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عالج جديد قيد التطوير ملر�سى ال�سكري
�إىل  �لأ�سرت�لية  مونا�ش  جامعة  يف  �أج��ري��ت  جديدة  �أب��ح��اث  تو�سلت 
وهي  للبنكريا�ش،  �جلذعية  �خل��اي��ا  يف  �لأن�سولني  لتجديد  م�سار 
خطوة متقدمة كبرية نحو عاج جديد ملر�ش �ل�سكري من �لنوعني 

�لأول و�لثاين.
ب��ا���س��ت��خ��د�م خ��اي��ا ج��ذع��ي��ة لبنكريا�ش م��ن متربع  �ل��ب��اح��ث��ون  وق���ام 
مري�ش مبر�ش �ل�سكري من �لنوع1، و�أع��ادو� تن�سيطها ب�سكل فّعال 

لت�سبح منتجة لاأن�سولني وت�سبه وظيفياً خايا بيتا.
�أحد  �لبحث  فريق  ��ستخدم  �إك�سربي�ش"،  "ميديكال  موقع  وبح�سب 
لكنه غري  �لأم��ري��ك��ي��ة،  و�ل����دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  �إد�رة  م��ن  �ملعتمدة  �لأدوي����ة 

مرّخ�ش لعاج �ل�سكري، ما يتطّلب مزيد�ً من �لبحث و�لتجارب.
�ملنتجة  بيتا  خايا  ��ستبد�ل  على  �جلديد  �لعاجي  �لنهج  ويعتمد 
لاأن�سولني و�لتي يتلفها مر�ش �ل�سكري، لتحل حملها خايا �أخرى 

موّلدة لاأن�سولني بعد تن�سيطها.
ويعتقد �أن هذه �خلطوة �لبحثية �ستقود قريباً �إىل عاج جديد لل�سكري 
�لتالف. وقاد  �لبنكريا�ش  ينتجه  �ل��ذي ل  �لأن�سولني  ب��دًل من حقن 
�لأبحاث جمموعة من خرب�ء مر�ش �ل�سكري، باإ�سر�ف �لربوفي�سور 
�سام �لأ�سطا، و�لدكتور كيث �حل�سني، و�لدكتور �إي�سانت كور�نا. وقال 
�لأ�سطا: "�إن �لتطور�ت يف علم �لور�ثة ملر�ش �ل�سكري �أدت �إىل فهم 

�أكرب، ومعها جتدد �لهتمام بتطوير عاجات حمتملة".

ماذا يحدث لو تخليت عن منبه الهاتف يف اال�ستيقاظ؟
�إن هاتفك �ليوم يفعل كل �سيء، ومن �سمن ذلك �أنه يخربك بالوقت 
ويوقظك من نومك �لعميق، وهذ� يف نظر كثريين �أمر ر�ئع لأنه ل 

ي�سيع عليهم �ملو�عيد، لكن لهذ� �لأمر جو�نب �سلبية وفقا لآخرين.
وذكرت �ل�سحفية يف �سبكة "�سي �إن �إن" �لأمريكية، جي�سيكا بومبو�ش، 
�أنها كانت تق�سي �ساعتني و56 دقيقة يوميا على �لهاتف �لذكي، قبل 
�أن جتلب �ل�ساعة �لتناظرية، �لآلة �لتقليدية �لتي كانت و�سيلة �لتنبيه 
�خلا�سة بها قبل �لهو�تف �لذكية. ومن �لأ�سباب �لتي دفعت جي�سيكا 
�إىل �لعودة �إىل �ل�ساعة �لكا�سيكية هو �أنها مثا بينما كانت حتاول 
�لنقر على "�لغفوة" طمعا يف مزيد من �ساعات �لنوم، كانت ت�سطدم 
درد�سات  مثل  هاتفها،  �سا�سة  على  ترت�كم  �لتي  �لكثرية  بالتنبيهات 
"و�ت�ساب"،  تطبيق  من  ر�سالة  و34  �لأ���س��دق��اء،  مع  �ملا�سية  �لليلة 
�لإلكرتوين.  �لربيد  يف  �لر�سائل  وع�سر�ت  "�إن�ستغر�م"،  وتنبيهات 
لذلك  و�لتوتر،  بالقلق  �لأمريكية  �ل�سحفية  نف�ش  مي��اأ  كله  وه��ذ� 
�لأجو�ء.  هذه  كل  عن  تغنيها  �لتقليدية  �لتناظرية  �ل�ساعة  �أن  ترى 
وقبل 10 �سنو�ت، �ن�سمت جي�سيكا �إىل كثري من �لب�سر �لذين تخلو� 
حادث  بعد  وذل��ك  �آي��ف��ون،  هاتف  منبه  ل�سالح  �لقدمية  �ل�ساعة  عن 
طريفة �نفجرت فيه �ل�ساعة �لتناظرية يف �سندوق �سيارة �أجرة كانت 
ت�ستقلها، مما �أجرب �ل�سيارة حينها على �لتوقف. و�أثارت �لق�سة ذهول 
�آخرين كانو� يف �ل�سيارة و�ساألوها �إن كانت بالفعل ت�ستخدم هذ� �ملنبه، 

و�عتربو� �نها ت�سبه يف قدمها �آلة �لفاك�ش، ون�سحوها مبنبه �آيفون.

نظفي حمرك  الثالجة اإذا توقفت عن التربيد
يعد تنظيف �ملطبخ عمًا منزلياً �أ�سا�سياً، وقد يوؤدي �لف�سل يف تنظيف 
جزء و�حد من �لثاجة �إىل منعها من �لعمل ب�سكل �سحيح. لذ� �إذ� مل 
تعد ثاجتك حتافظ على برودة �لطعام، فقد يكون �لوقت قد حان 
"ماما  �ملنزل  ربة  من  �لن�سيحة  هذه  تاأتي  �لتنظيف.  �أدو�ت  لإخ��ر�ج 
توك  تيك  على  ح�سابها  يف  منزلية  فيديو  مقاطع  تن�سر  �لتي  �إ�ش"، 
�إىل �جلزء  �إذ تو�سي بالتوجه  �أل��ف متابع،   169 �ل��ذي يحتوي على 

�خللفي من �لثاجة، وتنظيف �ملحرك من �لغبار ب�سكل جيد.
وتظهر ماما �إ�ش يف مقطع �لفيديو وهي مت�سك باملكن�سة �لكهربائية 
وتنظف طبقات �لغبار �ملرت�كمة على ملفات �ملحرك، و�لتي �نت�سرت 
قبل  �ل�ستعد�د جيد�ً  "عليك  �إ���ش:  �ملطبخ. وتقول ماما  �أر�سية  على 
�لقيام بهذه �ملهمة بنف�سك، با�ستخد�م مكن�سة كهربائية �أو علبة �لهو�ء 
�مل�سغوط. �أن�سح بارتد�ء كمامة جيدة للحماية من �لغبار، و�حلر�ش 
على عدم �لإ�سر�ر باملحرك �أثناء تنظيفه". و�أكدت "ماما �إ�ش" على 
�أن �حليلة جنحت ب�سكل مذهل، و��ستعادت �لثاجة قدرتها �ل�سابقة 
 4 مب��ق��د�ر  حر�رتها  درج��ت  �نخف�ست  �إذ  جيد،  ب�سكل  �لتربيد  على 

درجات مئوية، وفق ما نقلت �سحيفة ذ�ت �سن �لربيطانية.  
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كاكيت�سوجي تقنية غري 
مرئية الإ�سالح املالب�س

يعني م�سطلح كاكيت�سوجي حرفيا "�لإ�ساح غري �ملرئي" باللغة �ليابانية، 
ل  �ل��ذي  �حل��د  �إىل  �لتالف  �لقما�ش  �إ���س��اح  تت�سمن  مده�سة  تقنية  ه��ي 

ميكنك فيه حتى معرفة �أنه قد تعر�ش للتلف.
ونظر�ً لأن �ملو�سة �ل�سريعة �أ�سبحت �أكرث �سيوعاً من �أي وقت م�سى، فاإن 
�إ�ساح �ملاب�ش مل يعد �سرورياً كما كان من قبل. فاإذ� تلف �أحد جو�ربك 
فهي  جديد،  زوج  على  و�حل�سول  �ملهمات  �سلة  يف  رميه  �سوى  عليك  ما 
�أي قطعة ماب�ش  �ل�سيء نف�سه على  رخي�سة ومتوفرة ب�سهولة. وينطبق 

تقريباً، لذ� فاإن �إ�ساح �لقما�ش بالإبرة و�خليط حرفة تختفي ببطء.
�سيء مميز  يت�سرر  ماذ� يحدث عندما  �ملاب�ش �خلا�سة؟  ماذ� عن  ولكن 
وعزيز على قلوبنا؟ هنا ياأتي دور فن كاكيت�سوجي �ل�سحري. و كما يوحي 
�ل�سم، فاإن تقنية �إ�ساح �لقما�ش �لفريدة هذه تدور حول �إ�ساح �لتلف 
مثل �لثقوب يف �لن�سيج �أو �خليوط �ملمزقة ب�سدة بحيث يبدو �لثوب جيد�ً 
هناك  ولكن  ت�سديقه،  ي�سعب  ل��درج��ة  ج��ي��د�ً  �لأم���ر  يبدو  �جل��دي��د.  مثل 
�لكثري من �للقطات �ملتاحة عرب �لإنرتنت �لتي توثق هذ� �لإجر�ء و�لنتائج 

�ملذهلة.
ملحطة  كاكيت�سوجي  �ل���  ع��ن  �إخ��ب��اري  تقرير  �نت�سر  ���س��ن��و�ت،  ب�سع  قبل  و 
�لتلفزيون �لكورية �جلنوبية SBS ور كز على عمل �حلريف �لياباين تاكاو 
مات�سوموتو، �لذي كان ي�ستخدم هذه �لتقنية لرتميم �ملاب�ش لأكرث من 

عاماً.    55

درا�سة: الكيبورد اأكرث 
قذارة من مقاعد املرحا�س

خل�ست در��سة �إىل نتائج �سادمة ب�ساأن حجم 
�لتي  �ملفاتيح،  ل��وح��ات  يف  �جل��ر�ث��ي��م  �نت�سار 
ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ك���ث���ريون ل�����س��اع��ات ط��وي��ل��ة يف 
فيها ثاثة  �جلر�ثيم  �أن  �إىل  م�سرية  �ليوم، 
�ملرحا�ش.  �أ�سعاف ما هو موجود يف مقاعد 
تفا�سيلها  ن�����س��رت  �ل��ت��ي  �ل���در�����س���ة،  وذك����رت 
�أن  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة،  ميل"  "ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة 
نف�ش  على  �مل��ع��دل  يف  حتتوي  �ملفاتيح  لوحة 
�جلر�ثيم �ملوجودة يف �سلة �ملهمات باملطبخ، 
�أك��رث ق��ذ�رة من  �أن ف��اأرة �لكمبيوتر  يف حني 
خا�سة  قلقا،  �لنتائج  وتثري  �لباب.  ح�سرية 
على  طويلة  ���س��اع��ات  مي�سون  �مل��وظ��ف��ني  �أن 
عليها.  وي�سربون  وياأكلون  يوميا،  مكاتبهم 
وجرى �أخذ عينات من 10 عنا�سر يف �ملكاتب 
يف �أماكن عدة يف بريطانيا، مبا ي�سمل لوحة 
مقارنتها  عملية  وج���رت  و�ل���ف���اأرة،  �مل��ف��ات��ي��ح 
بالأدو�ت �ملنزلية �ملعروفة بانت�سار �جلر�ثيم 
�لنتائج  �ملر�حي�ش. وبينت  فيها مثل مقاعد 
�ألف   21 يبلغ  �جل��ر�ث��ي��م  ع��دد  متو�سط  �أن 
طاولة  على  مربعة  بو�سة  ك��ل  يف  ج��رث��وم��ة 
�ملفاتيح  لوحة  يف  �لعدد  و�سل  بينما  �ملكتب، 
مربعة.  بو�سة  ك��ل  يف  3295جرثومة  �إىل 
1676 ج��رث��وم��ة، يف  و�ح��ت��وت �ل��ف��اأرة على 
�أك��رث من  على  باملكتب  �لهاتف  �حتوى  حني 

جرثومة. �ألف   25

ماذا تاأكل وت�سرب اأثناء 
الطق�س احلار لفقدان الوزن؟ �ص 23

�لزجنبيل �ساي   .1
ُيعرف �سنع �ل�ساي بالزجنبيل باأنه �أحد �أ�سح �أنو�ع �ل�ساي 

�لتي ميكن �سربها.
"�لزجنبيل  �إن  بي�ست  تري�ستا  �لتغذية  �خت�سا�سية  تقول 
فريد من نوعه لفقد�ن �لوزن لأنه يحتوي على م�ساد�ت 
�جل�سم.  يف  �حل��رة  �جل��ذور  تلف  تقليل  ت�ساعد  لاأك�سدة 
�لإجهاد  زي���ادة  �إىل  ي���وؤدي  �ل���ذي  �ل�سرر  تقليل  وب��ال��ت��ايل 
نتيجة  �ل�سمنة  تفاقم  ي�سبب  �أن  ميكن  �ل��ذي  �لتاأك�سدي 

لنخفا�ش �لتمثيل �لغذ�ئي و�لطاقة".

�أ�سود �ساي   .2
من  �لعديد  يف  كا�سيكي  م�سروب  هو  �لأ���س��ود  �ل�ساي  �إن 
�لثقافات �ملختلفة. ل يحتوي فقط على م�ستويات مفيدة 
ا بالعنا�سر �لغذ�ئية �ملفيدة  من �لكافيني، ولكنه يعج �أي�سً

لتعزيز عملية �لتمثيل �لغذ�ئي.
�ل�ساي  �إن  ك��وم��وف��ا  ن��ات��ايل  �ل��ت��غ��ذي��ة  �خت�سا�سية  ت��ق��ول 
�لأ�سود يكون "عادة مليئا بالفافونات، �لتي �أظهرت قدرة 
�لوزن  فقد�ن  ودعم  �لغذ�ئي  �لتمثيل  عملية  ت�سريع  على 
�أو حرق  من خال دعم حرق �ل�سعر�ت �حلر�رية �لز�ئدة 

�لدهون يف �جل�سم.
ميكن �أن يح�سن �لكافيني �ملوجود يف �ل�ساي �لأ�سود عملية 
�لتمثيل �لغذ�ئي، خا�سة عند تناوله يف �ل�سباح، وميكن �أن 

ا يف تنظيم موؤ�سر كتلة �جل�سم �لإجمايل". ي�ساعد �أي�سً

�ملات�سا �ساي   .3
تعني مات�سا باللغة �ليابانية م�سحوق �ل�ساي و�ساي مات�سا 
هو �سائع من �ل�ساي �لأخ�سر ي�ستهر بتوفريه للكثري من 

�لفو�ئد �ل�سحية.
�لكافيني  على  يحتوي  �ملات�سا  "�ساي  �إن  ك��وم��وف��ا  ت��ق��ول 

وم�ساد�ت �لأك�سدة وخ�سائ�ش م�سادة لالتهابات.
�أن ت���ن���اول ك���وب م���ن ���س��اي �مل��ات�����س��ا ق��ب��ل ممار�سة  وت��ب��ني 
�لتمرينات �لريا�سية يعزز عملية �لتمثيل �لغذ�ئي و�أك�سدة 
�لدهون، مما ي�ساعد يف �إنقا�ش �لوزن. �إن �أك�سدة �لدهون 
�أو يحرق بها دهون  �لتي ي�ستخدمها �جل�سم  هي �لوترية 

�جل�سم، و�ملعدل �لأعلى يعني زيادة فقد�ن �لوزن".

�أخ�سر �ساي   .4
�أحد  وهو  �لغذ�ئي  �لتمثيل  عملية  �لأخ�سر  �ل�ساي  يعزز 

�أكرث �خليار�ت �سيوًعا بني حمبي �حت�ساء �ل�ساي.
�ل�ساي  �أهمية  �إن  �لتغذية،  خ��ب��رية  �سيث،  ف��ان��د�ن��ا  ت��ق��ول 
ويرتبط  �لأك�سدة  "غني مب�ساد�ت  �أنه  تكمن يف  �لأخ�سر 
ب�سكل �إيجابي بفقد�ن �لدهون و�إنقا�ش �لوزن. �إنه حممل 
زي��ادة حرق  ت�ساعد يف  �أنها  �لتي ثبت  �لأك�سدة،  مب�ساد�ت 

�لدهون، خا�سة �أثناء ممار�سة �لريا�سة".

�ل�سيني �ل�ساي   .5
�أو  �أول��ون��غ د�ئ��ًم��ا بديًا ر�ئ��ًع��ا لل�ساي �لأ���س��ود  يعترب �ساي 
ا على م�ساد�ت �لأك�سدة �ملفيدة يف  �لأخ�سر ويحتوي �أي�سً

�مل�ساعدة يف �إنقا�ش �لوزن.
بتعزيز  �رتبط  �لأ���س��ود  �ل�سيني  "�ل�ساي  �أن  �سيث  تو�سح 
فقد�ن �لوزن من خال حت�سني طريقة �لتمثيل �لغذ�ئي 

للدهون يف �جل�سم.
وتو�سلت در��سة، �أُجريت يف عام 2009، �إىل �أن �أكرث من 
64-٪66 من �مل�ساركني يعانون من �ل�سمنة و�لوزن �لز�ئد 
يف در��سة ��ستمرت �ستة �أ�سابيع �أثناء �سرب 8 غر�مات من 
�ساي �أولونغ يومًيا فقدو� �ملزيد �لوزن باملقارنة مع من مل 

يحت�سونه".

�ملرميية �ساي   .6
�لغذ�ئي  �لتمثيل  حت�سني  يف  ي��رغ��ب  �ل�سخ�ش  ك���ان  �إذ� 
�ملرميية  �ساي  فاإن  �لكافيني،  تناول  دون  �ل�ساي  و�حت�ساء 

ميكن �أن يكون �أحد �أف�سل �لرت�سيحات.
�ساي  هو  �ملرميية،  �أو  �لرويبو�ش،  �ساي  "�إن  �سيث:  تقول 
�لأ�سبالثني.  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  �إف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  م��ن  ع�سبي 
�لغذ�ئي  �لتمثيل  زي���ادة  يف  �ل���س��ب��الث��ني  م��رك��ب  ي�ساعد 
لل�سكر و�لدهون. ولكن يحتاج �لأمر مزيد من �لدر��سات 

و�لأبحاث للتاأكد من دقة �لنتائج".

