شورهم 
�ل�شو�شيال  مبن�شات  �ل�شخ�شية  ح�شاباتهم  عرب 
ميديا وهم مي�شكون يف �أيديهم ورقة �أمو�ل قيمة 

جنيه.  200

�ضعيدة مل�ضاركتي يف م�ضل�ضل )حكايتي( 

مري�ي بانو�سيان: �أختار �لأعمال �لتي �أحبها
بعد غياب عن ال�ضا�ضة ال�ضغرية، تعود املمثلة مرياي بانو�ضيان من خلل م�ضل�ضل )حكايتي(، الذي تلعب بطولته ماريتا احللين، وهو من 

كتابة فيفيان انطونيو�س واإنتاج �ضركة )مروى غروب(.
وتوؤكد بانو�ضيان اأنها ل ت�ضعر بالغنب كممثلة، لأنها تختار الأدوار التي ت�ضدها، لفتة يف هذا احلوار اإىل اأنها تعطي درو�ضًا خا�ضة على 

امل�ضرح تعّو�س من خللها غيابها عنه.
من ناحية اأخرى، اأكدت بانو�ضيان، التي اأعلنت طلقها قبل اأ�ضابيع 

عدة عرب )ال�ضو�ضيال ميديا(، اأن ما قالْته حول هذا املو�ضوع كان كافيًا، مو�ضحة اأن الأّم التي تهّمها م�ضلحة اأولدها 
ل ميكن اأن تطالب بالطلق عندما يكونون �ضغارًا، بل تنتظر حتى يكربوا كي ل يتاأذوا نف�ضيًا، وراف�ضة اأن تو�ضح 

اإذا كانت اخليانة هي التي تقف وراء طلقها، وموؤكدة اأن النف�ضال عن زوجها ح�ضل بالتوافق والرتا�ضي.

خالد �ل�ساوي:  ورقة �لـ 200 جنيه ماغي بوغ�سن ت�سور )للموت 2(
ت�سلح لتوثيق �لفرتة �لزمنية للمجتمع
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خطاأ �سائع ميكن �أن يوؤدي 
�إىل �لإ�سابة بال�سرطان

بطر�شبورغ،  �لأ���ش��ن��ان يف  �أط��ب��اء  كبري  يارميينكو،  �أن��دري��ه  �ل��دك��ت��ور  �أع��ل��ن 
ي�شبب  �أن  ميكن  خاطئة  ب�شورة  تنظيفها  عن  �لناجت  �لأ�شنان  ت�شو�س  �أن 

�لإ�شابة بال�شرطان.
doctorpiter." وي�شري �أخ�شائي طب وجر�حة �لأ�شنان يف حديث ملوقع
"��شطياد"  هي  �ملناعة،  ملنظومة  �لرئي�شية  �ملهام  "�إحدى  �أن  �إىل   ،"ru
�خلاليا �ل�شرطانية �ملتغرية، �لتي تولد كل ثانية يف ج�شم كل �إن�شان. وعادة 
تنفق  ولكن عندما  ب�شرعة.  �ملهمة  لهذه  �ل�شليمة  �ملناعة  تتكيف منظومة 
فاإن  منظومة �ملناعة قوتها يف مكافحة �لعدوى من �لأ�شنان "�ملت�شو�شة"، 
�لإ�شابة  �إىل  ي��وؤدي  قد  ما  رقيب"،  "دون  من  تبقى  �ل�شرطانية  �خلاليا 
وي�شيف �لأخ�شائي، ميكن �ن يوؤدي عدم عالج �لت�شو�س، �إىل  بال�شرطان". 
�لتهاب �ل�شغاف �جلرثومي )�لتهاب يف �لطبقة �لد�خلية للقلب(، و�أمر��س 
�لأن�شجة  يف  قيحي  و�ل��ت��ه��اب  �لأن��ف��ي��ة  �جل��ي��وب  و�ل��ت��ه��اب  �ملكت�شبة،  �لقلب 
على  بالفر�شاة  �لأ�شنان  تنظيف  �شرورة  �إىل  يارميينكو،  وي�شري  �لرخوة. 
�لأقل مرتني يف �ليوم، �شباحا بعد وجبة �لفطور وم�شاء قبل �لنوم، وعدم 
�ختيار  بالفر�شاة، ويجب  �لأ�شنان  �لفم بدل من تنظيف  ��شتخد�م غ�شول 
�لفر�شاة �ملالئمة من حيث ق�شاوة �شعري�تها، ويوؤكد على �شرورة ��شتبد�لها 
��شتخد�م  م��ن  �لأخ�شائي  وح��ذر  �أ���ش��ه��ر.  ع��ن ثالثة  تزيد  ف��رتة ل  خ��الل 
�ملنا�شب.  �لأ�شنان  معجون  �ختيار  يجب  بل  �لأ�شنان،  تنظيف  يف  �مل�شاحيق 
وين�شح مبر�جعة طبيب �لأ�شنان على �لأقل مرة كل �شتة �أ�شهر لتنظيفها 

