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اأ�ضعار بلح رم�ضان .. بوتني الأغلى
اإذا  ما هي العالقة بني بلح رم�سان والأزمة الرو�سية الأوكرانية؟.. 

كنت غريبا عن اأر�ض م�سر، رمبا تت�ساءل هذا ال�س�ؤال.
الفاعلة يف هذه احلرب  الأ�سماء  البلح قد و�سع�ا  عندما ترى جتار 
مثل الرئي�ض الرو�سي فالدميري ب�تني والرئي�ض الأمريكي ج� بايدن 
املختلفة،  البلح  اأ�سناف  اأ�سماء  "النات�" على  الأطل�سي  وحلف �سمال 
�سم�ض  حت��ت  جديد  ل  اأن��ه  ف�ستدرك  م�سر،  اأه��ل  م��ن  كنت  اإذا  ولكن 
التجار هذا العام. واعتاد جتار البلح امل�سريني كل عام على التفاعل 
ال�ساحة  على  امل�سيطرة  والريا�سية  والفنية  ال�سيا�سية  الأح��داث  مع 
قبل حل�ل �سهر رم�سان، باختبار رم�ز تلك الأحداث لإطالقها على 
اأ�سناف البلح املختلفة، ولأنه ل حديث يعل� الآن على احلرب الرو�سية 
الأوكرانية، فقد و�سل �سدى طب�لها اإىل �س�ق البلح امل�سري، وغابت 

الأ�سماء الفنية والريا�سية ال�سهرية.
رم�سان،  �سهر  حل�ل  م��ن  اأي���ام  قبل  امل�سريني،  اأن��ظ��ار  تتعلق  وبينما 
مبباراتني فا�سلتني مع منتخب ال�سنغال، قد ي�ؤدي الف�ز فيهما اإىل 
العامل، غاب هذا احلدث  كاأ�ض  مناف�سات  اإىل  امل�سري  املنتخب  تاأهل 
املهم ريا�سيا، و�سيطرت اأج�اء احلرب على ال�س�ق، ليتح�ل "ب�تني" 
وعك�ست  املختلفة.  البلح  لأ�سناف  اأ�سماء  اإىل  و"النات�"  و"بايدن" 
ج�دة بلح "ب�تني" امل�ستق من ا�سم الرئي�ض الرو�سي فالدميري ب�تني، 
الذي ي�سل �سعر الكيل� منه اإىل 35 جنيها، متابعة التجار للم�قف 
ال��رو���س��ي م��ن امل��ع��رك��ة يف ظ��ل ت��راج��ع ل���دور ح��ل��ف ال��ن��ات��� والرئي�ض 
الأمريكي ج� بايدن، وه� ما انعك�ض على اإطالق ا�سمهما على اأ�سناف 
اأقل ج�دة، حيث ي�سل �سعر كيل� بلح "بايدن" اإىل 12 جنيها، وهي 

نف�ض قيمة بلح "حلف النات�".

ال�ضحة اأم احلب؟.. ا�ضتطالع راأي يقدم الإجابة 
قّدم ا�ستطالع للراأي اإجابة �سادمة من الأملان عندما �سئل�ا عن الأهم 
بالن�سبة لهم "ال�سحة اأم احلب الكبري؟". واأظهر ال�ستطالع، الذي 
اأجراه معهد "ي�ج�ف" لقيا�ض م�ؤ�سرات الراأي عن الأحالم والأمنيات 
يف احلياة، اأن %42 من الأملان يرون اأن اأهم �سيء بالن�سبة لهم ه� 
%28 فقط  املقابل، ذكر  والنف�سية. ويف  بال�سحة اجل�سدية  التمتع 
من الأملان اأن حلم حياتهم ه� اإيجاد حب العمر، ومع ذلك جاء احلب 
قبل اأمنية امتالك منزل %25. كّلف باإجراء ال�ستطالع الذي ُن�سر 
اأم�ض الأول الثنني �سركة ال�ست�سارات املالية "�س�ي�ض ليف �سيلكت"، 
وهي �سركة تابعة ل�سركة التاأمني ال�س�ي�سرية "�س�ي�ض ليف"، واأُجري 
ال�ستطالع قبل بدء احلرب يف اأوكرانيا. وفيما يتعلق بالأمنيات عند 
ال�سيخ�خة، ذكر %64 من الأملان اأنهم يتمن�ن التقاعد قبل ال�سن 
ولكن  ب�سعبية،  ال�سفر  اأمنية  وحظيت  عاماً.   67 للتقاعد  الر�سمي 
ب�سكل رئي�سي بني كبار ال�سن، حيث ذكر %42 ممن تزيد اأعمارهم 
عن 55 عاماً اأن ال�سفر اأحد اأكرب اأحالمهم يف احلياة، وبلغت ن�سبتهم 

الثلث بني اأولئك الذين تقل اأعمارهم عن 34 عاماً.

كيف يوؤدي الإجهاد اإىل اجللطة الدماغية؟
اأع��ل��ن ال��دك��ت���ر ي��ارو���س��الف اأ���س��ي��خ��م��ني، اأخ�����س��ائ��ي اأم���را����ض القلب 
ي�سفر  ما  ال��دم،  ارتفاع �سغط  ي�سبب  الإجهاد  اأن  الدم�ية،  والأوعية 
الأخ�سائي  وي�سري  الدماغية.  واجللطة  القلب  ع�سلة  احت�ساء  عن 
�سلبا  ي�ؤثر  امل��زم��ن،  الإج��ه��اد  اأن  اإىل  "�سب�تنيك"،  ل��رادي���  حديث  يف 
وي�سيف  امل��ن��اع��ة.  وح��ت��ى يف منظ�مة  ال��دم���ي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  يف 
م��سحا، الإجهاد الذي ي�ستمر عدة اأيام ي�سبب ارتفاع م�ست�ى �سغط 
الدم. ويق�ل، "كنا نعتقد �سابقا ان الإجهاد احلاد فقط ي�سكل خط�رة 
على القلب. ولكن ات�سح اأن لالإجهاد املزمن تاأثريا كارثيا يف ال�سحة. 
لأنه ب�سبب ارتفاع م�ست�ى �سغط الدم. ونحن مل نتكيف جيدا للعي�ض 
يف ظروف ا�ستمرار الإجهاد، ولكننا نتحمل الإجهاد احلاد الذي تعقبه 
"يق��ض"  ال���دم  �سغط  م�ست�ى  ارت��ف��اع  اإن  وي�سيف،  راحة".  ف��رة 
اأع�ساء اجل�سم من الداخل وميكن اأن ي�ؤدي اإىل ا�سطرابات يف الدورة 

الدم�ية، مثل احت�ساء ع�سلة القلب اأو اجللطة الدماغية.
ع�سلة  احت�ساء  ال���دم،  �سغط  م�ست�ى  ارت��ف��اع  ع���اق��ب  "من  وي��ق���ل، 
"يق��ض"  امل��رت��ف��ع  ال���دم  �سغط  لأن  ال��دم��اغ��ي��ة.  اجللطة  اأو  القلب 
بالدماغ،  الأ���س��رار  يلحق  فه�  داخلها،  من  ال�سليمة  اجل�سم  اأع�ساء 
ما ي�سبب �سعف الذاكرة وانخفا�ض ال�ظائف املعرفية. كما ي�ؤثر يف 

حالة قاع العني".
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�ضابة يف غزة تبتكر جهازًا 
لتجفيف الطعام

يف حديقة منزلها، تقطف هنادي اأب� هربيد املهند�سة ال�سابة يف قطاع غزة 
�سرائح  اإىل  وتقطعها  والق�س�ر  "الكاكا"  والكاكي  والربتقال  التفاح  ثمار 

وت�سعها يف جمفف الطعام.
بعد ما بني 16 و20 �ساعة، تظهر النتيجة وهي عبارة عن �سرائح طبيعية 
بالكامل من الف�اكه واخل�سروات والأع�ساب املجففة، بدون اأي اإ�سافات اأو 

م�اد كيميائية اأو �سكر.
املتجددة، ووج��دت بعد  الأ�سل مهند�سة للطاقة  اأب� هربيد هي يف  هنادي 

درا�سة ال�س�ق اأن هناك فج�ة يف ال�جبات اخلفيفة ال�سحية.
بدائل  ينتج  ال��ذي  البيئة  �سديق  الطعام  جمفف  �سنع  على  عملت  بعدها 
الطرق  من  احل��د  يف  وي�ساعد  الثمن  باهظة  امل�ست�ردة  املجففة  لالأطعمة 
رغم  �سئيلة  كميات  التقليدية  الطرق  وتنتج  الطعام.  لتجفيف  التقليدية 

اأنها ت�ستهلك ال�قت وتكلفتها اأكرب بكثري يف قطاع غزة.
اأنتج  اإنه بدي  امل�سروع من  "بل�ست فكرة  امل�سروع تق�ل هنادي  بدايات  عن 
منتجات غذائية جمففة ب�سكل حملي، بحثت يف ال�س�ق وجدت اإنه يف عنا 
منتجات م�ست�ردة ب�سكل كبري واأي�سا ال��سائل اإيل من�ستخدمها لتجفيف 

الأغذية يف قطاع غزة و�سائل بت�ستهلك كميات كبرية من الطاقة".
ت�سيف "اجلهاز هادا �سنعته باإمكانيات حملية جدا وب�سعر ممتاز بالن�سبة 
ملا  اأ�سعافه  ثالثة  يكلف  ممكن  امل�ست�رد  ج��داً.  ب�سيطة  تكلفته  للم�ست�رد 
يدخل قطاع غزة ب�سبب احل�سار املفرو�ض وامل�ساكل التانية. فمرحلة اإين 
اأوىل اخلط�ات  زيه يف فل�سطني هاي  ت�سنيع  يتم  اأمتلك جهاز لأول مرة 

لأين اأوؤ�س�ض يف م�سروعي اإن �ساء اهلل".

هكذا حتمي طفلك من 
لدغة ح�ضرة القراد

اأو�ست الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال 
اأطفالهم من  الآب��اء بحماية  واملراهقني 
احلدائق  يف  تنت�سر  التي  القراد،  ح�سرة 
واملتنزهات مع بداية ف�سل الربيع. وعن 
خط�رة هذه احل�سرة، اأو�سحت الرابطة 
الإ�سابة  اإىل  ت���ؤدي  قد  القراد  لدغة  اأن 
Tick-" بالتهاب الدماغ املنق�ل بالقراد
borne encephalitis" ، والذي 
الإنفل�نزا،  اأع��را���ض  ت�سبه  اأع��را���ض  ل��ه 
وال���ت���ي ت��ظ��ه��ر ب��ع��د م�����رور اأ����س���ب����ع اإىل 
اأ�سب�عني من اللدغة. وحلماية الأطفال 
من خماطر لدغة القراد، ميكن اإعطاء 
الدماغ  لل��ت��ه��اب  امل�����س��اد  ال��ل��ق��اح  الطفل 
امل���ن���ق����ل ب���ال���ق���راد ب������دءاً م���ن ع��م��ر 12 
التعر�ض  من  الأطفال  وحلماية  �سهراً. 
على  يتعني  الأ�سا�ض،  من  القراد  للدغة 
الأطفال ارتداء مالب�ض مغلقة وط�يلة، 
الطارد  ال�سرباي  ر�ض  اأي�ساً  ميكن  كما 

للقراد على م�ا�سع اجل�سم املك�س�فة.
القراد  للدغة  الطفل  تعر�ض  ح��ال  ويف 
رغ���م ات��ب��اع ه���ذه ال��ت��داب��ري، يتعني على 
الآباء اإزالة احل�سرة بحذر �سديد ب�ا�سطة 
ملقاط من الفم ولي�ض من اجل�سم، ثم 

تطهري وتعقيم م��سع اللدغة. 

�ضتة اأخطاء مفاجئة ميكن اأن 
ترتكبها لفقدان الوزن! �ص 23

نق�ص فيتامني »د« يهدد 
الأطفال بلني العظام

اأي�ض  اإن لني عظام الأطفال، ا�سطراب يف  قالت اجلمعية الأملانية لطب وجراحة العظام 
العظام، ب�سبب نق�ض فيتامني "د" اأو خلل يف اأي�ض فيتامني "د".

واأو�سحت اجلمعية اأن �سبب نق�ض فيتامني "د" يف اجل�سم، قلة التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض، 
واأن لهذا ال�سبب يطلق على فيتامني "د" ا�سم "فيتامني ال�سم�ض".

املعدة،  اأو  الكبد،  "د" اأمرا�ض  فيتامني  اأي�ض  يف  اخللل  اأ�سباب  من  اأن  اجلمعية  واأ�سافت 
اأوالأمعاء املزمنة وجراحات اجلهاز اله�سمي.

وتتمثل اأعرا�سه يف العظام الطرية والقابلة للت�س�ه وا�سطرابات امل�سي مثل العرج وتق��ض 
ال�ساقني للداخل اأو للخارج، والنحناء اخللفي للعم�د الفقري، واتخاذ القف�ض ال�سدري 

�سكل اجلر�ض، اإ�سافة اإىل ت�س��ض الأ�سنان وكرثة تعر�ض العظام للك�سر.
لأ�سعة  املنتظم  بالتعر�ض  ك��اف  نح�  على  "د"  بفيتامني  اجل�سم  اإم���داد  يجب  وللعالج 

ال�سم�ض، وتناول الأغذية الأغنية به مثل الأ�سماك، ومنتجات الألبان.
ويف حالت النق�ض ال�سديد، ميكن اللج�ء اإىل املكمالت الغذائية املحت�ية على 

فيتامني "د"، اأما خلل  اأي�ض فيتامني "د"، فيعدل بعالج املر�ض امل�سبب 
له.

املفاجئ الإقالع   .1
النتائج  اأن  تظهر  الدرا�سات  اإن  �س�لنكي  الدكت�رة  قالت 
اأو  التدخني  عن  التدريجي  الإق���الع  عند  نف�سها  �ستك�ن 
"ال�سبيل  ُيعّد  اأن املفاجئ  الت�قف فجاأة عنه. واأ�سارت اإىل 

ال�حيد لدى البع�ض لرك التدخني".
نهائياً"،  التدخني  لالإقالع عن  "م�عد  بتحديد  وت��سي 

ثم معرفة اإذا كان ذلك ممكناً بحل�ل امل�عد. 

النيك�تني ببدائل  العالج   .2
و�سفة  ت�ستلزم  ل  التي  ال��ط��رق،  جتربة  الدكت�رة  تقرح 
طبية، مثل ل�سقات النيك�تني اأو اأقرا�ض امل�ّض، اأو العلكة. 
م�ستح�سرات  ل��ل��م��دخ��ن  ي�����س��ف  اأن  للطبيب  مي��ك��ن  ك��م��ا 
النيك�تني، التي تاأتي يف �سكل رذاذ اأنفي اأو جهاز ا�ستن�ساق 

اأو و�سف اأدوية غري حمت�ية على النيك�تني. 

الي�مية العادات  تغيري   .3
على املدخن التفكري اأي�سا يف تغيري عاداته الأخرى، التي 
يتعني  املثال  �سبيل  فعلى  التدخني،  ت�سهيل  يف  دورا  تلعب 
ع��ل��ى ال��ذي��ن ي��دخ��ن���ن ���س��ي��ج��ارة م��ع ق��ه���ة ال�����س��ب��اح اأو يف 
ا�سراحة العمل بعد الظهر، اإعادة التفكري فيما يفعل�نه 

خالل تلك الأوقات.
يف  ت�ساعد  اأن  اجل���زر  قطع  اأو  ال�سلبة  لل�سكاكر  ومي��ك��ن 

ال�سيجارة. غري  اآخر  املدخن" ب�سيء  فم  "اإ�سغال 

احلركة  .4
بالتح�سن،  ال�����س��ع���ر  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن  ت�����س��اع��د 
الرغبة  م��ن  للحد  وذل��ك  امل�سي  على  اقت�سرت  واإن  حتى 
الريا�سة،  ممار�سة  "عند  �س�لنكي:  وقالت  التدخني.  يف 

يفرز ج�سمك الإندورفني ويبداأ دمك يف التدفق، وه� اأمر 
اأن تفعله لت�ستيت انتباهك عن التدخني عند  رائع ميكن 
�سع�رك برغبة ملّحة فيه، فممار�سة الريا�سة تعد عالجا 

جيدا للتدخني".

ال�سرخاء  .5
اأ�سارت طبيبة الرئة اإىل اأن كثرياً من املدخنني ميار�س�ن 
هذه العادة للم�ساعدة يف تهدئة القلق والت�تر، م��سحة اأن 
جتربة اأ�ساليب ال�سرخاء، مثل الي�غا اأو التنف�ض العميق 
اأو التاأمل، ميكن اأن تعّزز ا�ستجابة اجلهاز الع�سبي ال�ّدي، 
م�ست�ى  وي��زي��د  ال��ق��ل��ق،  تخفيف  يف  ي�ساعد  ال���ذي  الأم���ر 

الركيز والقدرة على اللتزام بالهدوء.

بالتدخني يذّكر  ما  كل  من  التخل�ض   .6
حت��ث ال��دك��ت���رة امل��دخ��ن��ني ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����ض م��ن مناف�ض 
ال�سجائر وال�لعات وغريها، التي ت�ستخدم يف التدخني، 
�سيجارة،  تناول  عليك  "ي�سّعب  منها  التخل�ض  اإن  وتق�ل 
اأي�����س��ا ًت��ن��ظ��ي��ف امل���ن���زل وال�سيارة  وق���د ي��ك���ن م���ن امل��ف��ي��د 

للتخل�ض من رائحة الدخان".

الدعم على  احل�س�ل   .7
تقرح الدكت�رة �س�لنكي على املدخنني مناق�سة خططهم 
العائلة والأ���س��دق��اء، الذين  ال��ت��دخ��ني م��ع  ل��الإق��الع ع��ن 
"حتدث  قائلة:  اتخاذ هذه اخلط�ة،  امل�ساعدة يف  ميكنهم 
معهم ح�ل ما ت�سعر به، وال�سع�بات، التي ت�اجهها وكن 
وبدًل  ال��ي���م،  يف  تدخنها  ال�سجائر  ع��دد  ب�����س��اأن  �سريحاً 
عن  لالإقالع  برامج  ال�سحية  املنظ�مات  ُتقّدم  ذل��ك،  من 
ال�سخ�سي،  وباحل�س�ر  الإن��رن��ت  ع��رب  متاحة  التدخني 

والتي ميكن اأن تتيح الدعم الكامل للمر�سى".

ملاذا يدخن النا�س؟
اأو لأنهم  امل��ذاق،  ي�ست�سيغ�ن  النا�ض يدخن�ن لأنهم  بع�ض 
ي�سعرون اأن التدخني ممتع اأو رائع. بع�ض النا�ض يدخن�ن 
لكي يخفف�ا من �سع�رهم بالقلق اأو ال�سغط النف�سي ولكي 
ال�سغط  يخفف  ل��ن  التدخني  ولكن  بال�سكينة.  ي�سعروا 
النف�سي يف ال�اقع بل �سيزيده. هناك و�سائل اأخرى اأف�سل 

لكي ت�سعر بالهدوء ولكي ت�سبح حالتك النف�سية اأف�سل.
اأن جترب التدخني لأنك ف�س�يل. رمبا تريد  رمبا تريد 
اأن تدخن لكي تبدو اأنك �سخ�ض بالغ اأو م�ستقل. اأو رمبا 

تدخن لكرثة الأ�سخا�ض املدخنني ح�لك.
من النادر اأن جتد �سخ�ساً يظن اأن التدخني ح�سن املذاق 

يف اأول مرة. قد ت�سعر بالغثيان اأو بالدوخة.

قد ت�صبح مدمنًا على التدخني
من ال�سهل اأن ت�سبح مدمناً على التدخني. الإدمان يعني 
اأن ج�����س��دك ي��ع��ت��اد ع��ل��ى احل�����س���ل ع��ل��ى ���س��يء م��ا ويريد 
اإذا  بالإرهاق  حينذاك  فت�سعر  جديد.  من  عليه  احل�س�ل 

مل تدخن.
عندما تدخن ي�سبح خطر التعر�ض اإىل اأمرا�ض يف القلب 
اأك��رب م��ن قبل. ح�ايل  اأخ���رى  اأم����ر  والرئتني م��ن جملة 
اأ�سغر مما  يت�ف�ن يف عمر  الذين يدخن�ن  ن�سف جميع 

ل� كان�ا مل يدخن�ا.
ولكنهم  خطر  التدخني  اأن  يعرف�ن  النا�ض  م��ن  العديد 
يدخن�ن رغم ذلك. رمبا تظن اأنه ل ميكن لك اأن تتعر�ض 
التدخني  ع��ن  ت��ت���ق��ف  ���س���ف  اأن����ك  اأو  اأم���را����ض  اإىل  اأن����ت 

قريباً.

تتحول اإىل جنمة بف�ضل 
ف�ضتان من ال�ضتائر

ك�����س��ف��ت ام�������راأة ب��ري��ط��ان��ي��ة كيف 
ابتكرت ف�ستان اأحالمها من �ستائر 
ا�سرتها من متجر خريي بقيمة 
حت�لت  وكيف  فقط،  دولرات   5
بف�سل  الإن��رن��ت  على  جنمة  اإىل 
�س�فيا  اأم�����س��ت  ال��ف�����س��ت��ان.  ه����ذا 
براون، "41 عاماً" واملعروفة با�سم 
" فيلفيت  ج�نز" على الإنرنت، 
�ساعات ط�يلة يف تقطيع وخياطة 
ا���س��رت��ه ب�سعر زه��ي��د من  ق��م��ا���ض 
متجر خريي، لتح�سل على نتيجة 

رائعة اأده�ست جميع متابعيها.
وم�سممة  ال��ف��ن��ان��ة  ن�����س��رت  وق����د 
الأزياء التي تتخد من لندن مقراً 
كيف  يك�سف  ف��ي��دي���  م��ق��ط��ع  ل��ه��ا، 
ف�ستانها  وخياطة  بت�سميم  قامت 
ت�سميمه  ا�ست�حت  ال���ذي  ال��رائ��ع 
مات��سي"  "ت�يتا  ف�����س��ات��ني  م���ن 
التي تباع باآلف ال��دولرات. ومنذ 
ذلك احلني، انت�سر مقطع الفيدي� 
اأك���رث م��ن رب��ع ملي�ن  ب�سرعة م��ع 
التي  التعليقات  واآلف  م�ساهدة 

تطلب منها ف�ساتني م�سابهة.
اأرادت �س�فيا اأن ُتظهر للنا�ض اأنهم 
ل يحتاج�ن اإىل اإنفاق الكثري من 
املال ل�سنع مالب�ض رائعة ون�سرت 
ح�لت  اأن��ه��ا  ك��ي��ف  ي������س��ح  مقطًعا 
�ستائر املتاجر اخلريية اإىل ف�ستان 

مده�ض مع اأحزمة مرب�طة.
دع�ة  تلقت  اإن��ه��ا  �س�فيا،  وق��ال��ت 
لها،  �سديقة  زف��اف  حفل  حل�س�ر 
منا�سب  ف�����س��ت��ان  ل��دي��ه��ا  ي��ك��ن  ومل 
فقد  ل��ذا  املنا�سبة،  ل��ه��ذه  ت��رت��دي��ه 
ت�جهت اإىل متجر خريي وبحثت 
لتخيط  م���ن���ا����س���ب  ق���م���ا����ض  ع�����ن 
ف�ستانها اخلا�ض بنف�سها. وبالفعل 

عرثت على طلبها هناك.