اأوميكرون اأكرث خطرًا 
على مر�سى �سغط الدم

�أظ��ه��رت در����س��ة ج��دي��دة �أن �رتفاع 
���س��غ��ط �ل����دم ي�����س��اع��ف م���ن خطر 
�ل�ست�سفاء �ملرتبط بعدوى متغري 
�لأ�سخا�ش  لدى  حتى  �أوميكرون، 
�لذين مت تطعيمهم وح�سلو� على 

جرعات معّززة.
و�أجريت �لدر��سة يف معهد �سميدت 
هذ�  �إن  وقالت  بنيويورك،  للقلب 
عدوى  ين�سر  �ل��ف��ريو���س��ي  �مل��ت��غ��ري 
ط��ف��ي��ف��ة �لأع�����ر�������ش ع�������ادة، لكن 
�رتفاع �سغط  خطره على مر�سى 

�لدم ل ينبغي �ل�ستهانة به.
ن�سرتها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  وب��ح�����س��ب 
تعترب  "هايربتن�سن"،  دوري�������ة 
�ل��وق��اي��ة م��ن �ل���ع���دوى �أم�����ر�ً بالغ 
�لأهمية لدى مر�سى �سغط �لدم.

�سجات  على  �ل��در����س��ة  و�عتمدت 
خال  �سيناي  ���س��ي��د�ر-  م�ست�سفى 
-كانون  دي�سمرب  �أول  بني  �لفرتة 
-ني�سان  �إبريل  و20   2021 �أول 

.2022
ووجدت �لدر��سة �أن حالت �رتفاع 
�سغط �لدم �ملزمنة ترتبط بنتائج 
�أ�سو�ً فيما يتعّلق بالإ�سابة مبتغري 
�ل�سائدة  �لطفرة  وهو  �أوميكرون، 

حتى �لآن من فريو�ش كورونا.

موجة حّر �سديدة 
ت�سرب ال�سني 

كانت مدن يف �أنحاء �ل�سني  �أم�ش 
ت���اأه���ب ق�سوى  ح��ال��ة  �لث���ن���ني يف 
ب�����س��ب��ب م���وج���ة �حل����ر ف��ي��م��ا طلب 
�لأ�سخا�ش  م��اي��ني  ع�����س��ر�ت  م��ن 
درجات  و�أدت  منازلهم  يف  �ل��ب��ق��اء 
حر�رة قيا�سية �إىل �إجهاد �إمد�د�ت 

�لطاقة.
و�سربت موجات حر �سديد وقاتل 
�لعامل  م����ن  ���س��ا���س��ع��ة  م�������س���اح���ات 
ي �لأ���س��ه��ر �لأخ�����رية، م��ن �أوروب����ا 
�لغربية يف متوز-يوليو �إىل �لهند 

بني �آذ�ر-مار�ش وني�سان-�أبريل.
�ل����ظ����روف  �إن  �ل���ع���ل���م���اء  وي����ق����ول 
�أكرث  �أ�سبحت  �لق�سوى  �ملناخية 
ومن  �مل���ن���اخ،  ت��غ��ري  ب�سبب  ت���و�ت���ر� 
�أن تزد�د �سدة مع ��ستمر�ر  �ملرجح 

�رتفاع درجات �حلر�رة �لعاملية.
مو��سم  �أك������رث  �ل�������س���ني  وت�����س��ه��د 

�ل�سيف حر� على �لإطاق.
وفوجيان،  ت�سجيانغ  مقاطعَتي  يف 
بلغت �حلر�رة �أكرث من 41 درجة 
مئوية خال عطلة نهاية �لأ�سبوع، 
وهي �لأعلى ت�سجلها �ملدينتان على 

�لإطاق.

اأف�سل 6 اأنواع من ال�ساي حلرق الدهون وفقدان الوزن

التمثيل  دور  اإىل  اأح��ي��اًن��ا  احل��دي��ث  يتطرق 
وخا�صة  اأف�صل،  �صحة  على  للحفاظ  الغذائي 
فقدان  ح��ول  تتمحور  التي  امل��ح��ادث��ات  تلك 
 Eat This موقع  ن�صره  ما  وبح�صب  ال���وزن. 
Not That، فاإن التمثيل الغذائي هو كيفية 
ا�صتخدام اجل�صم ملا مت تناوله من طعام و�صراب 
الأي�ض  فاإذا كان  اإىل طاقة.  اأجل حتويله  من 

ب�صرعة  الطاقة  يحرق  اجل�صم  فاإن  اأ�صرع، 
يف  ي�صاعد  اأن  ميكن  اأم��ر  وهو  اأك��ر، 

اإنقا�ض الوزن ب�صكل �صحي.
ينطوي فقدان الوزن وتعزيز التمثيل 

الغذائي على اأكرث من جمرد نوع معني من 
عنا�صر  هناك  ف��اإن  ال�صراب،  اأو  الطعام 
حتقيق  يف  ت�صاهم  اأن  ميكن  تناولها  عند 
الغذائية  العنا�صر  على  بناًء  الأه��داف 
مثل  حتملها،  التي  الأك�صدة  وم�صادات 

اأنواع معينة من ال�صاي كما يلي:

�لعاج باملو�سيقى هو نظام علمي يتم توجيهه باملمار�سة، ي�ستخدم يف �لعاج 
�لنف�سي لاأطفال و�ملر�هقني، �أو يف طرق تدري�ش �لأ�ساليب �لعاجية، �أو عند 

�لتعامل مع مر�سى �خلرف.
وهناك �سبع جامعات تقوم بتدري�ش �لعاج باملو�سيقى يف خمتلف �أنحاء �أملانيا، 

وفقاً لبيانات �جلمعية �لأملانية للعاج باملو�سيقى.
يعمل  �لتي  �لطريقة  �أن  تو�سي،  جريهارد  بربلني  �لنف�سي  �لطبيب  ويو�سح 
�أريكة ت�سدر نغمات �سوتية، وميت�ش  �ملري�ش على  ي�ستلقي  �أن  تتمثل يف  بها 
�ملو�سيقية مبا�سرة، عن طريق �لذبذبات و�لهتز�ز، كما يعمل  �لأنغام  ج�سمه 
مع مقيا�ش لدرجة �ل�سوت يو�سع على �لبطن، وهو مكان يكون لدى �لنا�ش 

فيه م�ستقبات ذ�ت ح�سا�سية بالغة.
ويقول تو�سي �لذي عمل يف جمال �لعاج بالأ�سو�ت على مد�ر 30 عاماً، �إن 
"�لهتز�ز يوؤدي �إىل �ل�ستمتاع بتجربة �سعيدة حقا، �لأ�سو�ت �أحادية �لوتر لها 
تاأثري من�سجم ب�سكل و��سح، وميكن �أن توؤدي �إىل حت�سني �لح�سا�ش �لأ�سا�سي 

للحياة".
ويقول "�إن حا�سة �ل�سمع لها معنى يفوق ما ندركه، وهذه �خلا�سية تبد�أ مع 

�جلنني د�خل �لرحم، وهذه خربة �ل�سوت تخزن يف ذ�كرة �ملرء".

العالج باملو�سيقى يعزز االآمال 
يف التعايف النف�سي والبدين
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�ش�ؤون حملية

�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان تلتقي الطالبات املبتعثات يف بريطانيا

مب�صاركة املراكز الن�صائية وال�صبابية

انطالق االأ�سبوع الثاين مللتقى ال�سمالية ال�سيفي
مركز العني الن�سائي وفرع �سويحان التابع للمركز ينظمان ور�سا تراثية للخو�س، والتلي، و�سنع االأ�ساور، واالألعاب ال�سعبية، والتلوين والر�سم، وور�سة اإعداد القهوة العربية وال�سنع

•• العني-الفجر:

�إقامتها  �آل نهيان مبقر  ��ست�سافت �ل�سيخة د. �سما بنت حممد بن خالد 
�لربيطانية  �جلامعات  يف  للدر��سة  �لإم��ار�ت��ي��ات  �ملبتعثات  بريطانيا  يف 
�لبكالوريو�ش و�ملاج�ستري و�لدكتور�ة وعقدت معهن لقاء  للح�سول على 
�آل نهيان   وحو�ر� مفتوحا بح�سور �ل�سيخة حمدة بنت حممد بن خليفة 
و�ل�سيخة رو�سة بنت حممد بن خالد �آل نهيان و�ل�سيخة رو�سة بنت نهيان 
بن ز�يد �آل نهيان وذلك �سمن لقاء�ت مع �لقطاعات �ملختلفة من �ملجتمع 
�لإمار�تي، و�لتي حتر�ش د�ئما عليها يف �إطار �لتو��سل �لد�ئم بينها وبني 

�لباحثني عن �ملعرفة.
بد�أت �ل�سيخة �سما �حلو�ر مع �لطالبات �ملبتعثات قائلة: "�سعيدة بوجودي 
�ليوم وعودتي للقاء بكم يف ظل متغري�ت كثرية حدثت يف �لعامل  معكن 
�لقليلة  �ل�سنو�ت  خ��ال  ت��غ��ري�ت  �لإم����ار�ت  و�حلبيب  �ل��غ��ايل  وطننا  ويف 

�ملا�سية ت�سببت فيها �جلائحة �لتي ن�ستطيع �أن نقول �أنها �حلمد هلل ذهبت 
ناجتة  وتغري�ت  �لإن�سانية،  ومكت�سباتنا  حلياتنا  تهديدها  من  وتخل�سنا 
توؤثر  كبرية،  تكنولوجية  وحت��ولت  �أزم���ات  من  �لعامل  ح��ول  يحدث  عما 
ب�سورة مبا�سرة على حياتنا �ليومية، وعلى مقدر�تنا كاإمار�تيني وكجزء 
من �حل�سارة �لإن�سانية.. و�أهم تغري يف دولتنا �لغالية هو تويل �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان - حفظه �هلل - رئا�سة �لدولة خلفا 
للمغفور له - ب��اإذن �هلل تعاىل - �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان - طيب 
�هلل ثر�ه - و�أ�سارت �سموها �إىل دورهن �لهام يف كونهن و�جهة تعك�ش قيمة 
 ، �حل�سارية  وحد�ثته  �لقيمي  موروثه  بكل  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  وح�سارة 

وكونهن �إحدى ركائز �لقوة �لناعمة لدولة �لإمار�ت حول �لعامل".
ود�ر حو�ر مفتوح بني �ل�سيخة د. �سما وبينهن حول �لكثري من �ملو�سوعات 
، من �أبرزها: حو�ر حول خطاب �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�ش �لدولة – حفظه �هلل - و�لذي وجهه للمو�طنني وللمقيمني 

حيث قالت �سموها: "و�سع �سموه يف هذ� �خلطاب روؤية متكاملة مل�ستقبل 
دولة �لإم��ار�ت �سيا�سيا و�قت�ساديا و�جتماعيا، وتركيز �سموه على ق�سية 
�ملو�رد  وت��ن��وي��ع  �ل�سطناعي  و�ل��ذك��اء  و�لتكنولوجيا  و�ل��ت��ط��ور  �لتعليم 
�لأه��م يف م�ستقبل  �مل��ورد  �أنهن جزء من هذ�  على  و�لرتكيز  �لقت�سادية 

دولة �لإمار�ت .  
كما ناق�ست �ل�سيخة �سما تخ�س�ساتهن �ملختلفة ودور هذه �لتخ�س�سات يف 
ر�سم م�ستقبلهن �ملهني و�مل�ساهمة يف ��ستكمال م�سرية �لوطن، كما تطرقت 
�ل�سيخة عن �أهم �لتحديات �لتي و�جهنت خال �نتقالهن للدر��سة خارج 
�لوطن، وقد عربت �لطالبات عن �متنانهن للدور �لذي تقوم به �ل�سفارة 
�لإمار�تية يف لندن يف تذليل كافة �لعقبات و�لتعامل مع كافة �لتحديات 
�لتي و�جهتهن خال تو�جدهن، كما عربت كل منهن عن �أملها يف حتقيق 
�لعملية لرد �جلميل للوطن ودعم  �مل�سرية  �لنجاح و�لعودة للوطن لبدء 

م�سريته من �أجل م�ستقبل �أكرث تطور� وح�سارة.

�مل��ت�����س��ارع  مرور�  �لتكنولوجي  �لتطور  �حل���و�ر ح��ول  م��ن  ود�ر ج��زء  ه��ذ� 
�لفرتة  "جيم�ش ويب" يف  �لف�سائي  �مل�سبار  �لب�سرية عرب  له  مبا و�سلت 
�أن يكون �لإن�سان  �إمكانية  �لأخ��رية و طرحت �سموها ت�ساوؤل حول ت�سور 
هو �لكائن �لوحيد �لعاقل و�سط هذ� �لكون �لكبري، حيث �أ�سارت �لطالبات 
�أن �لكون ماز�ل مليء بالأ�سر�ر و�لعلم �إ�سارة �إىل �أن �لإن�سان مل نتعرف �إل 
على �لقليل مما يحتويه هذ� �لكون، وتطرق �حلو�ر �إىل �لتطوع و�أهميته 
و�ل��ع��م��ل �لإن�����س��اين و�مل��ج��ت��م��ع��ي، ك��م��ا حت��دث��ت ع��ن �ه��ت��م��ام��ات �لطالبات 
وعي  ت�سكيل  يف  و�أهميتها  �ل��ق��ر�ءة  ح��ول  و�لثقافية  �لفكرية  وميولهن 

�لإن�سان.
�سما   د.  لل�سيخة  �متنانهن  عميق  عن  �لطالبات  ع��ربت  �للقاء  نهاية  ويف 
وتقديرهن �لكبري لل�سيخة حمدة بنت حممد بن خليفة على هذ� �للقاء 
�لذي قدم لهن دفعة كبرية على مو��سلة �لتفوق و�لنجاح من �أجل وطنهن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

•• اأبوظبي-الفجر

مللتقى  �ل��ث��اين  �لأ���س��ب��وع  فعاليات  �أم�����ش  �نطلقت 
�لذي  �ل��ث��اث��ني،  ن�سخته  يف  �ل�سيفي  �ل�سمالية 
�ملر�كز  �لإم�����ار�ت مب�����س��ارك��ة  ت���ر�ث  ن���ادي  ينظمه 
�لن�سائية و�ل�سبابية �لتابعة له، وت�ستمر فعالياته 

حتى �لر�بع من �أغ�سط�ش �ملقبل.
�لفعاليات  م��ن  ع���دد�ً  �سهد  �لأول  �لأ���س��ب��وع  وك��ان 
حيث  و�لطالبات،  �لطاب  من  و��سعة  مب�ساركة 
����س��ت��ق��ب��ل��ت ج���زي���رة �ل�����س��م��ال��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي خال 
�لأ�سبوع �لأول  �أكرث من 380 طالباً من مر�كز 
�نخرطو�  �لذين  و�لوثبة«  و�ل�سمحة،  »�أبوظبي، 
ت��وزع��ت ب��ني جولت  �ل��ت��ي  يف ع��دد م��ن �لأن�سطة 
لتعريفهم  �سانحة  متثل  �لتي  �لرت�ثية  �ل�سفينة 
برت�ث �لبحر يف �لإمار�ت، و�أن�سطة �لهجن حيث 
تلقى �لطاب �سرحاً عن �ملطية و�أج��ز�ء عتادها، 
ت����ر�ث وتاريخ  �لإب�����ل يف  �أه��م��ي��ة  وت���ع���رف���و� ع��ل��ى 
�لإمار�ت، كما تعلمو� �إناختها وقامو� بجولة ركوباً 

عليها باإ�سر�ف �ملدربني �لرت�ثيني �ملخت�سني.
ف��ي��م��ا ت��ع��ل��م �ل���ط���اب ب��ن�����س��اط �ل��ف��رو���س��ي��ة عن 
تاريخ  و�مل��اأث��ور�ت ومكانتها يف  �مل��وروث  �خليل يف 
�لإمار�ت و�لتاريخ �لعربي عامة، وتلقى �لطاب 
�لفرو�سية  ملهار�ت  عملياً  وتطبيقاً  نظرياً  �سرحاً 
�ل�سحيح وتوجيه �خليل  �لركوب  �لأ�سا�سية مثل 

و�ل�سري بها.
�لتي  �ل�سالة  �أن�سطة  على  �ل��ط��اب  ت��ع��رف  كما 
�لرت�ثية  ل��ل��م��ف��رد�ت  م�����س��غ��ر�ً  م��ع��ر���س��اً  مت��ث��ل 
�إذ  �لإم��ار�ت،  تر�ث  نادي  يقيمها  �لتي  و�لأن�سطة 

تدريب  بهدف  وح��ظ��رية  �سعر  بيت  على  حتتوي 
�لتي  بالأماكن  وتعريفهم  �ل�سنع،  على  �لطاب 

ي�ستقبل فيها �ل�سيف. 
فيه  تعلم  بحري  رك��ن  على  �ل�سالة  حتتوي  كما 
باإ�سر�ف  و�لطو��سة  �لغو�ش  �أدو�ت  عن  �لطاب 
�خلبري �لرت�ثي حثبور �لرميثي، وحتتوي كذلك 
على ركن ملركز ز�يد للدر��سات و�لبحوث يعر�ش 
�لرت�ثية  و�لإ������س�����د�ر�ت  �ل��ك��ت��ب  م���ن  جم��م��وع��ة 
و�ل���ت���اري���خ���ي���ة ب���ه���دف ت��ر���س��ي��خ �أه���م���ي���ة �ل���ق���ر�ءة 

و�لتوثيق يف نفو�ش �لطاب.
�أي�ساً جمموعة من  �ل�سالة  �ملعرو�ش يف  و�سمن 
�إد�رة �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سامة بنادي  �إ�سد�ر�ت 

تر�ث �لإمار�ت �ملوجهة للنا�سئة، منها �سا�سل لون 
و�لق�س�ش  و�لإ���س��د�ر�ت  بيئتي،  ووطني  بيئتك، 
وخملوقاتها  �لإم�����ار�ت  يف  بالبيئة  ت��ع��رف  �ل��ت��ي 
وبر�ً، و�أهمية �حلفاظ عليها، كما  �ملختلفة بحر�ً 
توثق  �لتي  �لفوتوغر�فية  لل�سور  يوجد معر�ش 

لعدد من �ملعامل �لرت�ثية يف �لدولة.
�ل�سبابي  �لعني  مركز  نظم  نف�سه،  �لأ���س��ب��وع  ويف 
�لتابع لنادي ت��ر�ث �لإم��ار�ت ع��دد�ً من �لأن�سطة 
�ل�سمالية  م��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  و�ل����زي����ار�ت 
�أك����رث م��ن ث��م��ان��ني طالباً،  �ل�����س��ي��ف��ي، مب�����س��ارك��ة 
�ملركز  ع��ل��ى  ت��ع��رف��و�  ح��ي��ث  �ل���ع���ني  و�ح�����ة  ز�رو� 
�ملحلية،  و�ل��ن��ب��ات��ات  �ل��ف��ل��ج،  وم��ع��ر���ش  �ل��ب��ي��ئ��ي، 