من �لرت�شبات وعالج �لت�شو�س �إن وجد.

هل توؤثر �لقهوة فعال يف م�ستوى �سغط �لدم؟
م�شت�شفى  يف  �ل��وزن  تخفي�س  �أخ�شائي  �إي�شمبايف،  بافل  �لدكتور  ك�شف 
�شغط  يف  �لقهوة  توؤثر  كيف  �لرو�شية،  ت�شيليابين�شك  يف  "بورمينتال"، 

�لدم.
�لبع�س  فعند  �شخ�شية.  �جل�شم  يف  �لكافيني  ��شتقالب  "عملية  وي��ق��ول، 
ي�شاعد على �رتفاع م�شتوى �شغط �لدم لفرتة طويلة، يف حني ل يالحظ 
�ألفني من  ح��و�يل  على  �لقهوة  �لآخ���ر. حتتوى  �لبع�س  عند  �لتاأثري  ه��ذ� 
مركبات �لبوليفينول- م�شاد�ت �لأك�شدة �لقوية، �لتي ت�شبب عند �لبع�س 

حتى �نخفا�س م�شتوى �شغط �لدم".
�لدم لفرتة ق�شرية.  د�ئم لرتفاع م�شتوى �شغط  تاأثري  له، يوجد  ووفقا 
وميكن مالحظة ذلك بقيا�س �ل�شغط قبل تناول �لقهوة، وبعد 2.0-0.5 
�لأف�شل  فمن  زئ��ب��ق،  ملليمرت   10-5 �ل��ف��رق  �أن  ف���اإذ� ظهر  ب��ع��ده.  �شاعة 

�لتخلي عن تناول �لقهوة و��شتبد�لها بال�شاي �لأخ�شر.
�ل��دم عدم  �رت��ف��اع م�شتوى �شغط  "يجب على كل من يعاين من  وي��ق��ول، 
يعجبهم  ك��ان  و�إذ�  �لقهوة.  وت��ن��اول  �لبدين  �لن�شاط  ممار�شة  بني  �جلمع 

مذ�ق �لقهوة فعليهم تناول م�شروب �لقهوة �خلايل من �لكافيني".

؟  نوبل  بجائزة  فاز  من  اأول  • من 
-هو جني هرني دونانت موؤ�ش�س جمعية �ل�شليب �لأحمر وكانت عام 

ه�  1901
؟ العامل  يف  حيوان  حديقة  اأول  اأقيمت  • اأين 

- كانت يف �ل�شني و�أن�شاأها �مللك �شو يف �لقرن �لثاين ع�شر قبل �مليالد
�ضندوي�س؟ كلمة  ابتدع  من  اأول  هو  • من 