اللياقة تقلل خطر 
الزهامير واخلرف

ت��سلت درا�سة حديثة اإىل اأن اللياقة 
القلبية التنف�سية من الع�امل ذات 
والزهامير  اخل��رف  بتطّ�ر  ال�سلة 
العمر. واأن من  يف وق��ت لح��ق من 
اأف�سل يقل لديهم  يتمتع�ن بلياقة 
ب��ال��ت��ده���ر املعريف  خ��ط��ر الإ���س��اب��ة 
وقام  باملائة.   33 اإىل  ت�سل  بن�سبة 
ف��ري��ق ال��ب��ح��ث م���ن ج��ام��ع��ة ج�رج 
وا�سنطن مبتابعة البيانات ال�سحية 
واخ��ت��ب��ارات ال��ل��ي��اق��ة ع��ل��ى م���دى 8 
من   649405 ل���  ون�سف  �سن�ات 
قدامى املحاربني اأعمارهم بني 35 
و90 ع��ام��اً.  واأظ��ه��رت تخطيطات 
الريا�سي  امل�سي  واخ��ت��ب��ارات  القلب 
بني  ومتدرجاً  ق�ياً  عك�سياً  ارتباطاً 
وتقليل  التنف�سية  القلبية  اللياقة 
خماطر الزهامير.  ويعني ذلك اأنه 
كلما كان ال�سخ�ض اأكرث لياقة، قّلت 
احتمالية اإ�سابته مبر�ض الزهامير 

يف وقت لحق.

الرغبة  لتقليل  طرق   7
ال�ضديدة يف التدخني

كليفالند  يف  الرئة  طبيبة  �صوالنكي،  نيها  الدكتورة  قالت 
كلينك، اإنه ميكن االإقالع عن التدخني يف اأي وقت.

اأكرث  التدخني  يقتل  العاملية،  ال�صحة  ملنظمة  ووفقًا 
من 7 ماليني �صخ�س كل عام، وُيقتل نحو 1.2 مليون 

االإ�صابة  التدخني  ي�صبب  كما  ال�صلبي،  بالتدخني 
بال�صرطان، واأمرا�س القلب، وال�صكتة الدماغية، 

وغريها  املزمن،  الرئوي  واالن�صداد  وال�صكري، 
من العواقب ال�صلبية االأخرى.

لتقليل  طرق   7 �صوالنكي  الدكتورة  وتعر�س 
وامل�صاعدة يف  التدخني  ال�صديدة يف  الرغبة 

االإقالع عنه.



األربعاء   23  مارس    2022  م   -    العـدد   13500  
 Wednesday     23   March   2022   -  Issue No   13500

22

�ش�ؤون حملية

الكونغو حتتفل بيومها الوطني يف اإك�ضبو 2020 دبي

جمهورية ال�ضودان حتتفل بيومها الوطني يف اإك�ضبو 2020 دبي

قبل ت�صعة اأيام من اإ�صدال ال�صتار على فعاليات اإك�صبو 2020 دبي

�ضيوف احلدث الدويل يقولون »�ضكرالإك�ضبو« مع ارتفاع اأعداد الزيارات اإىل 20.8 مليون زيارة

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

بي�مها  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ال���ك����ن���غ����  ج���م���ه����ري���ة  اح��ت��ف��ل��ت 
فيليك�ض  فخامة  بح�س�ر  دب��ي،   2020 اإك�سب�  يف  ال�طني 
الك�نغ�  جمه�رية  رئي�ض  ت�سيل�مب�،  ت�سي�سكيدي  اأنط�ان 
علَمي  لرفع  الر�سمية  املرا�سم  اأقيمت  حيث  الدميقراطية، 
ال��سل،  �ساحة  والك�نغ� يف  املتحدة  العربية  الإم��ارت  دول��ة 
الن�سيدين  عزف  مع  دب��ي،   2020 لإك�سب�  الناب�ض  القلب 
بعد  ال���دويل  احل��دث  زوار  وا�ستمتع  للدولتني.  ال�طنيني 
الأغنيات  من  جمم�عة  ت�سمن  خا�ض،  ثقايف  بعر�ض  ذل��ك 
وال��رق�����س��ات والإي���ق���اع���ات امل�����س��ت��م��دة م��ن ال����راث امل�سرك 
املذهلة  اجل���ه��رة  ه��ذه  ت�ست�طن  التي  الأفريقية  للقبائل 
ال�اقعة يف و�سط القارة ال�سمراء، والتي ت�حد النا�ض ح�ل 

املُُثل العليا للحرية والعظمة والق�ة.

ت�سيل�مب�،  ت�سي�سكيدي  اأن��ط���ان  فيليك�ض  فخامة  وت���ج��ه 
رئي�ض جمه�رية الك�نغ� الدميقراطية، وال�فد املرافق له، 
كل  ا�ستقباله  يف  وك��ان  ال��سل،  �ساحة  يف  الأمم  من�سة  اإىل 
من معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح 
2020 دب���ي، ومعايل  وال��ت��ع��اي�����ض امل��ف������ض ال��ع��ام لإك�����س��ب��� 
ال�سيخ �سخب�ط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير دولة، 
اخلارجية  وزير  م�ساعد  ال�سام�سي،  حممد  �سلطان  و�سعادة 
جنيب  و�سعادة  الدولية،  التنمية  ل�س�ؤون  ال��دويل  والتعاون 
حممد العلي، املدير التنفيذي ملكتب املف��ض العام لإك�سب� 

دبي.  2020
جمه�رية  "تت�سرف  ت�سيل�مب�:  ال��رئ��ي�����ض  ف��خ��ام��ة  وق���ال 
 2020 اإك�����س��ب���  ب��امل�����س��ارك��ة يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ك���ن��غ��� 
والطبيعية  والثقافية  الب�سرية  اإمكاناتها  وبعر�ض  دب���ي، 
العامل، حتى  اأنحاء  للزوار من جميع  الهائلة  والقت�سادية 
الدويل  احل��دث  هذا  مبنا�سبة  تراثها  اكت�ساف  من  يتمكن�ا 

الكبري، اإك�سب� 2020 دبي".

تظل  البيئية،  بالتحديات  يتعلق  "فيما  فخامته:  واأ���س��اف 
يف  ال�ست�ائية  بغاباتها  الدميقراطية،  الك�نغ�  جمه�رية 
ح��ض الك�نغ� واحتياطياتها الهائلة من املياه العذبة، دولة 
تركز على احلل�ل يف مكافحة تغري املناخ. جمه�رية الك�نغ� 
الطبيعية  امل����ارد  من  بالعديد  اأي�سا  مليئة  الدميقراطية 

الالزمة لت��سيع ال�سناعة اخل�سراء العاملية".
وقال معايل ال�سيخ نهيان: "يعك�ض جناح جمه�رية الك�نغ� 
الدميقراطية الأول�يات ال�طنية للبالد يف خمتلف املجالت 
والقطاع  والأع���م���ال  والب��ت��ك��ار  ال�سباب  ق��ط��اع  ت�سمل  ال��ت��ي 
لنهر  ال�اعدة  الإمكانات  ال�س�ء على  ي�سلط  كما  الإبداعي، 

الك�نغ� فيما يتعلق بالطاقة املتجددة".
الدميقراطية  الك�نغ�  جمه�رية  مع  "عالقاتنا  واأ���س��اف: 
القطاعات،  ال�سنني عرب خمتلف  يف ت��سع م�ستمر على مر 
ال��ت��ع��اون يف  ت��ع��زي��ز  اإم��ك��ان��ات  ا�ستك�ساف  اإىل  ن��ه��دف  ون��ح��ن 
جمالت  يف  ���س��ي��م��ا  ل  امل�������س���رك،  اله���ت���م���ام  ذات  امل���ج���الت 
اأج���ل حتقيق  امل��ت��ج��ددة، م��ن  وال��ط��اق��ة  وال���زراع���ة  ال�سناعة 

املنفعة والزدهار املتبادلني لبلدينا".
ا�ستمتع  ال������س��ل،  �ساحة  يف  الر�سمية  الكلمات  اإل��ق��اء  وبعد 
احل�����س���ر ب��ع��ر���ض ث��ق��ايف ت��رف��ي��ه��ي، ع��ك�����ض وح����دة ال�سعب 
الفر�ض  لتاآزر  رم��زا  ي�سكل  ال��ذي  وتراثه  بقيمه  الك�نغ�يل 
وامل���ه���ارات، ح��ي��ث ق���دم راق�����س���ن وراق�����س��ات جم��م���ع��ة من 
الراث  مربزين  الطب�ل،  اإيقاع  على  والرق�سات  الأغنيات 
امل�سرك لنح� 450 قبيلة اأفريقية يف هذه الدولة ال�اقعة 

و�سط قارة اأفريقيا.
وت�ستمر الحتفالت بالي�م ال�طني على مدار الي�م، حيث 
ا�ست�سافت من�سة الي�بيل م�ساء اأم�ض حفال غنائيا للمغني 
العديد  �ساحب  غيم�ض،  ميتغ  الك�نغ�يل  الأغ��اين  وم�ؤلف 
وا�سعا،  عامليا  جن��اح��ا  حققت  ال��ت��ي  ال�سهرية  الأغ��ن��ي��ات  م��ن 
للح�س�ل على جائزة  اأهله  ما  تيغ"،  "جم�  و  "بيال"،  مثل 
"فيكت�ر دي ل مي�زيك" امل��سيقية يف عام 2016، واأك�سبه 
�سهرة عاملية.  و�سارك معايل فران�س�ا روب�تا ما�س�مب�ك� ، 
الدميقراطية  الك�نغ�  جمه�رية  يف  الريفية  التنمية  وزير 

فعالية  ميثل  املياه،  ب�ساأن  اأعمال  منتدى  يف  الثالثاء  اأم�ض 
مار�ض،   26 ي�ستمر حتى  ال��ذي  املياه  اأ�سب�ع  رئي�سية �سمن 
امل��س�عات  اأ�سابيع  �سمن  والأخ���ري  العا�سر  الأ���س��ب���ع  وه��� 
اإطار برنامج الإن�سان  2020 دبي ايف  اإك�سب�  التي ينظمها 

وك�كب الأر�ض.
يف  ال���اق��ع  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  الك�نغ�  جمه�رية  ج��ن��اح  يتيح 
احلي�ي  الك�نغ�يل  ال�سعب  اإىل  التعرف  الفر�ض،  منطقة 
واملبدع واملبتكر، والنغما�ض يف الطبيعة اجلميلة، والرق�ض 
املميزة.  م��سيقاها  اإىل  ال�ستماع  اأث��ن��اء  ال��ب��الد،  اإي��ق��اع  على 
ليج�سد  الأبي�ض،  النمل  تل  من  م�ست�حى  اجلناح  ت�سميم 

الروح اجلماعية ملجتمع جمه�رية الك�نغ� الدميقراطية.
 2020 اإك�سب�  يف  الفخرية  والأي���ام  ال�طنية  الأي���ام  متثل 
الذين  الدوليني،  م�ساركينا  من  بكل  لالحتفال  اأوقاتا  دبي 
ال�س�ء  ت�سليط  ع��رب  م�����س��ارك،   200 ع��ل��ى  ع��دده��م  ي��زي��د 
وبرامج  اأجنحتهم  وا�ستعرا�ض  واإجنازاتهم،  ثقافاتهم  على 

فعالياتهم. 

•• دبي– الفجر

يف  ال�طني  بي�مها  ال�س�دان  جمه�رية  احتفلت 
اإك�سب� 2020 دبي، حيث بداأ الحتفال مبرا�سم 
رفع علمي دولة الإم��ارات العربية املتحدة وعلم 
ال�س�دان، وذلك على من�سة الأمم يف  جمه�رية 

�ساحة ال��سل، واإلقاء كلمات بهذه املنا�سبة.  
وكانت قد رحبت معايل ن�رة بنت حممد الكعبي، 
وزيرة الثقافة وال�سباب يف دولة الإمارات العربية 
القادر،  عبد  ج��راه��ام  الدكت�ر  مبعايل  املتحدة، 
ال�س�دان،  جلمه�رية  والإع����الم  الثقافة  وزي���ر 
احلدث  م�قع  و�س�لهم  ف�ر  له  املرافق  وال�فد 

الدويل.
" يقدم  الكعبي:  ن���رة بنت حممد  وقالت معايل 
للعامل من خالل  ال�س�دان حل�ًل مبتكرة  جناح 
ف���ر����ض غ����ري حم�������دودة يف جم������الت ال����زراع����ة 
والتعدين،  وال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���زراع���ي���ة  والأع����م����ال 
وي��ع��ر���ض اخ���راع���ات واب��ت��ك��ارات ال�����س��ب��اب التي 
وللحك�مات  ل��الأف��راد  حل�ل  تقدمي  اإىل  تهدف 

وال�سركات  والتعليمية  اخل��ا���س��ة  وامل���ؤ���س�����س��ات 
النا�سئة".

الإمارات  بني  الق�ية  العالقات  "اإن   واأ�سافت: 
وال�س�دان تق�م على مفاهيم الأخ�ة والحرام 
بني  يجمع  ال��ذي  الكثري  هناك  اأن  كما  املتبادل، 
امل�سرك  الإط������ار  اإىل  ال��ت��اري��خ  م���ن  ال��ب��ل��دي��ن، 
الذي تت�اجد فيه دولتينا داخل العاملني العربي 
مع  ت��ع��اون��ن��ا  ت������س��ي��ع  اإىل  نتطلع  والإ����س���الم���ي. 
الهتمام  ذات  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  ال�������س����دان 

امل�سرك".
"كنا  عبدالقادر:  جراهام  الدكت�ر  معايل  وق��ال 
بال�س�دان على ثقة تامة باأن اأ�سقاءنا الإماراتيني 
اإك�سب�  ه���ذا  لتنظيم  والإب������داع  ال���ق���درة  ل��دي��ه��م 
بال�سعب  تليق  م�سرفة  ب�����س���رة  دب���ي   2020
الإم����ارات����ي، وب��ك��ل الإن�����س��ان��ي��ة، وخ��ا���س��ة الأم���ة 
بهذا  نفتخر  اأن  لنا  فحق  والإ�سالمية،  العربية 

التنظيم الرائع". 
ال�س�دان  ي�����م  يف  اح��ت��ف��ال��ن��ا  "ياأتي  واأ�����س����اف: 
العاملي،  ال��������س���ل، م��رك��ز احل����دث  ب�����س��اح��ة  ه��ن��ا 

والراثي  وال���ث���ق���ايف  والق���ت�������س���ادي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
اأر�ض  اأن  للعامل  لنعلن  والج��ت��م��اع��ي،  وال��ف��ن��ي 
ال�س�دان زاخرة بكل اخلريات من اأرا�ض زراعية 

الفر�ض  وكل  وغريها،  ومعادن  حي�انية  وث��روة 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال����اع���دة يف جم����الت ع����دة، هذا 
ث��ق��ايف وح�����س��اري و�سياحي،  ت��ن���ع  ع���ن  ف�����س��ال 

اإن�سان ال�س�دان، الذي يحمل كل  وقبل كل ذلك 
والرحاب  والتعاي�ض  وال�سماحة  ال����د  م��ع��اين 

باجلميع".
دبي   2020 اإك�سب�  يف  م�ساركتنا  "اإن  وت��اب��ع: 
تاأتي من منظ�ر حر�ض القيادة ال�س�دانية على 
تط�ير عالقاتها الثنائية مع الإم��ارات العربية 
ومن  ومنظماتها،  ال��ع��امل،  دول  وبقية  املتحدة، 
لزيارة  اجلميع  اأدع����  اأن  يل  يطيب  امل��ن��رب  ه��ذا 
الثقافة  على  وال���ق���ف  لال�ستثمار،  ال�����س���دان 
واحل�سارة ال�س�دانية، فنحن فعال اأر�ض الفر�ض 
الالمتناهية. ول يخفى عليكم خ�س��سية عالقة 
عالقة  وهي  املتحدة،  العربية  بالإمارات  بالدي 
الدين  روابط  بينهم  اأ�سقاء تربط  اأخ�ية جتمع 
واللغة والثقافة، واإننا ننظر اإليها كعالقة �سعبية 
يف املقام الأول، اأّطرتها العالقة الر�سمية فغطت 
كافة اأوجه التعاون املثمرة، ون�سعى لتط�ير هذه 
واأنها  خ��ا���س��ة  اأرح����ب،  لآف����اق  الثنائية  ال��ع��الق��ة 
البلدين  و�سعبي  قيادة  من  الرعاية  كامل  جتد 

ال�سقيقني".

جمه�رية  م����ن  ف���ن���ي  ع���ر����ض  ال���ك���ل���م���ات  وت���ل���ى 
ال�������س����دان، ح��ي��ث ت��ع��د امل������س��ي��ق��ى ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 
مناطق  متثل  ومتن�عة  وغنية  عريقة  ال�س�دان 
وجم��م���ع��ات ع��رق��ي��ة خمتلفة ل��ه��ا ال��ع��دي��د من 

التقاليد امل��سيقية املتميزة.
للرق�ض  ال�طنية  ال��ف��رق��ة  ال��ع��ر���ض  يف  و���س��ارك 
ال�سعبي، وهي من اأف�سل الفرق التي متثل تن�ع 
اأكرث  ي���ؤدون  راق�سا   50 من  وتتك�ن  ال�س�دان، 
من 20 رق�سة من جميع اأنحاء البالد، واأ�سهر 
رق�سة  وه��ي  "حلفة"  رق�سة  ت�سمى  رق�ساتهم 

اأ�سيلة ت�ؤدى يف املنا�سبات ال�سعيدة.
ويقع جناح جمه�رية ال�س�دان مبنطقة الفر�ض 
يف اإك�����س��ب��� 2020 دب���ي، وي��ح��م��ل ���س��ع��ار »اأر����ض 
الفر�ض الالمتناهية«، وا�ست�حي ت�سميم اجلناح 
ال�سديقة  مبميزاته  ال�سهري  الن�بي  املنزل  من 
بقاع  جميع  م��ن  زواره  اجل��ن��اح  وي��ع��رف  للبيئة، 
ال�س�دانية  واحل�������س���ارة  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  الأر������ض 
وروؤية  امل�سياف،  الطيب  �سعبها  وعلى  العريقة 

البالد امل�ستقبلية. 

•• دبي– الفجر 

وا�سحة يف عدد  زي��ادة  دب��ي   2020 اإك�سب�  �سهد 
بعد  ملي�ن،   20،819،155 اإىل  و�سلت  زواره 
جتاوز حد 20 ملي�ن زائر يف وقت �سابق من هذا 
الأ�سب�ع، ما دفع زّوار احلدث الدويل للتعبري عن 

امتنانهم عرب اإطالقهم و�سم )#�سكرالإك�سب�(. 
بدءا من قبة ال��سل، ج�هرة تاج اإك�سب� 2020 
جانب  اإىل  ال�سرييالية،  اإك�سب�  و���س��اللت  دب���ي، 
امل�ست�ى  رفيعة  الرفيهية  الفعاليات  جمم�عة 
البالغ عددها  امل�ساركة  الرائعة للدول  والأجنحة 
192 دولة، ي�سعر زوار احلدث الدويل بالده�سة 
من كيفية ح�سد اأكرب جتمع عاملي من ن�عه منذ 
اأن��ح��اء العامل  ب��داي��ة ف��رة اجل��ائ��ح��ة م��ن جميع 
جاك�ب،  را�سيل  �سريا  واأو�سحت  واح��د.  مكان  يف 
اأهداف  اإىل  فت  تعرَّ اأن  "بعد  الهند:  من  مقيمة 
اأثناء  النظرية  الناحية  م��ن  امل�ستدامة  التنمية 
الفر�سة مطلقا  ت�سنح يل  اجلامعية، مل  املرحلة 
اأن اأ�سهد تنفيذها من قبل دول العامل. يف اإك�سب� 

جميع  م�ساهمة  كيفية  اإىل  فت  تعرَّ دبي   2020
الدول يف هذه الأهداف والتخطيط لتحقيقها". 

