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بديل امللح.. فوائد عديدة 
للمنقذ من القاتل ال�صامت

البوتا�سيوم،  بكلوريد  امللح  ا�ستبدال  اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  تو�سلت 
القلبية  ب��ال��ن��وب��ات  الإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  وب��ال��ت��ايل  ال����دم،  �سغط  يخف�ض 

وال�سكتة الدماغية واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
لل�سحة  ج��ورج  ملعهد  التنفيذي  املدير  نيل،  برو�ض  الباحث  واأو���س��ح 
العادي  الطعام  ملح  "با�ستبدال  اأن��ه:  باأ�سرتاليا  نيوتاون  يف  العاملية 
وخماطر  كبري،  ب�سكل  الدم  �سغط  �سينخف�ض  البوتا�سيوم،  بكلوريد 

الإ�سابة بال�سكتة الدماغية والنوبات القلبية".
الطبية  "هارت"  جملة  يف  نتائجها  ن�سرت  التي  الدرا�سة  واعتمدت 
انخفا�سا  واأظ��ه��رت  ال�سني،  يف  ريفية  مبناطق  اأج��ري��ت  اأب��ح��اث  على 
كبريا يف النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية، بعد ا�ستخدام كلوريد 

البوتا�سيوم كبديل للملح.
النتائج نف�سها �ستظهر يف  اإذا كانت  الباحثني ت�ساءل عما  لكن فريق 
بلدان وجمموعات �سكانية اأخرى، لذلك قام نيل وزمالوؤه بالتدقيق 
األف   30 م��ن  يقرب  م��ا  �سملت  �سابقا  من�سورة  درا���س��ة   21 نتائج  يف 

�سخ�ض.
الهادي  املحيط  غ��رب  ومنطقة  اأوروب����ا  يف  ال��درا���س��ات  تلك  واأج��ري��ت 
اآي"  بي  "يو  وكالة  ذكرت  اآ�سيا، ح�سبما  �سرق  والأمريكيتني وجنوب 

لالأنباء.
مرت  ميلي   5 ح���وايل  النقبا�سي  ال���دم  �سغط  يف  النخفا�ض  وك���ان 
زئبقي، يف حني اأن النخفا�ض يف �سغط الدم النب�ساطي كان حوايل 

زئبقي. ميلي   2

تراجع ا�صتخدام املراهقني 
لفي�صبوك 

ت���ب���واأت ي��وت��ي��وب وت��ي��ك ت���وك ����س���دارة امل��ن�����س��ات ال��رتف��ي��ه��ي��ة الأك���ر 
األعاب  عدا  ما  "يف   2022 �سنة  الأمريكيني  لللمراهقني  ا�ستقطاباً 
الفيديو"، بينما تراجع عدد م�ستخدمي في�سبوك بني �سفوف هذه 
الفئة العمرية خالل ال�سنوات الأخرية، وفق ما اأظهرت درا�سة اأجراها 

مركز "بيو" لالأبحاث وُن�سرت الأربعاء.
ولحظ مركز الأبحاث اأّن ن�سبة الأمريكيني الذين ترتاوح اأعمارهم 
عام   71% تراجعت من  في�سبوك  ويت�سفحون  �سنة  و17   13 بني 

.2022 عام   32% اإىل   2015
اأما تيك توك في�ستخدمه "اأحياناً" %67 من املراهقني يف الوليات 

املتحدة و"ب�سكل دائم تقريباً" %16 منهم.
ومع ان تطبيق تيك توك اململوك للمجموعة ال�سينية "بايت دان�ض" 
مقاطع  اأّن  ال   ،2017 �سنة  املحمولة  ال��ه��وات��ف  على  عاملياً  اأ�سبح 
ا�ستناداً  للم�ستخدم  تظهر  والتي  عليه  املن�سورة  الق�سرية  الفيديو 
احلجر  خ��الل  ُع��ّزز  ج��داً  كبرياً  جناحاً  ت�سهد  قوية  خوارزميات  اإىل 
توك  تيك  وُيناف�ض  كوفيد19-.  جائحة  اأثناء  ُفر�ض  الذي  ال�سحي 
بقوة �سبكات التوا�سل الجتماعية الأخرى التي ا�سطرت اإىل اعتماد 
�سيغ م�سابهة ل�سيغته القائمة على مقاطع الفيديو الق�سرية حتى 