-هو �لكونت د� �شندوي�س
؟ اهلل  بوحدانية  اآمن  م�ضري  فرعون  اأول  • من 

-هو �إخناتون زوج نفرتيتي و�ل�شقيق �لأكرب لتوت عنخ �أمون

�أقل  يف  نف�شه  ي��وؤذي  �أن  بدون  حاد  �شكني  حافة  طول  على  يزحف  �أن  ي�شتطيع  �حللزون  �أن  تعلم  هل   •
�شيء. يف �حلقيقة �حللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة. فهو ل ي�شيع، فلديه فطرة تر�شده بالعودة �إىل 
خمبئه مهما جتول بعيد�ً، ومع �أن �حللزون قد يزن �أقل من 15 غ، فهو ي�شتطيع �أن يجر خلفه وزناً قد ي�شل 
450 غ. و�حللزون �لذي يعي�س يف �ل�شدفة له ج�شم يتالءم مع لفة �ل�شدفة، وله ع�شالت  �إىل �أكرث من 
�إ�شافية عندما يكون  قوية متكنه من جر ج�شمه بكامله د�خل �ل�شدفة عندما يحيق به �خلطر. وكوقاية 

�جل�شم يف �ل�شدفة، هناك قر�س قرين عند �لطرف يغلق �لفتحة باإحكام. 
خالل  ين�شط  �أنه  فمعلوم  �لفاأر،  هو  �أ�شهر  �شتة  وي�شتيقظ  �أ�شهر  �شتة  ينام  �لذي  �حليو�ن  �أن  تعلم  •  هل 
�لأر���س حيث يرقد فيه  �إىل خمبئه حتت  ي��اأوي  �ل�شتاء فاإنه  �ل�شيف لياًل نهار�ً. وعند جميء ف�شل  ف�شل 

حتى �نق�شاء ف�شل �ل�شتاء. 
�شرعته  تبلغ  حيث  �ل�شقر  هو  �ملخلوقات  و�أ�شرع  �لفهد  هو  �لأر�س  على  �حليو�نات  �أ�شرع  �أن  تعلم  • هل 

�أثناء �نق�شا�شه على فري�شته من �جلو حو�يل 360 كلم يف �ل�شاعة. 
 21 �إىل  ي�شل طولها  و�أن منها من  �لأفاعي،  نوع خمتلف من   2000 �أكرث من  �لعامل  �أن يف  تعلم  • هل 
مرت�ً وت�شمى هذه �لأفعى )�لأناكندة( وهي تعي�س يف �أمريكا �جلنوبية، وهناك حية هي �لأق��وى يف �لعامل 
�أمتار، وهي تعي�س يف �أمريكا �لو�شطى و�جلنوبية،   5 �أن طولها ل يتجاوز  �أفعى )�لبو� �ملفرت�شة( مع  وهي 
وكذلك هناك �أفعى �لكوبر� �خلطرية و�حلية ذ�ت �لأجر��س �ملا�شية �لظهر �لتي تعترب �أثقل �لأفاعي �ل�شامة 

ال�شفدع ال�شجاع
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فوائد الربوكلي 

�أو�شح �لدكتور مرو�ن �شامل، �ل�شيديل و�لباحث يف �لدو�ء، جامعة �لقاهرة، 
�إذ� كنت تعاين من  �أن �لربوكلي له فو�ئد خفية كثرية، فالربوكلى مفيد 
�أقوى  م��ن  �ل��ربوك��ل��ي  �إن  حيث  �حل��دي��د،  بنق�س  متعلقة  �شحية  م�شكلة 
�خل�شر�و�ت �لتي حتتوي على ن�شب حديد عالية، كما ين�شح به لالأطفال 
يعزز  فهو  �لطعام  �أن��و�ع  عزوفا عن جميع  يعانون  �لذين  �ل�شهية،  فاقدي 

�شهيتهم وميدهم بالعنا�شر.
على  �حلر�س  عليهم  �حلو�مل  �لن�شاء  �أن  مو�شحا  م��رو�ن  �لدكتور  وتابع 
و�لقولون، لأنه  �ملعدة و�لثنى ع�شر  �لربوكلي، كذلك مر�شى قرح  تناول 
عن  �مل�شئول  بالفو�شفور  غني  وكذلك  �لأم��ع��اء،  وه��دوء  �لتئام  على  �شاعد 
�إمتام �لعمليات �حليوية د�خل �جل�شم وفيتامني "�أ" �ملفيد للب�شرة و�جللد 

وغني بفيتامني ك �مل�شاد للنزيف، و�أي�شا غني بالزنك.