وقالت الدكت�رة األ�ي�سيا اأوغل، امل�اطنة اجلن�ب 
اإفريقية املقيمة يف دبي: "لقد فتح اإك�سب� 2020 
اإمكانيات  ا���س��ت�����س��راف  ع��ل��ى  ح��ق��ا  م���دارك���ي  دب���ي 
وانبهرت  ك��ب��رية  ب��درج��ة  ت��اأث��رت  لقد  امل�ستقبل. 
لأ�سحاب  ت���ف��ريه��ا  ج����رى  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات 
الهمم. لقد زرت احلدث الدويل مع والد زوجي 
ك��ر���س��ي م��ت��ح��رك، وابني  ع��ل��ى  ال��ه��م��م  م���ن ذوي 
د وطفلتي ال�سغرية يف عربتها وما  امل�ساب بالت�حُّ

زلت اأخطط لال�ستمتاع بتجربة مده�سة".
اإم  ك��اري��ن  الدكت�ر  النم�ساوية  ال�سائحة  واأك���دت 
 2020 اإك�����س��ب���  ك���ان  يل،  "بالن�سبة  ���س��را���س��ر: 
دبي مبثابة احلفز والباعث على ال�سفر بقدر ما 
واملجم�عات  ال��دول  معرفة  اأن  اأعتقد  اأ�ستطيع. 
العرقية الأخرى وفهمها ي�سهم يف حتقيق ال�سالم 
العاملي". اأتاح برنامج اإك�سب� 2020 دبي لنج�م 
احلدث  م��دة  م��دار  على  ا�ستمر  ال��ذي  امل�ستقبل، 
ف على  التعرُّ اأ�سهر، فر�سة  �ستة  البالغة  ال��دويل 

امل�ؤدين ال�سباب، وقدم من�سة مل ي�سبق لها مثيل، 
ال��سل.  من�سة  على  م�اهبهم  ا�ستعر�س�ا  حيث 
قالت �سهيلة ُخمي�ض، والدة الطفلة مريا في�سل 

ابنتي  اأرى  اأن  املُثري جدا  كان من  "لقد  النقبي: 
ت�ؤدي مقطعا لأول مرة يف �ساحة ال��سل يف اإك�سب� 
2020 دبي ُي�ساهده العامل باأ�سره – اإنه �سع�ر ل 

حاليا  دبي   2020 اإك�سب�  وي�ست�سيف  ُي��سف". 
العا�سر والأخ���ري يف  الأ���س��ب���ع  امل��ي��اه، وه���  اأ�سب�ع 
�سل�سلة اأ�سابيع امل��س�عات املُقامة يف اإطار برنامج 
الأ�سب�ع  ه��ذا  ينعقد  الأر�����ض.  وك���ك��ب  الإن�����س��ان 
من  وا���س��ع��ا  ب��رن��اجم��ا  وي�سم  م��ار���ض،   26 لغاية 
بها  ميكننا  التي  الطريقة  على  يرّكز  الفعاليات 
حماية اأثمن م�اردنا، اإىل جانب الركيز ال�سديد 
على امل�س�ؤولية اجلماعية التي يت�ساركها املجتمع 
الدويل من اأجل اإدارة املياه واحلفاظ عليها ب�سكل 
اأف�سل يف ظل م�اجهة تهديدات كالتغرّي املناخي، 
والتلّ�ث بامل�اد البال�ستيكية، والإف��راط يف �سيد 

الأ�سماك على �سبيل املثال.
لالإن�سان  دب���ي   2020 اإك�����س��ب���  ب��رن��ام��ج  وي��ت��ي��ح 
ل��روؤى ملهمة جديدة من  وك�كب الأر���ض تبادل 
ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���ض التي  اأج���ل معاجلة ك��ربى 
ي�����س��ه��ده��ا ع�����س��رن��ا احل�����ايل، مب���ا يف ذل���ك املناخ، 
وال���ت���ن����ع احل���ي����ي، والأه�������داف ال��ع��امل��ي��ة، واأدى 
الربنامج بالتايل اإىل حمادثات ومبادرات تعاونية 
هادفة �سترك اأثرا اإيجابيا يف حياة النا�ض لفرة 

ط�يلة بعد انتهاء فعاليات اإك�سب� 2020 دبي يف 
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ول تزال جمم�عة من البلدان ترتقب الحتفال 
ب��اأي��ام��ه��ا ال���ط��ن��ي��ة، مب���ا ف��ي��ه��ا ب��اك�����س��ت��ان يف 23 
 29 والهند يف  م��ار���ض،   24 وناميبيا يف  م��ار���ض، 
للمعار�ض،  ال���دويل  املكتب  يحيي  فيما  م��ار���ض، 
الدولية،  اإك�سب�  م��ع��ار���ض  على  امل�سرفة  اجل��ه��ة 

ي�مه الفخري يف 30 مار�ض.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن اأعداد الزيارات الفرا�سية 
لإك�����س��ب��� 2020 دب���ي جت����اوزت ع��ت��ب��ة ال���� 197 
ملي�ن زيارة، وذلك بف�سل الفعاليات الرفيهية 
Live@( امل��ت��ن���ع��ة امل��ت��اح��ة ع���رب ال��ب��ث احل���ي
برنامج  لفعاليات  ال�ا�سعة  والتغطية   ،)Expo

اإك�سب� 2020 دبي لالإن�سان وك�كب الأر�ض.
ويتطلع اإك�سب� 2020 دبي اإىل ا�ست�سافة الزوار 
حفل  ت�سمل  مت��ي��زا،  واأك����رث  مقبلة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ال���ذي ي�سم  31 م��ار���ض،  املُ��ق��ام يف  اخل��ت��ام املبِهر 
فعاليات ترفيهية رفيعة امل�ست�ى، ويكّرم معّلمني 

وطلبة مدار�ض.

اإك�ضبو 2020 دبي يعزز اآفاق التعاون القت�ضادي بني الإمارات وباراغواي
•• دبي- الفجر 

قبيل  باراغ�اي  من  م�س�ؤول�ن  قال 
لالأعمال  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  ان��ع��ق��اد 
"اإك�سب�  اإن  الالتينية  اأمريكا  لدول 
النتقال  يف  �ساهم  دبي"   2020
والتجارية  القت�سادية  بالعالقات 
وباراغ�اي  دب��ي  بني  وال�ستثمارية 
اأرح��ب ليعزز بذلك النم�  اآف��اق  اإىل 
والزدهار بني البلدين ال�سديقني. 
لت���ريزا،  ا�ستيفانيا  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
لال�ستثمارات  ال��روي��ج  وزي��ر  نائب 
وال�سادرات يف باراغ�اي، وال�سفرية 
ع��ل��ى ثقة  "نحن  ب���اراغ����اي:  ل���دى 
لدول  لالأعمال  العاملي  املنتدى  باأن 
عالمة  �سي�سكل  الالتينية  اأم��ري��ك��ا 
ا�ستثنائية  وف��ر���س��ة  اأخ����رى  ف��ارق��ة 
الإم���ارات وباراغ�اي  لكل من دول��ة 
لتحديد جمالت ال�سراكة امل�سركة 
على  بالفائدة  يع�د  م�ستقبل  وخلق 

جميع الأطراف املعنية".   

ال��ع��امل��ي لالأعمال  امل��ن��ت��دى  وي��ه��دف 
اأمريكا الالتينية، الذي يقام  لدول 
ب�سيغة هجينة حتت �سعار "اقت�ساد 
دبي  م���رك���ز  واعد" يف  ل���غ���ٍد  را����س���خ 
للمعار�ض يف "اإك�سب� 2020 دبي" 
اجل����اري،   م��ار���ض  و24   23 ي���م��ي 
ال���ت���اآزر بني  اأوج�����ه  ا���س��ت��ك�����س��اف  اإىل 
م���ن جهة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم��ري��ك��ا  دول 
ودب���ي والإم�����ارات ع��م���م��اً م��ن جهة 
املنتدى،  ت��رك��ي��ز  وي��ت��ع��دى  اأخ�����رى. 
اإط����الق دورت����ه الأوىل يف  ال���ذي مت 
التقليدية  الأ���س���اق   ،2016 العام 
واأوروبا  املتحدة  بال�ليات  املتمثلة 

وال�سني. 
"نظمت  "لتريزا":  واأ�����س����اف����ت 
منتديات  م����ن  ع��������دداً  ب������اراغ�������اي 
ا�ستح�ساناً  ل��ق��ي��ت  ال��ت��ي  الأع����م����ال، 
اإك�سب�  م���ع���ر����ض  خ������الل  ك�����ب�����رياً، 
يف  ان��ط��الق��ت��ه  م��ن��ذ  دب����ي   2020
حيث   ،2021 اأك��ت���ب��ر  م��ن  الأول 
م�����س��ج��ع��ة على  ن���ت���ائ���ج  مت حت��ق��ي��ق 

�سعيد ا�ستك�ساف الفر�ض التجارية 
وال�ستثمارية يف دبي وباراغ�اي". 

"اإك�سب�  م���ع���ر����ض  اف���ت���ت���اح  وم���ن���ذ 
باراغ�اي  ع��ق��دت  دبي"،   2020
ال���ع���دي���د م����ن م���ن���ت���دي���ات الأع����م����ال 
العالقات  لتعزيز  �سعيها  اإط����ار  يف 
ب��ني اجل��ه��ات احلك�مية  ال��ت��ج��اري��ة 
كال  يف  واخل��ا���ض  العام  والقطاعني 

البلدين.  
احتفلت  ق����د  ب������اراغ�������اي  وك����ان����ت 
 2020 اإك�سب�  يف  ال�طني  بعيدها 
4 مار�ض اجل���اري، بح�س�ر  دب��ي يف 
رئي�ض  بينيتز،  عبدو  ماري�  فخامة 
ج��م��ه���ري��ة ب����اراغ�����اي، ح��ي��ث نظم 
املنا�سبة  بهذه  ال��ب��اراغ���اين  اجلناح 
ع�����دداً م���ن ال���ع���رو����ض ال��ت��ي اأب����رزت 
املتن�عة  وم���اه��ب��ه��ا  ال��ب��الد  ث��ق��اف��ة 

والفريدة. 
باراغ�اي  لدى  "�سيك�ن  واأ�سافت: 
ح�������س����ر دب���ل����م���ا����س���ي م���ب���ا����س���ر يف 
الإمارات قريباً مع افتتاح �سفارتنا، 
خ��ط���ة يف  ت�سّكل  باأنها  ن���ؤم��ن  ال��ت��ي 
الجتاه ال�سحيح نح� دعم وتر�سيخ 

العالقات املتميزة بني بلدينا".  
ال�سفارة  اف��ت��ت��اح  "اإن  اإىل  واأ����س���ارت 
تركيز  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج����زءاً  ي�سكل 
باراغ�اي ال�سراتيجي على اأجندة 
التجارة  ق���ط���اع���ات  ع���رب  ال��ت��ن��م��ي��ة 
بالفائدة  تع�د  بطريقة  وال�ستثمار 

لديها  ال��ت��ي  الأط�����راف  ع��ل��ى جميع 
عالقات جتارية را�سخة معنا". 

وبدوره، قال معايل "ل�ي�ض األبريت� 
ال�سناعة  وزي�����ر  كا�ستغلي�ين"، 
باراغ�اي:  جمه�رية  يف  وال��ت��ج��ارة 
"وفر اإك�سب� 2020 دبي لباراغ�اي 
و�سائر دول اأمريكا الالتينية من�سة 
ممتازة لتعزيز العالقة الثنائية مع 
الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  الإم��ارات 
اإتاحته  اإىل  اإ����س���اف���ة  ع�����ام،  ب�����س��ك��ل 
الفر�سة لت��سيع الروابط التجارية 
الأخ���رى من  امل�ساركة  ال��ب��ل��دان  م��ع 

خمتلف اأنحاء العامل" 
 وتنظر باراغ�اي اإىل دبي باعتبارها 
لزيادة حجم  للبالد  انطالق  نقطة 
جتارتها على ال�سعيد العاملي. حيث 
ب��ل��غ ح��ج��م ال���ت���ج���ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
25.8 ملي�ن  والإم��ارات  باراغ�اي 
فيما   ،2020 ال�����ع�����ام  يف  دولر 
اإىل  الإم����ارات  واردات  قيمة  و�سلت 

باراغ�اي 19.5 ملي�ن دولر. 

القارب »بيانات« يطوف العامل يف رحلة بحرية �ضمن غولدن غلوب 2022
•• دبي– الفجر

اإك�سب�  مبركز  �سحفي  م�ؤمتر  الأول  اأم�ض  �سباح  اأقيم 
تابعة  �سركة  وه��ي  "بيانات"،  فيه  اأع��ل��ن��ت  الإع���الم���ي، 
احلل�ل  ت��ق��دمي  يف  ومتخ�س�سة  "جي42"  ملجم�عة 

اجلغرافية املكانية املدع�مة بالذكاء ال�سطناعي،
املتقاعد  ال��ه��ن��دي��ة  ال��ب��ح��ري��ة  ل�����س��اب��ط  رع��اي��ت��ه��ا  ع���ن 
الق�ارب  ب�سباق  للف�ز  حم��اول��ت��ه  يف  ت���م��ي  اأب��ه��ي��ال���ض 

ال�سراعية املرم�ق غ�لدن غل�ب 2022. 
دولة  يف  م�سجل  �سراعي  ق���ارب  يف  اأبهيال�ض  و�سيبحر 
الإمارات العربية املتحدة با�سم "بيانات"، حامال الرقم 
71 - اإ�سارة اإىل عام 1971 - الذي تاأ�س�ست فيه دولة 
اأول هندي يبحر ح�ل  الإم��ارات. واأبهيال�ض ت�مي ه� 
بالقارب منفردا دون ت�قف، وذلك بعد تقاعده  العامل 
من عمله ك�سابط متخ�س�ض يف ال�ستطالع يف البحرية 
العديد من  على  �سن�ات، ح�سل خاللها  لعدة  الهندية 
الأو�سمة. و�سارك اأبهيال�ض يف عدة حتديات عاملية، منها 
ك�با  و�سباق   ،2011 عام  ري� يف  اإىل  ت��اون  �سباق كيب 
عاَمي  ك�ريا  وكاأ�ض   ،2014 عام  الإ�سباين يف  ري  ديل 

و2016.  2015
الإب��ح��ار ح�ل  اإن  امل���ؤمت��ر  اأث��ن��اء  اأبهيال�ض ت�مي  وق��ال 

اأكرب التحديات  العامل مبركب �سراعي دون ت�قف من 
التي قد يخ��سها الإن�سان، اإذ مل ينجح فيه �س�ى 79 
بالفخر واحلما�ض  "اأ�سعر  واأ�ساف:  الآن،  �سخ�سا حتى 
للم�ساركة يف غ�لدن غل�ب 2022 بدعم من ’بيانات‘، 

التي ت�ؤمن بتمكني التقدم الب�سري".
التنفيذي  الرئي�ض  احل��سني،  ح�سن  ق��ال  جهته،  م��ن 
مل�ساركة  ’بيانات‘  دع����م  "ميثل  "بيانات":  ل�����س��رك��ة 
اأبهيال�ض يف �سباق غ�لدن غل�ب حمطة بارزة بالن�سبة 
الب�سرية  الإجن��ازات  متكني  ن�ا�سل  فيما  كم�ؤ�س�سة  لنا 
جغرافية  حل�ل  تقدم  �سركة  وب�سفتنا  ال��ع��ادي��ة.  غ��ري 
مكانية تق�د التح�ل الرقمي ال�طني، يف �س�ء الركيز 
اأن  ن��رى  ل��ذا  البيئة،  وحماية  وال�ستدامة  التنقل  على 

�سراكتنا مع اأبهيال�ض ت�افق مثايل". 
اأع��م��ال علمية  اأب��ه��ي��ال���ض يف  �سي�ساهم  ال��رح��ل��ة،  خ��الل 
ج���اري���ة، مب���ا يف ذل���ك ج��م��ع ع��ي��ن��ات امل���ي���اه ال��ت��ي ميكن 
وج�د  ب�ساأن  ثة  حمدَّ معل�مات  على  للح�س�ل  حتليلها 
العامل.  ال��دق��ي��ق��ة يف حم��ي��ط��ات  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  امل������اد 
ال�سراعي  اأبهيال�ض  مركب  من  �سغري  ج��زء  و�سُيطلى 
بطالء خا�ض لي�سكل هدف انعكا�ض لالأقمار ال�سناعية، 
للبحث  املطل�بة  البيانات  جلمع  فريدة  فر�سة  ويقدم 

العلمي اأثناء ال�سباق.
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ميكن اأن يكون فقدان الوزن 
حتديا بغ�س النظر عن مدى 
الق�صية.  ه��ذه  يف  تفانيك 
اال�صت�صالم  اأن  املوؤكد  ومن 

لن يوؤدي اإىل نتائج.
ولكن، ما االأخطاء التي قد 
حماولتك  اأث��ن��اء  ترتكبها 

اإنقا�س الوزن؟.

- حماولة تغيري كل �صيء دفعة واحدة
رحلة  لبدء  مفيدا  يك�ن  قد  ال�سحي  الإ���س��الح  اأن  حني  يف 
اإنقا�ض ال�زن، فاإن اتخاذ قرارات مته�رة ب�ساأن منط حياتك 

قد ي�ؤدي يف النهاية اإىل اإحلاق �سرر اأكرب من نفعه.
ووفقا ل� NHS: "املفتاح لل��س�ل اإىل وزن مثايل واحلفاظ 
اإج��راء تغيريات ط�يلة الأج��ل على نظامك  على وزن��ك ه� 

الغذائي ومنط حياتك التي ميكنك اللتزام بها".
وعلى الرغم من اأن الأمر قد يبدو متناق�سا، اإل اأن املحاولة 
اأن ت���ؤدي اإىل ع��ادات متطرفة  اجل��ادة لفقدان ال���زن ميكن 
على  �سروري  غري  �سغط  ملمار�سة  وميكن  م�ستدامة.  غري 
ب�سكل مكثف وتناول نظام غذائي  الريا�سة  نف�سك ملمار�سة 
مقيد كل ي�م، اأن يفيدك على املدى الق�سري، ولكن قد يك�ن 

بعيد املنال على املدى الط�يل.
اإج��راء تغيريات تدريجية �سغرية على منط  ل��ذا، لبد من 
حياتك للم�ساعدة يف اإنقا�ض وزنك ل�سن�ات قادمة بدل من 

اإيجاد حل م�ؤقت.

- حماولة الت�صرع يف النتائج
�سباق ماراث�ن  اأن��ه  ال���زن على  التفكري يف فقدان  يبدو  قد 
ولي�ض �سباق �سريع، مبتذل، ولكنه قد يك�ن مفتاح جناحك. 
الطبيعي  م��ن  لذلك  خطية،  رحلة  لي�ض  ال����زن  ف��ق��دان  اإن 

متاما م�اجهة عقبات اأو انتكا�سات على ط�ل الطريق.
وميكن اأن ت�ؤدي حماولة ت�سريع العملية عن طريق خف�ض 
اإىل الإرهاق وفقدان كامل  ال�سعرات احلرارية ب�سكل كبري، 

عن  اب��ح��ث  م��رئ��ي��ة،  نتائج  على  تقدمك  تبني  ل��ل��ح��اف��ز.ول 
عالمات خارج النطاق مثل:

الطاقة. • زيادة 

املزاج. • حت�سني 
ال�سحية. العادات  مع  • الت�ساق 

العادات  م���ن  اخل�����ف  وت��ق��ل��ي��ل  ال���س��ت��م��ت��اع  م���ن  م��زي��د   •
ال�سحية.

اأ�سهل. ي�سبح  • التمرين 
الإيجابية. الذاتية  • ال�س�رة 

- فقدان م�صار ال�صعرات احلرارية اخلا�صة بك
من املعروف اأن فقدان ال�زن ل ميكن اأن يحدث اإل عندما 

يك�ن ج�سمك يف حالة نق�ض يف ال�سعرات احلرارية.
ويجب اأن حترق �سعرات حرارية اأكرث مما ت�ستهلك بطريقة 
اآم��ن��ة وخ��ا���س��ع��ة ل��ل��رق��اب��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ط��اق��ت��ك وخف�ض 

ال�زن.
وال�ساعات  البدنية  اللياقة  تتبع  واأجهزة  التطبيقات  وتعد 
الذكية كلها طرقا �سهلة لتتبع ال�سعرات احلرارية والتحلي 

بال�سدق ب�ساأن عادات الأكل اخلا�سة بك.
ال�سعرات  لإ�سافة  الأك��رب  ال�سبب  املحالة  امل�سروبات  وتعد 
تتبع  كنت  اإذا  اإ�سافتها  تن�ض  ل  لذلك  املخفية،  احل��راري��ة 

وجباتك.

- عدم تناول وجبة االفطار
ُيعرف الإفطار باأنه اأهم وجبة يف الي�م - وهناك �سبب وجيه 

لذلك.
الإفطار  وجبة  تخطي  ي����ؤدي  اأن  "ميكن   :NHS وت��ق���ل 
ت��ن��اول وج��ب��ات خفيفة غ��ري خمطط لها وغ��ري �سحية  اإىل 
عملية  وب��دء  للي�م  ج�سمك  اإع��داد  اإن  النهار".  منت�سف  يف 
الأي�ض ي�فران تدفقا للطاقة وميكن اأن ي�ساعدك حتى على 

حرق املزيد من ال�سعرات احلرارية على مدار الي�م.
واملليئة  ب��الأل��ي��اف  الغنية  الإف��ط��ار  ت��ن��اول وج��ب��ات  وح���اول 

باحلب�ب الكاملة وال�س�فان والف�اكه.

ال�صعرات  انخفا�س  دائما  تعني  ال  الدهون  قلة   -
احلرارية

ال�سعرات  تتبع  على  تعتمد  وزن���ك  اإن��ق��ا���ض  خطة  ك��ان��ت  اإذا 
احل����راري����ة، ف��ت��ح��ق��ق دائ���م���ا م���ن ع���دد ال�����س��ع��رات احلرارية 

للعنا�سر الغذائية قبل افرا�ض اأنها منا�سبة ب�سكل جيد.
- االإفراط يف ممار�صة الريا�صة

لفقدان  الرئي�سية  امل��ك���ن��ات  اأح���د  ه���  التمرين  اأن  ح��ني  يف 

اأن يك�ن  ب��اأي �سيء ميكن  اأن الإف��راط يف القيام  اإل  ال���زن، 
التمرينات  روت���ني  ���س��ح��ت��ك.وي��رك  ع��ل��ى  �سلبي  ت��اأث��ري  ل��ه 
لإ�سالح  ال���ق��ت  م��ن  القليل  واملكثفة  القا�سية  الريا�سية 

ع�سالتك وجتديدها.
ال�سعرات احلرارية،  اإذاب��ة  الع�سالت دورا رئي�سيا يف  وتلعب 
اخلفيفة  والتمارين  الراحة  ي�م  اأهمية  من  تقلل  ل  لذلك 

بني تلك التدريبات الق�ية.

منها حماولة الت�صرع يف النتائج

�ضتة اأخطاء مفاجئة ميكن اأن ترتكبها لفقدان الوزن!

ويعتقد الباحث�ن اأن ا�ستهالك ال�ساي قد يك�ن مفيدا، حيث 
تتزايد الأدلة على اأن ال�ستهالك املنتظم لبع�ض اأن�اع ال�ساي 
�سروري لل�سيطرة على �سغط الدم. وهذا لي�ض مفيدا فقط 
يف جتنب خماطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدم�ية، 
ولكنه قد يحمي اأي�سا من اأن�اع خمتلفة من ال�سرطان، وفقا 

لدرا�سات عديدة.
ال�سحية  ال��ف���ائ��د  م��ن  ال��ع��دي��د  الأخ�����س��ر  ال�����س��اي  ويت�سمن 
الفريدة.  الأك�����س��دة  م�سادات  م��ن  العالية  تركيزاته  ب�سبب 

ويحت�ي امل�سروب على مادة تعرف با�سم الب�ليفين�ل، والتي 
حتت�ي على جمم�عات فرعية من م�سادات الأك�سدة.