ب��رن��ام��ج �لأ�سبوع  ���س��م��ل  وب��ي��ت �حل��رف��ي��ني. ك��م��ا 
حيث  �مل��وي��ج��ع��ي  ق�����س��ر  �إىل  زي�����ارة  �أي�����س��اً  �لأول 
�لتاريخية،  تعرف �لطاب على �لق�سر و�أهميته 
وزيارة �إىل �ملتاهة، ومم�سى �لرذ�ذ، وزيارة م�ستل 
�أنو�ع  �لطاب على  �لكويتات حيث تعرف  بر�ري 
�لنباتات �لتي ي�سمها �مل�ستل وتعلمو� عن �لزر�عة 

و�لهتمام باملزروعات.
�لأ�سبوع  �ل�سمالية يف ختام  ��ستقبلت جزيرة  كما 
�ملر�كز  ط���ال���ب���ات  م���ن   140 م���ن  �أك�����رث  �لأول 
ومركز  و�ل��ع��ني،  و�ل�سمحة،  »�أب��وظ��ب��ي،  �لن�سائية 
لهن،  ي���وم خم�س�ش  ���س��وي��ح��ان«، يف  ف���رع  �ل��ع��ني 
و�لثقافية  �لرت�ثية  بني  �أن�سطتهن  تنوعت  حيث 

وجولت  �لفرو�سية،  ب��ني  وت��وزع��ت  و�لريا�سية، 
�ل�سفينة �لرت�ثية و�لبا�ش �لبحري �لتي تعرفن 
م���ن خ��ال��ه��ا ع��ل��ى �جل���زي���رة ب��و���س��ف��ه��ا حممية 

طبيعية.
�أن�سطة �ل�سالة �أقيمت عدة ور�ش تر�ثية  و�سمن 
و�ل�سدو،  و�ل��ت��ل��ي،  �مل��غ��زل،  ور���ش  منها  للطالبات 
و�خلو�ش، و�لأكات �ل�سعبية، و�لألعاب �ل�سعبية، 
كما تعرفت �لطالبات على �ملعر�ش �لرت�ثي حيث 
�لتقليدية،  و�لأزي���اء  �لعرو�ش،  زهبة  عن  تعلمن 
و�حلناء، و�لأع�ساب، و�طلعن على �لركن �لبحري 
و�لطو��سة،  �ل��غ��و���ش  �أدو�ت  ع��ل��ى  ت��ع��رف��ن  ح��ي��ث 
ن��ادي تر�ث  �إ���س��د�ر�ت  �إىل تعرفهن على  و�إ�سافة 

�لإمار�ت �لتي ي�سمها ركن مركز ز�يد للدر��سات 
و�لبحوث وركن �إد�رة �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سامة. 
وك���ان���ت �مل���ر�ك���ز �ل��ن�����س��ائ��ي��ة ن��ظ��م��ت �ل��ع��دي��د من 
مقارها،  د�خ���ل  �لأول  �لأ���س��ب��وع  خ��ال  �لأن�سطة 
�ل��ن�����س��ائ��ي ملنت�سباته  �أب��وظ��ب��ي  ن��ظ��م م��رك��ز  ح��ي��ث 
ور�ساً حرفية منها �ل�سدو، و�سف �خلو�ش، و�سنع 
�لبطاقات  وتزيني  �لقطن،  خيوط  من  �لأ���س��اور 
باخلرز، وتزيني �ل�سال بخيوط �ل�سوف، و�سبغ 
و�لقهوة،  �ل�سنع  وور���س��ة  ب��ه،  و�لتعريف  �خلو�ش 

بالإ�سافة �إىل ور�سة �لطهي.
�ملغزل،  ور�ش  �لن�سائي  �ل�سمحة  مركز  نظم  فيما 
و�لر�سم  �ل�سعبية،  و�لأك��ات  و�خلياطة،  و�لتلي، 
�لباهية،  م��ك��ت��ب��ة  �ل��ط��ال��ب��ات  وز�رت  و�ل��ت��ل��وي��ن، 
�ل�سعبية،  �لأم��ث��ال  على  وتعرفن  فيها  وجت��ول��ن 
وم�سمياتها  �ل��ن��خ��ل��ة  وع���ن  �ل���ذه���ب،  وم�����س��م��ي��ات 
وف���و�ئ���ده���ا.  ويف م��رك��ز �ل��ع��ني �ل��ن�����س��ائ��ي وفرع 
�سويحان �لتابع للمركز، نظمت عدة ور�ش تر�ثية 
�سمت �خلو�ش، و�لتلي، و�سنع �لأ�ساور، و�لألعاب 
�ل�سعبية، و�لتلوين و�لر�سم، وور�سة �إعد�د �لقهوة 
�ملعر�ش  يف  جولة  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�ل�سنع،  �لعربية 
و�لزي  �لعرو�ش  زهبة  على  فيها  تعرفن  �لرت�ثي 
ز�رت  كما  �لعربية.  و�لأع�����س��اب  و�حل��ن��اء  �ل�سعبي 
يف  بجولة  وقمن  �ملركزية  ز�ي��د  مكتبة  �لطالبات 
�ملكتبة وتعرفن فيها على خز�ئن �ملعرفة، وح�سرت 
�لطالبات ور�سة �ليوغا �سمن برنامج تكوين من 
�لتعارف  وفقرة  �ملبكرة،  للطفولة  �أبوظبي  هيئة 
و�لدر�ما �لتمثيلية، و�أقيمت م�سابقات للطالبات، 

ومت تبادل �لكتب و�لقر�ءة �حلرة للجميع.

•• اأبوظبي-الفجر

حت��ت رع��اي��ة �ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن ركا�ش 
�لعامري، �لرئي�ش �لفخري لفريق �سكر�ً لعطائك 
�لتطوعي، مت �ختتام �ملرحلة �لأخرية من مبادرة 
�لفجرية،  �إم���ارة  يف   " لعطائك  �سكر�ً  �سقيا   "
بالفجرية وغرفة  " �ملنطقة �حلرة  بالتعاون مع 
جت�����ارة و���س��ن��اع��ة �ل���ف���ج���رية وم��وؤ���س�����س��ة �مل�����و�رد 
مبادرة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��ال��ف��ج��رية،  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�لدكتور  �سعادة  بح�سور  وذلك  �لإيجابية،  �ل��روح 
نادي  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  �ملعيلي  حممد  �سيف 
قائد  �مل��ح��رزي،  خمي�ش  ور�ي��ة  �لعلمي،  �لفجرية 
لتوزيع  �مل��ب��ادرة  تهدف  لعطائك.  �سكر�ً  فر�سان 

�إمار�ت  خمتلف  يف  �لعمال  على  و�لع�سائر  �مل��اء 
�أك��رث من  �ملرحلة  ه��ذه  ��ستهدفت  �ل��دول��ة، حيث 
2500 عامل يف موقعي �ملنطقة �حلرة وم�سرح 
وغرفة جتارة و�سناعة �لفجرية مب�ساركة 160 
متطوعاً، من بينهم فر�سان �لتطوع يف فريق �سكر�ً 
ركا�ش  بن  �سامل  �لدكتور  �ل�سيخ  و�أك��د  لعطائك. 
�لعامري، �أن ختام مبادرة �سقيا �سكر�ً لعطائك يف 
�لتي بذلت  �لكبرية  �إمارة �لفجرية يتّوج �جلهود 
يف �لإعد�د وتهيئة �أف�سل �لظروف لنجاح �ملبادرة 
�لتي تر�سخ �لقيم �ملجتمعية و�ملبادر�ت �لطوعية، 
ل�سيما �أن هذه �ملبادرة تعرب عن �حلب و�لتقدير 
�ل�سيخ خليفة بن  ب��اإذن �هلل  له  للمغفور  و�ل��وف��اء 
�لتجاوب  �إن  ثر�ه".  �هلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د 

و�لأفر�د،  �ملوؤ�س�سات  كافة  من  و�ملتعاظم  �لافت 
�أبناء  من  �لوفاء  قيمة  يعك�ش  �لتطوعية  و�لفرق 
ز�يد �خلري لكل ما يعزز �لقيم �ملجتمعية، وير�سخ 
�لدور �لإيجابي يف �إر�ساء �لقيم �لتكافلية �لر��سخة 
و�لأ�سيلة، ون�سر �لرت�حم يف �ملجتمع، م�سري�ً �إىل 
من  �ملرحلة  ه��ذه  يف  بذلت  �لتي  �لكبرية  �جلهود 
�ملنطقة �حلرة بالفجرية وغرفة جتارة و�سناعة 
بالفجرية.   �لطبيعية  �مل��و�رد  وموؤ�س�سة  �لفجرية 
�سعادة  م���ن  �مل��م��ي��ز  �حل�����س��ور  ن�����س��ك��ر  و�أ�ساف:" 
�لدكتور �سيف حممد �ملعيلي، ومثل هذه �ملبادر�ت 
�ستظل متقدة يف �لذ�كرة وحا�سرة بكل ما حفلت 
به من تعاون وجتاوب وجهود بناءة و�إيجابية كان 
لها �لأثر �لكبري يف تر�سيخ �لوفاء و�لولء للقيادة 

�ملخل�سة من  �جل��ه��ود  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ر���س��ي��دة، 
بقية �جلهات �لأخرى �لد�عمة للمبادرة.

بدوره توجه �سيف �لرحمن �أمري، رئي�ش جمل�ش 
و�لتقدير  بالمتنان  لعطائك  �سكر�ً  فريق  �إد�رة 
للفريق،  �ل��ق��ان��وين  �مل�����س��ت�����س��ار  ع��ل��ي،  ب�����س��ار  �إىل: 
جلنة  رئي�ش  نائب  �حل��م��ادي،  م��رمي  و�لإعامية 
رئي�ش  نائب  �لكندي  وم��رمي  �لتطوعي  �لإع���ام 
�لذي  �لتميز  �أن  �لإب��د�ع و�لبتكار، م�سيفاً  جلنة 
بني  �لت�سامن  قيمة  ي��وؤك��د  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  حققته 
�أفر�د �ملجتمع يف كل ما يعزز �جلهود �لتطوعية، 
لأن  ح���دث  م��ا  قيمة  ي�ست�سعرون  �أن��ه��م  م�سيفاً 

�لرغبة يف �لنجاح كانت هي �لغالبة.
وثمن �لدور �لر�ئد ل�سركاء �لنجاح يف كل �ملر�حل 

�ملا�سية وهم فريق ز�يد �لتطوعي للبحث و�لإنقاذ، 
كليات �لتقنية �لعليا، مبادرة �لروح �لإيجابية من 
�لريا�سي، فريق  �لثقايف  �ملد�م  نادي  �سرطة دبي، 
غاية �لتطوعي، فريق نب�ش �لإمار�ت �لتطوعي، 

�لإم����ار�ت  روؤي���ة  �سبكة  و�لن��ت��م��اء،  �ل���ولء  وثيقة 
للمثلجات،  �ل���ط���رب���و����ش  ب���ك���د�����ش  �لإع����ام����ي����ة، 
�لعاملية  �لقمة  �ل��ع��ني،  م���ز�رع  للمقاولت،  فا�ست 

لا�ست�سار�ت �لقانونية، ومطعم بنت �لنوخذة.

•• العني- الفجر

يف �إطار تعزيز �ل�سر�كة �لعلمية و�لتعاون �لبحثي 
معهد  و  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  ب��ني 
– بوليتكنيك �أبوظبي ،  �لتكنولوجيا �لتطبيقية 
�لتعاون �ل�سرت�تيجي  ُعقد �جتماٌع  لبحث �سبل 
وتطوير �لعمل �لبحثي �لعلمي �مل�سرتك، وتبادل 
�أجيال  خل��دم��ة  �لتعليم  م�سرية  ودع���م  �خل���رب�ت 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل مب���ا ُي���ع���ّزز ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل���دول���ة يف 
�لبحث  ع��رب  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  حتقيق 
�لعلمي �مل�سرتك للعام 2030، وذلك يف جمالت 
�لدر��سات �جلامعّية و�لدر��سات �لعليا و�لتدريب 
��سرت�تيجية  م��ع  ين�سجم  مب��ا  �لأك��ادمي��ي  �ملهني 

حكومة �أبوظبي. 
�لتكنولوجيا  م��ع��ه��د  م��ق��ر  يف  �لج��ت��م��اع  ح�����س��ر 
�أبوظبي،  �إم����ارة  يف   ،  ADpoly �لتطبيقية- 
�ل��دك��ت��ور �أح��م��د م����ر�د، �ل��ن��ائ��ب �مل�����س��ارك للبحث 
�لعلمي بجامعة �لإمار�ت، و�لدكتور �أحمد �لعور، 
�لتطبيقية،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مل��ع��ه��د  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
بوليتكنك  مدير  �لنقبي،  ه��ال  علي  و�ل��دك��ت��ور 
�لهيئات  �أع�ساء  من  �لعمل  وفريق  �أبوظبي،   –

�لتدري�سية و�لبحثية و�لإد�رية من �جلانبني. 
�مل�سارك  �أح��م��د م���ر�د، �لنائب  �ل��دك��ت��ور  و�أو���س��ح  
للبحث �لعلمي خال �للقاء �أن  جامعة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة ت��ع��م��ل ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر على 
�ملوؤ�س�سات  م��ع  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كات  تعزيز 

�ل��دول��ة، عرب  �لوطنية يف  و�مل��ع��اه��د  و�جل��ام��ع��ات 
�ملبادر�ت �لعلمية و�لبحثية �لتي تخدم �ملجتمع ، 
وُتعّزز من روؤية �لقيادة �لر�سيدة لتحقيق �أهد�ف 

�ل�سرت�تيجية �لوطنية �ل�ساملة للعلوم.
�لتي  �ملتاحة  �لفر�ش  �مل�ساركني  مع  و��ستعر�ش   
�ل�سر�كات  لتعزيز هذه  �لإم��ار�ت  تقدمها جامعة 
مر�كزها  خم��ت��ل��ف  ع����رب  و�ل���ع���ل���م���ي���ة،  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
�لتطبيقية،   �لعلمية  و�لتخ�س�سات  �ل��ب��ح��ث��ي��ة، 
�مل�سرتك  �لتعاون  لتفعيل  طريق  خ��ارط��ة  ور���س��م 
�لوطنية  �ل��ك��و�در  لإع����د�د  و�لتطبيقي،  �لبحثي 
�لتعاون  تعزيز  وكيفية  �ملوؤ�س�ستني،  خريجي  من 
مع معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية – بوليتكنيك 

  ADpoly أبوظبي�

وم��ن جهته رّح���ب �ل��دك��ت��ور �أح��م��د �ل��ع��ور، �ملدير 
بامل�ساركني،   �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ملعهد  �لعام 
�لتكنولوجيا  م���ع���ه���د  ح�������ول  �����س����رح����اً  وق����������ّدم 
و�لتطبيقية  �ملهنية  و�لتخ�س�سات  �لتطبيقية، 
�لوطنية  �لكو�در  �إع��د�د  ت�ساهم يف  �لتي  �ملتو�فرة 
يخدم  مب��ا  �لعمل  ���س��وق  �إىل  لان�سمام  �مل��وؤه��ل��ة 
�ل�سرت�تيجية �لوطنية لتعزيز قطاعات �ل�سناعة 
و�لتقنية و�لطاقة، و�لعمل على مو�جهة حتديات 
و�لفنية  �ملهنية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �مل�ستقبل 
�لدكتور علي  ق��ّدم  �ل��دول��ة.  فيما  �لتي حتتاجها 
– �أبوظبي  ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك  م���دي���ر  �ل��ن��ق��ب��ي،  ه����ال 
�مل�ستقبلية  �ل��روؤي��ة  ح��ول  �سامًا  تعريفياً  عر�ساً 
و�أو�سح قائًا:  �ملختلفة  و�لتخ�س�سات و�ملجالت 

بالريادة  لها  م�سهود  جامعة  مع  �ل�سر�كة  �إن   "
�لأكادميية و�سرح علمي عاملي، له �لأثر و�لأهمية 
�لتقني  �أب��وظ��ب��ي  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ع��ه��د  �إط����ار  يف 
�لمار�ت  جامعة  طلبة  وق���در�ت  م��ه��ار�ت  لتعزيز 
تن�ش  �ل�سر�كة  �أن  �إىل  بوليتكنك، م�سري�ً  وطلبة 

على تطوير �ملهار�ت �لبحثية و�لتقنية للطلبة يف 
جمالت �لعلوم �لتطبيقية و�لتكنولوجيا، وكذلك 
�لو�سول  ف��ر���س��ة  �لإم�����ار�ت  ج��ام��ع��ة  مت��ن��ح طلبة 
�لعاملية، و�ل�ستفادة منها يف  ملخترب�ت بوليتكنك 

�لتدريب �لعملي و�لتقني.

برعاية �صامل بن ركا�ض العامري

�سقيا �سكرًا لعطائك تختتم مبادرتها يف الفجرية 2500 عامل

لتعزيز ال�صراكة العلمية والتعاون البحثي

جامعة االإمارات تعقد اجتماعًا مع معهد  التكنولوجيا التطبيقية – بوليتكنيك اأبوظبي
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قد يكون فقدان الوزن اأكرث �صعوبة خالل اأ�صهر 
هناك  التغذية،  لأخ�صائيي  وفقا  ولكن  ال�صيف، 
اأن ت�صّرع  التي ميكن  وامل�صروبات  بع�ض الأطعمة 

عملية فقدان الوزن خالل اأ�صهر الطق�ض احلار.
الأوىل  القاعدة  فاإن   ،Bodyline ملوقع  ووفقا 
البقاء  هي  ال�صيف  اأ�صهر  خ��الل  ال��وزن  خلف�ض 

رطبا.