جل�شت �شي �شوجن تبكي �باها �ملري�س يف د�رهما �جلميلة �ملطلة على �لنهري �ل�شغري، وكانت مياه �لنهر ت�شري 
ببطء �شديد وكاأنها حزينه حلزن �شي �شوجن، وعندما كان �لنا�س يتو�فدون لالطمئنان على و�لدها �لعجوز 
�لطيب كانت ت�شمع على �ل�شنتهم كلمات تعني �نه لي�س هناك �مل يف �ل�شفاء وق�شت ليايل طويلة على هذ� 
�حلال. �ياما مرت قبل �ن ت�شل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب �ن تر�ها وعندما �قبلت عليها �شي �شوجن قالت 
�لعجوز : �يتها �جلميلة هل تريدين لو�لدك �ن ي�شفى ويعي�س و�شط �لنا�س حكيما طليق �لل�شان و�حلكمة كما 
كان؟.. فقالت : بالطبع �متنى ذلك.. فقالت �لعجوز : ح�شنا، ما عليك غري �ن تتزوجي �لثعبان ملك �جلبل، �نه 

يقف �شاخما �على �لقمة و�ذ� ح�شرت �لليلة يف �ل�شماء ليتم زو�جكما معا �شي�شفى و�لدك يف �حلال.
 جل�شت �شي �شوجن حزينة تبكي حالها وتقول: ح�شنا �ن حياه �بي ت�شاوي �لكثري و�شاأتزوج �لثعبان ليعي�س �بي.. 
ف�شمعت مربيتها قولها وتناقلته مع ��شدقاءها حتى و�شل �خلرب �إىل و�لدها �لذي قال: �ن فعلت ذلك فلن 

�قبل �لعي�س من بعدك.. ولكن �شي �شوجن قالت: لقد وعدت يا �بي و�شاأيف بوعدي.
��شتطاعته وقال  �ن يحميها قدر  ل�شي �شوجن، وقد قرر  �لويف  �ل�شديق  �ل�شفدع ر�شيق   حزن �جلميع خا�شة 
�على �جلبل، وهناك  �إىل  ت�شللت �شي �شوجن يف طريقها  �لليل  ف��د�ًء  ل�شي �شوجن، وعندما جاء  لنف�شه حياتي 
وجدت �لعجوز �لتي رحبت بها و�بدى �لثعبان �شعادته و�مر �لعجوز �ن تفك �شحرها عن و�لد �شي �شوجن يف 
�حلال.. ثم مد ر�أ�شه �لكبري وحمل عليها �شي �شوجن لي�شعها يف غرفته �لكبرية �لو��شعة وذهب ليتناول وجبه 
�شهية تاركا �ياها يف رعب كبري.  يف هذه �لثناء قفز �ل�شفدع م�شرعا �إىل فم �لثعبان �ملفتوح وب��د�أ يف �حلال 
ينتفخ وينتفخ بقوة كبرية ويزد�د حجمه حتى ��شبح مثل كرة خ�شر�ء عمالقه �ختنق ب�شببها �لثعبان �لذي 
�ملقاومة تنهار حتى كادت حركته �ن ت�شكن حني  كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه جتحظان وقدرته على 
حدث �نفجار �شخم رهيب جعل حو�ئط �لق�شر تتد�عى فانت�شبت �شي �شوجن و�قفه وهربت م�شرعة قبل �ن 
ينهار �لق�شر عليها وعندما �بتعدت ��شبح �لق�شر كومة من �حلجارة، ففرت �إىل ق�شر و�لدها لتجده يف ��شد 
�ل�شحة و�لعافية و�حل��زن، لكنه عندما ر�آها �شمها حل�شنه لتعود �ليه �شعادته وروح��ه، لكنها مل تعرف ماذ� 
�يام كان هناك متثال �شخما ل�شفدع �خ�شر  �لطيبة، وبعد عدة  �ن �خربتها مربيتها  حدث لر�شيف �ل بعد 

جميل ينت�شب يف �شاحة ق�شر �شي �شوجن.