واأظهرت هذه اجلزيئات الفريدة تاأثريات ق�ية م�سادة لل�رم 
يف �سل�سلة من الدرا�سات.

بال�سرطان  الإ�سابة  معدلت  اأن  ل�حظ  ذل��ك،  على  وع��الوة 
لدى ال�سكان الذين ي�ستهلك�ن ال�ساي الأخ�سر اأقل، ما اأثار 

اهتماما كبريا بني علماء الأوبئة.
متنع  الب�ليفين�ل  م��ادة  اأن  وا���س��ع  نطاق  على  املعتقد  وم��ن 

ال�سل�ك اخلبيث الذي مييز العديد من الأمرا�ض.
الأخ�سر  ال�ساي  ا�ستهالك  يرتبط  ما  غالبا  لذلك،  ونتيجة 

بانخفا�ض خماطر ال�فيات الناجمة عن جميع الأ�سباب.
القلب  الأوروب��ي��ة لأم��را���ض  املجلة  املن�س�ر يف  البحث  ورب��ط 

ال�قائية، ال�ستهالك املعتاد لل�ساي الأخ�سر بحياة اأط�ل.
ونظرت الدرا�سة يف 100902 من البالغني ال�سينيني من 
ال�ساي  اآثار  لتقييم  ال�سني،  اأنحاء  جميع  يف  مقاطعة   15
ت�سلب  ال��دم���ي��ة  والأوع���ي���ة  القلب  اأم��را���ض  الأخ�����س��ر على 

ال�سرايني.
ت��اري��خ يف  ال��ذي��ن لي�ض لديهم  اأول��ئ��ك  اأن  ال��ب��اح��ث���ن  ووج���د 
ال�ساي  �سرب�ا  وال��ذي��ن  ال��دم���ي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض 
ثالث مرات على الأق��ل يف الأ�سب�ع على مدى �سبع �سن�ات، 
قاتلة  دماغية  ب�سكتات  اإ�سابتهم  خطر  يف  انخفا�سا  �سهدوا 

بن�سبة 56%.
وخل�س�ا اإىل اأن: "ا�ستهالك ال�ساي كان مرتبطا بانخفا�ض 
خماطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدم�ية وت�سلب 
�سيما  ل  الأ�سباب،  جميع  عن  الناجمة  وال�فيات  ال�سرايني 

بني اأولئك الذين ي�سرب�ن ال�ساي بانتظام".
الغذائي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  ال����ت����اأث����ريات يف  ه����ذه  وو����س���ع���ت 
للده�ن، وانخفا�ض �سغط الدم وا�ستقرار التمثيل الغذائي 

للجل�ك�ز.
 Molecules and جم��ل��ة  يف  ُن�����س��ر  حت��ل��ي��ل  و���س��ل��ط 
الك�سدة  مل�سادات  ال�قائية  التاأثريات  على  ال�س�ء   ،Cells

�سد ال�سرطان.
ال�ساي  اأك���اب من   10 اأك��رث من  "تناول  البابحث�ن:  وكتب 
الأخ�سر ي�ميا، منع ب�سكل كبري �سرطان الرئة، يليه �سرطان 

الق�ل�ن وامل�ستقيم والكبد واملعدة".

اإحدى  اأف����ادت  ب��ال�����س��رط��ان،  ب��ت��ك��رار الإ���س��اب��ة  وف��ي��م��ا يتعلق 
الدرا�سات اأن معدل الإ�سابة ب�سرطان الثدي كان اأقل ب�سكل 
ملح�ظ بالن�سبة للمر�سى الذين يتناول�ن اأكرث من خم�سة 

اأك�اب من ال�ساي الأخ�سر ي�ميا.
وي������س��ح م��رك��ز اأب���ح���اث ال�����س��رط��ان يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة اأن 
الأخ�سر  ال�ساي  اأن م�ستخل�ض  اأظهرت  املختربية  الدرا�سات 
الثدي  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  اأي�سا  يقلل  اأن  ميكن 

والربو�ستات والأمعاء.

واأظهرت �سل�سلة من الدرا�سات التي اأجريت على احلي�انات 
امل�ستحث  ال�سرطان  ال�ساي الأخ�سر تعيق تط�ر  اأن جزيئات 
عالج  جانب  اإىل  تناوله  عند  ذل��ك،  على  كيميائيا.وعالوة 
الأخ�سر  ال�ساي  اأن  تبني  الكيميائي،  العالج  مثل  ال�سرطان 

يزيد من ف�ائد الدواء، مع تقليل خماطره.
مل��ج��م���ع��ة من  ال��ن��ت��ائ��ج ذات ق��ي��م��ة  ت��ك���ن ه����ذه  اأن  ومي��ك��ن 
ال�سرطانات، ل �سيما واأن النتائج الإيجابية اأنتجت با�ستمرار 

عرب عدد كبري من الدرا�سات.

ال�ضاي الأخ�ضر ي�ضاهم يف »درء« ال�ضرطانات »املختلفة« واإطالة العمر الفرتا�ضي!
حقق علم ال�صيخوخة مكا�صب كبرية للم�صاعدة يف زيادة متو�صط العمر املتوقع، لكن الرتكيز يتحول االآن نحو احلفاظ على ال�صحة 

اجليدة يف �صن ال�صيخوخة.
وت�صري اإحدى الدرا�صات اإىل اأن اإ�صافة م�صروب اإىل نظامك الغذائي قد يزيد من احتماالت طول العمر، عن طريق درء املر�س.

األربعاء   23  مارس    2022  م   -    العـدد   13500  
 Wednesday     23   March   2022   -  Issue No   13500



24 األربعاء   23  مارس    2022  م   -    العـدد   13500  
 Wednesday     23   March   2022   -  Issue No   13500

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0009136 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه / �سالح عبداهلل ب�سري مرزوق ال علي 
العن�ان : 9415844  

الدع�ى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/1/18 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�سالح / تك�سا�ض لتجارة اله�اتف املتحركة ذ م م -  بالتايل :

حكمت املحكمة مبثابة احل�س�ري : 
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 8370 درهم ثمانية اآلف وثالثمائة 
من  �سن�يا   %5 ب�اقع  املبلغ  هذا  على  القان�نية  للفائدة  بالإ�سافة   - درهما  و�سبع�ن 
تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على األ تتجاوز اأ�سل الدين مع الر�س�م وامل�ساريف 

- و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل.  
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اأم القيوين الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عمر جان حممد جان   
املرجتعة  ال�سيكات   UAQCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000138/ 

اإىل املحك�م عليه : عمر جان حممد جان 
العن�ان : اإمارة اأم القي�ين منطقة الرملة 1 �سارع الرملة فيال رقم 138 �سندوق بريد 2792 الهاتف 

املتحرك 0558595969 الربيد الإلكروين king4480@icloud.com - يعلن ن�سرا
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع : 61197.0 درهم + بالإ�سافة اىل الر�س�م وامل�ساريف. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �سيف ح�سن حممد عبدالرحمن الرئي�سي
املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000774/ 

اإىل املحك�م عليه : �سيف ح�سن حممد عبدالرحمن الرئي�سي 
العن�ان : اإمارة عجمان طريق ال�سيخ مكت�م بن را�سد املنطقة الرقايب رقم الفيال 1 الطابق الر�سي قريبة 

من عيادة احلميدية �سندوق الربيد 4648 رقم امل�بايل 0566633311  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطل�ب  تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف : 391074.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�س�ر جل�سة ي�م - امل�افق 
اإجراءات  املذك�رة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     جتاري   SHCFICIPOR2021 /0010487 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سرور �ساعد �سرور ال�ايل  
جمه�ل حمل الإقامة : راأ�ض اخليمة - منطقة النخيل - �سارع ال�سيخ خالد بن حممد - بج�ار 

مكتبة العربي - بناية دارك للمفرو�سات  
بناء على طلب املدعي : رامز جميل م�سطفى عبدالرحمن 

ال�سارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/29 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
ب�ا�سطة  او  3( �سخ�سيا  الدع�ى رقم  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/18 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000422 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بروكت للمطابخ واخلزائن ذ م م  ومن ميثلها قان�نيا  
جمه�ل حمل الإقامة : عجمان �سناعية اجلرف �سربة رقم 5 رقم مكاين 4634406841 

ا�سم املبنى مرمي را�سد عبداهلل النعيمي
ت 0566773345 0509809162 0503605604  

الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام  ال�ساعة  متام  يف   2022/3/23 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
 )4 رقم  الدع�ى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
كافة  بها  مرفقا  الدع�ى  على  ج�ابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى 

املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/7 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000853 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طريق امل�ستقبل ل�ستقدام الأيدي العاملة ومن ميثلها قان�نا  
جمه�ل حمل الإقامة : عجمان - لي�ارى2 - بجانب 2 بجانب بلدية عجمان - رقم 

مكاين 4371195211 هاتف 052945622 - 059434622  
حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/30 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدع�ى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/16 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
يف  الدعوى رقم 2022/469 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / املجم�عة الوىل الدولية �ض ذ م م 
ب�كالة املحامي / عبداهلل الكعبي للمحاماة والإ�ست�سارات القان�نية  

املعلن اإليها / املدعي عليها / تهاين اخلليج للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(  
يف الدع�ى رقم )2022/469( جتاري جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي امل�قرة لعمال اخلربة يف الدع�ى اعاله فقد حددنا ي�م الربعاء امل�افق 
وميكنكم  بعد  عن  للخربة  الثاين  الإجتماع  لعقد  ع�سرا  والربع  اخلام�سة  ال�ساعة  متام  يف   2022/3/30

expert@alsharid.com الت�ا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليف�ن : 042555155

لذا يطلب ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�س�ر الجتماع املذك�ر مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدع�ى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تط�رات اجراءات تنفيذ املاأم�رية وا�ستالم 

امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد ال�سارد الفال�سي  
رقم القيد مبحاكم دبي 154

رقم القيد بوزارة العدل 493 

 دعوة حل�سور
   الجتماع الثاين للخربة

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0001651 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فرا�ض حامت عبدالقادر بي��ض - جمه�ل حمل الإقامة : ال�سارقة اخلان 0505782575 
بناء على طلب املدعية الرعد خلدمات الهجرة 

قد اقامت عليك الدع�ى وتطالبك فيها :- 
ممكن وقت  اأ�سرع  يف  الق�سية  يف  النظر  جل�سة  اأقرب  حتديد  عدالتكم  من  التم�ض   )1

املادية  وال�سرار  اخل�سائر  عن  التع�ي�ض  مع  درهم   )63،700( مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  الزام   )2
وامل�ساريف الر�س�م  بدفع  عليه  املدعي  الزام   )3

الدعاء ولئحة  باجلل�سة  عليه  املدعي  اإعالن   )4
�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قان�ن الإجراءات املدنية 

الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/31 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
او ب�ا�سطة وكيل  5( �سخ�سيا  8.30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى رقم  ال�ساعة  املدنية يف متام 
معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام 

من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/21 م. 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0000768 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الفنيني لعمال الكهروميكانيكية �ض ذ م م 
 : رقم  هاتف   SF28 رقم  مكتب   - علي  حممد  فا�سل  ملك   - نايف   - ديرة   - دبي   : الإقامة  حمل  جمه�ل 

 042637283  : اأر�سي   -  0507783946
نعلمكم اأن املدعية اليا�سني لتجارة ال�سكراب ذ م م 

قد اقامت الدع�ى املذك�رة اأعاله وتطالب فيها بالتي : املطالبة بقيمة )279609( درهم 
- الزام املدعي عليه بدفع الر�س�م وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 

- اإعالن املدعي عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء
- �سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قان�ن الإجراءات املدنية 

املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب   2022/4/5 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
الدع�ى  على  ج�ابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  الدع�ى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى 

املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/22 م.  

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
 مذكرة تبليغ مدعي عليهما  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم )2022/216( الدائرة العمالية الرابعة ال�سارقة 

اإىل اخل�سم املدخل : حممد ح�سن �سراج احلق  
حيث اأن املدعي عليه : كافترييا جن�م الرولة 

مدخل  كخ�سم  فالدع�ى  ادخالك  طلب  قد   -  1
لذلك انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2022/3/30 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة 
 )13 رقم  الدع�ى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة 
�سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.
مدير الدع�ى / حمد الرزع�ين

مكتب اإدارة الدعوى           

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

70535 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف الدعوى رقم  484/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2019/270 عقاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3095004 درهم( �سامال 
للر�س�م وامل�ساريف.  طالب التنفيذ:اأمري امريوف  عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ب�ر�سعيد - ديرة - دبي - �سارع ب�ر�سعيد - مبنى قرية 

العمال - �سقة 911 - بج�ار دوار ال�ساعة - وميثله : عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب  
املطل�ب اإعالنه : جمم�عة 32 للعقارات املحدودة - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الثانية - دبي- �سارع ابراج الإمارات - مكاتب - مبنى 
32group-properties@32group.com - 0443303332 - ابراج الإمارات - �سقة 51 - 52 حمطة مرو ابراج الإمارات 
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2022/3/30 ال�ساعة  اأنه يف ي�م الربعاء امل�افق  م��س�ع الإعالن : 
http://www. بيع العقار امل��سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكروين

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرا�ض على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممن�ع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�س�م املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 28 - 
رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج الك�نك�رد 1 - رقم العقار : 106 - امل�ساحة : 180،51 مر مربع - املقدرة ب��� )908،755/07( درهم ، 
وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 28 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج الك�نك�رد 1 - رقم العقار : 2704 - امل�ساحة 

: 138،68 مر مربع - املقدرة ب��� )962،560/19( درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 70197

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف الدعوى رقم  484/2019/211 تنفيذ عقاري  

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2019/270 عقاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3095004 درهم( �سامال 
للر�س�م وامل�ساريف.  طالب التنفيذ:اأمري امريوف  عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ب�ر�سعيد - ديرة - دبي - �سارع ب�ر�سعيد - مبنى قرية 

العمال - �سقة 911 - بج�ار دوار ال�ساعة - وميثله : عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب  
املطل�ب اإعالنه : جمم�عة 32 للعقارات املحدودة - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الثانية - دبي- �سارع ابراج الإمارات - مكاتب - مبنى 
32group-properties@32group.com - 0443303332 - ابراج الإمارات - �سقة 51 - 52 حمطة مرو ابراج الإمارات 
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2022/3/30 ال�ساعة  اأنه يف ي�م الربعاء امل�افق  م��س�ع الإعالن : 
http://www. بيع العقار امل��سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكروين

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرا�ض على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممن�ع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�س�م املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 28 - 
رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج الك�نك�رد 1 - رقم العقار : 106 - امل�ساحة : 180،51 مر مربع - املقدرة ب��� )908،755/07( درهم ، 
وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 28 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج الك�نك�رد 1 - رقم العقار : 2704 - امل�ساحة 

: 138،68 مر مربع - املقدرة ب��� )962،560/19( درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد وحيد حممد وجيه دروي�سة  
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000539/ 

اإىل املحك�م عليه : حممد وحيد حممد وجيه دروي�سة 
العن�ان : اإمارة ال�سارقة - �سارع التعاون - الربج تاور - ا�سفل م�ست�سفى ويل�س�ن التخ�س�سي - مطعم ديار ال�سار - 

مقابل م�ل العرب - هاتف : 065507787 - متحرك 0566695128 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ تران�ض المارات لتجارة امل�ا�سي - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب   

تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 250000.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  ي�ما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - امل�افق   - ي�م  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�س�ر جل�سة  ذلك  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذك�رة.  ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بلو مارين اند�سرتيز م م ح ديال فارغي�س  
اداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000550/ 

اإىل املحك�م عليه : ديال فارغي�ض 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ دي ا�ض ا�ض للحديد - �ض ذ م م   - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

  vil )154465 املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�س�ر جل�سة ي�م - امل�افق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذك�رة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000684 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بروف�سنال خلدمات تنظيف املباين ذ م م  
جمه�ل حمل الإقامة : عجمان الرا�سدية رقم مكاين 4451309490  

الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/31 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 
1( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/21 م. 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اإعالن بالن�سر 

حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية
يف الدعوى رقم: 143 / 2022 جتارى جزئى دبي 

م��س�ع الدع�ى : املطالبة باإلزام املدعي عليها مبلغ وقدره 230،400 درهم اإماراتي )مائتان وثالث�ن األفاأ واأربعمائة درهم اإماراتي( مقابل 
ما  كافة  وكذا   08/12/2021 تاريخ  وحتى  ما تر�سد يف ذمة املدعي عليها عن فرة �سنتني من تاريخ نفاذ التفاقية يف 09/12/2019 
تر�سد يف ذمة املدعي عليها اأثناء �سري الدع�ي وحتى تاريخ النطق باحلكم مع الفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ وحتى 
متام ال�سداد. املدعيات : 1- �سارة بنت عبد العزيز بن حممد النا�سر -2- عبري بنت حممد بن �سالح البنيان - 3- العن�د بنت حممد بن �سالح 
البنيان. املطل�ب اإعالنه املدعي عليها : الق�سر لتاأجري بي�ن العطالت �ض.ذ.م.م. م��س�ع الإعالن : اأقامت املدعيات الدع�ي املذك�رة عاليه �سد 
املدعي عليها ، وقد �سدر فيها حكم مقام حمكمة د دبي البتدائية بجل�سة 15 مار�ض 2022 بندب خربة ح�سابية. فقد تقرر خماطبتكم حل�س�ر 
اجتماع اخلربة احل�سابية بالت�سال املرئي عن بعد عرب برنامج )zoom  تاريخ الجتماع : الثالثاء امل�افق 29/03/2022 وقت الجتماع : 

ال�ساعة 10:00 �سباحاً )العا�سرة �سباحاً( عرب الرابط التايل :
 https://us05web.zoom.us/j/87838747565?pwd=Und0a1FKSOZQNVIwcDVGd1hvUTYyQT09

اأي من  الإل��ك��روين، ويف حالة عدم ح�س�ر  الربيد  م�ستندات ومذكرات عرب  لديكم من  ما  وتقدمي  املحدد  بامل�عد  الجتماع  اآملني ح�س�ركم 
الطرفني فاإن اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقاً لل�سالحيات املخ�لة لها.

اخلبري احل�سابي
عادل عبد اجلبار حممد اآل علي 
للت�ا�سل : 04-5916664

Email:hazem@aaudit.ae

اإعالن اإجتماع خربة 
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انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/56301(
املخطر : ارامك�ض المارات �ض.ذ.م.م.

�سد / املخطر اليها : بايال ميد للتجارة م.م.ح . اخطار ب�سداد مبلغ 55،579.97 درهم 
)خم�سة وخم�س�ن األف وخم�سمائة وت�سع و�سبع�ن درهم و�سبع وت�سع�ن فل�ض( مع الفائدة 
القان�نية ب�اقع 5%من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 8/6/2021 وحتي متام ال�سداد 
الن��ذار ويف  تبليغها بفح�ي وم�سم�ن هذا  او  تاريخ علمها  اي��ام من  وذل��ك خالل خم�سة 
حالة عدم ا�ستجابة املخطر اليها لتنفيذ الطلبات ال�ارده بهذا النذار ف�س�ف تق�م املخطرة 
يف  اليهما  املخطر  جتاه  حق�قها  �سائر  بحفظ  الكفيلة  القان�نية  الج��راءات  كافة  باتخاذ 
الزام  مع  تع�ي�سات  من  منا�سبا  ت��راه  عما  ف�سال  بذمتهم  يف  املر�سده  باملبالغ  املطالبة 
بالنفاذ  م�سم�لة  املحاماه  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�س�م  بكافة  ذلك  اليهاعن  املخطر 

املعجل طليقا من قيد الكفالة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل  

رقم  املحرر )2021/1/235583(
املنذر : علي �سيف احمد حممد “اجلن�سية/م�سرى”

تليف�ن رقم: 0569686885.
املنذر اإليه: عامر حممد علي الحدب “اجلن�سية/�س�ري”

تليف�ن:0507047044.
العن�ان: اإمارة دبي،املدينة العاملية،النخيل،�سارع الع�ير،بجانب دراج�ن مارت، بناية رقم L13،�سقة 202.

امل��س�ع:تكليف بال�فاء مببلغ وقدره )10000( درهم
بال�ستدانه من املنذر واأعطاء و�سل اأمانة بقيمة 10000 درهم. اليه  املنذر  قام  �سابق  بتاريخ   -1

املنذر من املنذر اإليه ب�سرورة �سداد املبلغ املتفق عليه ولكنه امتنع عن ال�سداد. طلب   -2
املنذر األيه مرارا وتكرارا لت�سيد املبلغ املر�سد بذمته اإل اأن املنذر األيه مل يق�م  من  طلب  املنذر  اأن  وحيث   -3
بال�سداد دون مربر من ال�اقع والقان�ن.  لذلك ، يكلف املنذر املنذر اإليه ب�سداد مبلغ وقدره)10000( درهم 
الإجراءات  كافة  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الإن��ذار  اأ�ستالمهم هذا  تاريخ  اإي��ام من  اأق�ساها ثالث  خالل مدة 
القان�نية التي حتفظ له حقه واملطالبة بالتع�ي�ض املنا�سب عن اإي عطل اأو �سرر تعر�ض له املنذر مع حتميل 

املنذر اإليه بكافة ر�س�م وم�ساريف التقا�سي.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
انذار عديل

رقم  املحرر )2021/1/235595(
املنذر : علي �سيف احمد حممد “اجلن�سية/م�سرى”

تليف�ن رقم: 0569686885.
املنذر اإليه : علي عطيه قنديل علي ال�سيخ “اجلن�سية/م�سري”

تليف�ن: 0567930627
خلف معر�ض ني�سان لل�سيارات - بناية مكاتب - الدور اخلام�ض-505.  - – ديرة  دبي  اإمارة  العن�ان:   1

امل��س�ع:تكليف بال�فاء مببلغ وقدره)4000( درهم
قام املنذر اليه بال�ستدانه من املنذر واأعطاء و�سل اأمانة بقيمة 4000درهم. �سابق  1-بتاريخ 

املتفق عليه ولكنه امتنع عن ال�سداد. املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اإليه  املنذر  من  املنذر  2-طلب 
طلب من املنذر األيه مرارا وتكرارا لت�سيد املبلغ املر�سد بذمته اإل اأن املنذر األيه مل يق�م  املنذر  اأن  وحيث   -3
بال�سداد دون مربر من ال�اقع والقان�ن.  لذلك ، يكلف املنذر املنذر اإليه ب�سداد مبلغ وقدره)4000( درهم خالل 
مدة اأق�ساها ثالث اإيام من تاريخ ا�ستالمهم هذا الإنذار واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القان�نية 
التي حتفظ له حقه واملطالبة بالتع�ي�ض املنا�سب عن اإي عطل اأو �سرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اإليه 

بكافة ر�س�م وم�ساريف التقا�سي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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غلف ميدل اي�ست لال�ستثمارات - �سركة ال�سخ�ض ال�احد ذ.م.م

قرار اإداري رقم 1 ل�سنة 2022
قب�ل ا�ستقالة - تعيني مدير، وتعديل عقد التاأ�سي�ض

وفقا للقان�ن الحتادي رقم 2 ل�سنة 2015 وتعديالته - ب�سان ال�سركات التجارية، و�سنداً 
لال�ستقالة املقدمة من املدير غري ال�سريك ال�سيد / اندرو ج�ن روبريت�س�ن - يف اجلمعية 
العم�مية املنعقدة بتاريخ 8/3/2022 - وال�سابق تعيينه كمدير مب�جب املادة 10/1/اأ 

من عقد تاأ�سي�ض ال�سركة، وبال�سفة ال�اردة لل�سريك ال�حيد يف ال�سركة نعلن الآتي :
اأول: قب�ل ا�ستقالة ال�سيد/ اندرو ج�ن روبريت�س�ن من من�سبه كمدير لل�سركة. ثانياً : 
التاأ�سي�ض  ال�اردة بعقد  ال�سالحيات  لل�سركة بذات  العلمي مديراً  ال�سيد/ من�س�ر  تعيني 

بجانب ال�سريك ال�حيد ال�سيد/ حممد خليل عنر.
ثالثا : تعدل املادة 10/اأ من عقد التاأ�سي�ض تبعا ملا ورد بعاليه.