مر�س ي�سبب العمى يرتبط ب�سكل وثيق باأمرا�س القلب وال�سكتة الدماغية

طب  �أ�ستاذ  �سميث،  ثيودور  �لدكتور  �لرئي�سي  �ملوؤلف  ويو�سح 
وجر�حة �لعيون يف كلية �لطب يف �إيكان مباونت �سيناي: "على 
�رتباط  �لباحثون وجود  �قرتح  �ملا�سية،  �لثاثة  �لعقود  مدى 
بني �لتنك�ش �لبقعي �ملرتبط بالعمر و�أمر��ش �لقلب و�لأوعية 
�لأمر  هذ�  قاطعة حول  بيانات  هناك  تكن  ولكن مل  �لدموية، 
حتى �لآن. و�أج��اب فريق �سبكية �لعني لدينا على هذ� �ل�سوؤ�ل 
�لتنك�ش  م��ن  خمتلفني  نوعني  على  �لرتكيز  خ��ال  م��ن  �ملهم 
�ل��ب��ق��ع��ي �مل��رت��ب��ط ب��ال��ع��م��ر مي��ك��ن روؤي���ت���ه م��ن خ���ال �لت�سوير 

�لتنك�ش  و�حد� فقط من  �سكا  �أن  و�كت�سفنا  لل�سبكية.  �ملتقدم 
�لبقعي �ملرتبط بالعمر، وهو مع رو��سب drusenoid حتت 
�لدموية  �لأوع��ي��ة  باأمر��ش  وثيقا  �رتباطا  مرتبط  �ل�سبكية، 
 ،drusen با�سم  �مل��ع��روف  �لآخ���ر،  و�ل�سكل  �خل��ط��ورة،  عالية 
�لعيون  �أط��ب��اء  ق��ام  "�إذ�  �سميث:  �لدكتور  كذلك".وتابع  لي�ش 
بت�سخي�ش �أو عاج �سخ�ش ما م�سابا بنوع معني من �لرو��سب 
�ملرتبط  �لبقعي  �لتنك�ش  من  �ل�سبكية  حتت   drusenoid
�ملري�ش  ي��ر�م، فقد يكون هذ�  �أن��ه على ما  بالعمر، ولكن يبدو 

م�����س��اب��ا مب��ر���ش ق��ل��ب��ي ك��ب��ري غ���ري م��ك��ت�����س��ف، �أو رمب���ا ت�سيق 
دماغية.  �سكتة  ح��دوث  �إىل  ي��وؤدي  قد  �ل��ذي  �ل�سباتي  �ل�سريان 
ونتوقع ذلك يف �مل�ستقبل، كمعيار حم�ّسن للرعاية، �سيتم �لنظر 
يف �إحالة هوؤلء �ملر�سى مبكر� �إىل طبيب �لقلب للتقييم ورمبا 
 ،)AMD( بالعمر  �ملرتبط  �لبقعي  �لتنك�ش  �لعاج".ويعد 
�لأ�سخا�ش  ل���دى  و�ل��ع��م��ى  �لب�سر  ل�سعف  �لرئي�سي  �ل�سبب 
�لذين تزيد �أعمارهم عن 65 عاما، وهو ناجت عن تلف �ملنطقة 
�لقر�ءة  عن  �مل�سوؤولة  وه��ي  �لبقعة،  �مل�سماة  لل�سبكية  �ملركزية 
للتنك�ش  �لرئي�سية  �لأ�سكال  �أح��د  على  وُيطلق  �ل��روؤي��ة.  وقيادة 
�لبقعي �ملرتبط بالعمر، ��سم Drusen، حيث تت�سكل رو��سب 
�ل�سبكية.  حت��ت  طبقة  يف  �ل�سغرية  �ل�سفر�ء  �لكولي�سرتول 
�أن حترم �سبكية �لعني من �لدم و�لأك�سجني، ما يوؤدي  وميكن 
Drusen عن  ت��ك��وي��ن  �إب��ط��اء  �ل��ب�����س��ر. ومي��ك��ن  ف��ق��د�ن  �إىل 

طريق مكمات �لفيتامينات �ملنا�سبة.
هو  بالعمر  �ملرتبط  �لبقعي  �لآخرللتنك�ش  �لرئي�سي  و�ل�سكل 
وجود رو��سب Drusenoid حتت �ل�سبكية )SDD(، وهو 

�أقل �سهرة ويتطلب ت�سوير� �سبكيا عايل �لتقنية للك�سف عنه.
وتتكون هذه �لرت�سبات �أي�سا من �لدهون �لدهنية وغريها من 
�ل�سبكية  خايا  حتت  خمتلفة  طبقة  يف  تت�سكل  ولكنها  �مل���و�د، 
�حل�سا�سة لل�سوء، حيث ترتبط �أي�سا بفقد�ن �لب�سر. وحاليا، 

ل يوجد عاج معروف ل� Drusenoid حتت �ل�سبكية.
من  يعانون  مري�سا   126 �ل��در����س��ة،  خ��ال  �لباحثون  وحلل 
�لت�سوير �ملقطعي  با�ستخد�م  بالعمر،  �ملرتبط  �لبقعي  �لتنك�ش 
م�سحا  يوفر  متقدم  ت�سوير  نظام  وه��و   ،)OCT( �لب�سري 

مقطعيا عايل �لدقة ل�سبكية �لعني.
كما �أجاب �ملر�سى عن ��ستبيانات حول تاريخهم �ل�سحي، مبا يف 

ذلك �أمر��ش �لقلب و�ل�سكتة �لدماغية.
ومن بني �ملر�سى �خلا�سعني للدر��سة، كان 62 مري�سا م�سابا 
ب�  م�سابا  مري�سا  و64  �ل�سبكية،  حت��ت   Drusenoid ب��� 

 )40%( مري�سا   126 �إجمايل  من   51 Drusen.و�أبلغ 
�سكتة  �أو  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع���ي���ة  �لقلب  ب��اأم��ر����ش  �إ�سابتهم  ع��ن 
يعانون  �ملر�سى )66%(  ه��وؤلء  وك��ان معظم  �سابقة،  دماغية 

من ��سطر�ب نق�ش �لنتباه مع فرط �لن�ساط.
يعرفو�  مل  مري�سا   75 ب��ني  م��ن  ذل���ك،  م��ن  �لنقي�ش  وع��ل��ى 
ن�سبيا  قليل  ع��دد  ك��ان  �لدماغية،  �ل�سكتة  �أو  �لقلب  ب��اأم��ر����ش 

)%19( م�سابا ب� Drusenoid حتت �ل�سبكية.
وم��ن �لناحية �لإح�����س��ائ��ي��ة، ك��ان �مل��ر���س��ى �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

�أكرث  �لدماغية  �ل�سكتة  �أو  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  �أمر��ش 
بثاث  �ل�سبكية،  حت��ت   Drusenoid ب���  لاإ�سابة  عر�سة 
�لقلب  �أم��ر����ش  من  يعانون  ل  �لذين  باملر�سى  مقارنة  م��ر�ت 

و�لأوعية �لدموية.
و�قرتح �لباحثون �أن �أمر��ش �لقلب و�لأوعية �لدموية �لكامنة 
�إىل  ي��وؤدي  �ل��دورة �لدموية يف �لعني، ما  �أن تهدد  من �ملحتمل 
حدوث Drusenoid حتت �ل�سبكية و�لت�سبب يف �لنهاية يف 

فقد�ن �لب�سر و�لعمى.

من  معني  �صكل  من  يعانون  الذين  املر�صى  اأن  درا�صة  ك�صفت 
التنك�ض البقعي املرتبط بالعمر )AMD(، امل�صبب للعمى، 
القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���ص��اب��ة  خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون 
هذه  اأن  الدماغية.ويبدو  وال�صكتة  الدموية  والأوع��ي��ة 
الدرا�صة اجلديدة، من م�صت�صفى نيويورك للعني والأذن يف 
 ،Retina ماونت �صيناي، والتي ُن�صرت يف عدد يوليو من جملة

هي الأوىل التي تثبت وجود �صلة بني ال�صطرابات.

القاعدة الأوىل هي البقاء رطبا

ماذا تاأكل وت�سرب اأثناء الطق�س احلار لفقدان الوزن؟
وين�ش �ملوقع �ل�سحي على �سرورة �سرب ما بني لرتين �إىل ثاثة لرت�ت من �ملاء 
�لبارد يوميا، �أو يف �أ�سكال �أخرى من �ل�سو�ئل مثل �ل�ساي �أو ماء �لليمون، ما يزيد 

من �لقدرة على حرق �ل�سعر�ت �حلر�رية بن�سبة ت�سل �إىل 30%.
و�أو�سى توري �أرمول، وهو طبيب ومتحدث 
با�سم �أكادميية �لتغذية وعلم �لتغذية ، 

ب� "�سرب �ملاء قبل �لأكل".
�سرب  يف  �ل��وزن  فقد�ن  فكرة  وتتمثل 
كوبني من �ملاء قبل كل وجبة. و�أو�سح 
و�أقل  رط��ب��ا  �سيبقيك  "هذ�  �أرم�����ول: 

عر�سة لاإفر�ط يف تناول �لطعام".
ب�سرب   Bodyline موؤ�س�سة  و�أو���س��ت 
�ل�ساي �لأخ�سر �ل�ساخن طو�ل �ليوم. وي�سري 
�أن  تظهر  "�لدر��سات  �أن  �إىل  �ل�سحي  �مل��وق��ع 
م��ن كمية  �أن يقلل  �ل�����س��اخ��ن مي��ك��ن  �مل�����س��روب 
تتعرق.  ويجعلك  �جل�سم  يف  �ملخزنة  �حل���ر�رة 
�لأخ�سر  �ل�ساي  يحتوي  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�سافة 
�إنقا�ش  يف  ت�ساعد  �لتي  �لأك�سدة  م�ساد�ت  على 

�لوزن، لذلك ميكنك �لتهدئة وفقد�ن �لوزن".
وم���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، ي��ع��د �ل�����س��ي��ف �ل��وق��ت �ملثايل 
�ملليئة  �ل��ط��ازج��ة  �ل�����س��ل��ط��ات. و�ل�����س��ل��ط��ة  ل��ت��ن��اول 
باملغذيات �ستجعلك ت�سعر بال�سبع يف �لطق�ش �حلار. 
عالية  �ل�سلطة  تتبيات  جتنب  �ملهم  م��ن  ذل��ك،  وم��ع 

�لد�سم.
�مللح  مع  �لبل�سمي  �خل��ل  ر�سة من  �ختيار  ذل��ك، ميكن  وب��دل من 

و�لفلفل.
�لذين  �أول��ئ��ك  ي��خ��ت��ار  �أن  ي��ج��ب  �خل��ف��ي��ف��ة،  ل��ل��وج��ب��ات  وبالن�سبة 
�ل�سيفية مثل  �لأطعمة  �ل��وزن،  لإنقا�ش  يتبعون حمية غذ�ئية 
�أن  حيث  و�لطماطم،  و�لفلفل  و�ل��ذرة  و�خل��وخ  و�ملانغو  �لتوت 
ت�سعر  يجعلك  م��ا  و�لأل���ي���اف،  بالفيتامينات  غنية  جميعها 

بال�سبع لفرتة �أطول.
و�أو�سح �لدكتور �أرمول �أنه خال �أ�سهر �ل�سيف، ميكن ملن 
"�ل�سماح لأنف�سهم  �لز�ئد  �ل��وزن  �لتخل�ش من  يرغب يف 

باخلروج لتناول �حللوى" مع �سمان �مل�سي.
و�أو�سحت �أخ�سائية �لتغذية �سارون ناتويل �أن هناك ثاثة 

�أطعمة مفيدة للغاية لفقد�ن �لوزن �أثناء �لطق�ش �حلار: 
�لأ�سفر  و�ل��ب��ط��ي��خ  �ل��ورق��ي��ة  �ل��ب��ي�����ش و�خل�������س���رو�ت 

)�ل�سمام(.
لذيذ�  ب��روت��ي��ن��ا  ي��ع��د  �لبي�ش  �أن  ن��ات��ويل  وك�سفت 

"م�سدر  �أن���ه  ك��م��ا  �لإف���ط���ار،  وج��ب��ة  �إىل  ت�سيفه 
يعني  م��ا  �ل��رتب��ت��وف��ان،  �لأم��ي��ن��ي  للحم�ش  غني 
لفرتة  �أف�سل  ب�سكل  �ل��ن��وم  على  ي�ساعدك  �أن��ه 
�أطول باإخبار عقلك بالتوقف عن �لعمل طو�ل 

�لليل".
�ل�سبانخ  م��ث��ل  �ل��ورق��ي��ة  وت��ع��د �خل�����س��رو�ت 
�لد�كنة  �ل���ورق���ي���ة  �خل�����س��ر  م���ن  وغ���ريه���ا 
م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل��رط��وب��ة بف�سل 
�أنها �سهلة  �ملاء. كما  �لعايل من  حمتو�ها 

�له�سم وقليلة �ل�سعر�ت �حلر�رية.
مثاليا  "طعاما  �ل�سمام  يعد  و�أخ���ري�، 

يف �ل�������س���ي���ف وم��ن��ع�����س��ا ل���ل���غ���اي���ة يف 
لخت�سا�سي  وف���ق���ا  �حلر�رة"، 

هذه  �ل�سيف  �لتغذية.وفاكهة 
لي�ست منع�سة فقط،
 بل �إنها �ستحافظ 

ع�����ل�����ى رط�����وب�����ة 
�لذين  �أول����ئ����ك 
حميات  يتبعون 
غ�����������ذ�ئ�����������ي�����������ة، 
�أنها  ع��ن  ف�سا 
حت�������ت�������وي ع���ل���ى 

�لليكوبني،  م���ادة 
و�ل��ت��ي حتمي من 
لأ�سعة  �ل��ت��ع��ر���ش 

�ل�سم�ش.
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العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
MOJAU_2022- 0078719 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم�ا للجميع بانني �ل�سيد/ حممد ر��سد غامن �لع�سري �ملطرو�سي �مار�تي �جلن�سية 
كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   ،784198208505366 رقم  هوية  بطاقة  و�حمل 
%100، يف �لرخ�سة �مل�سماه )مطعم د�ما�ش( و�لتي تا�س�ست بامارة �ل�سارقة  ح�ستي �لبالغة 
باك�ستاين �جلن�سية و يحمل بطاقة   ، �ل�سيد/��سف على بخت ز�ده  788096 �يل  حتت رقم 
هوي�ة رقم 784198973642402، تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل 

خدمات ،
2013 يف  ل�سنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ش 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ش  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
MOJAU_2022- 0078668 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�ان

�لرخ�سة  �مار�تي �جلن�سية - ميلك   - �لطنيجي  �سعيد بن فتري  �سامل  : عبد�هلل  �ل�سيد  �أن  حيث 
بال�سارقه مبوجب  تاأ�س�ست  و�لتي  و�لزجاج( رخ�سة جتارية  �لملنيوم  ملقاولت  )�لنفي�ش  �لتجارية 
�مار�تي   - �لطنيجي  فتري  بن  �سعيد  �سامل  �ل�سيد: عبد�هلل  �ن  529114( حيث   ( رقم  رخ�سة 
�لتجارية ))�لنفي�ش ملقاولت  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته يف �لرخ�سة  - �جلن�سية يرغب يف 
 - �حلق  عزيز  عبد�ملنان  حممد  �سودرى   : �ل�سيد  �إىل   )%100( �لبالغة  و�لزجاج((  �لملنيوم 
بنغادي�ش �جلن�سية - تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات تنازل �ساحب 
�لرخ�سة �ل�سابق ل�ساحبها �حلايل. وعما بن�ش �ملادة )14 ( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �ساأن �لكاتب �لعدل ، فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لإعان للعلم و �نه �سوف يتم 
�أ�سبوعني من تاريخ هذ� �لإعان فمن لديه �أي �عرت��ش  �إليه بعد  �لت�سديق على �لأجر�ء �مل�سار 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
MOJAU_2022- 0078899 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�جلن�سية  �مار�تي  علي  �آل  يو�سف  ح�سني  �سلطان  غامن  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل  784198021042522، يرغب يف  و�حمل بطاقة هوية رقم 
و�لدو�ت  �ملاب�ش  لتجارة  )�لمرب�طور   / �مل�سماه  �لرخ�سة  يف   ،%100 �لبالغة  ح�ستي 
�أحمد حممد  �ل�سيد/  554239 �يل  رقم  �ل�سارقة حتت  بامارة  تا�س�ست  و�لتي  �لريا�سية( 
حاجى عبد�هلل ، �مار�تي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197006904201 ، 

لت�سبح ن�سبته 100% تنازل �ساحب �لرخ�سة لأخر
 2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ش 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ش حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  1105/2021/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/431 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )797،949.40 
درهم( �ساما للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �لإ�سامي م�ساهمة عامة - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 �لطابق 
�لثالث ، هاتف رقم / 04/2227008 موبايل رقم : 0557016552 مكاين )3135291835(  

�ملطلوب �إعانه : �سهام حامد حممد ح�سن �حلامد - عنو�نه : �إمارة دبي - �لر��سدية - فيا رقم 4 مقابل حمطة مرتو �لر��سدية - �سارع 
siham75@gmail.com - 0502943543 - 050/16217224 / رقم 25 - مقابل مطعم بن عيد �ل�سعبي - موبايل رقم 

مو�سوع �لإعان : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/8/10 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
http:// لإلكرتوين� �لإم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها  �لبيع )�سركة  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 

20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة  ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه �عرت��ش على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل  وعلى  �ملدنية  �لإجر�ء�ت  قانون  من   301
�سخ�ش غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر 
�لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ش و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : �ر�ش وما عليها من 

بناء - �ملنطقة : هور �لعنز - رقم �لر�ش 911 - �مل�ساحة : 942،59 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )8،116،756 درهم( 
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 4458/2021/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 581/2021 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2543393 درهم( �ساما 

للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: م�سرف �لهال  

 : متحرك   044266024  : ت   - �لتعليمية  دب��ي  ومنطقة  �سنرت  �ل��ط��و�ر  م��رك��ز  ب��ج��و�ر   - �لنهدة  ���س��ارع   - �لق�سي�ش   - دب��ي  �إم���ارة   : عنو�نه 
وميثله : حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي    )3713695345( مكاين  رقم    0502429874

�ملطلوب �إعانه : حمد�ن �بر�هيم عبيد ح�سن - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - مبنى برج وي�ست بريى - �سقة 
 nassir@ishaaruae.net - 042440343 - 0508887377 - مكتب رقم 2108 - �خلليج �لتجاري

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثاث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/8/10 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  �أن��ه يف   : �لإع���ان  مو�سوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ش 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خال �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ش و�مل�سروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : ح�سة حمد�ن �بر�هيم عبيد ح�سن يف �ر�ش وما عليها من بناء - �ملنطقة : �ل�سطوة - رقم �لر�ش 

درهم.   1113648  : �حل�سة  قيمة   - مربع  مرت   214.46  : �حل�سة  م�ساحة   334  -  1109  : �لبلدية  رقم   -  3756
ماحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

جزئي    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001982 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : بيبلوب ح�سني عاريج �ل�سام  