تواكب ما يثري اهتمام م�ستخدمي النرتنت ال�سباب.
في�سبوك  من�ستيها  عرب  "ريلز"  �سيغة  "ميتا"  �سركة  وا�ستحدثت 
وان�ستغرام، يف حني اأطلقت من�سة يوتيوب اململوكة ل�"غوغل" �سيغة 

"�سورت�ض".
وتربعت يوتيوب يف ال�سدارة اإذ ي�ستخدمها 95 يف املئة من املراهقني 
الذين  ان�ستغرام  ارتفعت كذلك ن�سبة م�ستخدمي  الأمريكيني، فيما 
ترتاوح اأعمارهم بني 13 و17 �سنة من 52 يف املئة �سنة 2015 اإىل 
62 يف املئة حالياً، ون�سبة مت�سفحي �سنابت�سات من 41 يف املئة قبل 

اأربع �سنوات اإىل 59 يف املئة �سنة 2022.
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رحلة جديدة لل�صري خارج 
حمطة الف�صاء الدولية

 17 الأرب���ع���اء  حية  تغطية  "نا�سا"،  الأم��ري��ك��ي��ة  الف�ساء  وك��ال��ة  ت��وف��ر 
 2 بها  �سيقوم  ال��ت��ي  الف�ساء،  يف  ال�سري  ملهمة   ،2022 اأغ�����س��ط�����ض-اآب 
الروبوتية  ال��ذراع  ياأتي ذلك ملوا�سلة جتهيز  الرو�ض.  الف�ساء  من رواد 

الأوروبية يف خمترب ناوكا مبحطة الف�ساء الدولية.
الوليات  �س�����رق  بت�������وقيت  �سباحا   9 ال�س�����اعة  يف  التغطي����ة  و�ستبداأ 
على  الوكالة  وم��وق��ع  نا�سا  وتطبيق  نا�س�����ا،  تلف������زيون  على  املتح�����دة 
 9:20 ال�ساعة  ح��وايل  الف�ساء  يف  ال�سري  يبداأ  اأن  املقرر  وم��ن  الويب، 

�سباًحا.
و�سيبداأ قائد "الرحلة "67 اأوليغ اأرتيمييف ومهند�ض الطريان ديني�ض 
ماتفيف، وكالهما من وكالة الف�ساء الرو�سية "رو�سكوزمو�ض"، الرحلة 
ال�ساعة من خالل اخل��روج من وحدة  �ساعات ون�سف   6 ت�ستغرق  التي 

)Poisk( املواجهة للف�ساء يف املحطة.
ووف�����ق بي�����ان اأ�سدرته "نا�سا"، فاإن الهدف الأ�سا�سي لل�سري يف الف�ساء 
هو تثبيت كامريات على الذراع الروبوتية الأوروبية، ونقل لوحة التحكم 
اخلارجية للذراع من منطقة ت�سغيل اإىل اأخرى، واإزال��ة قيود الإطالق 

بالقرب من "اأيدي" الذراع .
ا�ستيعاب  لت�سهيل  �سُت�ستخدم  التي  ال��ذراع  على  الت�سلب  اآلية  واختبار 

احلمولت.