بال�كالة
املحامي/ عبداهلل علي عبداهلل اجلنيبي

اإعـــــــــــــــالن 

70197 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
امل��س�ع : اأعمال اخلربة احل�سابية بالدع�ى رقم 410/2021 جتاري كلي- حماكم دبي البتدائية

املطل�ب اإعالنه : الريامي بيلدرز ذ م م
بالإ�سارة اإىل امل��س��ع اأعاله، وعطفا على تكليف املحكمة امل�قرة بتعييننا خربة ح�سابية بالدع�ى

املذك�رة اأعاله املقامة من : ميت�ن �سريد هاران نامبيار
�سد كل من :

م م  ذ  بيلدرز  الريامي   -1
الريامي �سيف  مبارك  را�سد   -2

الريامي �سيف  مبارك  را�سد  خليفه   -3
مبارك �سيف الريامي را�سد  وليد   -4

 )ZOOM( وعليه، نفيدكم علما باأنه مت حتديد م�عد اجتماع اخلربة مرنيا و�سمعيا عن بعد عرب تطبيق الت�سال زوم
اأو من ميثلها  م  م  ذ  بيلدرز  الريامي  30/03/2022. لذا، على  امل�افق  الأربعاء  بي�م  الرابعة ع�سرا  ال�ساعة  يف متام 
قان�نا الت�ا�سل مع مكتب اخلبري احل�سابي/ جا�سم حممد ال�سميلي للح�س�ل على بيانات رابط الجتماع الذي �سيعقد 

اخلبري: مع  الت�ا�سل  بيانات   )ZOOM( عرب تطبيق الت�سال زوم
الهاتف املحم�ل: 0506366600 الهاتف الأر�سي: 043758508  

info@alshemeili.com :الربيد الإلكروين
اخلبري احل�سابي املنتدب بالدع�ى

جا�سم حممد ال�سميلي
رقم القيد لدى حماكم دبي )186(

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
مذكرة اإعالن املنفذ �سدهما بالن�سر للح�سور

اأمام امل�سفى الق�سائي
بالدعوى رقم )9776 / 2021( تنفيذ جتارى - دبى

اإىل املنفذ �سدهما : 1- فازليدين ام�ن�ف
اأي لل�سياحة �ض.ذ.م.م بي  اأيه   -2

اأعاله  املذك�رة  ���ض.ذ.م.م( بالق�سية  اأي لل�سياحة  انه مت تعيينا م�سفيا ق�سائيا ل�سركة )اأي��ه بي  نحيطكم علما 
واملرف�عة �سدكم من طالب التنفيذ ال�سيد // عبداهلل را�سد عبيد خلفان املطرو�سي وم��س�عها // حل وت�سفية 

�سركة اآيه بي اأي لل�سياحة )�ض.ذ.م.م( مع اإلزام املدعى عليهم بالر�س�م وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
امل�افق  اخلمي�ض  ي����م  ع��ق��ده  امل��ق��رر  امل�سفي  اج��ت��م��اع  بح�س�ر  ق��ان���ن��ا  ميثلكم  م��ن  اأو  مكلف�ن  ف��اأن��ت��م  وع��ل��ي��ه 
يتم  و�س�ف  الفيدي�  تقنية مكاملات  خالل  من  بعد(  عن  )اجتماع  ظهرا   01:00 ال�ساعة   24/03/2022
اله�ية  و���س���رة  الت�ا�سل  ببيانات  للخربة  تزويدكم  و  اخل��ربة  م��ع  ت�ا�سلكم  بعد  الجتماع  ب��راب��ط  تزويدكم 
وال�كالت والتف�ي�سات الالزمة لل�سخ�ض املخ�ل من طرفكم بح�س�ر الجتماع . يرجي احل�س�ر بامل�عد املحدد 
وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدع�ي علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�س�ر فان اخلربة �ستبا�سر اأعمالها 

وفقا لل�سالحيات املخ�لة لها قان�ناً .
اخلبري احل�سـابي اأحمد احلو�سني
رقم القيد 83

مذكرة اإعالن املنفذ �سدهما بالن�سر 
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اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى HCFICIPOR2021/0006503 جتاري )جزئي(
اإىل املدعى عليه : حممد امتياز غالم يا�سني باك�ستاين/ اجلن�سية، الب�سارة لتجارة منتجات احلديد ذ م م .

تعلمكم باأن املدعي �سركة الدان�ب مل�اد البناء ذ م م 
قد اأقام الدع�ى املذك�رة اأعاله للمطالبة

احلكم
قررت املحكمة : مبثابة احل�س�ري :

اأول ً: باإلزام املدعى عليهما الأول والثانية بالت�سامن باأن ي�ؤديا للمدعية 117.852،50 درهم “مائة و�سبعة ع�سر األف 
25/3/2021 وحتى  5% من تاريخ  “والفائدة القان�نية ب�اقع  وثمامنائة واثنان وخم�س�ن درهم وخم�س�ن فل�ض 

ال�سداد التام وعلى األ يجاوز اأ�سل املدي�نية.
ثانيا : احلكم باإلزام املدعى عليها الثانية باأن ت�ؤدى للمدعية مبلغ 213،004،41 درهم “مائتان وثالثة ع�سر األف 
واأربعة درهم وواحد واأربع�ن فل�ض والفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ 9/1/2021  وحتى متام ال�سداد وعلى األ 

يجاوز اأ�سل املدي�نية والزام املدعى عليهما بالر�س�م وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة
حرر بتاريخ : 2022/03/21 حرر ب�ا�سطة امل�ظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية  / املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
MOJAU_2022- 0057113 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

اإماراتي اجلن�سية ميلك امل�ؤ�س�سة  اإبراهيم عبداهلل اأحمد املال -  ليكن معل�ما للجميع باأن ال�سيد/عبداهلل 
رقم  جتارية  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  كافيه(  القه�ة  )ك�ب  امل�سماء  الفردية 
)785719( ، وحيث اأن ال�سيد/عبداهلل اإبراهيم عبداهلل اأحمد املال - اإماراتي اجلن�سية - يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ) 100%( وذلك اإىل ال�سادة / خلف الك�ب لدارة ال�سركات اخلا�سة ذ 
)�سركة  اىل  فردية(  )م�ؤ�س�سة  القان�ين من  ال�سكل  تغيري  اأخرى: مت  تعديالت  اجلن�سية،  المارات   - م  م 
ال�سخ�ض ال�احد ذ م م( - مت تغيري ال�سم التجاري من )ك�ب القه�ة كافيه(  اىل )ك�ب القه�ة كافيه ذ م م 
�سركة ال�سخ�ض ال�احد(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021



األربعاء   23  مارس    2022  م   -    العـدد   13500  25
 Wednesday     23   March   2022   -  Issue No   13500

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/57488(
املنذرة : �سركة العبار للزجاج والتجارة )ذ.م.م(

املنذر اليها : الحمدية للمقاولت و التجارة
املرايا  و  الزجاج  يتعلق مب���اد  فيما  املنذرة  م���اد من اجلهة  و  ا�ستجرت خدمات  قد  اليها  املنذر  كانت اجلهة 
108،148،80 درهم مائة و ثمانية  وتركيبها، حيث بلغت اجمايل ر�سيد العمال امل�ستجرة مبلغ و قدره 
اآلف و مائة و ثمانية و اربع�ن درهما و ثمان�ن فل�سا ، ما زالت بذمة املنذر اليها ومل ت�سدده بعد اىل اجلهة 
،،، بالرغم من اكتمال العمال وا�ستالمها لها منذ مدة ط�يلة. وحيث ان املنذرة قد طالبتكم مرارا  املنذرة 
وتكرارا ب�سداد الر�سيد املذك�ر اأعاله و لكنكم مل تبادروا حتى هذا التاريخ اىل ت�سديد ما بذمتكم ، و ما زلتم 
متخلفني عن �سداد املبالغ املذك�رة على الرغم من انها م�ستحقة الداء منذ فرة ط�يلة ، و م�سادق عليها 
ا�س�ل من طرفكم. لذلك ن�جه لكم هذا الإعالن بالنذار العديل لتكليفكم بال�فاء و طالبني منكم املبادرة 
ف�را اىل ت�سديد الر�سيد مبلغ و قدره 108،148،80 درهم )مائة و ثمانية اآلف و مائة و ثمانية و اربع�ن 
درهما و ثمان�ن فل�سا( و ذلك خالل مدة خم�سة اأيام فاإننا �سن�سطر ا�سفني اىل اللج�ء اىل الق�ساء ملطالبتكم 

بها ، مع الف�ائد القان�نية ا�سافة للعطل و ال�سرر و �سائر النفقات و الر�س�م وامل�ساريف و اتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/57491(
املنذرة : �سركة العبار للزجاج والتجارة )ذ.م.م(

املنذر اليها : الحمدية للمقاولت و التجارة.
كانت اجلهة املنذر اليها قد ا�ستجرت خدمات و م�اد من اجلهة املنذرة فيما يتعلق مب�اد الزجاج و املرايا و تركيبها،، 
حيث بلغت اجمايل ر�سيد العمال امل�ستجرة مبلغ و قدره 121،764،41  درهم مائة و واحد و ع�سرون الف و 
�سبعمائة و اأربعة و �ست�ن درهما و اأربع�ن فل�سا ،، ما زالت بذمة املنذر اليها و مل ت�سدده بعد اىل اجلهة املنذرة ،،، 
بالرغم من اكتمال العمال و ا�ستالمها لها منذ مدة ط�يلة. وحيث ان املنذرة قد طالبتكم مرارا و تكرارا ب�سداد 
الر�سيد املذك�ر اأعاله و لكنكم مل تبادروا حتى هذا التاريخ اىل ت�سديد ما بذمتكم ، و ما زلتم متخلفني عن �سداد 
املبالغ املذك�رة على الرغم من انها م�ستحقة الداء منذ فرة ط�يلة ، وم�سادق عليها ا�س�ل من طرفكم . لذلك 
ن�جه لكم هذا الإعالن بالنذار العديل لتكليفكم بال�فاء و طالبني منكم املبادرة ف�را اىل ت�سديد الر�سيد مبلغ 
و قدره 121،764،41 درهم مائة و واحد و ع�سرون الف و �سبعمائة و اأربعة و �ست�ن درهما و اأربع�ن فل�سا و 
ذلك خالل مدة خم�سة اأيام فاإننا �سن�سطر ا�سفني اىل اللج�ء اىل الق�ساء ملطالبتكم بها ، مع الف�ائد القان�نية ، 

ا�سافة للعطل و ال�سرر و �سائر النفقات و الر�س�م وامل�ساريف و اتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/50724(
رقم املحرر:  2021/1/218658

املنذر : �سركة نريفانا لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م.
املنذر اإليهم : �سركة رافني جرنال برولي�م �ض ذ م م

امل��س�ع
وفقا لرخ�ستها  الداخلية  ال�سياحية  الرحالت  وتنظيم  وال�سياحة  ال�سفر  تعمل يف جمال  ذات م�سئ�لية حم��دودة  �سركة  املنذرة 

التجارية رقم )687242( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية باإمارة دبي
املنذر اإليها �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة متار�ض ن�ساط جتارة معدات واجهزة اآبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيار وجتارة 

م�ستقات تكرير النفط ، طبقاً للرخ�ستها التجارية رقم )531847( ال�سادرة عن دائرة التنمية الق�سادية بدبي.
ومب�جب اتفاقية “خدمات اإدارة �سفر“ مت الأتفاق بني املنذرة واملنذر اإليها وفقاً للبن�د املتفق عليها يف الأتفاقية �سالفت الذكر اأن 

تق�م املنذرة بتقدمي خدمات �سفر للمنذر اإليها قامت املنذرة بتقدمي كافة اخلدمات على النح� املتفق عليه 
نتيجة لذلك تر�سد يف ذمة املنذر عليها ل�سالح املنذرة مبلغ وقدره / 452،025 درهم/)اربعمائة واثنني وخم�س�ن الف وخم�سة 
وع�سرون درهما ل غري(. وحيث اأن املنذر اإليها ممتنعة دون م�س�غ قان�ين عن �سداد املبلغ امل�ستحق عليها على الرغم من املطالبات 
ال�دية املتكررة من قبل املنذرة.  لذلك ، تنذر املنذرة اليها وتكلفها بال�فاء مببلغ وقدره 452،025 درهم/)اربعمائة واثنني 
وخم�س�ن الف وخم�سة وع�سرون درهما ل غري والف�ائد القان�نية عن هذا املبلغ ب�اقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإن��ذار ويف حالة المتناع عن ال�فاء فاإن املنذرة تتم�سك بكافة حق�قها يف اتخاذ 

الإجراءات القان�نية قبل املنذر اإليها. وبكل حتفظ واحرام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/57485(
املنذرة : �سركة العبار للزجاج والتجارة )ذ.م.م(

املنذر اليها : الحمدية للمقاولت و التجارة
و  امل��راي��ا  و  ال��زج��اج  يتعلق مب���اد  امل��ن��ذرة فيما  م���اد من اجلهة  و  ا�ستجرت خدمات  اليها قد  املنذر  كانت اجلهة 
تركيبها،، حيث بلغت اجمايل العمال امل�ستجرة مبلغا و قدره 176،191،10 درهم �سددت املنذر اليها الق�سم 
الأكرب من املبلغ املن�ه عنه اأعاله، ال ان ر�سيد مبالغ هذه العمال و البالغ  17،619،11 درهما �سبعة ع�سر 
الف و�ستمائة وت�سعة ع�سر درهما و احد ع�سر فل�سا ما زال بذمة املنذر اليها و مل ت�سدده بعد اىل اجلهة املنذرة ،،، 
بالرغم من اكتمال العمال و ا�ستالمها لها منذ مدة ط�يلة و حيث ان املنذرة قد طالبتكم مرارا و تكرارا ب�سداد 
الر�سيد املذك�ر اأعاله و لكنكم مل تبادروا حتى هذا التاريخ اىل ت�سديد ما بذمتكم ، و ما زلتم متخلفني عن �سداد 
املبالغ املذك�رة على الرغم من انها م�ستحقة الداء منذ فرة ط�يلة ، وم�سادق عليها ا�س�ل من طرفكم. لذلك 
ن�جه لكم هذا الإعالن بالنذار العديل وتكليفكم بال�فاء و طالبني منكم املبادرة ف�را اىل ت�سديد الر�سيد البالغ 
ع�سر الف و�ستمائة و ت�سعة ع�سر درهما و احد ع�سر فل�سا و ذلك خالل مدة خم�سة  �سبعة  درهما   17،619،11
اأيام فاإننا �سن�سطر ا�سفني اىل اللج�ء اىل الق�ساء ملطالبتكم بها ، مع الف�ائد القان�نية ، ا�سافة للعطل و ال�سرر 

و �سائر النفقات و الر�س�م وامل�ساريف و اتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/57476(
املنذرة : �سركة العبار للزجاج والتجارة )ذ.م.م(

املنذر اليها : جلف تكنيكال ك�ن�سرك�سن �ض ذ م م
كانت اجلهة املنذر اليها قد ا�ستجرت خدمات و م�اد من اجلهة املنذرة فيما يتعلق مب�اد الزجاج و املرايا و تركيبها 
يف م�سروع ليك �سايد،، حيث بلغت اجمايل العمال امل�ستجرة مبلغ و قدره 232،000 درهم ،،، �سددت املنذر اليها 
102،428،92 درهم مائة و الفني واربعمائة و ثمانية  جزء من مبلغ الإهمال و بقيت ذمتها م�سغ�لة مببلغ 
وع�سرون درهما و اثنان و ت�سع�ن فل�سا،، ما زالت بذمة املنذر اليها و مل ت�سدده بعد اىل اجلهة املنذرة ،،، بالرغم 
من اكتمال العمال و ا�ستالمها لها منذ مدة ط�يلة. وحيث ان املنذرة قد طالبتكم مرارا و تكرارا ب�سداد الر�سيد 
املذك�ر اأعاله و لكنكم مل تبادروا حتى هذا التاريخ اىل ت�سديد ما بذمتكم ، و ما زلتم متخلفني عن �سداد املبالغ 
لذلك   . ا�س�ل من طرفكم  عليها  و م�سادق   ، ف��رة ط�يلة  الداء منذ  انها م�ستحقة  الرغم من  امل��ذك���رة على 
ن�جه لكم هذا الإعالن بالنذار العديل لتكليفكم بال�فاء و طالبني منكم املبادرة ف�را اىل ت�سديد الر�سيد مببلغ 
102،428،92 درهم مائة والفني و اربعمائة و ثمانية و ع�سرون درهما و اثنان و ت�سع�ن فل�سا و ذلك خالل مدة 
خم�سة اأيام فاإننا �سن�سطر ا�سفني اىل اللج�ء اىل الق�ساء ملطالبتكم بها ، مع الف�ائد القان�نية ، ا�سافة للعطل و 

ال�سرر و �سائر النفقات و الر�س�م وامل�ساريف و اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/57366(
املنذرة/ مركز مرو الطبي )ذ.م.م.(

املنذر اإليها / �سركة التامني املتحدة )�ض.م.ع( - )جمه�ل حمل الإقامة(
فاأن املنذرة تنبه على املنذر اإليها واخرون ب�سرورة ال�فاء بالتزاماتهم على نح� ما ي�جبه 
ح�سن النية يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية وذلك ب�سداد املبالغ املر�سدة بذمتهم وقدرها 
درهم اماراتي(، بالإ�سافة اىل  و�سبع�ن  األفاً  واأربع�ن  وواحد  )�ستمائة  درهم   641،070
خالل  وذل��ك  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %5 ب�اقع  القان�نية  الف�ائد 
املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات  الإن��ذار. وال �ست�سطر  الن�سر لهذا  اأيام من تاريخ  خم�سة 
القان�نية قبل املنذر اإليهم للمطالبة بقيمة املدي�نية املر�سدة يف ذمتهم وكافة الر�س�م 

وامل�ساريف والأتعاب والتع�ي�سات اجلابرة لل�سرر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
MOJAU_2022- 0056878 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
، يرغب يف  ايراث�م فاك�اث - هندي اجلن�سية  اب�بكر   / ال�سيد  باأن  ليكن معل�ما للجميع 
البيع و التنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك لل�سيد/ نارايانا�سامي �سينجياه 
�سينجياه - هندي اجلن�سية - وذلك يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )مطعم جمرة املدينة( 
املرخ�سة برقم )558195( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بحك�مة ال�سارقة ، 

تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
MOJAU_2022- 0052844 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يف  يرغب  اجلن�سية  بنغالدي�ض  املتني  عبد  املام�ن  عبد  ال�سيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% و ذلك اىل ال�سيد/ �سيف ال�سالم عبدول ن�ر 
والتي  ال�سيارات(  ل�سيانة  ال�سعيدة  املدينة  )ور�سة  امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغالدي�ض   ،
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )767625( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

القت�سادية،  تعديالت اخرى :  تنازل �ساحب رخ�سة لآخر
 2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الت�سديق  على  يتم  �س�ف  وانه  للعلم  العالن  ن�سر هذا  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0050930
من املخطر : �سركة امل�ارد للعقارات و الإ�ستثمار ذ م م واملرخ�سة من دائرة التنمية الإقت�سادية باإمارة ال�سارقة برقم )530829( و ميثلها �سريكها و مديرها / ال�سيخ حممد 
بن عبداهلل بن حممد القا�سمي - اإماراتي اجلن�سية ، و ميثله بال�كالة / احمد علي فالحي - اجلن�سية جزر القمر و يحمل بطاقة ه�ية رقم )784198238174357( 

مب�جب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل برقم )MOJAU_2022_0049071( العن�ان : ال�سارقة - برج الدرة مكتب 0308 - هاتف 065566000
املخطر اإليه : طاهر الطاف الطاف ح�سني - باك�ستاين اجلن�سية - العن�ان : ال�سارقة

م��س�ع الإخطار : نحن �سركة امل�ارد للعقارات و الإ�ستثمار ذ م م و ب�سفتنا نت�ىل اإدارة بناء امل�اقف املاأج�رة يف برج ثريا املجاز مبنطقة املجاز يف ال�سارقة امل�ساد على القطعة رقم 
لل�س�رك�ة م�ن قب�ل مالك البناء و امل�س�دق من قبل الكاتب العدل برقم )2019/537( املمن��ح  التف�ي�ض  مب�جب   ،  5814 رقم  ال�سند  م��س�ع   1123