جمهول حمل �لإقامة 
)باللغتني �لعربية و�لإجنليزية( 

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/4 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان 
�ليوم  د�ئرة   -  2 �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لو�حد( 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/7/19م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جبل الطور للمقاولت الفنية - ذ م م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003477/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حبل �لطور للمقاولت �لفنية - ذ م م 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ عا �لدين حممد مونوهور علي - �جلن�سية : بنجادي�ش  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 

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

�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 12364 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/149914(
�ملنذره : فخر �لدين للعقار�ت ) �ملوؤجره(

�ملنذر �إليها : �لنخبة لتجارة �مل�ستقات �لنفطية �ش.ذ.م.م ) م�ستاأجره(
ثاثني  �أق�ساه  موعد  يف  تقوم  �أن  ب�سرورة  �إليها  �ملنذر  �ملنذره/  تخطر   : �ملو�سوع 
 53،621 يوماً من تاريخ �لن�سر ب�سد�د �مل�ستحقات �ليجاريه باإجمايل مبلغ وقدره 
تاريخ  من  �خرى  �إيجارية  م�ستحقات  و�أي  �إيجار  من  ي�ستجد  ما  و�سد�د  درهم 
�لدعوى بطلب  �إقامة  �إىل  �ملوؤجرة  �ست�سطر  و�إل   ، تاريخه  17/06/2022 وحتى 
و�مل�ستحقات  �لإيجار  بدل  ب�سد�د  و�إلز�مها  �ملوؤجرة  �لعني  من  �إليها  �ملنذر  �إخاء 
�ليجاريه حتى متام �لإخاء مع ر�سوم �إ�ستهاك �لكهرباء و�ملياه وبر�سوم وم�ساريف 

�لدعوى. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/149915(
�ملنذره : فخر �لدين للعقار�ت ) �ملوؤجره(

�ملنذر �إليها : �سي�سليا لت�سميم وتنفيذ �لديكور �ش.ذ.م.م )م�ستاأجره(
ثاثني  �أق�ساه  موعد  يف  تقوم  �أن  ب�سرورة  �إليها  �ملنذر  �ملنذره/  تخطر   : �ملو�سوع 
 12،294 يوماً من تاريخ �لن�سر ب�سد�د �مل�ستحقات �ليجاريه باإجمايل مبلغ وقدره 
تاريخ  من  �خرى  �إيجارية  م�ستحقات  و�أي  �إيجار  من  ي�ستجد  ما  و�سد�د  درهم 
�إقامة �لدعوى بطلب  �إىل  �ملوؤجرة  �ست�سطر  و�إل  تاريخه،  وحتى   17/06/2022
و�مل�ستحقات  �لإيجار  بدل  ب�سد�د  و�إلز�مها  �ملوؤجرة  �لعني  من  �إليها  �ملنذر  �إخاء 
�ليجاريه حتى متام �لإخاء مع ر�سوم �إ�ستهاك �لكهرباء و�ملياه وبر�سوم وم�ساريف 

�لدعوى. مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
وزارة العدل - حمكمة اأم القيوين الحتادية البتدائية

اإعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني 
يف الإنابة الق�سائية رقم 81 ل�سنة 2017 
�ىل �ملنفذ �سدها/ �سركة تعمري �لقاب�سة لا�ستثمار ذ.م.م  ل�سالح �ملنفذ لها / �سركة �لوفاق للتمويل �ش.م.خ

حيث تقدم طالب �لتنفيذ بطلب بيع �لعقار�ت �ملبني �أدناه عن طريق �ملز�د �لعلني.

نوع العقار رقم املنطقة املنطقة رقم امللف 

�صناعي705ام الثعوب 4581

�صناعي705ام الثعوب4584

�صناعي705ام الثعوب6151

�صناعي705ام الثعوب4574

لذ� قررت �ملحكمة )د�ئرة �لتنفيذ( يف �لإنابة �لق�سائية 81 ل�سنة 2017 �خطاركم بوجوب �سد�د �لدين �ملرتتب يف ذمتكم يف �لإنابة �لق�سائية 
�أعاه ب�سندوق �ملحكمة وذلك خال 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذ�، و�ل فاإن �ملحكمة �ستتخذ �لقر�ر �ملنا�سب ب�ساأن طرح �لعقار�ت �ملذكورة 
للقانون �لحتادي رقم )11(   2018 ل�سنة  �لتنفيذية )57(  �لائحة  فقرة )2( من  �أعاه للبيع وفق �لأ�سول وذلك عمًا لن�ش �ملادة )152( 

ل�سنة 1992 ب�سان قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية ...  يقت�سي عليكم تنفيذ �لقر�ر خال �ملهلة �ملنوه عنها �أعاه...
عي�سى احمد نا�سر / مدير مكتب التنفيذ 
حمكمة اأم القيوين الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن بالن�سر

رقم )149719/2022(
�لتاريخ : 2022/7/6 

�ملنذر : �بهيناف بهاند�ري مادهو �سيكهار
�لعنو�ن : �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة دبي - �خلليج �لتجاري - ميد�ن �خلليج - بناية رقم 6 مكتب 101

�ملنذر �ليه : �سوري�ش بر��ساد - �لعنو�ن : �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة دبي - نخلة جمري� - �سعفة م، فيا رقم - 44 
�ملو�سوع : �إنذ�ر قانوين بالتكليف بالوفاء

حيث �ن �ملنذر يد�ين �ملنذر �إليها مببلغ وقدره 2،250،000 درهم )مليونان ومئتان وخم�سون �لف درهما( وثابت ذلك مبوجب 
250،000 من بنك ر��ش �خليمة �لوطني و�ل�سيك �لثاين بالرقم 100084  00075 مببلغ وقدره  2 �سيك بالرقام  عدد 
مببلغ وقدره 2،000،000 نور بنك. وحيث و�نه وعما بن�ش �ملادة )62( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية �ملعدل بقر�ر جمل�ش 
�لوزر�ء رقم )57( ل�سنة 2018 و�لتي تن�ش على �نه )��ستثناء من �لقو�عد �لعامة يف رفع �لدعوى �بتد�ء تتبع �لحكام �لو�ردة 
يف �ملو�د �لتالية �إذ� كان حق �لد�ئن ثابت بالكتابة وحال �لد�ء وكان كل ما يطالب له دينا من �لنقود معني �ملقد�ر �و منقول معينا 
بنوعه ومقد�ره ول مينع من �سلوك �مر �لد�ء �و �تخاذ �أي �إجر�ء من �لجر�ء�ت �لتحفظية( وحيث �ن ملنذر حاول مر�ر� وتكر�ر� 
�ملطالبة عن  باملنذر. مما يحق معه لاخري  ��سر معه  �ليها مما  �مل�سار  �ملبالغ  �ليه لكن دون جدوى ل�سد�د  �ملنذر  �لتو��سل مع 
�لتاأخري ، وما يقت�سي �ي�سا �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية يف حالة عدم �ل�سد�د. لذلك ، ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د 
�ملبلغ �مل�ستحق مو�سوع �لنذ�ر 2،250،000 درهم خال �ملدة �لقانونية خم�سة �يام من تاريخ �لعان بالن�سر و�ل �سوف يتخذ 

�ملنذر ذدك كافة �لجر�ء�ت �لقانونية مع حتميلكم كافة �مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2022/263 تنفيذ جتاري  
بناء على طلب / �ملحكوم له / عفر�ء �سامل عبد�لرحمن �ل�سام�سي �جلن�سية / �لإمار�ت 
�لت�سميم باحلا�سب  �م دي �ت�ش خلدمات  �لعربية �ملتحدة  �ىل �ملحكوم عليه / موؤ�س�سة 
�ليل �جلن�سية. ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��ش �خليمة قد ��سدرت بحقك حكما 
بتاريخ 2021/12/19 يف �لق�سية رقم 444/2021 جتاري جزئي بالز�مك بدفع 
مبلغ وقدره 38196.33 درهما �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف  ومبا �ن �ملحكوم له �عاه 
بتنفيذ ما جاء  فاأنت مكلف   ، �مل�سار �عاه  بالرقم  قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل 
�ملحكمة �ستتخذ  ف��ان  ذل��ك  للتبليغ ويف ح��ال تخلفك عن  �لتايل  ي��وم   15 �ع��اه خ��ال 
بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�سوم �ملرتبة عليك.  �ملاحظات 

: يجب �لإعان باللغة �لعربية و�لإجنليزية
 ق�سم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
يف الدعوى  رقم )2022/512( تعيني خربة    

�ملتنازع �سده �لأول : �بر�هيم عمر يو�سف �لري�ش 
من  �سدكم  �ملقامة  �لدعوى  يف   ح�سابي  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
ميثلكم  من  �و  مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، خيوه  �حمد  �سالح  حممد  عمرو   : �ملتنازع 
 2022/8/1 �ملو�فق  �لإثنني  يوم  و�ملقرر  بعد  �جتماع �خلربة عن  بح�سور  قانونا 
يف متام �ل�ساعة 02.00 ظهر� ، وذلك باحل�سور على �ملن�سة �لإلكرتونية بو��سطة 
برنامج مايكرو�سوفت تييمز.  لذ� نطلب منكم �حل�سور و�لإت�سال هاتفيا على مكتب 
�خلبري �ملنتدب على �لرقم )3888996- 04( وتقدمي �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم 
باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا 

لل�ساحيات �ملخولة لها قانونا. 
طارق الغيث / خبري ح�سابي 

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
يف  الدعوى رقم 2022/1900 جتاري كلي - ال�سارقة 

�ملدعي / �سيف عبيد علي دعيف�ش �ملهريي 
بوكالة �ملحامي / د. علي �لنعيمي للمحاماة و�لإ�ست�سار�ت �لقانونية  

�ملعلن �إليها / �ملدعي عليهم / - �ل�سقر �لذهبي لنظمة �لأمن و�ملر�قبة )ذ م م( 
- �سفو�ن ح�سن �مللحم  

يف �لدعوى رقم )2022/1900( جتاري كلي - �ل�سارقة  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �ل�سارقة �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاه فقد حددنا يوم �جلمعة 

�ملو�فق 2022/7/29 يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا لعقد �لإجتماع �لأول للت�سفية عن بعد وميكنكم 
expert@alsharid.com لتو��سل معنا لتزويدكم بر�بط �لإجتماع على �لعناوين �لتالية�

تليفون : 042555155
لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �إر�سال كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى 

، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�ساأن �ية ��ستف�سار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ستام 
�مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 

امل�سفي الق�سائي / �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�سور
   الجتماع الأول للت�سفية

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خالد حممد ح�سن عيد  
مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005056/ 

�إىل �ملحكوم عليه : خالد حممد ح�سن عيد 
�لعنو�ن : منطقة �لذخرية �سارع 884 بيت رقم 4 هاتف : 0097455595505 �لربيد �لإلكرتوين : 

KHALID.ALMOHANNADI@HOTMAIL.COM
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سركة فام �لقاب�سة - ذ م م - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 105920.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ �إعانك 
/ �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - يو�سف حممد ابراهيم يو�سف ب�سفته 
مالك �سركة الكوت لالنتاج الفني   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004170/ 
�إىل �ملحكوم عليه : يو�سف حممد �بر�هيم يو�سف ب�سفته مالك �سركة �لكوت لانتاج �لفني

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
، �جلن�سية  �لنقبي  �لأمو�ل �خلا�سة وميثلها في�سل على مو�سى علي  �ملنفذ فام لا�ستثمار يف 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 235494   
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0004835 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : نعيم �حمد ملقاولت �لبناء ذ.م.م - جمهول حمل �لإقامة
بناء على طلب �ملدعية : جمعية ماك برج �لربج وميثلها رئي�ش جمعية خالد ع�سام حممد �سلبي

قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاه تطالبكم ب:
درهم(  وخم�سة  وثاثمائة  �أل��ف  و�سبعني  و�أرب��ع��ة  )مائتي  دره��م   274،305 مببلغ  عليها  �ملدعي  �إل��ز�م   -

�ملدفوع من �لعقد. 
- �إلز�م �ملدعي عليها بفائدة تاأخريية مبقد�ر 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د.

- �إلز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة.
�لإحتادية  �ل�سارقه  حمكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �أم��ام   2022/08/01 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �أن��ت 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 2( �سخ�سيا ً �أو بو��سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من 

تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاه - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ا�سماء كناوي   
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003311/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ��سماء كناوي 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي ، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

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

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 19570  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003867/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  ��سد علي مالك مالك �سوكت علي 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي ، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

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

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 8850.0

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 70533
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ابوالكالم موندال   
اداء  اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003312/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �بو �لكام موند�ل 
�لعنو�ن : �ل�سارقة �لقا�سمية بناية �لقبي�سي �لزمالك رقم 6 �سقة رقم 305 

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

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

�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 26870.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد ح�سني �سهاب   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001934/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �حمد ح�سني �سهاب 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي 
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 

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

�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 18038.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002581 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عامل ت�سابال - ذ م م   
جمهول حمل �لإقامة 

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/1 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/7/25 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : الروويا للتجارة العامة - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب طابق ميز�نني ملك �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد �ل مكتوم - بردبي 
،  رقم �لرخ�سة :  B �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة  - �لكر�مة - ��ستد�مة 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1236189  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم   760726
باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد 
�ل�سركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/5/27 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/27 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات �لعنو�ن : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�ش : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي :  ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - 
2973071-04 مبوجب  2973060-04 فاك�ش :  ديرة - بور�سعيد - هاتف : 
هذ� تعلن �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاه لت�سفية  
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���ر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  الروويا 
 2022/5/27 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/5/27
�لكائن  �ملعني يف مكتبه  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ش  وعلى من لديه 
�لثبوتية  �مل�ستند�ت و�لأور�ق  �أعاه، م�سطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
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العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عالء فوزي حممد 
املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002009/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عاء فوزي حممد 
�لعنو�ن : عجمان - �لنعيمية 3 - عجمان 1 - �سقة رقم 308 

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

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

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : 
�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 5424.0  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ �إعانك / 
�إعانكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك  �ل�ساعة -   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممود في�سل احمد �سبيح
املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002675/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممود في�سل �حمد �سبيح 
�لعنو�ن : عجمان �لرميلة 1 �سقة رقم 1 �لطابق �لر�سي بناية �لمرية 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي ، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

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

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 5924.0  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ �إعانك / 
�إعانكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك  �ل�ساعة -   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سرييان كاتور جاكوب جاكوب ابراهام  
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001931/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سرييان كاتور جاكوب جاكوب �بر�هام 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي 
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 

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

�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 6350.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جويالن لبيتا دياز   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001164/ 

�إىل �ملحكوم عليه : جويان لبيتا دياز 
�لعنو�ن : �ل�سارقة �لقا�سمية بناية �لقبي�سي رقم 7 �سقة رقم 801 

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

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 7350.0   

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 70533
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
راجيتا هريان �سامارا�سريي �سيالهيفاجي  

املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004115/ 
�إىل �ملحكوم عليه : ر�جيتا هري�ن �سامار��سريي �سياهيفاجي  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 

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

�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 7100.00 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0002397  اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : �سو�ميناد�ن موتويل - هندي �جلن�سية   

�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �لقبي�سي  حجي  حممد  علي  �ملدعي  بان  نعلمكم 
�جلن�سية 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة و�سدر �حلكم �لتي :- 
درهم   )9000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 

و�لزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ : 2022/7/18 / حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0002376 اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : فينوت �سانكار جياندر�ن - هندي �جلن�سية 

�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �لقبي�سي  حجي  حممد  علي  �ملدعي  بان  نعلمكم 
�جلن�سية 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة و�سدر �حلكم �لتي :- 
)�ستة  درهم   16500 مبلغ  �لطالبة  �ىل  يوؤدي  بان  �ملقدم �سده  بالز�م  ناأمر 

ع�سر �لف وخم�سمائة درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف. 
حرر بتاريخ : 2022/7/19 / حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0002378 اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : قار خالد حممد خالد باك�ستاين �جلن�سية  

�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �لقبي�سي  حجي  حممد  علي  �ملدعي  بان  نعلمكم 
�جلن�سية 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة  2022/3/27   
ناأمر بالز�م �ملقدم �سده بان يوؤدي �ىل �لطالبة مبلغ 32000 درهم )�ثنان 

وثاثون �لف درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف. 
حرر بتاريخ : 2022/7/18 / حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0070014
�خطار عديل بالوفاء

رقم  وكالة  مبوجب  م�سرية  �جلن�سية  جنم  حممد  �لكرمي  عبد  هند   / بالوكالة  وميثله  �جلن�سيه   �أمار�تي  �لقبي�سي  حجي  حممد  علي   / �ملخطر 
MOJAU - 2022 - 0053675 وحتمل هوية رقم 784197894382080 - �لعنو�ن : �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�سارقة - �بو�سغارة - 

مقابل حديقة �بو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب علي �لقبي�سي للعقار�ت - �لهاتف / 971523210010
�ملخطر �ليه / �بنان ح�سني جعفر ح�سني

�لعنو�ن / �ل�سارقة �لقا�سمية بناية �لقبي�سي �لزمالك 54 �سقة رقم 104 - رقم �لهاتف / 971563215552
قيمة �ملطالبة 34800 درهم

قد �سبق وحرر �ملخطر �إليه �سيكات للمخطر مببلغ 34800 درهم مو�سوع �ل�سيكات �ملحررة من قبل �ملدعى عليه حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيكات 
توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيكات �ل �نه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبياناتهم كالتايل :

�ل�سيك رقم 243706 مبلبغ 6960 درهم �ستة �لف وت�سعمائه و�ستون درهم بتاريخ ��ستحقاق 1/ 3/ 2021 و�مل�سحوب علي بنك �بوظبي �لأول
�ل�سيك رقم 243707 مبلبغ 6960 درهم �ستة �لف وت�سعمائة و�ستون درهم بتاريخ ��ستحقاق 5/1/ 2021 و�مل�سحوب علي بنك �بوظبي �لول
�ل�سيك رقم 243708 مبلبغ 6960 درهم �ستة �لف وت�سعمائة و�ستون درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/7/1 و�مل�سحوب علي بنك �بوظبي �لول

�ل�سيك رقم 243709 مبلبغ 6960 درهم �ستة �لف وت�سعمائه و�ستون درهم بتاريخ ��ستحقاق 1/ 9/ 2021 و�مل�سحوب علي بنك �بوظبي �لول
�ل�سيك رقم 243710 مبلبغ 6960 درهم �ستة �لف وت�سعماله و�ستون درهم بتاريخ ��ستحقاق 1/ 11/ 2021 و�مل�سحوب علي بنك �بوظبي �لول

وحيث �ن �ملدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى.
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملديوينة �ملذكور خال خم�سة �يام من تاريخ �خطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية. و�طلب 