تربح مليون ا�صرتليني بعد 
�صفائها من ال�صرطان 

ال�سحة  العامالت يف هيئة  اإحدى  فازت 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ب����اجل����ائ����زة ال����ك����ربى يف 
ال��ي��ان�����س��ي��ب وال���ت���ي ت��ب��ل��غ م��ل��ي��ون جنيه 
اإ����س���رتل���ي���ن���ي ق���ب���ل ف������رتة وج����ي����زة من 
من  التام  �سفائها  �سهادة  على  ح�سولها 
���س��رط��ان ال���ث���دي. ك��ان��ت م��اك�����س��ني لويد 
دورة من  اأنهت موؤخراً  “50 عاماً” قد 
و�سك  ع��ل��ى  وك��ان��ت  الكيميائي،  ال��ع��الج 
الن��ت��ه��اء م��ن ال��ع��الج الإ���س��ع��اع��ي عندما 
ق����ررت مم��ار���س��ة ل��ع��ب��ة ال��ي��ان�����س��ي��ب على 
الإنرتنت. وقالت املراأة، اإنها مل ت�ستوعب 
ر�سالة  تلقيها  بعد  وحتى  متاماً،  اللعبة 

تقول اإنها فازت، وا�سلت اللعب.
وبعد اأن امت�ست ال�سدمة واأيقنت باأنها 
فازت بالفعل باجلائزة، ات�سلت بخطيبها 
واين تيلبريي، لتزف له الأخبار ال�سارة. 
بالبحث  الثنائي  ب��داأ  ذل��ك احل��ني  ومنذ 

احلثيث عن منزل منا�سب ل�سرائه.
فوزها  اأخبار  ا�ستخدام  ماك�سني  وق��ررت 
يف العديد من و�سائل الإعالم ومن�سات 
الن�ساء  لت�سجيع  الجتماعي،  التوا�سل 
للك�سف  منتظمة  فحو�سات  اإج��راء  على 
الثدي وزي��ادة فر�ض  املبكر عن �سرطان 

ال�سفاء منه.

ما فوائد ممار�صة اليوغا
�ص 23 ل�صحة الأمعاء؟

ما هي الكمية التي يحتاجها اجل�سم من املاء كل يوم؟
�سيء  ك��ل  ن�سمع  ل���رتات..؟   3 ون�سف،  ل��رت   1 ل��رت،   1
اأنف�سهم  الخت�سا�سيني  بني  اجل��دل  ويحتدم  ونقي�سه، 
وبني الأ�سدقاء واأفراد العائلة حول الكمية املالئمة من 

املاء يومياً.

ملاذا يجب اأن يبقى اجل�سم رطباً؟
يعترب املاء مهماً جداً. ويجب اأن تعلمي اأن املاء الذي يتم 
تناوله يومياً ي�ساهم قبل كل �سيء يف التعوي�ض عن املاء 

الذي نتخل�ض منه.
فاجل�سم ُيفرغ ب�سكل اأو باآخر حوايل لرت ون�سف من املاء 
كل يوم. ون�سف لرت من العرق، وهي نف�ض الكمية تقريباً 

يف التنف�ض وما ي�سل اإىل لرت واحد يف البول.
من الوا�سح اأن هذه الأرق��ام �ستعتمد اأي�ساً على الطق�ض 

واأن�سطتك اليومية، ولكن اأي�ساً على ج�سمك.

اإليك حيلة ب�سيطة حل�ساب الكمية املنا�سبة من املاء للبقاء 
رطبة:

ابدئي بطرح 20 كيلو من وزنك،
ا�سربي الناجت يف 15 ثم اأ�سيفي 1500.

على  كيلوغراماً   60 وزن��ه��ا  يبلغ  التي  ل��ل��م��راأة  بالن�سبة 
 = 15 ×  40  = 20-60 �سبيل املثال، فاإن هذا يعطينا 

يومياً. املاء  من  لرت   2.1=  1500  +  600
الهيموغلوبني  ل���زي���ادة  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ط����رق  امل���زي���د:  ت��اب��ع��ي 

باجل�سم

ن�سائح لبقاء اجل�سم رطباً
- املاء هو اأف�سل ما ميكن �سربه لبقاء اجل�سم رطباً.