اإىل املخطر اإليه و ب�سفتك متلك ال�سيارة ن�ع ني�سان-األتيما - رقم الل�حة 58763 – رقم الت�سدير 57443 الفئة الأوىل - اأب� ظبي، و حيث اأنك قمت باإدخال �سيارتك 
3 درهم بال�ساعة( و اأبقيتها حتى تاريخ هذا الإخطار دون اأن حترك �ساكن�ا و ب�دون اأن تدفع اأي  2018/01/25 وفق نظام الدفع بال�ساعات )  املذك�رة اإىل املبنى بتاريخ 
مبلغ مما اأدى لراكم اأجرة امل�قف بحقك اأكرث من اأربعة �سن�ات ،خمالفاً لأحك�ام ق�ان�ن الإيجار يف اإمارة ال�سارقة 2007/2 التي تن�ض يف املادة 12-1 ب�اأنه يحق للم�ؤجر 
اإخالء امل�ستاأجر اإذا تخلف عن �سداد الإيجار اأكرث من 15 ي��م، و حيث اأن قان�ن املعامالت املدنية ال�سادر عام 1985 ين�ض يف املادة 745 على اأن املعق�د عليه يف الإجارة ه� 
املنفعة و يتحقق ت�سليمها بت�سليم حملها ، كما ن�ست املادة 750 على اأنه ت�ستحق الأجرة باإ�ستيفاء املنفعة اأو بالقدرة على اإ�ستيفائها، و اأنك ت�ست�يف املنفعة حتى تاريخ الإخطار 
و ما زالت �سيارتك م�ج�دة يف بناء امل�اقف ، مما يف�ت علينا اإمكانية تاأجري امل�قف لالآخرين ، لذلك فاإننا ندع�ك خالل 15 ي�م من تاريخ هذا الإخطار اإىل مراجعة مقر 
ال�سركة املبني اأعاله من اأجل �سداد املبالغ املر�سدة بذمتك لقاء �سغل امل�قف ) مبلغ 3 درهم بال�ساعة اإعتباراً من تاريخ هذا الإخطار و حتى تاريخ اإخراج ال�سيارة( ، و بعد 
ذلك اإخراج ال�سيارة ف�را ، تنفيذا لالإلتزام ال�ارد يف املادتني 750 و 745 من قان�ن املعامالت املدنية الإحتادي لعلم 1985 و يف ح�ال تخلفك عن ذلك فاإنه �س�ف تنطبق 
عليه اأحكام املادة /12/ فقرة /2/ من قان�ن الإيجار يف اإمارة ال�سارقة ، و التي تن�ض : ب�اأنه يحق للم�ؤجر اإخالء العقار امل�ؤجر يف الأح�ال التالية : “يف حال خالف امل�ستاجر 
اأي اإلتزام فر�سه عليه قان�ن املعامالت املدنية الإحتادي و تعديالته اأو هذا القان�ن اأو لئحته التنفيذية اأو القرارات ال�سادرة ب�ساأنه اأو اأي �سرط من �سروط عقد الإيجار و 
ذلك يف حال ف�سل امل�ستاأجر لالإ�ستجابة لإخطار امل�ؤجر باإزالة املخالفة اأو تنفيذ الإلتزام املن�ط به خالل خم�سة ع�سر ي�ماً من تاريخ الإخطار“ و اإننا نحتفظ بحقنا باللج�ء 
اإىل جلنة ف�ض املنازعات الإيجارية يف ال�سارقة من اأجل اإخالء ال�سيارة و ترحيلها اإىل �سبك البلدية طبقا للمادة 12 فقرة /2/ من قان�ن الإيجار ، مع حتملك كافة الر�س�م 

و امل�ساريف املرتبة على ذلك،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0053365
املخط�ر : ا�سرف ت�تي ب�كر علي - الهند اجلن�سية
يحمل ه�يه رقم ) 784197570971479(

العن��ان : ال�سارقة. �سناعية 1 هاتف رقم : 0503622786
املخطر اإليه : عارف حممد عبداللطيف احمد - اإماراتي اجلن�سية ،

العن��ان : ال�سارقة - هاتف رقم : 0506460973
م��س�ع الإخطار : اإ�ستدعاء للح�س�ر اأمام دائرة التنمية القت�سادية لالأمتام بع�ض الجراءات

البحار(  عرب  )بقالة  التجارية  الرخ�سة  يف  خدمات  وكيل  ه�  اليه  املخط�ر  اأن  -حيث   : ال�ق�ائ�ع 
التنمية  دائ���رة  اإىل  احل�س�ر  ع��ن  متمنع  اليه  املخطر  اأن  -وح��ي��ث   ،)569956( برقم  املرخ�سة 
القت�سادية لإكمال اإجراءات التنازل -وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة احل�س�ر امام دائرة 
العدل  الكاتب  �سعادة  املخطر من  يلتم�ض  -وعليه  الت�قيع،  للنظر يف م��س�ع  القت�سادية  التنمية 

بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
اجلن�سية:  الطنيجي،  ال�س�ايه  عبيد  ع��ض  ال�سيد/عبيد  باأن  للجميع  معل�ما  ليكن 
100% وذلك اىل ال�سيد/  المارات، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
امل�سماه  بالرخ�سة  المارات   : اجلن�سية  ال�سام�سي،  الناب�ده  عبدالعزيز  عبداهلل  طالل 
)الرباعه احلرفيه للديك�ر - فرع ال�سارقة( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم 

)762696( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه.
تعديالت اخرى: ل ي�جد

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معل�ما للجميع باأن ال�سيد/غامن م�سلح م�سطفى، اجلن�سية : �س�ريا يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حممد جاويد حممد ا�سحق، اجلن�سية : افغان�ستان بالرخ�سة 
امل�سماه )ال�ساحنات العاملية لتجارة قطع غيار ال�ساحنات امل�ستعملة( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة 
ال�سكل  -تغيري  اخرى:  تعديالت  بال�سارقه،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )775134( رقم 
العاملية  التجاري من )ال�ساحنات  ال�احد - تغيري ال�سم  ال�سخ�ض  القان�ين من وكيل خدمات اىل �سركة 
امل�ستعملة  ال�ساحنات  غيار  قطع  لتجارة  العاملية  )ال�ساحنات  اىل  امل�ستعملة(  ال�ساحنات  غيار  قطع  لتجارة 
ذ،م،م - �سركة ال�سخ�ض ال�احد(.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( 
ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
المارات   : القحطاين، اجلن�سية  ال�سيد/ مبارك فالح حم�د جره  باأن  للجميع  ليكن معل�ما 
�سي  ام  ال�سادة/�سي  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
�سادرة  رخ�سة   CN-1251684 بالرقم   ، ال�احد  ال�سخ�ض  �سركة   - ال�سحية  للرعاية 
للجراحة  الطبي  الكندي  )املركز  امل�سماه  بالرخ�سة  اب�ظبي   - القت�سادية  التنمية  دائرة  من 
دائرة  من  ال�سادرة   )738090( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتجميل( 

التنمية القت�سادية بال�سارقه. تعديالت اخرى: ل ي�جد
2013 يف  ل�سنة  القان�ن الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سب�عني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معل�ماً للجميع باأن ال�سيد : احمد �ساوا �ساوا - اجلن�سية : ا�سبانيا، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : �سياء الرحمن - اجلن�سية 
تاأ�س�ست  الت�س�يقيه(  العمليات  البي�ض لداره  امل�سماه )ال�سقر  الرخ�سة  : بنغالدي�ض، يف 
باأمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )784888( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة، تعديالت اخرى : لي�جد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
تنازل/ بيع

اإعالن بلنرث
 - ال�سج�اين  عبدالعزيز  م��سى  رم�سان  عبداهلل  ال�سيد:  باأن  للجميع  معل�ماً  ليكن 
البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة،  العربية  الإمارات  اجلن�سية: 
)100%( وذلك اإىل ال�سيد: �سلطان عبدالكرمي م�سلم املرزوقي - اجلن�سية : الإمارات 
العربية املتحدة، يف الرخ�سة امل�سماه )بقالة كابني( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة 

رقم )118100( ال�س�ادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة- تعديالت اخرى:
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى FUCFICICOM2022 / 0000184 جتاري )كلي(
اإىل املدعى عليه: را�سد حمد �سعيد الزفنه العفاري المارات العربية املتحدة/ اجلن�سية،

قدره  مبلغ  اإلزامه   -1 للمطالبة،  اأع��اله  املذك�رة  الدع�ى  اأق��ام  قد   - الإ�سالمي  ال�سارقة  املدعي م�سرف  ب��اأن  نعلمكم 
)94،658،654.52( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 12% �سن�يا من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد 2- اإلزامه 
اأن ي�ؤدي للمدعي الأجرة املتغرية اعتبارا من 2021/9/6 حتدد مب�ؤ�سر الأيب�ر لفرة 3 اأ�سهر+ 3% بحد اأدنى %5 
م�سروباً يف الأجرة الثابتة القائمة يف اآية فرة اإيجارية م�سروبة يف عدد اأيام فرة الإجارة مق�س�مة على 360 حتى 
متام ال�سداد 3- اإلزامه باأن ي�ؤدي للمدعي ن�سبة 1% �سهريا من الأجرة املتاأخرة اعتبارا من 2021/1/2 حتى متام 
الدع�ى  اأدارة  املدنيه- مكتب  البتدائية  املحكمة  الفجرية الحتادية،  اأمام حمكمة  لذا يجب عليكم احل�س�ر  ال�سداد. 
امل�افق 2022/3/28 م ال�ساعة 8:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات، ويف حالة عدم ح�س�ركم اأو اإر�سال وكيل 

معتمد ين�ب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القان�نية يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2022/03/18 / حرر ب�ا�سطة امل�ظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة الفجرية الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1758/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 549/2021 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )234689.07( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(
عن�انه:المارات - امارة دبي - ديرة - ب�ر�سعيد - دبي - برج ن�ف - الطابق العا�سر/مكتب 1002 - �سارع 

طارق بن زياد ج�ار التنمية القت�سادية - ب�كالة املحامي خالد حثب�ر
وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثب�ر 

املطل�ب اإعالنه : 1- مي�ض مازن �سمعان    - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  م��س�ع 
وقدره )234689.07( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1362/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  اأداء  اأمر  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2021/6700  م��س�ع 
وقدره )1093085.40( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : فازا لتجارة الدوات ال�سحية ذ.م.م
عن�انه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع ك�رني�ض اخلان - مبنى ا�سا�ض - �سقة 504

املطل�ب اإعالنهما : 1- بريتي�ض جاندولل انادكات 2- ايه كيه بي لتجارة معدات املطاعم �ض.ذ.م.م    - 
�سفتهما : منفذ �سدهما

م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1093085.40(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  10453/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2018/562 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )10821743( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ال�سركة العربية مل�ستلزمات الكمبي�تر ل�سحابها طه احمد خيارى و�سريكه

املختار مكتب  اب� دجان - وم�طنها  �سارع   - املرا�سالت   - الريا�ض   - ال�سع�دية   - الدوله  عن�انه:خارج 
املنال -  برج   - زايد  ال�سيخ  �سارع   - - دبي  الهرمي وم�سارك�ه حمام�ن وم�ست�سارون قان�ني�ن  حمدان 

الطابق 8 - مكتب 802 - رقم مكاين:266598992
املطل�ب اإعالنه : 1- اي ا�ض اي تي ايه ئي منطقة حرة ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  م��س�ع 
وقدره )10821743( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1670/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  1790/2021 رقم  الدع�ى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  م��س�ع 
)2.014.084.05( درهم �سامال للر�س�م وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة امل�سرق ال�سالمي للتم�يل )م�ساهمة خا�سة(
عن�انه:المارات - امارة دبي - ديرة - ب�ر�سعيد - دبي - برج ن�ف - الطابق العا�سر/مكتب 1002 - �سارع 

طارق بن زياد ج�ار التنمية القت�سادية دبي
املطل�ب اإعالنهما : 1- �سركة اأميال للتجارة العامة ذ.م.م 2- احمد فيا�ض كا�سي    - �سفتهما : منفذ 

�سدهما
م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات  )2.014.084.05( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:376/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظ�رة يف:دائرة ادارة الدع�ى اخلام�سة رقم 404

م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )204222( درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  . 

املدعي:م�سرف المارات ال�سالمي - م�ساهمة عامة
عن�انه:امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث - هاتف رقم:043834587 

- م�بايل رقم  - رقم مكاين:3135291835 - فاك�ض رقم:042227002 - 0557016552 
 امييل:info@abdulmalikaw.ae - وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اهلي

املطل�ب اإعالنه :  1- جا�سم حممد مراد البل��سي  -  �سفته : مدعي عليه
م��س�ع الإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )204222( 
التام - وحددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة 5% من  درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب 
لها جل�سة ي�م الثنني  امل�افق  2022/3/28  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:317/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظ�رة يف:دائرة ادارة الدع�ى اخلام�سة رقم 404
واربع�ن  اثنني  وخم�سمائة  ملي�ن  دره��م   )1.542.779.51( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع���ى  م��س�ع 
و�سبعمائة ت�سعه و�سبع�ن وواحد وخم�س�ن فل�سا درهم - والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية التفاقية 
ب�اقع 4.94% من تاريخ احل�س�ل على التم�يل يف 2018/8/30 وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املدعي:بنك اأب�ظبي التجاري
عن�انه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع ام هرير مبنى زمرده - �سقة اخلام�ض - خمترب دبي املركزي 

- وميثله:دانه �سباح حممد
املطل�ب اإعالنه :  1- عبد الفتاح احلم�ري  -  �سفته : مدعي عليه

م��س�ع الإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.542.779.51( درهم 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م   - درهم  فل�سا  وواح��د وخم�س�ن  و�سبع�ن  ت�سعه  و�سبعمائة  واربع�ن  اثنني  ملي�ن وخم�سمائة 
املحاماة والفائدة القان�نية التفاقية ب�اقع 4.94% من تاريخ احل�س�ل على التم�يل يف 2018/8/30 وحتى ال�سداد التام 
و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء  امل�افق  2022/3/29  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�س�ر  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن بالن�سر 

 2116/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  الفاحت خليل علي م��سى -  جمه�ل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دينج مال�يت دينج اجاجن 
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)21952.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اعالن بالن�سر 
 212/2022/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سدهما/1-  ايفر �سيف للمقاولت �ض.ذ.م.م 2- عبد ال�سمد �سيخ 
  جمه�يل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/األفا �ستار تريدينج - فرع من ال�سف�ه للتقنية �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)437010( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392
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ا�ستهل الأم�سية بالل البدور م�ؤكداً 
والق�ميات  ال��������دول  خم���ت���ل���ف  اأن 
ح�سب  لل�سعر  العاملي  بالي�م  حتتفل 
لالحتفال  ي�ماً  لنجعله  ولذا  لغتها 
ال����ع����رب����ي، ف��ال�����س��ع��ر لغة  ب��ال�����س��ع��ر 
م�سركة كل ي�ؤدي هذا الفن الق�يل 
بلغته، وال�سعر العربي ميثل اأهم فن 
التاريخ  العرب على مر  ل��دى  ق���يل 
واأخبارهم،  اأح��داث��ه��م  ي�سجل  لأن���ه 
املمدوحني من مل�ك  �س�اء يف مدح 
و�سالطني واأهل كرم وج�د، اأو مدح 

القادة اأو ال�سخ�سيات والأعالم.
الكثريين  اأن  اإىل  ال���ب���دور  واأ�����س����ار 
حفظت  ال��ت��ي  املعلقات  �سعر  ق����روؤوا 
ج��زءا م��ن ال�سعر ال��ع��رب��ي، واأك���د اأن 
الأغ���ل���ب ي��ح��ف��ظ اأج������زاء م���ن ق�سه 
وق�����س��ائ��د ج�سا�ض  ال��ب�����س������ض  ح���رب 
بال�سعر  الحتفال  اأن  لذلك  وكليب، 
يف ه���ذا ال��ي���م ف��اإمن��ا مي��ث��ل احتفال 
اإل  ه���  م��ا  ال�سعر  لأن  ب��الإح�����س��ا���ض 
انعكا�ض لإح�سا�ض ال�ساعر يعرب فيه 

عما يريد.
الحتفال  اإط���ار  يف  اأن  ال��ب��دور  وراأى 
الحتفاء  يتم  لل�سعر،  العاملي  بالي�م 
الإمارات،  �سخ�سيات  من  ب�سخ�سية 
1987 حتدث  ع���ام  اأن���ه يف  وت��ذك��ر 
مديراً  وك��ان  ب�ملحة  اإبراهيم  معه 
ملحاكم دبي يف تلك الفرة، وتقابلنا 
الثقافة وح�ل  ح���ل  وك��ان احلديث 
ومت  ثقافية،  م�ؤ�س�سة  وج���د  اأهمية 
التفاق على اأن نلتقي مع عدد كبري 
من املثقفني واملهتمني وكان حممد 
بن حا�سر حا�سراً، وكان ه� �ساحب 
تاأ�سي�ض  ح������ل  م���ك���ت����ب  م�������س���روع 
على  الت��ف��اق  ومت  ثقافية،  م�ؤ�س�سة 
تاأ�سي�ض ندوة الثقافة والعل�م، ومتت 
مقابلة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
ال������ذي ع���ن���دم���ا طرحت  ب����ن را�����س����د 
ب�س�ت  يخاطبنا  ك��ان  الفكرة  عليه 
احلا�سرين ومت التفاق على تاأ�سي�ض 
املرح�م  ي���ك����ن  اأن  وع���ل���ى  ال����ن����دوة، 
ال��سل  حممد بن حا�سر ه� حلقة 
بني �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 

و�سكل  الندوة،  م�ؤ�س�سي  وبني  را�سد 
برئا�سة معايل  ل��الإدارة  اأول جمل�ض 
حم��م��د امل����ر، وك����ان امل���رح����م حممد 
واملتحدث  الرئي�ض  نائب  حا�سر  بن 
الندوة يف خمتلف  كلمة  يلقي  الذي 
الحتفالت. لهذا من حقه علينا اأن 
نحتفي به ونلقي ال�س�ء على دي�انه 
م�كب  )يف  م�����ؤخ����را  ����س���در  ال������ذي 
دار غاف  اإ����س���دار  احل���ب واحل���ي���اة( 

الإماراتية.
امل��ر بع�ض من مالمح  وذك��ر حممد 
بن حا�سر  ال�ساعر حممد  �سخ�سية 
م�����ن خ������الل ذك����ري����ات����ه ول����ق����اءات����ه 
ومعرفته اخلا�سة به، واأ�سار املر اإىل 
اأن و���س��ائ��ل الإع����الم يف الإم�����ارات ل 
ت�يل هذا الي�م اهتماماً خا�ساً، بينما 
العرب، وو�سيلتهم  دي���ان  ال�سعر ه� 
الأدبية للتعبري عرب تاريخهم لأكرث 
من 1500 �سنة، فقد عرفت الأمم 
الأخرى املالحم وامل�سرح والكثري من 
اأن�اع التعبري الأدبي، وكان اإبداعهم 
م���ن خ����الل ال�����س��ع��ر ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ا�ستخدام الق�سائد يف املديح والغزل 
واحلكمة وو�سف الطبيعة وتب�سيط 
حلب  والفقهية  اللغ�ية  املنظ�مات 

العرب يف ال�سعر وافتتانهم به.
املحطات  اأّن  ل������ل  امل�����ر  واأ������س�����اف 
والإذاع��������ات ج��ع��ل��ت م���ن ه����ذا الي�م 
وال�سعراء  بال�سعر  لالحتفال  ي�ما 
ك��م��ح��م��د ب���ن ح��ا���س��ر واأح���م���د اأمني 
املدين وغريهم ملا كان هناك اهتمام 
م�ؤ�س�ساتي لالحتفاء بهذا الن�ع من 

التعبري الأدبي.
اأن ب��ن حا�سر ك��ان �سبيه  امل��ر   واأك���د 
بال�سعر �سلطان الع�ي�ض الذي يق�ل 
على نف�سه اأنه تاجر ا�سته�اه ال�سعر، 
والدليل اأنه مل ي�سعى لطبع دي�انه 
حمد  ال�����س��اع��ر  بطباعته  ق���ام  واإمن����ا 

خليفة ب��سهاب. 
اأن��ه طلب من بن حا�سر  املر  وتذكر 
اأك����رث م���ن م���رة ن�����س��ر دي����ان���ه فكان 
كان  ب�ساعر، فقد  لي�ض  اإنه  له  يق�ل 
�سديد الت�ا�سع، وال�سعر بالن�سبة له 

للتعبري عما يج�ل  اختيار �سخ�سي 
الأح����داث  م��ع  ت��ف��اع��اًل  اأو  نف�سه  يف 
وال��ذك��ري��ات والأم���اك���ن ال��ت��ي يزرها 
�ساعرا  ب��اع��ت��ب��اره  نف�سه  ي��ط��رح  فلم 
بعد  دي�انه  والدليل طباعة  تقليداً، 

وفاته بفرة ط�يلة.
دائماً  ك����ان  ح��ا���س��ر  ب���ن  اأن  واأ�����س����ار 
اإيليا  اأو  املتنبي  لق�سائد  م�ستح�سراً 
زيارتهم  اإح�����دى  ويف  م��ا���س��ي،  اأب������ 
لدم�سق – تدمر وكان معهم دي�ان 
ال�����س��اع��ر اأب����� ال��ق��ا���س��م ال�����س��اب��ي كان 
�سعره رفيق دربهم ذهاباً واإياباً، فقد 
لل�سعر وحمبا  وي��اأن�����ض  ي��ط��رب  ك��ان 
وال�ستماع  واجل���ل��������ض  ل��ل�����س��ع��راء 

اإليهم.
اإىل  ال��ه��ا���س��م��ي  م����رمي  د.  واأ�����س����ارت 
الدكت�ر  اأخ��ذه  الذي  امل�سني  اجلهد 
غ������ازي خم���ت���ار يف ج���م���ع ال����دي�����ان 
بالقافية  الأخ��ذ  اإىل  به  ال��ذي و�سل 
وال��رت��ي��ب احل�����ريف، وك���ذل���ك جهد 
ح�ل  البحث  يف  الها�سمي  اب��راه��ي��م 
لن  ولذلك  ال�سعبي،  و�سعره  حياته 
ودرا����س���ت���ه وما  ح��ي��ات��ه  اإىل  ت��ت��ط��رق 
بل  ال�سابقة؛  الدرا�سات  اإليه  ذهبت 
دي�انه  ح���ل  نقدية  ق���راءة  �ست�جز 

“يف م�كب احلب واحلياة«. 
ملدر�سة  ي��ن��ت��م��ي  ال�����س��اع��ر  اأن  وراأت 

الرومان�سية وهذا ما ي�ؤكده ق�له: 
ل���ك الأق������ى ف����اإن مل تدركي                     ح��ب��ي 

َقدري، فقد اأدركته ب�فائي 
ُزّيفت                     ت��زح��زح��ن��ي ح��ق��ائ��ق  ل���ن  اأن�����ا 