من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به. وهذ� �خطار منا بذلك ...
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0074493
�ملخط�ر : علي �سعيد علي �خل�س�وين �لكتبي - �مار�تي �جلن�سية 

ويحمل هوية رقم 784197287276055
�لعن�و�ن : �ل�سارقة هاتف رقم : )0508889339(

�ملخطر �إليه : مدهو �سودن �سرما ر�م كنو�ر �سرما - هندي �جلن�سية
�لعن�و�ن : عجمان هاتف رقم : )0524302747(

مو�سوع �لإخطار : دفع قيمة �سيك
: �سيكات   3 حرر  �إليه  �ملخطر  �ن  �لوق�ائ�ع : • حيث 

رقم 000001 بتاريخ 2019/9/1 مببلغ 30000 درهم �مل�سحوب على بنك �لإمار�ت �لإ�سامي، 
رقم 000002 بتاريخ 2019/10/15 مببلغ 30000 درهم �مل�سحوب على بنك �لإمار�ت �لإ�سامي، 
رقم 000003 بتاريخ 2019/11/20 مببلغ 28000 درهم �مل�سحوب على بنك �لإمار�ت �لإ�سامي،

وحيث �ن �ملخطر �ليه يرف�ش �سد�د مبلغ �ل�سيك �ملرجتع ومت �لتو��سل معه دون فائدة، وعليه فان �ملخطر يرغب 
يف �خطار �ملخطر �إليه ب�سرورة دفع قيمة �ل�سيك و�ل �سوف ي�سطر ��سفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سده يف 

مدة �أق�ساه 5 �يام ، وعليه يلتم�ش �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل بال�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055164
�ملخطر : علي حممد حجي �لقبي�سي �مار�تي �جلن�سية

هو�ية  وحتمل   MOJAU-2022-0053675 رقم  وكان  م�سرية  �جلن�سية  جنم  حممد  �لكرمي  عبد  هند   / بالوكاله  وميثله 
رقم 784197894382080 - �لعنو�ن : �ل�سارقة - �بو�سغارة - مقابل حديقة �بو�سفارة - بناية �ملزيونية - مكتب علي �لقبي�سي 

للعقار�ت  - هاتف رقم : 971523210010
�ملخطر �ليه : حممد �مري �سبري �حمد كليار �جلن�سية باك�ستان

�لعنو�ن : �ل�سارقة - �لقا�سمية بناية - �لقبي�سي �لزمالك رقم 54 �سقة رقم 404 - هاتف رقم : 971552965319
قيمة �ملطالبة 24000 �لف درهم

قد �سبق وحرر �ملخطر �إليه ل�سالح �ملخطر �سيكات مببلغ 24000 �لف درهم مو�سوع �ل�سبكات �ملحررة من قبل �ملدعى عليه حيث �نه 
بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيكات توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيكات �ل �نه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبياناتهم كالتايل 

�ل�سيك رقم 100006 مبليع 10000 ع�سرة �لف درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/8/4 و�مل�سحوب على بنك دبي �ل�سامي
�سيك رقم 100002 مببلغ 7000 �سبعة �لف درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/7/1 و�مل�سحوب على بنك �ل�سامي دبي

�سيك رقم 100001 مببلغ 7000 درهم �سبعة �لف درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/5/1 و�مل�سحوب على بنك �ل�سامي 
وحيث �ن �ملدعى عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى. 

�أيام من تاريخ �خطاركم و�ل �ست�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت  لذلك ،  فاإننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملديوينة �ملذكور خال خم�سة 
�لقانونية.  و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به.

وهذ� �أخطار منا بذلك ...
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055763
�خطار عديل بالوفاء

�ملخطر / علي حممد حجي �لقبي�سي �أمار�تي �جلن�سيه
 MOJAU - 2022 - 0053675 وميثله بالوكالة / هند عبد �لكرمي حممد جنم �جلن�سية م�سرية مبوجب وكالة رقم
وحتمل هوية رقم 784197894382080 - �لعنو�ن : �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�سارقة - �بو�سغارة - مقابل حديقة �بو 

�سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب علي �لقبي�سي للعقار�ت - �لهاتف / 971523210010
�ملخطر �لية / حممد عرفان �ساكر عمر�ن �سرو�ر �جلن�سية / باك�ستان

�لعنو�ن / �ل�سارقة �لقا�سمية بناية �لقبي�سي رقم 54 �سقة رقم 804 - �لهاتف / 971568070371
قيمة �ملطالبة 6900 درهم

قد �سبق وحرر �ملخطر �إليه �سيك للمخطر مببلغ 6900 درهم مو�سوع �ل�سيك �ملحرر �ملدعي عليه حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق 
�ل�سيك توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيك �ل �نه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :

�ل�سيك رقم 007579 مبلبغ 6900 درهم �ستة �لف وت�سعمائة درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/7/10  و�مل�سحوب على بنك 
�بوظبي �لول

وحيث �ن �ملدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى.
لتخاذ  �سن�سطر  و�ل  �خطاركم  تاريخ  من  �يام  خم�سة  خال  �ملذكور  �ملديوينة  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك 

�لإجر�ء�ت �لقانونية. و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به.
وهذ� �خطار منا بذلك ...

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 70533
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0068331
�ملخطر / حممد �حمد على �حمد �ملرزوقي - �مار�تي �جلن�سية 

�لعنو�ن / �ل�سارقة - �لقر�ئن - هاتف 0504558090
�ملخطر �إليه / حممد كونهي لينا كاليكات - هندي �جلن�سية

�لعنو�ن / �ل�سارقة - هاتف 0529192020
�ملو�سوع / �خطار عديل للوفاء مببلغ 100000 درهم

�ملخطر �إليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 100،000 درهم حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملخطر 
ل�سرف �ل�سيك �لنه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :

على  و�مل�سحوب   2018/11/13 ��ستحقق  بتاريخ  درهم   100000 مبلبغ   100171 رقم  �ل�سيك 
بنك دبي �لإ�سامي ، وحيث �ن �ملخطر �ليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة 
�لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى، لذلك ، فاننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ل�سيك �ملذكور خال 

خم�سة �أيام من تاريخ �خطار كم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية،
وهذ� �خطار منا بذلك ...

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0068631
�خطار عديل بالوفاء

�ملخطر / علي حممد حجي �لقبي�سي �أمار�تي �جلن�سيه
وميثله بالوكالة / هند عبد �لكرمي حممد جنم �جلن�سية م�سرية مبوجب وكالة رقم MOJAU - 2022 - 0053675 وحتمل 
784197894382080 - �لعنو�ن : �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�سارقة - �بو�سغارة - مقابل حديقة �بو �سغارة - بناية  هوية رقم 

�ملزيونة - مكتب علي �لقبي�سي للعقار�ت - �لهاتف / 971523210010
�ملخطر �لية / �ساجاخان �كرب با�سا

�لعنو�ن / �ل�سارقة �بو�سغارة - بناية �لقبي�سي 878 �سقة رقم 1102 - رقم �لهاتف / 971569239965
قيمة �ملطالبة 6340 درهم

قد �سبق وحرر �ملخطر �إليه �سيك ل�سالح �ملخطر مببلغ 6340 درهم مو�سوع �ل�سيك �ملحرر من �ملدعي عليه حيث �له بتاريخ ��ستحقاق 
�ل�سيك توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيك �ل �نه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل �ل�سيك رقم 022 مبلبغ 

2021/12/20 و�مل�سحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني  ��ستحقاق  بتاريخ  درهم  و�ربعون  وثلثمائة  �لف  �سنة  درهم   6340
 وحيث �ن �ملدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى.

�لإجر�ء�ت  لتخاذ  �سن�سطر  و�ل  �خطاركم  تاريخ  من  �يام  خم�سة  خال  �ملذكور  �ملديوينة  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك 
�لقانونية. و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به.

وهذ� �خطار منا بذلك ...
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0004315 اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : علي ��سد عبا�ش حممد بخ�ش باك�ستاين �جلن�سية  

�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �لقبي�سي  حجي  حممد  علي  �ملدعي  بان  نعلمكم 
�جلن�سية 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة 
ناأمر بالز�م �ملقدم �سده بان يوؤدي �ىل �لطالبة مبلغ 6250 درهم )�ستة �آلف 

ومائتان وخم�سون درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف ورف�ست ما عد� ذلك. 
حرر بتاريخ : 2022/7/12 / حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0004317 اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : علي جا�سم �لحمد - �سوري �جلن�سية

�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �لقبي�سي  حجي  حممد  علي  �ملدعي  بان  نعلمكم 
�جلن�سية 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة 
ناأمر بالز�م �ملقدم �سده بان يوؤدي �ىل �لطالبة مبلغ 15000 درهم )خم�سة 

ع�سر �لف درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف ورف�ست ما عد� ذلك. 
حرر بتاريخ : 2022/7/12 / حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL / 0004316 اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : عبد�لعزيز �يت عتو مغربي / �جلن�سية  

�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �لقبي�سي  حجي  حممد  علي  �ملدعي  بان  نعلمكم 
�جلن�سية 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة 
درهم(   6250( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 

و�لزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ : 2022/7/14 / حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
MOJAU_2022- 0078907 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
و�حمل بطاقة  �بو �سالح �سرييانكي �جلن�سية  �ل�سيد/ حممد فهمي حممد  بانني  للجميع  ليكن معلوما 
100%، يف  �لبالغة  كامل ح�ستي  و�لتنازل عن  �لبيع  �رغب يف   ،  784197741917583 رقم  هوية 
�لرخ�سة �مل�سماه /)�سالون فن �ل�سباب للحاقة( و�لتي ت�اأ�س�ست بامارة �ل�سارقة حتت رقم 572432 �يل 
رقم  بطاقة هوية  ويحمل  �جلن�سية  بنغادي�سي  باباري،  باباري عزيز �حلق  �سبوج  �ل�سيد/ حممد  كا من 
��سحق بهويان �سو�بان  حممد  �ل�سيد/  من  كا  50% و�يل  ن�سبته  لت�سبح   784198753837256
 784198662471436 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�سية  بنغادي�سي   ، بهويان  �سليمان  حممد 

لت�سبح ن�سبته 50% - خروج �سريك /�سركاء ودخول �خر /�آخرين تغيري ن�ساط ، تغري وكيل خدمات
�لكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ش 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ش حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
MOJAU_2022- 0078829 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني �ل�سيد/ غامن �سلطان ح�سني يو�سف �ل على �مار�تي �جلن�سية 
و�حمل بطاقة هوية رقم 784198021042522 �رغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�ستي �لبالغة 100%، يف �لرخ�سة �مل�سماه ))�للم�سات �ملميزة �لتجارية( و�لتي تا�س�ست 
بامارة �ل�سارقة حتت رقم 571296 �يل �ل�سيد/ �حمد حممد حاجي عبد �هلل �مار�تي 
 %100 �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197006904201، لت�سبح ن�سبته 

تعديات �أخرى : ل يوجد
وعمابن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ش حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
تنازل/ بيع

�إعان بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : �سليم باليات �ساتوت - �جلن�سية : �لهند، يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد : �سوكت باليت �ساتوت - 
�جلن�سية : �لهند، يف �لرخ�سة �مل�سماه )مطعم كل �لأذو�ق( تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم )606884( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة،
تعديات �خرى:

وعمابن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ش حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
تنازل/ بيع

�إعان بالن�سر 
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيدة : كرميه خ�سري ثجيل �خلفاجه - �جلن�سية : �لعر�ق، 
 : �ل�سيدة  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  كامل ح�ستها  و�لتنازل عن  �لبيع  ترغب يف 
)�لإمار�تية  �مل�سماه  �لرخ�سة  �لعر�ق، يف   : �جلن�سية   - �لبديري  ر�هي حممد  حور�ء 
لت�سميم �لزياء( تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )534160( �ل�سادرة 

من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة. تعديات �أخرى :
ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام  من   )5( فقرة   )14( �ملادة  بن�ش  وعما 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم   2013
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه 
�ي �عرت��ش حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
تنازل/ بيع

�إع�ان بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد / �روج حممد يو�سف - �جلن�سية باك�ستان - يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )�سالون �لقطعة 
�لذهبية للحاقة( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية 
�جلن�سية   - �لها�سم  �بو  �ساجو  �ساهني  حممد   / �ل�سيد  �إىل   ،)771112( رقم 

بنغادي�ش ، تعديات �خرى: ل يوجد
ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ش 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم   2013
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه 
�ي �عرت��ش حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
تنازل/ بيع

�إع�ان بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيدة / مرمي عبد�هلل ح�سن �جلن�سية : �لمار�ت ترغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغه 100% ل�سالح �ل�سيد / �سالح �حمد حممد 
�ل�سيارت(  لتلبي�ش  �مل�سماه)�ل�سنام  �لرخ�سة  يف  بنغادي�ش   : �جلن�سية   - خا�سي  علي 

�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف �ل�سارقة بالرقم )522594(
تعديات �خري : ل يوجد

وعمابن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ش حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/149936(
�ملنذر/ خالد وهيب �حمد �ل�سوؤ�يل 

�ملنذر�ليه / ري�سارد زولويتاروك�سا�ش 
ينذر �ملنذر �ملنذر �لي�ه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره 30000 )فقط ثاثون 
 11/5/2022 �ملوؤرخ  �لف درهم لغري( قيم�ة �ل�س�يك رق�م 000013 
و�ل  تاريخ�ه  م�ن  �ي�ام  خم�س�ة  غ�س�ون  ف�ي  �مل�س�رق  بن�ك  عل�ى  م�سحوب 
�سن�سطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانوني�ة م�ع ح�ف�ظ �حلق يف �لتعوي�ش عن 

�خل�سائر �ملتكبدة و�ملك�سب �لفائتني.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197



ثقافة وفن�ن

26

وت���وف���ر جم��م��وع��ة �حل���ل���ول �ل���ت���ي تلبي 
�حتياجات تاأ�سي�ش �ل�سركات يف �ملنظومة 
�ملتكاملة للمنطقة �حلرة ملدينة �ل�سارقة 
خال  �ل�سركات  تاأ�سي�ش  فر�سة  للن�سر 
�لو�عدة  �ل�ستثمار  بيئة  يف  و�ح���د  ي��وم 
�ل�سارقة،  يف  ك���ب���ري�ً  من����و�ً  ت�����س��ه��د  �ل��ت��ي 
حيث  من  �ملجدية  �خل��دم��ات  ت�سهم  كما 
بتلبية  �مل�����س��اف��ة  �لقيمة  وذ�ت  �لتكلفة 
وت�سهيل  للنا�سرين  �لريادية  �لتطلعات 
�ل��ع��امل��ي��ة، حيث  و���س��ول��ه��م �إىل �لأ����س���و�ق 
ت��وف��ر ت��ل��ك �خل���دم���ات �ل��وق��ت و�جلهد، 
خ�����رب�ء �سناعة  م���ع  �ل��ت��و����س��ل  وت���ع���زز 
�لن�سر، وتتيح �لنا�سرين فر�سة �لرتكيز 

على تنمية �سركاتهم.
ومن خال �ختيار باقة تاأ�سي�ش �لأعمال 

 5750 ب���  ت��ب��د�أ  و�ل��ت��ي  �لن�سر،  يف قطاع 
من  �ل�ستفادة  للنا�سرين  ميكن  درهماً، 

�خلدمات �لتالية:

اخلدمات ال�صت�صارية
�ل�سارقة  ملدينة  �حل���رة  �ملنطقة  ت�ساعد 
�لهيكل  حتديد  على  �مل�ستثمرين  للن�سر 
�لأن�سطة  على  بناًء  ل�سركاتهم  �ملوؤ�س�سي 
�حلالية  �لأع����م����ال  وخ���ط���ط  �ل��رئ��ي�����س��ة 
للم�ستثمرين  ميكن  حيث  و�مل�ستقبلية، 
�حل�سول على مو�فقات �أولية، وت�سجيل 
ر���س��م��ي��اً، و�حل�سول  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأع��م��ال 

على رخ�سة �لعمل خال ٤٥ دقيقة.

خدمات �صياغة العقود

�ل�سارقة  مل��دي��ن��ة  �حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��وف��ر 
للن�سر خدمات �سياغة �لوثائق �لقانونية 
�لرئي�سة �لازمة لتاأ�سي�ش �ل�سركة، مثل 

عقد �لتاأ�سي�ش وعقد �لإيجار.

خدمات الوثائق وال�صهادات
بالوثائق  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ت����زوي����د  ي���ت���م 
�لأ�سا�سية لإمتام عملية تاأ�سي�ش �ل�سركة، 
�لأ�سهم،  ���س��ه��ادة  �ل��وث��ائ��ق  ه���ذه  وت�سمل 
ن�ساط  و����س���ه���ادة  �ل��ت��اأ���س��ي�����ش،  و����س���ه���ادة 

�لأعمال.

خدمات التاأ�صرية
�ل�سارقة  مل��دي��ن��ة  �حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��ت��ي��ح 
للن�سر خيار�ت متعددة ت�ساعد �لنا�سرين 

�ملنا�سبة  ت��اأ���س��رية �لإق���ام���ة  ع��ل��ى �خ��ت��ي��ار 
تعمل  ك���م���ا  �أع����م����ال����ه����م،  لح����ت����ي����اج����ات 
�لتاأ�سرية  �إ����س���د�ر  عملية  ت�سريع  ع��ل��ى 
لهيئة  ف���رع  خ���ال  م���ن  للم�ستثمرين  
�ل���ه���وي���ة و�جل��ن�����س��ي��ة و�أم������ن �مل���ن���اف���ذ يف 

�ملنطقة �حلرة ملدينة �ل�سارقة للن�سر.

اخلدمات الأخرى
�إمكانية  للم�ستثمرين  �لن�سر  باقة  تتيح 
�جل��م��ع ب��ني خم�سة �أن�����س��ط��ة جت��اري��ة يف 
�أي ر�سوم  ترخي�ش جتاري و�حد وبدون 
�لت�سجيل  للنا�سر  ميكن  كما  �إ���س��اف��ي��ة، 
كع�سو يف جمعية �لنا�سرين �لإمار�تيني 
مب��وج��ب �ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ف��اه��م ب��ني �ملدينة 

و�جلمعية.