- ل تنتظري حتى ال�سعور بالعط�ض، لأنَّ هذا ال�سعور هو 

ا�ستغاثة من ج�سمك حتى ترويه يف  يف احلقيقة �سرخة 
اأ�سرع وقت ممكن. لذلك من الأف�سل اأن ت�سربي بانتظام 
حتى عندما ل ت�سعرين بالعط�ض، ابدئي بكوب كبري من 

املاء مبجرد ا�ستيقاظك.
- ا���س��رب��ي امل����اء ب��درج��ة ح����رارة ال��غ��رف��ة، لأن����ه ك��ل��م��ا كان 
لتنظيمه،  تبذلينها  التي  الطاقة  زادت  ب��رودة  اأك��ر  امل��اء 
خ�سو�ساً واأن املاء املثلج ميكن اأن ي�سبب ال�سداع وم�ساكل 

اله�سم.
- اإذا كنت ل حتبني املاء، ميكنك ا�ستكمال ترطيب ج�سمك 
عن طريق تناول الفواكه واخل�سراوات الغنية باملياه مثل، 

اخليار، اأو البطيخ، اأو ال�سمام...

فوائد �سرب املاء الدافئ على الريق يومياً ل ت�سدق
عادة �سحية  يومياً،  الريق  الدافئ على  املاء  �سرب  فوائد 
اأبو  عبري  التغذية  اخت�سا�سية  وت��وؤك��د  للج�سم.  رائ��ع��ة 
رجيلي، من عيادة Diet of the Town، اأن اأف�سل 
الريق  ال�سباح على  ال��داف��ئ هي يف  امل��اء  لتناول  الأوق���ات 
وق��ب��ل ال���ن���وم. وت��ت��اب��ع الخ��ت�����س��ا���س��ي��ة م�����س��رية اإىل اأب���رز 

الفوائد يف ال�سطور الآتية:
- تعديل املذاق

عند اإ�سافة �سريحة من الليمون وب�سع اأوراق من النعناع 
ال��داف��ئ، ف�سوف ي�سبح  امل��اء  اإىل  اأو قطعة زجنبيل ط��ازج 
مذاقه رائعاً وفوائده اأكر. لذلك فاإن �سربه على الريق 

ي�ساهم يف تعديل املذاق.
- للتخل�ض من ال�سموم

ال�سموم  ال��ري��ق يف ط��رد  ال��داف��ئ على  امل���اء  ���س��رب  ي�ساهم 
ويزيد  الدموية  ال��دورة  ين�ّسط  اجل�سم.  من  والف�سالت 

من تدفق الدم اإىل اخلاليا.
- ملحاربة اللتهابات

مي��ك��ن ل�����س��رب امل����اء ال���داف���ئ م��ع��اجل��ة ال��ت��ه��اب��ات امل�سالك 
البولية التي تكر حالتها عند الن�ساء خ�سو�ساً.

- لعالج اجليوب الأنفية
فوائد �سرب املاء الدافئ على الريق للجهاز التنف�سي

اإن �سرب املاء �ساخناً باإمكانه اأن ي�ساعد على التخفيف من 
حّدة ان�سداد اجليوب الأنفية وتخفي�ض ال�سعور بال�سداع 

الذي ت�سببه للمري�ض.
- لرتطيب اجلهاز الليمفاوي

املاء الدافئ مع �سرائح الليمون ي�ساعد على حت�سني عمل 
نظام املناعة يف اجل�سم برتطيبه؛ لأن حرمان اجل�سم من 
املاء، يوؤدي اإىل عدة م�ساكل �سحية، منها ال�سعور برتاجع 
الإم�����س��اك، �سعف  اجل�سم،  والإره����اق يف  التعب  ال��ط��اق��ة، 
ت�سو�ض  انخفا�سه،  اأو  الدم  ارتفاع �سغط  املناعي،  اجلهاز 

الذهن، قلة النوم وغري ذلك.
- ل�سري عملية اله�سم

اله�سمي؛  اجل���ه���از  ت��ن�����س��ي��ط  يف  ي�����س��اه��م  ال����داف����ئ  امل�����اء 
املاء  �سرب  ف���اإّن  خمتلفة،  علمية  اأب��ح��اث  اإىل  وبال�ستناد 