رف�ض املزيف، �سيمة النبالء 
الأن�سب  النقدي  الباب  اأن  واأ�سافت 
ل��ت��ن��اول دي���ان��ه ه��� ال��ت��ل��ق��ي.. حيث 
العرب،  عند  التلقي  فل�سفة  خ�سعت 
ل��ق��اع��دة بالغية  ال��ي���ن��ان  وق��ب��ل��ه��م 
الكالم  “مطابقة  وه���ي  م��ع��روف��ة، 
هذه  م��ن  وب���ح��ي  احلال”  ملقت�سى 
الن�ض  ع���الق���ة  ت����ط���دت  ال���ق���اع���دة 
اجلمايل،  وذوق������ه  امل��ت��ل��ق��ي  ب���خ���ربة 
اأر�سط�  ب��ن��ى  ك��ذل��ك  م��ن��ه��ا  وب����ح���ي 
نظريته يف العالقات امل�سرحية، حيث 
بفكر  ملتزما  امل�سرحي  الن�ض  جعل 

اجل��م��ه���ر وث��ق��اف��ت��ه م��ث��ريا لدواعي 
اخل�ف والرحمة لدى املتلقي، ومن 
ثم كان اجلمه�ر مناط احلكم على 
الن�ض. والنقد العربي بكل م�سادره 
امل���ع���رف���ي���ة، وو����س���ائ���ل���ه امل����ت����ع����ددة يف 
التعامل مع �سروب الكالم كان اأكرث 
العالقة  ون���ع��ي��ة  بطبيعة  ال��ت��زام��ا 
واهتم  املتلقي،  واأح�����ال  الن�ض  ب��ني 
مبنازل  العرب  عند  البالغي  الفكر 
الجتماعية  واأق���دراه���م  املخاطبني 
فاخلطيب  اخل���ط���اب���ي،  ال���ن�������ض  يف 
الأمة  ب��ك��الم  الأم����ة  �سيد  يكلم  “ل 
ال�����س���ق��ة. ومدار  ب��ك��الم  امل��ل���ك  ول 
الأم����ر ع��ل��ى اإف��ه��ام ك��ل ق����م مبقدار 
اأقدار  طاقتهم، واحلمل عليهم على 
الهتمام  جن����د  وق�����د  منازلهم”، 
للمتلقي  النف�سية  ب��الأح���ال  كذلك 
وم���ا ي��ك���ن ل���ه م���ن وط�����اأة ف��ع��ال��ة يف 
اإ�سدار الأحكام على الن�ض، فامل�قف 
اأهمية  ي��ق��ل  ل  ل��ل��م��ت��ل��ق��ي  ال��ن��ف�����س��ي 
وتاأثريا يف جمال احلكم على الن�ض 
عن امل�قف الذي ي�سدر عنه الأديب 
فالعمل  خطيبا،  اأو  كاتبا  اأو  �ساعرا 
فيه  ي�سهم  ه� عمل م�سرك  الفني 

التجربة  بخال�سة  الن�ض  �ساحب 
ال��ت��ي ع��اي�����س��ه��ا، وت�����س��ه��م ف��ي��ه اللغة 
فيه  ي�سهم  ك��م��ا  امل���ح��ي��ة،  ب��دلل��ت��ه��ا 
الفنية  بخربته  املتلقي  اأو  ال��دار���ض 
وذوق�������ه اجل����م����ايل، ف���ال���ع���الق���ة بني 
هذه املحاور ت�سبه بناء هرميا، قمته 
الن�ض يف لغته ومعطياته، وقاعدته 
املتلقي والأديب، وهي عالقة ذهنية 
ناقدا  املتلقي  ع��ل��ى  نف�سها  ت��ف��ر���ض 
من  ول�����ذا  م�����س��ت��م��ع��ا.  اأو  ق���ارئ���ا  اأو 
ال��ن��اجت��ة ع���ن مك�نات  الأث������ار  اأه����م 
ال���ن�������ض يف ت��ف��اع��ل��ه��ا م����ع ال����ق����ارئ: 
على  القب�ض  اجل��م��ايل،  الن��ع��ك��ا���ض 
امل��ع��اين وال����دللت، والأث���ر النف�سي 

وال�سل�كي الذي تركه القراءة. 
ووقفت الها�سمي على بع�ض مك�نات 
الن�ض والتي ترتبط الرتباط ال�ثيق 
ال�س�رة،  وم��ن��ه��ا:  التلقي.  بنظرية 
الدللة، الن�ض واملعنى. تعد ال�س�رة 
الن�ض  مك�نات  اأه���م  اإح���دى  الفنية 
ول  والبالغيني  النقاد  �سغلت  التي 
فهما  وال���س��ت��ع��ارة،  الت�سبيه  �سيما 
والقافية  وال���زن  اللغة  ي�سكالن مع 
الق�سيدة،  يف  ال�سعرية  عنا�سر  اأه��م 

تركيبها  يف  خمتلفة  جتعلها  وال��ت��ي 
والر�سائل  العلمية  الن�س��ض  ع��ن 
الن�ض  مي���ي���ز  ف����ال����ذي  واخل�����ط�����ب، 
اخلا�ض  ال�ستخدام  هذا  ه�  الأدب��ي 
ال�������س����رة بهدف  ل���ل���غ���ة، وجت����ي����ريه 
وتدعيم  الإي�����س��ال��ي��ة  غايته  حتقيق 
من  ف��ال�����س���رة  اجل���ه��ري��ة،  �سفاته 
املفا�سلة  عن�سر  متثل  اجلانب  ه��ذا 
بني ال�سعراء يف �سبيل تقدمي احللة 

الأجمل للمعنى املقدم للمتلقي.
واألقى الإعالمي جمال مطر بع�ض 
خليفة  حممد  ال�ساعر  ق�سائد  م��ن 
بن حا�سر منها ق�سيدة وطني التي 

يق�ل فيها:
ِبِدَمائي           ����ُن���ُه،  اأ����سُ ����َس����َف  وِح  ب����ال����رُّ

اِء رَّ َراِء يف ال�سَّ اأُ�ْسِقيِه، يف ال�سَّ
اِفياً                �سَ ْرفاً  �سِ َه���َ�اُه  ��ْع��ُت  َر���سَ وطني 

وَكَراَمتي ِمْن َنْبِعِه واإَِباِئي
ُمَتَغنِّياً                            وج���دت���ن���ي  َذَه������ْب������ُت  ���������ى  اأَنَّ

ِبَجَماِلِه، اإِنَّ اجلَماَل ِغَناِئي
ِب�َسَناِئِه                           اأَْه������َت������ِدي  َم�����َن�����اٌر  يل  َه������َ� 

َماِن َوَلِئي َوَلُه َعلَى َمرِّ الزَّ
دب���ي وال��ت��ي قال  األ��ق��ى ق�سيدة  ك��م��ا 

فيها:
ها اأْزَهاُر          وَن�َسائٌم  هذي دبيُّ تُزفُّ

َهَم�َساُتها اأَْن�اُر
َحا�ِسٍن            مِبَ َدْت  َت����َف����رَّ َل��ْل��ع��رو���ِض!!  ي��ا 

َنَبَغْت ِبذكِر ُفت�ِنها الأخباُر
ف���ال���ق���دُّ ق�����دُّ َح���ب���ي���ب���ٍة َق������ْد اأق����َب����لَ����ْت                   

ْدُر َقْد �َساَقْت ِبِه الأَْزراُر وال�سَّ
���ٍة              وال�������ج������ُه َوْج����������ُه اأَم�����������ريٍة ع���رب���يَّ

للبحِر يف َق�َسَماِتِه اأَ�ْسراُر
 

اأن��ه كان  ال��زم��ر  �سامل  ال�ساعر  واأك���د 
خليفة  حممد  ال�ساعر  تالميذ  من 
مناجاة  ق�سيدة  واأل��ق��ى  حا�سر  ب��ن 
وب�ح لل�ساعر الذي ل يع��ض فراغه، 

قال فيها:
اأباحا�سٍر وال�سعُر غناك �سادُقه
وحلٌم على جفن الليايل يعانُقْه
وجفن على وادي احلنني عي�نه

ُتَرقِرق خمزونا لها وُت�سابقُه
................

واأنت عليم بالن�ى ي�سهد اجل�ى
باأن الن�ى غنتَك منه َرقائقه

واأنت ندمي للِغ�ى يف نقاِئِه
حُكه وحرائقه ولل�سعر فينا �سِ

......................................
واأذكر منك ال�سبَح وال�سبُح �ساعر

واأنت له غريُدُه...وَم�سارقه
اأتذكر؟.. مازال ال�سباُح.. حمماًل

َك �ِسعرا مزهراٍت َمفارقه ببع�سِ
 

وال�سعراء  بال�سعر  الحتفال  و�سمن 
ذكر ال�ساعر خليل عيلب�ين اأن ال�سعر 
ب�سبب  اأ�سبح مري�ساً  يف هذا الزمن 
ل��غ��ت��ه��م، فاللغة  ال��ع��رب ع��ن  اب��ت��ع��اد 
ال��ذي��ن ل  ال��ع��رب ل  ت��ع��اين  العربية 
ي�ستطيع�ن التحدث بها دون اأخطاء 
بعن�ان  ق�سيدة  واأل��ق��ى  حل��ن،  ودون 

ال�سعر قال فيها:
ما ال�سعر؟ حاول خافقي تعريفه

هم�سات قلب اأم كالم �سحيفة
وزن قافية و�سحر بالغة
اأم اآهة للحب جد رهيفه.

وق�سيدة اأخرى بعن�ان ر�سالة ال�سعر 
قال فيها:

لل�سعر يف قلبي دبيب الراح
ين�ساب يف حزين ويف اأفراحي
وله انتمت روحي بكل حمبة
فال�سعر حقاً ملتقى الأرواح

به �سعدت اإىل الك�اكب طائراً
مع اأنني ب�سر بغري جناحي.

 
واألقى ال�ساعر د. �سهاب غامن بع�ض 
من ق�سائده منها ق�سيدة يف ال�سعر 

والنرث قال فيها:
ول�ست اأ�س�غ ال�سعر نرثاً فري�ستي

ت���رى غريه  اإذ  ���س��ع��راً  ال�����س��ع��ر  ت���رى 
نرثاً

ف�سعري كما ال�س�يف يف دورانه
خط�ها  ����س���ريت  ال����غ�����اين  وم���ث���ل 

خطرا
فما �سعرنا اإل كرق�ض ونرثنا

بينهما  ال������زن  وي���ج���ري   .. ك��م�����س��ي 
بحراً

 
وحي  م��ن  ال�سعر  ب��ع��ن���ان  وق�سيدة 
لل�سالم  ال�ساعري  القلب  مهرجان 

والت�سامح قال فيها:
ال�سعر اإن فا�ض من اأعماق مبدعه

ين�ساب ثراً اإىل اأعماق قاريه
اإن كان و�سفاً غدت اأحلانه �س�راً

ترا�سل بني اأذنيه وعينيه
اأو كان �ساعرنا باحلب حمرقاً

حت�ض األ�سنة النريان يف فيه.
 

ال����دك����ت�����ر طالل  ال�������س���اع���ر  وخ����ت����م 
بعن�ان  بق�سيدة  الأم�سية  اجلنيبي 

ي�م ال�سعر قال فيها:
بي�م ال�سعر ل و�سف يفيه

ففيه والذي اأعاله فيه
من ال�سحر احلالل بيان ق�ل

يخامر كل معنى ي�سطفيه
�سالم اهلل يا �سعر ت�سامى

ك�سيخ بات يلهم عارفيه
ليعلن اأنه دي�ان عرب 
ويجعل كل فن يقتفيه

 
ويف اخل��ت��ام اأع��ل��ن ب��الل ال��ب��دور عن 
لل�سعر  الثقافة  ن��دوة  اإط��الق جائزة 
تفا�سيلها  �ستذكر  وال��ت��ي  وال��ع��رب��ي 

لحقاً.
عن  ن��ب��ذة  غبا�ض  رفيعة  د.  وق��دم��ت 
ال�س�يدي  خليفة  بنت  ع��سة  جائزة 
“فتاة العرب لل�سعر النبطي” والتي 
ال��ث��ان��ي��ة و�سارك  اأط��ل��ق��ت يف دورت��ه��ا 
الدولة  داخ���ل  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  فيها 
الطلبة،  م��ن  وخ��ارج��ه��ا وع���دد كبري 
يف  ال�سعراء  مل�ساركة  دع����ة  ووج��ه��ت 
تقت�سر  تعد  والتي مل  هذه اجلائزة 
اأتاحت  ولكنها  النبطي  ال�سعر  على 
و�ستك�ن  الف�سيح،  لل�سعر  امل�ساركة 
اأ�سعار  روح  م��ن  بق�سائد  امل�����س��ارك��ة 
لكلمة  وخ���ا����س���ة  ع������س��ة  ال�������س���اع���رة 
)ال��������س���ل( ال��ت��ي ت���ك���ررت ك���ث���رياً يف 
ال�ساعرة.وانتهت الأم�سية يعد  �سعر 
احل�س�ر  واحتفاء  امل�ساركني  تكرمي 

بال�سعر وال�سعراء.

اأطلقت جائزة ندوة الثقافة والعلوم لل�صعر العربي

ندوة الثقافة والعلوم حتتفل باليوم العاملي لل�ضعر
••  دبي - د.حممود علياء

الراحل حممد  لل�صاعر  �صعرية ت�صمنت االحتفاء بديوان يف موكب احلب واحلياة  اأم�صية  والعلوم  الثقافة  ندوة  لل�صعر نظمت  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 
خليفة بن حا�صر، باالإ�صافة اإىل ق�صائد �صعرية لل�صعراء خليل عيلبوين، د. �صهاب غامن، طالل اجلنيبي، كما �صم االحتفال معر�صًا لق�صائد �صعرية 
اأمناء مكتبة حممد بن را�صد والكاتب عبدالغفار ح�صني وبالل البدور  خمطوطة من مقتنيات الندوة.ح�صر االأم�صية معايل حممد املر رئي�س جمل�س 
رئي�س جمل�س االإدارة وعلي عبيدالهاملي نائب الرئي�س ود. �صالح القا�صم املدير االإداري و�صلطان �صقر ال�صويدي ود. رفيعة غبا�س وعبدال�صكور تهلك 

ود. �صليمان الهتالن وجمع من املهتمني واحل�صور.
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رم�ضان 2022.. ي�ضرا ونيللى كرمي 
وريهام حجاج يت�ضدرن البطولة الن�ضائية 

ي�صرا
تخ��ض النجمة الكبرية ي�سرا البط�لة الن�سائية مب�سل�سل 
ح�ل  ق�سته  وتدور   ،2022 رم�سان  �سعيدة" يف  "اأحالم 
"فريدة و�سريين وليلي" ثالث �سيدات يف منت�سف العمر 
يعانني من الأرق و�سع�بة يف الن�م يجمعهن القدر �س�ًيا 
ليخ�سن مًعا جتارب مهمة يف حياتهن فت�ساعدهن تلك 
التجارب علي تخطي م�ساكلهن وم�ا�سلة احلياة ب�سكل 
امل�سل�سل، غادة عادل، مي  اأف�سل، وي�ساركها يف بط�لة 
من  وه���  وغريهم  ر���س��اد،  عماد  �سيف،  �سيماء  ك�ساب، 

تاأليف هالة خليل، واإخراج عمرو عرفة.
وطرحت �سركة العدل جروب ب��سر دعائى جديًدا 
يف  عر�سه  �سعيدة" املقرر  "اأحالم  مل�سل�سل 
���س��ه��ر رم�����س��ان امل��ق��ب��ل، وظهر 
على الب��سر اأبطال العمل 
الأرب��ع��ة ي�سرا وغ��ادة عادل 
�سيف  و�سيماء  ك�ساب  ومى 

ترتدين نظارات �سم�ض.
�سعيدة"  "اأحالم  م�سل�سل 
واإخراج  خليل  هالة  تاأليف 
واإنتاج جمال  عمرو عرفة 
ي�سرا،  وب��ط���ل��ة  ال���ع���دل 
غ���ادة ع���ادل، م��ى ك�ساب، 
ن�ر  نبيل  ن����ر حم��م���د، 
ال����دي����ن، ع���م���اد ر����س���اد، 
�سامى مغاورى،  اأوتاكا، 
م�������ي���������������س�������رة، ع�����ف�����اف 
م�������س���ط���ف���ى ج���ي���ه���ان 
وعدد  ال�سما�سريجى 

اآخر من الفنانني.
وقدمت ي�سرا م�سل�سل 
يف  اأهلية"  "حرب 
�سهر رم�سان املا�سى، 
بط�لته  يف  و�����س����ارك 
اأروى  اخل��ي��اط،  با�سل 
ع��ض،  جميلة  ج���دة، 
ر�سدي  خليفة،  �سينتيا 
ال�سيد،  مايان  ال�سامي، 
خالد  ح��ج��ازى،  حمم�د 
الأزيل  م��������روى  ح�����ج�����اج، 
ب�سنت �سيام، ملى كتكت، عمرو 
اأحمد  تاأليف  ف����ؤاد،  وبرلتنى  �سالح 
واإخ���راج  القيعي،  منة  ح����ار  ع���ادل، 

�سامح عبد العزيز.
فيما خا�ست غادة عادل م�ؤخراً جتربتها الأوىل على خ�سبة امل�سرح خالل م�سرحية "يف 
ن�ض الليل" التي مت عر�سها يف م��سم الريا�ض الرفيهى باململكة العربية ال�سع�دية، 

و�سارك يف بط�لتها ح�سن الرداد، 
حممد عبد الرحمن "ت�تا"، �سليمان عيد، م�سطفى هريدى، م�سطفى ب�سيط وتاأليف 

اأمين بهجت قمر واإخراج عمرو عرفة.
اأما مى ك�ساب فكان اآخر اأعمالها م�سل�سل "احللم" الذى مت عر�سه م�ؤخراً على قناة 
اهلل،  عبد  �سالح  العزيز،  عبد  اأحمد  ريا�ض،  حممد  �سابرين،  بط�لة  وه���   احلياة، 
اأن��سكا، رانيا فريد �س�قى، كمال اأب� رية، مى ك�ساب، نهال عنرب، �سمرية عبد العزيز، 
اأحمد،  اخلالق  عبد  ليلة،  اأب���  اجل��اب��رى، طاهر  زه���ران، حمم�د  تيخة، عمر  مدحت 

�سريف خري اهلل، يا�سمني على، كريا ال�سباح.

نيللى كرمي
ت�سارك النجمة نيللى كرمي يف رم�سان 2022 مب�سل�سل "فاتن اأمل حربى"، وتدور 
واأن  بينهما  الع�سرة  ا�ستحالة  ط��ارق  من  طالقها  بعد  تظن  التي  فاتن  ح���ل  ق�سته 

احلياة �ست�ستقر وتخل� من امل�ساكل، 
ورغم حماولة طارق اإقناعها بفتح �سفحة جديدة اأنها ترف�ض وجتد نف�سها يف م�اجهة 
بعد معاناة من  لتقرر  اآخر  اذا تزوجت من  واأبنائها  قان�ن قد يحرمها من حق�قها 
طليقها الت�سدي لتغيري هذا القان�ن املجحف لتحت�سن اأبناءها، وي�ساركها يف بط�لة 

العمل، هالة �سدقي، فادية عبد الغني،
 �سريف �ساملة، خالد �سرحان، حممد ثروت وغريهم، من اإنتاج جمال العدل، واإخراج 

حممد جمال العدل.

ريهام حجاج
وت�سارك النجمة ريهام حجاج يف ال�سباق 

وتدور  "ي�ترين"،  الرم�سان مب�سل�سل 
الكردى" �سابطة  "يارا  ح�ل  ق�سته 

ب���ح���ري���ة جت����اري����ة �سحت  م���احل���ة 
من  امل��ه��ن��ى  وم�ستقبلها  بعملها 
"ي��سف"  اأجل زوجها وحبيبها 

وال����ذي ت��رك��ت م��ن اأج��ل��ه كل 
����س���ىء وم�����ع ال�����ق����ت طلب 

ابن  خ��ال��د  مقاطعة  منها 
خالتها الذي مبثابة الأخ 
و���س��دي��ق ال��ط��ف���ل��ة لها 
غرية  ث��م��ة  لأن  وذل�����ك 
فت�افقه  الث���ن���ني  ب���ني 
يحدث  ول�����ك�����ن  ال���������رى 
حادث �سري يغري جمرى 

الأم�ر.
"ي�ترين"،  م�������س���ل�������س���ل 

بجانب  بط�لته  فى  ي�سارك 
كل  ح��ج��اج،  ري��ه��ام  النجمة 

الكبري ت�فيق  الفنان  من 
عبد احلميد، والذى يع�د 
امل�سل�سل  ه���ذا  خ���الل  م��ن 

بعد  التليفزي�نية  للدراما 
غياب 12 عاًما، بعدما وجد 

العمل  ه��ذا  ما يبحث عنه يف 
�سيناري�  م���ن  ق����ل���ه،  ب��ح�����س��ب 

حُم��ك��م و���س��ن��اع ج��ي��دي��ن ق���ادرون 
ع��م��ل ج���ي���د، ل�سيما  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 

ع�دته  ي�����س��ع  ك����ان  احل��م��ي��د  ع��ب��د  اأن 
مهم  ودور  جيد  عمل  رهن  الدراما  اإىل 

وم�ؤثر وه� ما وجده يف "ي�ترين" بح�سب 
تعبريه، 

الفنانني  من  كل  البط�لة  يف  ي�سارك  كما 
ع���ب���ري �����س����ربى وك�������رمي ق���ا����س���م واأمي������ن 
والفنانية  ح���ج���ازى  وحم���م����د  ق��ي�����س���ن��ى 
ال��ق��دي��رة ���س��ف��اء ال��ط���خ��ى وع��ب��ري منري 
اأمين  ل��ل��ك��ات��ب  واآخ������رون،  ال�سعيد  وه���ال 
واإخراج  العدل،  اإنتاج جمال  �سالمة، من 

�سامح عبد العزيز. 