ب������دوره، ق���ال ���س��امل ع��م��ر ����س���امل، مدير 
للن�سر:  �ل�سارقة  ملدينة  �حل��رة  �ملنطقة 
�مل�سافة  �لقيمة  ذ�ت  �خلدمات  “تهدف 
�سمن باقة �لن�سر يف �ملنطقة �حلرة ملدينة 
�ل�سارقة للن�سر �إىل تلبية �حتياجات كل 

م�ستثمر،
�أو  �أعمالهم  تاأ�سي�ش  على  وم�ساعدتهم   
تو�سيع عملياتهم، وتقدم لهم جمموعة 
باملنفعة  عليهم  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  �مل���ز�ي���ا  م��ن 

و�لفائدة،
 ك��م��ا ت��ع��م��ل �خل���دم���ات �لإ���س��اف��ي��ة على 
تعزيز �لبيئة �لد�عمة يف �ملنطقة �حلرة 
ب��ب��ن��اء منظومة  �ل��ت��ز�م��ن��ا  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
�ساملة ومتكاملة للنا�سرين على �مل�ستوى 

�لإقليمي و�لدويل«.

االأمثال ال�سعبية
�إن �لثقافة �ل�سعبية هي نتاج عملية تطور وتر�كم خرب�ت طويلة 
مت�سمنة  ب�سري  جمتمع  كل  تر�سخت  يف  �ل�سنني،  لآلف  �متدت 
قدر�ً كبري�ً من �حلكمة يف معايريها �ملتنوعة وللثقافة �ل�سعبية 
ب�ساطة حتى  �ملجتمعات  �أكرث  �بتد�ء من  �ملجتمعات   تاأثري يف كل 
�أ�سدها تطور�ً، و�لأمثال �ل�سعبية  ُتعترب �سنفا من �سنوف �لأدب 

يندرج  �لذي  �ل�سعبي 
�لثقافة  مظلة  حت��ت 

�ل�سعبية. 
ح����ظ����ي����ت �لأم������ث������ال 
دول����ة  �ل�����س��ع��ب��ي��ة يف 
�لعربية  �لإم���������ار�ت 
�ملتحدة باهتمام كبري 
يف تاريخ �لأو�ئل من 
 �لآباء و�لأجد�د، ومت 
ت��ن��اق��ل��ه��ا ج��ي��ا بعد 
خا�سة  وه��ي  جيل، 
و�حلكمة  �خل������رب�ت 
�لإن�سانية  و�لتجارب 

مع  وتعاي�سو�  �ل�سعب  و�ل��و�ق��ع  �حل��ي��اة  �سظف  عاي�سو�   لأُنا�ش 
�لظروف �لتي �نبثقت منها هذه  �حلكم و�لأمثال �ل�سعبية. 

له  فيقول  �ملتو�سف،  عليه  ُيطلق  �ل�سعبية  ل��اأم��ث��ال  و�حل��اف��ظ 
يقول  ب��اأن  لدعوته  منهم  �ملتو�سف _  تعبري�ً  يقول  �سو  �لنا�ش: 

مثل �سعبي ُيلخ�ش �ملوقف و�لق�سة �ملعربة �لتي مت �سردها. 
ُتعرب  �ل��ت��ي  �لأم��ث��ال  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �ل�سعبية  �لأم��ث��ال  وم��ن �سمن 
و�لأ�سرة  و�لأه��ل  تر�بط  �ملجتمع  على  وحت��ث  �لعامة  �لآد�ب  عن 

�لو�حدة. 
بهذ�  وُيق�سد  �أه��ل��ه��ا(  ماتظلل  ���س��رية  خ��ان��ة  )���س��و  �ل�سعبي  �مل��ث��ل 
�إذ� كانو�  باأهله  و�أقاربه وينفعهم  �لعناية  �أن  �لفرد  باأن على  �ملثل 
قدر  على  وي�ساعدهم  بجانبهم  ويقف  حمنة  �أو  ما�سة  حاجة  يف 
 ��ستطاعته ومن ثم متتد ظاله ومنفعته لاأبعد من �لأهل ثم 

�لأبعد من �لنا�ش،
 و�أل يرتك �أهله  �ملقربني يف حاجة وُيظلل �لبعيد. 

بل ومن �سمن �لأمثال �ل�سعبية حث باأن �ل�سعيف و�ملحتاج رغم 
فقره  �أو  �سعفه  ملجرد  �أهله  و�أ�سحابه  عن  يتخلى  ل  حيلته  قلة 
ظهر  وهنا  ��ستطاعته  ق��در  على  بالقليل  ول��و  ملنفعتهم  وي�سعى 
�ملثل  �ل�سعبي )هزل وت�سيل �أهلها( و�ملق�سود �لناقة �لهزيلة �لتي 
وجوعها. و�ملثل  �سعفها  وعط�سها  رغ��م  ومتاعهم  �أه��ل��ه��ا  حتمل 
و�لتكاتف  �لتعاون  ذلو�( وفيه حث على  تعاونو� ما  �ل�سعبي)قوم 
بني �أفر�د �ملجتمع وهذه  �ل�سفة مرت�سخة يف �أبناء �لإمار�ت فهم 

منذ �لقدم متكاتفني ومتعاونني، 
�أو ينطوي على نف�سه فيوؤدي  وعندما جتد فرد ل يريد  �لتعاون 
�إجن���ازه  يف  بطيئا  �سعيفا  �ستجده  �مل��ج��م��وع��ة  ع��ن  ب��ع��ي��د�ً  عمله 
 بالإ�سافة �إىل قلة كفاءته، ويف هذ� �ملثل حث على �لتعاون و�لعمل 
�جلماعي . نحن بحاجة لن�سر وتوعية جيل �ل�سباب بهذ� �لنوع من 
�سنوف �لأدب �ل�سعبي وهي �لأمثال  �ل�سعبية ملا فيها من ��سرتجاع 
و�لأج���د�د ومعربة عن  �لآب���اء  �أ�سيلة مرت�سخة يف  وع���اد�ت  لقيم 
 جمتمع �لإمار�ت �ملحب للخري و�ملت�سامح مع �لثقافات و�ل�سعوب 

كافة. 

�صعيد الزعابي

ي�صتفيد منها النا�صرون وال�صركات النا�صئة املتخ�ص�صة ب�صناعة الكتاب

للنا�سرين  الريادية  الرحلة  تعزز  خدمات   5
يف »مدينة ال�سارقة للن�سر«

•• الفجرية-الفجر:

�ل�ساعر  و”من�سة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل���ّرخ  موؤ�س�سة  وق��ع��ت 
بهدف  تعاون  �تفاقية  �لأحد  �لأول  �لإمار�تي” �أم�ش 
توطيد �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بني �لطرفني لتعزيز 
�ملبادر�ت  تنظيم  خال  من  و�لأدب��ي  �لثقايف  �لتعاون 
و�لفعاليات على مد�ر عام كامل، تتوزع بني �مللتقيات 
�ملتخ�س�سة  و�لدر��سات  �لدو�وين  وطباعة  �ل�سعرية 
�لإمار�تيني،  لل�سعر�ء  �لثقافية  �حلياة  �إث��ر�ء  بهدف 
�ملجتمع  يف  وفاعل  �أك��رب  ب��دور  �لقيام  من  ومتكينهم 

ودعم �ل�سعر �ل�سعبي.
خالد  �لثقايف  �خلبري  وقعها  �لتي  �لتفاقية  وت��اأت��ي 
و�ل�ساعر  �لإمار�تية،  �لّرخ  رئي�ش موؤ�س�سة  �لظنحاين 
�ل�ساعر  “من�سة  رئ��ي�����ش  �ل��ظ��ن��ح��اين  ���س��ب��ي��ل  ���س��ع��ي��د 

�لإمار�تي”، 
�أطر  لت�سهم يف حتديد  بالفجرية،  �ملوؤ�س�سة  يف مكتب 
�مل�ساريع  ب��ني �جل��ان��ب��ني يف جم��م��وع��ة م��ن  �ل��ت��ع��اون 
وتعزيز  دع��م  ت�ستهدف  �ل��ت��ي  و�ل�سعرية  �لإب��د�ع��ي��ة 
وتر�سيخها  و�ل�سعر�ء  و�ل�سعر  و�لأدب  �لثقافة  مكانة 

يف وجد�ن �ملجتمعات �لعربية كموروث ثقايف ي�سهم يف 
م�سرية �لتنمية و�لتطور.

ب��ني �لطرفني  �ل��ت��ع��اون  �أن  �ل��ظ��ن��ح��اين  و�أك����د خ��ال��د 
لتوطيد  وتكامل �جلهود  �ل�سر�كة  ثقافة  ينطلق من 
دورنا يف دعم ورعاية �ملو�هب و�ملبدعني من �ل�سعر�ء 
�لإمار�تيني و�لعرب، وتعزيز ح�سور “من�سة �ل�ساعر 
�لإمار�تي” وتر�سيخ مكانتها كمن�سة تتيح للجمهور 
ف �إىل ك��ل �أن���و�ع  �لإم���ار�ت���ي و�ل��ع��رب��ي ف��ر���س��ة �ل��ت��ع��رُّ

�ل�سعر و�لأدب.
وقال �ل�ساعر �سعيد �سبيل �لظنحاين �إن هذ� �لتعاون 
لأ�سالة  كحا�سنة  و�أهد�فها  �ملن�سة  روؤي��ة  من  �سيعزز 

�لإبد�ع �ل�سعري �لإمار�تي، 
�لإمار�تي  �ل�سعبي  �ل�سعر  مكانة  تعزيز  �إىل  ت�سعى 
�لإمار�تية  �لهوية  تعزيز  يف  ي�سهم  ث��ق��ايف  ك��م��وروث 
ع��امل��ي��اً ودع���م �ل�����س��ع��ر�ء �لإم��ار�ت��ي��ني م��ن خ��ال ن�سر 

وترويج �إبد�عاتهم �ل�سعرية، 
وتنظيم  وم��ه��ار�ت��ه��م،  مو�هبهم  وتنمية  و�ح��ت�����س��ان 
و�لبحوث  �ل��در����س��ات  و�إ���س��د�ر  �ل�سعرية،  �لفعاليات 

�خلا�سة يف توثيق �ملوروث �ل�سعري �لإمار�تي.

اتفاقية تعاون بني »الرخ« 
»و«من�سة ال�ساعر االإماراتي«

•• ال�شارقة-الفجر:

للن�صر”،  ال�صارقة  ملدينة  احل��رة  “املنطقة  توا�صل 
املخت�صة  العامل  يف  نوعها  من  الأوىل  احلرة  املنطقة 
بخدمة قطاع الن�صر والطباعة، جهودها لتوفري بيئة 
خ�صبة لالرتقاء بقطاع الن�صر والطباعة، وم�صاعدة 
ال�صركات النا�صئة على اإطالق اأعمالها والنمو والتو�صع 
باإثراء  وامل�صاهمة  جديدة،  اأ���ص��واق  اإىل  والو�صول 

�صناعة الن�صر العاملية.
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فــن عــربـــي

27
على الإن�صان األ يتوقف كي ي�صل اإىل مراده

مرعي �سرحان: ثقة النا�س بي جتعلني اأحتمل م�سوؤولية اأكرب

�أن فيلم« �ستات �سد�د« يجمع  �إلهام �ساهني  �لفنانة  ك�سفت 
�ختيار  يجري  �لعمل  خم��رج  و�أن  ن�سائية،  بطولت   4

ليلى  �لفنانة  تر�سيح  ع��ن  ف�سا  �مل�����س��ارك��ة  �لعنا�سر 
علوي للعمل. 

 قالت �إلهام �ساهني » �إنها تق�سي �إجازتها حاليا يف 
�ل�ساحل �ل�سمايل، موؤكدة �أن �لإجازة ممتدة حتى 
نهاية �سهر �أغ�سط�ش، و�أنهم خال �سهر �سبتمرب 
�سيحددون موعد بدء �لت�سوير وذلك بناء على 

توجيهات خمرج �لعمل. 
�أنها  وي��وؤك��د  �مل���ر�أة  ين�سف  �لفيلم  �أن  �أ�سافت 
ق�سة  خ��ال  من  للم�ساعدة  حتتاج  ول  قوية 
�أدو�ر  �ل�سيد�ت �لاتي يظهرن يف  مناذج من 
قوية و�أنها تعمل وتنجز ولها دور يف �حلياة. 
  كانت �إلهام �ساهني قدمت فيلم حظر جتول 
و�ل��ذي حقق جناحا كبري�   2020 ع��ام  يف 

�ملهرجانات  م��ن  �ل��ك��ث��ري  يف  م�����س��ارك��ت��ه  ب��ع��د 
وح�سل على عدد من �جلو�ئز.

"جناح  �لق�سري  �لدر�مي  �لفيلم  للم�ساركة يف  تعاقدها  بتول عابد،  �لفنانة  �أعلنت 
�لقدر"، و�لذي يقدم بطولته جمموعة من �لفنانني �ل�سباب �مل�ساركني مببادرة 
"�بد�أ حلمك"، �لتي �أطلقتها وز�رة �لثقافة موؤخر�ً، موؤكد� �أنه �سيتم �لنتهاء 

من �لفيلم وعر�سه �ل�سهر �ملقبل. 
وعن تفا�سيل �لفيلم، �أو�سحت بتول عابد، �أنه يدور حول ق�سة فتاة لديها 
�لكثري من �لطموحات �لعديدة �إل �أن �لقدر يختار لها ر�أيا �آخر، يف �إطار 

من �لدر�ما �لجتماعية �ملعتمدة على عامل �لإثارة و�لت�سويق.
�للوكي�سينات  م��ن  ع���دد  يف  دوره����ا  بت�سوير  ق��ام��ت  �أن��ه��ا  �إىل  و�أ����س���ارت 

�خلارجية مبنطقة �أكتوبر،
 بد�خل �إحدى �لعقار�ت هناك، على �أن تنتهي ب�سكل كامل من ت�سوير 

دورها يف غ�سون �أ�سبوعني. 
�إعجاب �جلماهري،  �أن ينجح �لعمل �لفني وينال  �أملها يف  و�أعربت عن 
�أن  �إىل  لفتة  و�لعربية،  �ملحلية  �ملهرجانات  يف  ب��ه  للم�ساركة  متهيد�ً 
باإحدى  د�خلي  ت�سوير  لوكي�سن  من  �أك��رث  يف  ت�سويره  �سيتم  �لفيلم 

�ل�سقق �ل�سكنية.
�لفيلم من بطولة بتول عابد وم�سطفى رجب و�حمد �ل�سيد وحممد 

�للبنان، وعلي خفاجة وهو من �إخر�ج وتاأليف حممد �لبدري. 
�أطلقتها وز�رة �لثقافة تهدف  �أن مبادرة �بد�أ حلمك �لتي  ي�سار �إىل 
�ل�سباب  �ل�سباب يف ور�ش جمانية يتم تقدميها على م�سرح  لتدريب 
وز�رة  تنفذها  �لتي  �مل�سروعات  �أحد  وهي  �مل�سرح  فنون  لتعلم خمتلف 
حتقيق  �إىل  �لور�سة  وت��ه��دف  ورعايتهم،  �ملوهوبني  لكت�ساف  �لثقافة 
طموحات �لكثري من �سباب �ملوهوبني على م�ستوى �جلمهورية وت�سهم 
يف خلق �أجيال جديدة من �مل�سرحيني ميلكون �لقدرة على �إعادة �لزدهار 

للم�سرح �مل�سري.

بتول عابد تتعاقد 
على بطولة فيلم "جناح القدر"

اإلهام �ساهني: 
)�ستات �سداد( 

يجمع 4 بطوالت 
ن�سائية

�صرحان  م��رع��ي  اللبناين  الفنان  ط��رح 
الزعل(،  )يقطع  بعنوان  جديدة  اأغنية 
املميزة  النطالقة  بعد  له  الأوىل  وهي 

التي حققها خالل الأ�صهر املا�صية.
�صرحان حتّدث عن وموا�صيع خمتلفة يف 

هذا احلوار:

�إطالتك  بعد  �لفنية  مل�سريتك  كدعٍم  حمله  يف  �لزعل(  )يقطع  �أغنية  على  رهانك  • هل 
)تيك  عرب  لأعمالك  ق  وموفَّ لف��ت  و�نت�سار  موّفقة  من  �أك��رث  كانت  �لتي  �لتلفزيونية 

توك(؟
ر جتاه �أهله وعائلته  - مو�سوع �لأغنية مَلَ�سني، لأن كل �إن�سان منا ميكن �أن يق�سّ
ب�سبب �رتباطاته �لجتماعية و�ملهنية، كما َلَفَتني �للحُن و��ستغلت على �لتوزيع، 
�لأ�سدقاء  وك��ل  ج��ي��دة  �لأ���س��د�ء  �لآن  حتى  �ل��زع��ل(.  )يقطع  �أغنية  وك��ان��ت 

و�لأحباء �أبدو� �إعجابهم بالعمل.
ميديا(؟ )�ل�سو�سيال  عرب  معك  �جلمهور  تفاعل  هو  • �لافت 

- �حلمد هلل. ثقة �لنا�ش بي جتعلني �أحتمل م�سوؤولية �أكرب كي �أكون على 
قدر توقعاتهم.

مع  فيها  �ستتعامل  �أنك  �إىل  �أ�سرَت  كنَت  �لتي  �لأعمال  م�سري  • ما 
ر�مي عيا�ش؟

- �لعمل قيد �لإجناز، ولكن ر�مي عيا�ش لديه �ن�سغالته و�أنا �أي�ساً، خ�سو�ساً 
�أننا دخلنا ف�سل �ل�سيف ومقبلون على مو�سم �حلفات، و�أنا �ألتقي به د�ئماً 

عندما يكون موجود�ً يف لبنان.
�لأغنية؟ �سمعَت  �أنك  �إىل  �أ�سرَت  قد  كنَت  • لكنك 

�أن جنتمع يف  ن��ع��م. �سمعُت �لأغ��ن��ي��ة و�ل��ل��ح��ن. وك��ل م��ا ه��و مطلوب ه��و   -
�ل�ستديو لت�سجيلها. �مل�ساألة م�ساألة وقت ولي�ش �أكرث.

• ل �سك يف �أن �ملطلوب منك يف هذه �ملرحلة تكثيف ن�ساطك �لفني كي تبقى 
موجود�ً وم�ستمر�ً بعد �لفر�سة �لكبرية �لتي �أتيحت لك؟

�أل  �لإن�سان  وعلى  �سعي وجهد،  �إىل  يحتاج  �أي عمل   -
يتوقف كي ي�سل �إىل مر�ده على �لأ�سعدة 
كافة ولي�ش يف �ملجال �لفني فقط. 
عندما تتاح فر�سة �أمامنا يجب 
�أن ن�سعى من �أجلها كي نحقق 

�أهد�فنا.
)�ل�سو�سيال  ب���وج���ود   •
�أ�سبحْت  ه���ل  م��ي��دي��ا( 
�أم  �أ����س���ع���ب  �مل���ن���اف�������س���ُة 
�أ�سهل، مع �أن �لغربلة 
و����س��ح��ة ج�����د�ً على 
�لفنية  �ل�������س���اح���ة 
وه�������ن�������اك غ����ي����اب 
لبع�ش  لف��������ت 
�مل������غ������ن������ني ع���ن 

�حلفات؟
�أمت���������ن���������ى   -
�ل�������ت�������وف�������ي�������ق 
ول  ل����ل����ج����م����ي����ع 
�أن  مي��ك��ن لأح�����د 
ي�������اأخ�������ذ م����ك����ان 
�لآخ���ري���ن. وقد 
ت���ك���ون ظ����روف 
�لبلد و�لأو�ساع 
نعي�سها  �ل��ت��ي 

لها تاأثري. ورمبا عدد �حلفات َتر�َجَع ومل َيُعد كما كان عليه �سابقاً، ونحن نعي�ش و�سعاً �سعباً 
يف لبنان ل ميكن غ�ش �لطرف عنه.