الدافئ يلعب دوراً اإيجابياً يف عملية اله�سم.
- تقليل الآلم

الع�سبي  اجل��ه��از  ت��ه��دئ��ة  يف  ال��داف��ئ  امل���اء  ���س��رب  ي�ساهم 
الت�سنجات  م���ن  اجل�����س��م  ت��ل��ي��ني  ع���ن  ن��اه��ي��ك  امل����رك����زي، 
بالآلم  ال�سعور  يخّف�ض  اأن  باإمكانه  وبالتايل  الع�سلية؛ 

املختلفة يف اجل�سم، وخ�سو�ساً اأمل املفا�سل.
- للجهاز التنف�سي

من  التنف�سية  امل��ج��اري  تنقية  ع��ل��ى  ال��داف��ئ  امل���اء  يعمل 
والبكترييا  ال���ف���ريو����س���ات  م���ث���ل  الأم�����را������ض  م�����س��ب��ب��ات 
والفطريات و�سواها. وي�ساهم يف عالج الإنفلونزا ونزلت 
الربد، ويف طرد البلغم، والتخفيف من ال�سعال واحتقان 

احللق.

ال�صلوخ ... عادة 
قبلية قدمية يف 

ال�صودان 
ع���������ادت ال�����ق�����روي�����ة ال���������س����ودان����ي����ة 
الثمانينية خلود م�ساعد بذاكرتها 
اإىل �سنوات ال�سغر وهي تتح�س�ض 
بع�ض الندوب البارزة على وجهها 
نتيجة عادة قبلية اإفريقية انتهت 

ممار�ستها يف ال�سودان.
اإىل  تنتمي  التي  م�ساعد  ت��زال  ل 
بال�سودان  "احل�سرية"  ق��ب��ائ��ل 
حت��م��ل ث��الث��ة ن����دوب ع��ل��ى �سكل 
لونها  �سار  خديها  على  خطوط 

داكًنا مبرور الزمن.
ل��وك��ال��ة فران�ض  وق��ال��ت م�����س��اع��د 
مغد"  "اأم  ق���ري���ت���ه���ا  يف  ب����ر�����ض 
الواقعة على بعد 66 كلم جنوب 
العا�سمة ال�سودانية، اإنها كانت يف 
ال�سابعة من عمرها عندما اأُِخَذت 
مبمار�سة  م���ع���روف  رج���ل  "اإىل 
�سكينا  ا���س��ت��خ��دم   .. ال���ع���ادة  ه���ذه 

�سغريا".
 .. "بكيت  م�����س��اع��د  واأو�����س����ح����ت 
عالمات  م��ن  ذل���ك  اإن  يل  ق��ال��وا 

اجلمال".
ويعد الندب القبلي اأو "ال�سلوخ"، 
ممار�سة  ال�سودان،  يف  ي�سّمى  كما 
ق��ب��ل��ي��ة ق���دمي���ة ك���ان���ت ���س��ائ��ع��ة يف 
اأف���ري���ق���ي���ا وت���ع���ت���م���د ع���ل���ى ت���رك 
قبيلة  لتحديد  الوجه،  يف  ج��روح 
ال�سخ�ض اأو كدللة على اجلمال.

ومت��ار���ض ه��ذه ال��ع��ادة اأي�����س��ا بني 
ف����ئ����ات اج���ت���م���اع���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة يف 
ما  اأن  ُي��ع��ت��ق��د  ح��ي��ث  ال�������س���ودان، 
ال�سكان  % م��ن   30 م��ن  ي��ق��رب 
اإفريقية  اأق���ل���ي���ات  اإىل  ي��ن��ت��م��ون 
الأ�سل  من  البقية  يتحدر  بينما 
العربي، بح�سب بيانات جمموعة 

حقوق الأقليات.
ومب����رور ال�����س��ن��ني، ان���دث���رت هذه 
راأى  بعدما  ال�سودان  يف  املمار�سة 
العديد اأنها غري �سحية ومل تعد 