يع�د الفنان الكبري ت�فيق عبد احلميد للدراما 
التليفزي�نية هذا العام بعد غياب 12 عاما عن 
ال�ساحة الفنية ب�سكل عام ولي�ض دراما رم�سان 
ي��ت���اج��د م���ع ���س��ن��اع م�سل�سل  ف��ح�����س��ب، ح��ي��ث 
واإنتاج  �سالمة،  اأمي��ن  تاأليف  من  "ي�ترين"، 

جمال العدل، 
واإخراج �سامح عبد العزيز، وت�سكل ع�دة "عبد 
الرم�سانية،  للدراما  كبريا  مك�سبا  احلميد" 
الذين  الكبار  املمثلني  من  واح��دا  واأن��ه  خا�سة 
يحمل�ن ق�سايا مهمة يف كل عمل فنى يقدمه، 
اأدائ��ه الفني والتمثيلى الذى جعله  ف�سال عن 
الأ�سر  تنتظرهم  ال��ذي��ن  املمثلني  م��ن  واح����دا 

امل�سرية على املائدة الرم�سانية.
خا�سا  ب��سرا  ج��روب  العدل  �سركة  وطرحت 
ب��ال��ف��ن��ان ال��ك��ب��ري ت���ف��ي��ق ع��ب��د احل��م��ي��د، بعدما 
ط��رح��ت ال��ب������س��ر ال��ر���س��م��ي اأم�������ض الأرب���ع���اء، 

وت�اجد عليه معظم اأبطال امل�سل�سل.
مع  الرم�سانية  ل��ل��درام��ا  احلميد  عبد  وي��ع���د 
ال�سباح  "حديث  ال�سهري  م�سل�سله  منتج  نف�ض 

وامل�ساء"،
كبرية من  م��ع جمم�عة  بط�لته  ت���ىل   حيث 
جن�م املرحلة وقتها قبل 21 عاًما، واأ�سبح هذا 
العمل واحًدا من كال�سيكيات الدراما امل�سرية 

والعربية.
وجنح عبد احلميد يف حجز مكانة كبرية يف قل�ب 
متابعى الدراما التليفزي�نية والرم�سانية بعد 
م�س�ار فنى حافل، حيث اأ�سبح اجلمه�ر ينتظر 
منه كل ماه� ممتع وه��ادف، وه��� ما ح��دث يف 
املتهم  "ح�سرة  منها  واملتعددة  الكثرية  اأعماله 

اأبى"، 
نار  و"على  ال�سريف،  ن�ر  الراحل  العمالق  مع 
اإلهام  النجمة  م��ع  نار"،  م��ن  "امراأة  هادئة"و 
النجم  مع  ع�سكر"،  كفر  يف  و"النا�ض  �ساهني، 
مع  فرح"،  و"دع�ة  ال�سعدنى،  ���س��الح  الكبري 
و"كناريا  اأح���م���د،  ���س��م��رية  ال��ك��ب��رية  ال��ن��ج��م��ة 

اإ�سماعيل  الراحل  الكبري  و�سركاه"، مع املخرج 
عبد احلافظ.

كانت �سركة العدل جروب قد طرحت الب��سر 
الدعائى والر�سمى مل�سل�سل "ي�ترين"، للنجمة 

ريهام حجاج،
 اأم�����ض الأرب��ع��اء، وامل��ق��رر عر�سه خ��الل م��سم 

دراما رم�سان املقبل، وي�سارك يف بط�لته ت�فيق 
عبد احلميد وعبري �سربى وكرمي قا�سم واأمين 
القديرة  والفنانة  حجازى  وحمم�د  قي�س�نى 
���س��ف��اء ال��ط���خ��ى وع��ب��ري م��ن��ري وه���ال ال�سعيد 
واآخرون، للكاتب اأمين �سالمة، من اإنتاج جمال 

العدل، واإخراج �سامح عبد العزيز.

ال�سباق  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ال��ف��ن��ان ط����ارق  ي��خ������ض 
الرم�سانى لعام 2022، مب�سل�سل "راجعني يا 
ه�ى"، �سمن م�سل�سالت رم�سان 2022 اأمام 
الكبري  الكاتب  ق�سة  عن  النب�ى  خالد  النجم 

الراحل اأ�سامة اأن�ر عكا�سة.
وع��ن ذك��ري��ات ط���ارق عبد ال��ع��زي��ز م��ع الراحل 
اأن�����ر ع��ك��ا���س��ة، ق���ال ع��رب �سفحته على  اأ���س��ام��ة 
بعمل  رزقنى  ربنا   2008 فى  ب�ك":  "في�ض 
الراحلني  واإخ��راج  تاأليف  قلبى من  على  عزيز 
ال���ك���ب���ار الأ����س���ت���اذ حم��م��د ���س��ف��اء ع���ام���ر وعم 
اأ�سامة  بالأ�ستاذ  واإذ  احل��اف��ظ،  عبد  اإ�سماعيل 
اأن�ر عكا�سة كاتب مقالة بعد رم�سان وفى اآخر 
3 �سط�ر كتب: "ا�ستدراك لبد منه فى غمرة 
العام  ه���ذا  رم�����س��ان  م�سل�سالت  ع��ن  احل��دي��ث 
فاتنى اأن اأذكر ذلك الفنان ال�ساب امل�ه�ب الذى 
النهار"  "عدى  م�سل�سل  جن���م  اأب���رز  بحق  ك��ان 
ال���ذى اأخ��رج��ه امل��خ��رج ال��ك��ب��ري اإ���س��م��اع��ي��ل عبد 
"م�سطفى حليمة" اأو �ساحب  احلافظ.. وه� 
عام  خ��الل  ليك�ن  ت�ؤهله  التى  الفنية  الطاقة 
اأو عامني من جن�م فن التمثيل فى م�سر ه� 
مب�ستقبل  له  واأتنباأ  اأحييه  عبدالعزيز..  طارق 

باهر ومميز."
الأي�����ام  وم�����رت  و���س��ك��رت��ه  "كلمته  واأ������س�����اف: 
ربنا  رحيله  �سنة من   12 وبعد  الأ�ستاذ  ورح��ل 
يكافئنى من خالل الأ�ستاذ مب�سل�سل عن ق�سته 
د.  �سياغتها  ويعيد  بيكملها  درام��ي��ة  بخط�ط 
حممد �سليمان عبد املالك اإنتاج تامر مرت�سى 
حممد  واإخ��راج  الإعالمية  للخدمات  واملتحدة 

�سالمة.
كان �سناع واأبطال م�سل�سل "راجعني يا ه�ى" 
ل��ل��ن��ج��م خ���ال���د ال���ن���ب����ى وامل����ق����رر ع��ر���س��ه فى 
بطرح  للعمل  روج���ا  قد  املقبل،  رم�سان  �سهر 
ال��ب������س��رات امل���ن���ف���ردة ل��ك��ل ب��ط��ل م���ن اأبطال 
العمل، وذلك بعد طرح الب��سر الر�سمى الذى 
ي�سم كل الفنانني امل�ساركني فى البط�لة وذلك 

متهيًدا لعر�سه على قناتى cbc وdmc  فى 
�سهر رم�سان.

الكاتب  ق�����س��ة  ه�ى"  ي���ا  "راجعني  م�����س��ل�����س��ل 
ومعاجلة  عكا�سة،  اأن���ر  اأ�سامة  الراحل  الكبري 
املالك،  عبد  �سليمان  حممد  وح���ار  و�سيناري� 
واإخراج حممد �سالمة، وبط�لة خالد النب�ي، 

اأحمد  ع��ام��ر،  وف���اء  اأن������س��ك��ا،  �سيحة،  هنا  ن����ر، 
دا�ض، اإ�سالم اإبراهيم، اأحمد خالد �سالح، كرمي 

قا�سم، �سلمى اأب� �سيف، 
الد�س�قى،  طه  ه�سام،  جال  دروي�ض،  م�سطفى 
�سفاء الط�خي، �ساىل حماد، ريهام ال�سن�اين، 

وال�جه اجلديد نان�سى هالل.

 ،2022 لعام  الرم�صانى  بال�صباق  امل�صل�صالت  بني  القوية  واملناف�صة  املبارك  رم�صان  �صهر  عن  تف�صلنا  قليلة  ايام 
وفى ظل تواجد عدد كبري من جنوم الدراما التليفزيونية فى هذا املو�صم، يتواجد 3 جنمات يت�صدرن البطولة 
الن�صائية مع كبار املوؤلفني واملنتجني واملخرجني، ومن املتوقع اأن تفر�س البطولة الن�صائية نف�صها بقوة فى مو�صم 

دراما رم�صان احلاىل.

عبد  توفيق  "يوترين" يعيد 
احلميد جلمهور الدراما الرم�ضانية

عبد  طارق  ذكريات  هوى" يعيد  يا  "راجعني 
العزيز مع الراحل اأ�ضامة اأنور عكا�ضة
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»الهيل« يعزز عملية التمثيل الغذائي 
ويطرح الدهون ال�ضارة يف اأ�ضابيع!

تعترب الده�ن احل�س�ية من اأكرث الده�ن �سمّية لأنها تطلق م�اد كيميائية 
�سارة يف جمرى الدم. وحل�سن احلظ، اأظهرت بع�ض امل�اد الغذائية نتائج 
واعدة يف منع تخزين الده�ن ال�سارة يف منطقة البطن. وميكن اأن ت�ساعد 
يف  املطابخ،  من  العديد  يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا  تعترب  والتي  الت�ابل،  اإح��دى 

التخل�ض من الده�ن احل�س�ية يف غ�س�ن اأ�سابيع.
ال��ده���ن احل�س�ية يف جت�يف  ت���ج��د  ال��ده���ن حت��ت اجل��ل��د،  وع��ل��ى عك�ض 
ال�سائع  وم��ن  حثها.  ميكن  ل  حيث  احل��ي���ي��ة،  الأع�����س��اء  وتغطي  البطن 
اإطالق م�اد كيميائية �سارة يف جمرى الدم والتي ميكن اأن تزيد من خطر 
الإ�سابة بن�بة قلبية. وكثريا ما ي�ؤكد الباحث�ن اأهمية اتباع نظام غذائي 
جيد لتخلي�ض اجل�سم من الده�ن احل�س�ية. وقد تبداأ اإحدى الت�ابل يف 

التاأثري يف غ�س�ن اأ�سابيع، وفقا للدرا�سة.
وت�سري جمم�عة من الأبحاث اإىل اأن الهيل قد ي�ساعد يف تخلي�ض اجل�سم 
البطن من اجل�سم. وتلخ�ض جملة  التي تراكم يف منطقة  الده�ن  من 

للت�ابل. ال�سحية  اخل�سائ�ض  بع�ض   Nutrients
وي�����س��رح ال��ب��اح��ث���ن: "الهيل ه��� ن����ع م��ن ال��ت���اب��ل امل��ع��روف��ة ذات الأن�����اع 
التقليدي.  والطب  الطهي  ممار�سات  يف  امل�ستخدمة  وال�س�داء  اخل�سراء 
حتت�ي القرون اجلافة من الهيل على زي�ت متطايرة واأحما�ض فين�لية 
و�ستريول". واأجريت الدرا�سة على الق�ار�ض التي تتغذى على نظام غذائي 
عايل الكرب�هيدرات وعايل الده�ن ملدة ثمانية اأ�سابيع، والذين ا�ستمروا يف 

تط�ير ال�سمنة احل�س�ية و�سعف حتمل اجلل�ك�ز.
والكبد  الدم�ية  والأوع��ي��ة  القلب  ا�ستجابات  مقارنة  يف  الباحث�ن  و�سرع 

وال�ستجابات الأي�سية للق�ار�ض بالهيل الأخ�سر والأ�س�د.
واأ�ساروا اإىل اأن اإ�سافة الهيل الأ�س�د اإىل النظام الغذائي اأدى اإىل حت�سني 
عالمات متالزمة التمثيل الغذائي ب�سكل اأكرث فاعلية من الهيل الأخ�سر.  
"اأظهرت  الأ�س�د  الهيل  على  تغذت  التي  الفئران  اأن  اإىل  الباحث�ن  واأ�سار 
النظام الغذائي، مع انخفا�ض  التي ي�سببها  انعكا�سات ملح�ظة للتغريات 
ال�سمنة احل�س�ية، وكتلة الده�ن الكلية يف اجل�سم، و�سغط الدم النقبا�سي، 

والده�ن الثالثية يف البالزما، وهيكل ووظيفة القلب والكبد".
وعلى العك�ض من ذلك، �سهدت الق�ار�ض التي تلقت الهيل الأخ�سر "زيادة 
يف ال�سمنة احل�س�ية وكتلة الده�ن الكلية يف اجل�سم، وتلفا متزايدا للقلب 

والكبد، دون حت�سن ثابت يف عالمات متالزمة التمثيل الغذائي".
فعالية يف عك�ض عالمات  اأك��رث  الأ�س�د  الهيل  اأن  اإىل  النتائج  وت�سري هذه 

متالزمة التمثيل الغذائي من الهيل الأخ�سر.
اله�سمي  للجهاز  فعال  من�سط  الهيل  اأن   Healing Food وي��سح 
ومدر للب�ل، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي وي�ساعد اجل�سم على حرق 

الده�ن ب�سكل اأكرث فعالية.
يف  فعالة  جعلها  على  اأي�سا  الت�ابل  يف  للب�ل  امل��درة  اخل�سائ�ض  وت�ساعد 

م�ساعدة اجل�سم على التخل�ض من احتبا�ض املاء.
ول�حظ اأن الإدارة الفعالة لظروف مثل ع�سر اله�سم وم�انع احتبا�ض املاء 

ميكن اأن ت�ساعد يف اإنقا�ض ال�زن.
وتزعم بع�ض الهيئات ال�سحية اأن الف�ائد ال�سحية للهيل ميكن جنيها عن 
طريق نقع القرون يف املاء ط�ال الليل ثم �سرب املاء بعد ذلك مرتني اإىل 

ثالث مرات يف الي�م.

وا�صعها؟ ومن  العربي.  ال�صعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحرا وو�سعها اجلاحظ. 

واالأودي�صا؟  االألياذه  �صاحب  • من 
- ه�مريو�ض 

االأنياذة؟  ملحمة  �صاحب  • من 
- فرجيل 

الفرائ�س؟  هي  • ما 
- الع�سلة بني الكتف والثدي. 

واملروة؟  ال�صفا  تعني  • ماذا 
- ال�سفا هي احلجارة املل�ساء واملروة احلجارة البي�ساء. 

ق الدم اإىل الدماغ. ف َتدُفّ ة 8-10 ث�اٍن من ت�ُقّ - هل تعلم اأن ُفقدان ال�عي َيحُدث بعد ُمِدّ

- هل تعلم اأن ط�ل احلبل ال�س�كي لالإن�سان ُي�ساوي 45 �سم يف الرجال و43 �سم يف الن�ساء.
- هل تعلم اأن عدد اخلاليا املُ�ستقبالت حلا�سة ال�سم عند الإن�سان ُت�ساوي تقريباً 40 ملي�ن خلية.

- هل تعلم اأن عدد ا�سنان الدب ه� 42 �سن حادة وقاطعة.
- هل تعلم اأن عني طائر النعام اأكرب من خّمه.

- هل تعلم اأن الليم�ن يحت�ي على ن�سبة �سكر اأكرث من الفراولة.
- هل تعلم اأن %8 من الب�سر لديهم �سلع اإ�سايف.

- اأن %85 من احلياة النباتية م�ج�دة يف املحيطات.
- اإ�سم رالف ل�رين احلقيقي ه� رالف ليف�سيتز. وهي ماركة �سهرية.

- هل تعلم اأن %11 من النا�ض ي�ستخدم�ن اأيديهم الي�سرى. وي�سمى من ي�ستخدم يده الي�سرى اأ�س�ل اأو 
اأع�سر. واأنا واحد منهم.

- هل تعلم اأن �سهر اأغ�سط�ض تك�ن فيه اأعلى ن�سبة م�اليد. وكذلك اأنا واحد منهم.
- هل تعلم اأن الطعام اإذا مل يختلط باللعاب ل ميكنك تذوقه.

- اأن مت��سط ن�م ال�سخ�ض العادي ه� 7 دقائق فقط.

وردة وعازف املزمار 
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الثوم 
ي����ت����م����ت����ع ال������ث�������م 
ب������ال������ع������دي������د م���ن 
ال�سحية  ال��ف���ائ��د 
املهمة، حيث يعترب 
الث�م من الأطعمة 
الف�ائد  امل��ت��ع��ددة 
ال����ت����ي ت�������س���اع���د يف 
ع���الج ال��ك��ث��ري من 
الأمرا�ض التي قد 

ت�سيب الفرد.
اأ�سناف  وت���ت���ع���دد 

واأن�اع الث�م املزروع، تاأخذ الأ�سناف اأ�سماء املناطق املنتجة لها، لكن يبقى 
الث�م عالجا فعال لإنقاذ الإن�سان من كثري من امل�ساكل ال�سحية ال�سعبة.

ال�سائعة  الأم��را���ض  العديد من  امل�ساهمة يف ع��الج  ب��ارز يف  وال��ث���م له دور 
وامل��ن��ت�����س��رة ب��ني ال��ع��دي��د م��ن الأ���س��خ��ا���ض، وذل���ك ن��ظ��را لح��ت���ائ��ه وغناه 
والفريو�سات  للبكترييا  م��ق��اوم  طبيعي  ح��ي���ي  م�ساد  وه���  ب��الأل��ي�����س��ني، 

ا م�ساد لالأك�سدة. والفطريات وه� اأي�سً
الدرا�سات احلديثة ت�ؤكد اأهمية الث�م يف عالج ارتفاع الك�لي�سرول ال�سار 
يف الدم وم�ساكل اجلهاز التنف�سي وع�سر اله�سم و�سغط الدم، ف�سال عن 
جانب  اإىل  اجل�سم،  مناعة  حت�سني  طريق  عن  ال�سرطان  مقاومة  يف  دوره 
حيث  للق�ل�ن  مفيد  ا  اأي�سً وه�  ال�سرطانية،  اخلاليا  من�  اإبطاء  يف  دوره 
اإن��ه مطهر  املعدة حيث  التهاب  ف���ائ��ده يف  ال��درا���س��ات  العديد من  تناولت 

ممتاز، كما اأنه من�سط للكبد.

كثرياً ما م�سى ابراهيم عرب �س�ارع البلدة وه� مي�سك مزمارا ويعزف عليه اأحلانه اجلميلة فيبت�سم له النا�ض 
ويلتف ح�له الطفال ورمبا �سمعنا بع�ض تغريد الطي�ر ي�ساحبه.. يف �سباح كان جميال رائعا خرج الطفال 
يلعب�ن وي�سحك�ن ويجرون هنا وهناك حتى داخل الغابة اجلميلة كنا ن�سمع ا�س�اتهم و�سحكاتهم وعندما 
حان م�عد الغداء عاد اجلميع ال وردة.. اين وردة، من راأى وردة.. تلك اجلميلة اين تك�ن مل تعرف امها او 
ت�سمع اجابة فقد اجاب اجلميع بانهم مل يروا وردة منذ ال�سباح فقد تفرق�ا عند الغابة ومل تظهر مرة اخرى.. 
خرج اجلميع كبارا و�سغارا للبحث عن وردة قبل ان يحل الظالم وقد حزن اجلميع لغياب تلك الطفلة الرقيقة 
واخذ اجلميع ينادي- عند الغابة وعند النهر وعند �سفح اجلبل لكن اين وردة؟. وجاء ابراهيم مبزماره اجلميل 
الق�ي ودخل الغابة و�سار مي�سى وا�سدقاءه وه� يعزف احلانه اجلميلة ويق�ل ل� �سمعتها وردة �ستنادي علي 

فهي دائما تفعل ذلك.
 مر وقت ط�يل ا�ساب اجلميع القلق فيه قبل ان ي�سمع ابراهيم �س�تا �سعيفا ياأتيه من بعيد في�سري جتاهه 
ويعزف ويعزف وي�ستمع حتى اقرب ال�س�ت اكرث وبالفعل كانت وردة ب�س�تها ال�سغري الرقيق لكنه متعب، لقد 

وقعت يف حفره لحد ال�سيادين وبدًل من ان ت�سطاد احلفرة حي�انا �سغرياً ا�سطادت وردة.
 تعاون اجلميع يف اخراجها وحملها اإىل امها واحلمد هلل فقد كانت احلفرة لينه ومليئة بالطني فلم ت�سب ورده 
باأذى لكنها ا�سيبت باخل�ف والذعر الذي زال مع �سماعها �س�ت املزمار وقالت عندما �سمعت �س�ت املزمار عاد 

ايل المل وردت يل روحى ..كم اع�سق �س�ته حتى ول� كان داخل حفرة من الطني.

�صاندرا بولوك خالل ح�صورها العر�س االأول لفيلم »املدينة املفقودة«  يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. رويرتز

اأعلنت الدكت�رة لريا لف�سكي، خبرية التغذية الرو�سية، 
والأ�سماك  واللح�م  البي�ض  يف  امل���ج���د  الف��سف�ر  اأن 

واخل�سروات، �سروري ل�سحة الأ�سنان.
الرو�سية  ن�ف��ستي  ل�كالة  حديث  يف  اخلبرية  وت�سري 
الف��سف�ر،  على  املحت�ية  الغذائية  امل���اد  اإىل  لالأ�سنان، 

واإىل ع�اقب نق�ض هذا العن�سر يف اجل�سم.
وتق�ل، "الف��سف�ر - ثاين اأكرث املعادن وفرة يف اجل�سم 
يف  م�ج�د  الف��سف�ر  من   85% حيث  الكال�سي�م،  بعد 
العظام والأ�سنان، وكذلك يف كل خلية من خاليا اجل�سم، 
فه� ي�سارك يف اإنتاج الطاقة. ونق�ض هذا العن�سر غالًبا 
والع�سالت  امل��ف��ا���س��ل  واآلم  ال��ع��ظ��ام  ���س��ع��ف  ي�سبب  م��ا 

وم�سكالت  وال��ق��ل��ق  الأذن����ني  وط��ن��ني  الأ���س��ن��ان  وت�س��ض 
الأطفال.  وتط�ر  تاأخر من�  ي�سبب  كما  النتباه،  تركيز 
واللح�م  البي�ض  ه��ي  للف��سف�ر  الرئي�سية  وامل�����س��ادر 
والأ�سماك واحلب�ب والبق�ليات واخل�سروات والف�اكه 

والثمار".
"النظام  ي�سمى  ما  العامل  يف  انت�سر  اخلبرية،  وت�سيف 
الغذائي الغربي" الذي يحت�ي على امل�اد املذك�رة اأعاله 
ال�سريعة  وال���ج��ب��ات  وامل��احل��ة  املقلية  الأطعمة  وك��ذل��ك 
والأطعمة وامل�سروبات املحالة، لذلك تقل حالت نق�ض 
تعرب  منه،  الفائ�ض  ذل��ك،  من  العك�ض  على  الف��سف�ر. 

عنه نف�ض اأعرا�ض نق�سه متاًما.

مواد غذائية ل بد منها لالأ�ضنان والعظام