معينة؟ باأ�سماء  حم�سورة  وهي  �لدول  من  �لعديد  يف  تقام  حفات  هناك  • لكن 
- �هلل يرزق �جلميع.

• هل تو�فق على �أن هناك غربلة على �ل�ساحة و�أن �لنا�ش �سارو� يفّرقون بني �لفنان �جلّيد 
و�لدخيل على �لغناء؟

و�لثقافة  �حلقيقية  �ملوهبة  ميلكون  َم��ن  �أك��رث  َي��رْبز  و�أن  فني  وع��ي  هناك  يكون  �أن  �أمتنى   -
�ملو�سيقية. �إنها �أمنيُة كل فنان حقيقي.

�لفنانني؟ ِمن  حتى  موهبتك  على  �إجماعاً  هناك  �أن  • �لافت 
- �حلمد هلل �إنها نعمة من رب �لعاملني.

�لعامل؟ �أنحاء  خمتلف  يف  �إليها  �أ�سرَت  قد  كنت  �لتي  �لفنية  باجلولت  قمَت  • هل 
�أوروبا  �إىل �جلولة يف  بالن�سبة  �أما  �لعربية.  �ل��دول  وبينها حفات يف  �لبع�ش منها،  نّفذُت   -
و�أمريكا، فكل �سيء رهن �لتاأ�سرية، وعندما �أح�سل عليها ميكن �أن �أقوم بهذه �جلولة. �لعقود 

موّقعة، و�ملو�سوع قائم.
حفاتك؟ مع  �لعربي  �جلمهور  جَتاُوُب  كان  • كيف 

و�إ�سادة  �لنا�ش  �أمل�ش حمبة  فيه  �أتو�جد  و�أي مكان  �ملطار�ت  بل يف  لي�ش يف �حلفات فقط،   -
ب�سوتي من كل قلبهم. 

َمن يعطي ِمن قلبه ي�سل �إىل �لقلوب.
�لتمثيل؟ جتربة  تخو�ش  �أن  ميكن  • هل 

ل �لغناء منذ طفولتي وهو �ملجال �لذي �أعترب  - مِلَ ل، �إذ� كان �لعر�ش ُمنا�سباً، ولكنني �أف�سّ
نف�سي متمّر�ساً ومتمّكناً فيه. �أما بالن�سبة �إىل �لتمثيل، فلم ي�سبق يل �أن مّثلُث حتى عندما كنت 
طفًا. لكن �إذ� كان �لعر�ش �لتمثيلي ينا�سب �سخ�سيتي �أو له هدف معني �أو لتج�سيد �سخ�سية 

فنان ر�حل، فلَم ل.
ح�سابك؟ على  بالإنتاج  ت�ستمر  • هل 

يكون  �أن  �سرط  �إنتاج  �سركة  مع  �لتعاقد  �إىل  وي�سار  �ملُنا�ِسبة  �لفر�سة  ت�سل  �أن  �إىل  طبعاً،   -
�لتعامل بيننا قائماً على معادلة و�سطية. كلنا نتمنى �إنتاجاً كبري�ً يدعمنا ويو�سلنا �إىل مكان 

نحبه، ولكن يجب �أن يكون �لعقد عادًل للطرفني.
ل معادلة بِن�َسب متقاربة و�أن  مثًا، �أنا �سد �لحتكار ل�سنو�ت طويلة و�لتفاوت يف �لِن�َسب، و�أف�سّ

تكون مدُة �لعقِد ُمْقِنَعًة ولي�ش 15 عاماً.
�ملقبلة؟ للفرتة  م�ساريعك  • ما 

- �ساأقوم بجولة فنية بني �سورية ودبي وقطر، بالإ�سافة �إىل جولة �أوروبية على �أمل �أن تتاأمن 
�لتاأ�سري�ت �خلا�سة بحفات �أمريكا و�أوروبا.
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خرباء يحذرون من اأطعمة اإفطار �سائعة 
حتتوي على مواد كيميائية مرتبطة بال�سرطان

�ل��ت��ي حت��ت��وي على مو�د  �ل�سعبية  �لإف��ط��ار  �أطعمة  �أن  م��ن  �خل���رب�ء  ح��ذر 
كيميائية مرتبطة بال�سرطان.

ويف حني �أنه من �ملعروف منذ فرتة طويلة �أن �لعديد من مكونات �لفطور 
�أ�سدرو� حتذير�  باعتد�ل. لكن �خلرب�ء  تناولها  �لكامل يجب  �لإجنليزي 

جديد� ب�ساأن �للحوم �لباردة �لتي يت�سمنها �لفطور.
وقالت �ل�سلطات �ل�سحية �لفرن�سية �إنها �أكدت وجود عاقة مدرو�سة جيد� 
بني �لنرت�ت �مل�سافة �إىل �للحوم �مل�سنعة و�سرطان �لقولون، �ملعروف �أي�سا 

با�سم �سرطان �لأمعاء.
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة لتح�سني مدة  �مل��ن��ت��ج��ات  �ل��ن��رت�ت �إىل جم��م��وع��ة م��ن  وُت�����س��اف 

�ساحيتها ونكهتها.
�لباردة عبارة عن حلم مطبوخ يتم تقطيعه �إىل �سر�ئح وي�ساف  و�للحوم 
�للحوم  وت�سمل  تت�سلب.  حتى  معاجلتها  ويتم  و�ل��ب��ه��ار�ت،  �ل��ت��و�ب��ل  لها 

�لباردة �للحم �ملقدد و�ل�سامي.
ب���احل���د من   ،Anses �لأغ����ذي����ة  ل�����س��ام��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أو�����س����ت 
 2015 ��ستنتاجات مماثلة يف عام  �إن تاريخها يدعم  �ل�ستهاك. وقالت 

من منظمة �ل�سحة �لعاملية.
وخل�ست �لوكالة �لدولية لأبحاث �ل�سرطان، �لتابعة لهيئة �لأمم �ملتحدة 
�أنها جمموعة م�سرطنة من  ت�سنيفها على  �مل�سنعة يجب  �للحوم  �أن  �إىل 

�ملجموعة �لأوىل.
وتقول موؤ�س�سة �أبحاث �ل�سرطان يف �ململكة �ملتحدة �إن �لعديد من �لدر��سات 
�لتي �أجريت على مد�ر �لعقد �ملا�سي �أظهرت �أن تناول �لكثري من �للحوم 

�حلمر�ء و�للحوم �مل�سنعة يزيد من خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لأمعاء.
وت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن نحو 13 من كل 100 حالة من حالت �سرطان 

�لأمعاء يف �ململكة �ملتحدة مرتبطة بتناول هذه �للحوم.
ومع وجود ما يقارب من 43 �ألف حالة �سنويا، فاإن هذ� ي�سري �إىل �أنه ميكن 

�لوقاية من �آلف �حلالت كل عام عن طريق حت�سني �لنظام �لغذ�ئي.
�مل�سنعة يوميا،  �للحوم  50غ من  �أن  �لعاملية من  �ل�سحة  وحذرت منظمة 

تزيد من خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لأمعاء بن�سبة 18%.
لكن باحثني من جامعة �أك�سفورد قالو� يف عام 2019 �إن 25 غ فقط يوميا 

كافية لرفع �ملخاطر بن�سبة 20%.
وتو�سي حكومة �ململكة �ملتحدة �لأ�سخا�ش �لذين يتناولون �أكرث من 90غ 
)عند  �أق��ل  �أو  70غ  �إىل  بتقليلها  يوميا،  و�ملعاجلة  �حل��م��ر�ء  �للحوم  م��ن 

طهيها(.
73 غ يف �ل��ي��وم -  �إذ� ك��ان  2021، يف م��ا  ون��ظ��رت در����س��ة حديثة، يف ع��ام 

�ملتو�سط   يف �ململكة �ملتحدة - هو م�ستوى �آمن لا�ستهاك.
�ملعتدلة من �للحوم �حلمر�ء و�ملعاجلة تزيد من  �أن هذه �لكمية  ووجدت 

خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لأمعاء بن�سبة 32%.
�ل��دم و�لأم��ي��ن��ات �حللقية غ��ري �ملتجان�سة  ف��اإن  �ل��ن��رت�ت،  �إىل  وب��الإ���س��اف��ة 
)HCAs( و�لأمينات متعددة �حللقات )PCAs( هي مو�د كيميائية يف 

�للحوم �مل�سنعة و�للحوم �حلمر�ء و�لتي تعد م�سببة لل�سرطان.

معناها؟ فما  الأ�صل،  يونانية  اأثيوبيا  • كلمة 
- �لوجه �ملحرتق

ل� النقدية  العملة  هي  • الزلوتي 
- بولند�

الكرمي؟ القراآن  اآيات  عدد  • كم 
- 6200 �آية

يتكلم؟ عندما  الإن�صان  ي�صتخدم  ع�صلة  • كم 
- 44 ع�سلة

ذاكرة؟ احليوانات  اأقوى  • ما 
- �جلمل

ملاذ�؟! يعلم  �حد  ول  له  �سدى  ل  �لبطة  • �سوت 
تنزل �ن  �مل�ستحيل  من  ولكن  �لدرج  �لبقرة  ت�سعد  �ن  �ملمكن  • من 

�سبعة هو  عددهما  جمموع  �لرند  يف  متقابلتني  جهتني  • كل 
�لتمام  وظ��ال  �لظال  ��ستخدم  من  و�أول  �لفلك  علم  عن  �ملثلثات  علم  ف�سل  من  �أول  �إن  تعلم  هل   •
و�لقو�طع وقو�طع �لتمام و�جليوب وجيوب �لتمام يف قيا�ش �لزو�يا و�ملثلثات هم �لريا�سيون �لعرب وياأتي 

على ر�أ�سهم يف هذ� �ملجال ن�سري �لدين �لطو�سي �ملتويف عام 672 ه�/1274 م.
�ل�سمع. بحا�سة  كثرًي�  ي�سر  و�حدة  �ساعة  ملدة  �ملحمول  �لهاتف  �سماعات  ��ستخد�م  �أن  تعلم  •هل 

وبالتايل  �لدموية،  �لدورة  تن�سيط  على  ُي�ساعد  �لريا�سية  �لتمارين  ممار�سة  يف  �ل�ستمر�ر  �أن  تعلم  •هل 
ُيح�سن من قدرة �لعقل على �لتفكري.

�لأمريكية. �ملتحدة  �لوليات  يف  كان  �لعامل  يف  �لتليفزيون  ظهور  �أن  تعلم  • هل 
و�جلدري. �حل�سبة،  بني  ما  �لفرق  �كت�سف  من  �أول  كان  �لر�زي  بكر  �أبو  �أن  تعلم  • هل 

يكون  �أن  مُيكن  ل  و�أنه  �لب�سرية،  �لخرت�عات  �آخر  هو  �لر�ديو  �أن  يعتقدون  كانو�  �لب�سر  �أن  تعلم  • هل 
بعده �خرت�ع �أكرب.

�لتجمد!! من  �لطعام  ملنع  �لثاجات  �ل�سكيمو  رجال  • ي�ستخدم 

الفتى الذكي 
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فوئد النعناع

ومعجون  و�ل�سكاكر  )�لعلكة  كثرية  ��ستعمالت  ل��ه  مطّيب  نبات  �لنعناع 
طبية  وفو�ئد  �لأطعمة(  من  وغريها  و�ملثلجات  و�ل�ساي  �لأ�سنان  تنظيف 

جمة.
مفيد ل�ستى �لأ�سقام

�لتي  �مل���ر�رة(  )ع�سارة  �ل�سفر�ء  تدفق  ويح�سن  �مل��ع��دة  ع�سات  يهدئ   -
ُت�ستخدم يف ه�سم �لدهون. كذلك يفيد عملية �له�سم و�لغاز�ت ومتازمة 

�لأمعاء �مل�سطربة )جتنبه �إن كنت تعاين �لرجتاع �ملعدي �ملريئي(.
- ي�ساعد يف �لتخل�ش من �لبلغم، ويخفف من حدة �ل�سعال �مل�ساحب للزكام 

و�آلم �حلنجرة.
�ل�سام  و�ل��ل��ب��اب   )Hives( �ل�����س��رى  ب�سبب  �ملتهيجة  �ل��ب�����س��رة  يفيد   -

و�لبلوط �ل�سام.

فقال  �ل�سمكات  هذه  بكم  و�ساأله  �حدهم  عليه  ومر  كبري�ت  �سمكات  ثاث  ي�سطاد  �ن  مهر�ن  �لفتى  ��ستطاع 
�لو�حد بخم�سة دنانري فهي تزن �لكثري فقال �حملهم وتعاىل معي وذهب به �إىل �حد �لبيوت �لكبرية �لفاخرة 

ثم �خذهم منه وقال �نتظر هنا �ساأر�سل �ليك نقودك وزيادة ف�سكره مهر�ن وجل�ش ي�سرتيح على باب �لبيت .
تاأخر �لرجل يف �خلروج فدق مهر�ن �لباب كثري� ول جميب فاأخذ يدور حول �لبيت ف�سم ر�ئحة �ل�سمك وهو 
ي�سوى عرف �ن �لرجل �لدينء �سحك عليه فغ�سب وجرى حول �لبيت ونظر من �حد �لنو�فذ ف�سم ر�ئحة 
�ل�سمك �لقوية وعرف �ن �ملطبخ قريب من �ل�سباك فقام بالت�سلل من �ل�سباك و�سار خلف �لر�ئحة و�سمع �حدى 
�لن�ساء وهي تقول لقد �نتهيت من حت�سري �لطعام وغطيته هل �أتي �إليك به؟ فقال �لرجل: دعيه �لن وحينما 
ننتهي �سنطلبه وتركت �ملر�أة �ل�سمك فت�سلل مهر�ن �إىل �ملطبخ ورفع �لغطاء ف�سره �ل�سمك �مل�سوي فقرر �مر� 
و�خرج من جيبه ثاث ليمونات وبع�ش �لرياحني كان قد ��سرت�هم من �ل�سوق لمه فقطع �لليمون وو�سع يف 
بطن كل �سمكة قطع �لليمون وبع�ش �لرياحني ثم ت�سلل من �ل�سباك م�سرعا �إىل ق�سر �لو�يل ووقف بني يديه 
وقال كنت �أحمل �سحنا كبري� به ثاث �سمكات م�سويات هدية من �مي لك.. لكن هناك رجا �خد مني �ل�سمك 
وقال �نه �حق به فجن �لو�يل ونادي �ساحب �ل�سرطة وقال له لتذهب معه وتاأتي بالرجل و�ل�سمك معا.. عاد 
�ساحب �ل�سرطة ومعه �ساحب �لبيت و�سحن �ل�سمك وقد وقف �لغام و�لرجل بني يدي �لو�يل فقال للرجل 
كيف تاأخذ �سمك ملكا يل فقال له �نا مل �آخذه بل ��سرتيته من هذ� �لفتى فقال مهر�ن م�سرعا ل �نه كاذب لقد 
�سوته �مي لك يامولي فقال �لرجل �نه فتى كاذب فقال مهر�ن ل�ست بكاذب و�لدليل على ذلك لقد و�سعت �مي 
به �لليمون و�لرياحني �كر�ما للو�يل ف�سحك �لرجل وقال وها هو �ل�سمك ليوجد به ليمون ول رياحني وفتح 
بطن �ل�سمك و�ذ� به يرى �لليمون و�لرياحني فاأ�سقط يف يده وحمله �ساحب �ل�سرطة �إىل �ل�سجن يف �لوقت 

�لذي ��ستمتع فيه مهر�ن مبكفاأة كبرية جد� ومل يكن يحلم بها ومن يومها مل ي�سحك عليه �حد.

النا�ض ي�صرتخون يف حديقة مائية و�صط طق�ض حار يف مقاطعة جياجن�صو �صرق ال�صني.ا ف ب

�أن بكترييا  ل��ل��ب��ح��وث  ب���ريم �ل��وط��ن��ي��ة  �ك��ت�����س��ف خ����رب�ء ج��ام��ع��ة 
تقاوم   Bacillus subtilis و   Escherichia coli

�لأحياء �لدقيقة �ل�سالبة �لغر�م و�ليجابية �لغر�م.
�أن خ���رب�ء �جلامعة  �إىل  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  �لإع���ام���ي  �مل��ك��ت��ب  وي�����س��ري 
حم�ش  بكترييا  ل���دى  للجر�ثيم  م�����س��ادة  خ�سائ�ش  �كت�سفو� 

�لاكتيك �ملوجودة يف حليب �ملاعز.
وبكترييا حم�ش �لاكتك، هي كائنات جمهرية، قادرة بالإ�سافة 
بروتينية  ذ�ت طبيعة  تركيب مو�د  �لاكتيك،  �إنتاج حم�ش  �إىل 
-مبيدة للجر�ثيم، �لتي مع حم�ش �لاكتيك ت�سبح قادرة على 

مقاومة �لكائنات �ملجهرية �مل�سببة لاأمر��ش.
وقد متكن �لباحثون من عزل �سالت بكترييا حم�ش �لاكتيك 
 Bacillus و Escherichia coli ملوجودة يف حليب �ملاعز�
�ملجهرية  �لكائنات  مقاومة  على  قدرتها  وقيمو�   subtilis

�مل�سببة لاأمر��ش.
ويقول نيقولي خوديا�سيف، رئي�ش ق�سم �لكيمياء و�لتكنولوجيا 
�لاكتيك  حم�ش  لبكترييا  �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج،  "�أظهرت  �حل��ي��وي��ة، 
خ�سائ�ش م�سادة للجر�ثيم وهي ن�سطة تقاوم �لأحياء �لدقيقة 

�ل�سالبة �لغر�م و�ليجابية �لغر�م".

اكت�ساف خ�سائ�س م�سادة للجراثيم 
لبكترييا حم�س الالكتيك يف حليب املاعز