�أعلن �لدكتور �إيغور �أزناوؤريان، �أخ�شائي طب �لعيون، �أن ��شتخد�م �لهاتف 
�لذكي و�لكمبيوتر ب�شورة م�شتمرة ي�شر مبنظومة �ملناعة، ويو�شح كيف 

نتجنب هذ� �لتاثري �ل�شلبي.
وي�شري �لأخ�شائي يف حديث لر�ديو "�شبوتنيك"، �إىل �أن �لفريو�شات ميكنها 
�ل�شتخد�م  فاإن  لذلك  للعني.  �ملخاطي  �لغ�شاء  �إىل �جل�شم عرب  �لدخول 
�لذكي ي�شبب عادة حدوث متالزمة جفاف  �لهاتف  �أو  �ملطّول للكمبيوتر 

�لعني لدى �ل�شخ�س.
وي�شيف مو�شحا، تعني متالزمة جفاف �لعني، �أن �لغدد �لدمعية ل تفرز 

�لكمية �لالزمة من �لرطوبة، ما يوؤثر �شلبا يف �لعني.
�إف���ر�ز  �ل��دم��ع��ي��ة يف  �ل��غ��دد  �ل��ع��ني، تن�شط  "عندما جت��ف ق��رن��ي��ة  وي��ق��ول، 
�لدموع، وي�شاعد �لرتمي�س على ترطيب �لعيون. وعندما ننظر �إىل �شا�شة 
ما مكتوب  نقر�أ  بل  �لعينني  نرم�س  فاإننا ل  �لذكي  �لهاتف  �أو  �لكمبيوتر 

�أو نلعب �أو نكتب، وخالل ذلك جتف �لعينان، ولكننا ل نهتم بذلك، وهذ� 
يوؤدي يف �لنهاية �إىل حدوث متالزمة جفاف �لعني".

م�شتوى  �نخفا�س  يف  �لعني،  جفاف  متالزمة  خطورة  "تكمن  وي�شيف، 
�ملناعة �ملحلية. �أي �أن جميع �مليكروبات �ملوجودة يف �لهو�ء ميكن �أن تدخل 
�لعني،  جفاف  متالزمة  نتيجة  �ملناعة  �نخفا�س  ظ��روف  ويف  �لعني.  �إىل 
لذلك  �لفريو�شية".  فيها  مبا  خمتلفة  بعدوى  �لإ�شابة  �حتمالت  ت��زد�د 
بهذه  �لإ�شابة  لتجنب  �لعني  لرتطيب  خا�شة  قطر�ت  با�شتخد�م  ين�شح 

�ملتالزمة.
ويقول، "بالطبع من �خلطاأ �لطلب من �ل�شخ�س تقليل �لنظر �إىل �شا�شة 
�لكمبيوتر �أو �لهاتف �لذكي، لأنه لن ي�شتجيب. لذلك فاإن �أف�شل طريقة 
هي ��شتخد�م قطر�ت ترطيب �لعني، �لتي بالطبع ل ميكن �أن حتل حمل 

�لغدد �لدمعية، ولكنه �إجر�ء وقائي لدعم �شحة �لعينني".

�لهو�تف �لذكية رمبا تخف�ض �ملناعة!

ال�ضياح ي�ضتمتعون بالنظر اإىل برج اإيفل يف ميدان تروكاديرو يف يوم دافئ وم�ضم�س يف باري�س. رويرتز