موؤاتية لتطور الزمن.
كانوا  "النا�ض  اأن  م�ساعد  وروت 
لها  ك��ان   .. لها)ال�سلوخ(  يغنون 

قيمة كبرية يف املا�سي".
ملدة  ع���ان���ت  م�����س��اع��د  لأن  ورمب�����ا 
طويلة حتى تت�سالح مع ندوبها، 
لنتهاء هذه  كبرياً  ارتياحاً  اأبدت 

املمار�سة يف ال�سودان.
وعندما بلغ اأطفال م�ساعد ال�سن 
املمار�سة،  ه��ذه  لتطبيق  املنا�سبة 
يتحملوا  ب�����اأن  ال�����س��م��اح  رف�����س��ت 

الآلم نف�سها.

ما هو معدل املاء املطلوب يوميًا لبقاء اجل�صم رطبًا؟ 

نكون  �أن  يجب  �إن���ه  با�ستمر�ر  لنا  ُي��ق��ال 
حري�سني على �سرب �ملاء كل يوم، ولكن ما 
هي كمية �ملاء �لتي يجب �أن نتناولها يوميًا؟ 

وملاذ�؟
�أج�سامنا،  م��ن   70% �إىل   60 �مل��اء  ميثل 

وي�سمن  خ��اي��ان��ا،  جميع  ي��روي  فهو 
توزيع �لعنا�سر �لغذ�ئية و�لأك�سجني، 

وي�ساعدنا على �لتخل�ص من �ل�سموم 
من عملية �لتمثيل �لغذ�ئي. دون 
يف  �لغالب  دوره  بالطبع  نن�سى  �أن 

تنظيم درجة حر�رة �جل�سم.

اأ�سهر   7 اأن الأطفال يف عمر  اللغة النف�سي  وجدت درا�سة جديدة يف جمال علم 
ي�ستطيعون ك�سف البنية املتناظر للف�سيف�ساء، مما ي�سري اإىل قدرة تلقائية على 

ا�ستخراج البنية من ال�سور املعقدة.
وجامعات  البا�سك  جامعة  يف  بحثية  جمموعة  بني  بالتعاون  الدرا�سة  واأج��ري��ت 
باري�ض وفيينا وبادوفا، وا�ستهدفت معرفة كيفية اكت�ساب ومتثيل وتنظيم اللغة 

يف اأدمغة الأطفال، ون�سرت النتائج يف جملة "بلو�ض وان".
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الأطفال "مّيزوا بني الف�سيف�ساء املتناظرة وغري املتكافئة 
هيكلياً، ويعني ذلك اأن الأطفال بارعون جداً يف الك�سف عن الهياكل والتنا�سق". 
وت�سبه الف�سيف�ساء املتناظرة ترتيب احلروف )اأ ب اأ ب( وت�سبه الف�سيف�ساء غري 

املتكافئة )اأ اأ ب ب اأ(.
وتوفر نتائج الدرا�سة فهماً اأف�سل ل� "املهارات الأ�سا�سية للر�سع يف عمر 7 اأ�سهر، 
والتي �ستمكنهم من البدء يف البداية ببع�ض الأجزاء التي ي�سهل الو�سول اإليها 

من القواعد اللغوية، والتكوين التدريجي ل�سيء معقد مثل قواعد اللغة".
على  ق��ادرون  الأطفال  اأن  حتديد  من  متكنا  الدرا�سة،  هذه  "يف  النتائج:  وقالت 
القدرة،  تبداأ هذه  متى  نفهم  اأن  نريد  والآن  وب�سرعة.  تلقائياً  الهياكل  اكت�ساف 
ودرجة التفا�سيل التي يحللون بها هذا الهيكل، وما هي جوانب الف�سيف�ساء التي 

ت�سمح لهم بالك�سف عن هيكلها، هل هي ال�سكل اأو اللون اأو كالهما".

الر�صع لديهم القدرة على 
ك�صف بنية ال�صور املتناظرة



اجلمعة   12  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13618  
Friday    12    August    2022   -  Issue No   13618

22

�ش�ؤون حملية

نحن عون لهم

 �صعيد بن طحنون يطلق مبادرة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين

تقديرً� مل�ساهمتها يف م�سرية حتديث �ل�سني

تكرمي الدكتورة نوال الكعبي مبنحها جائزة ال�صداقة من احلكومية ال�صينية

بح�سور �لقائد �لعام ل�سرطة دبي بالوكالة

�صرطة دبي تختتم برناجمها الطالبي مب�صاركة 1300 طالٍب وطالبة

••  العني - الفجر

نهيان،  اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  معايل  حيا 
الوالدين  وبر  لرعاية  الإم��ارات  جلمعية  الفخري  الرئي�ض 
كبار  لإ�سعاد  الر�سيدة  القيادة  تقدمه  ال��ذي  الكبري  الدعم 
املواطنني وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الفئة  ه��ذه  اهلل" لدعم  " حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان،  اآل 

الغالية على القلوب.
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن ت��ك��رمي ورع���اي���ة ك��ب��ار امل��واط��ن��ني والآب����اء 
والمهات والأخوة امل�سنني من كافة اجلن�سيات واملقيمني يف 
الدولة هو واجب اجتماعي تعمل به جمعية الإمارات لرعاية 
وب��ر ال��وال��دي��ن على م�ساحة ك��ل ال��وط��ن، وذل��ك م��ن خالل 
املواطنني جلهة  كبار  املتوا�سل لحتياجات  الدعم  ا�ستمرار 
واملايل  الإن�ساين  الدعم  وتاأمني  املعي�سية  احل�س�ض  تقدمي 

كي ت�سعر هذه الفئة بالطمئنان وال�ستقرار الكرميني. 
اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  معايل  حديث  ج��اء 
فندق  قاعة  يف  اأقيم  ال��ذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خ��الل  نهيان، 

روتانا العني مبنا�سبة الإعالن عن وثيقة العهد والولء التي 
واخلم�سني  الواحد  الوطني  اليوم  خالل  اجلمعية  تطلقها 
�سمن مبادرة "نحن عون لهم"، حيث تت�سمن فعاليات هذه 
املبادرة تكرمي كبار املواطنني تتزامناً مع اأول احتفال باليوم 
اآل  الوطني  يف عهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زاي��د 

نهيان " حفظه اهلل".
من جهته اعترب �سعادة امل�ست�سار اأحمد �سامل �سودين رئي�ض 
والولء  العهد  وثيقة  م�سمون  اأن  اجلمعية،  اإدارة   جمل�ض 
خلدمة  �سبابه  ق��دم  ال��ذي  اجليل  بني  املتبادل  الوفاء  ميثل 
املوؤ�س�سني لبناء  الآب��اء  �سند وعطاء مع  الوطن وكانوا خري 
ع��ب��ارة عن  ه��ي  الوثيقة  اأن  ب��ه. لف��ت��اً  نعتز  ال���ذي  حا�سرنا 
قطعة قما�ض بعر�ض 51 �سنتم تيمناً باليوم الوطني الواحد 
تاأ�سي�ض الحتاد  �سنتم متا�سياً مع   71 واخلم�سني، وارتفاع 
مكتوبة  �ستكون  الوثيقة  معامل  اأن  اإىل  م�سرياً   .1971
ال�سمو  ل�ساحب  ال��ي��دوي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  م��ن  امل�ستوحى  ب��اخل��ط 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض 
جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، "رعاه اهلل" وتت�سمن عبارات يف 

متثل  ل��وح��ة  وه��ي  والتميز،  العلم  ور���س��ال��ة  والعهد  ال��وف��اء 
�سورة �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة "حفظه اهلل".

اإ�سدار  ب�سدد  اجلمعية  اأن  الإدارة  رئي�ض جمل�ض  اأعلن  كما 
كتاب " ثالثية املجد.. زايد، خليفة، حممد" والذي ي�سّجل 
وعطائهم خالل  وبذلهم  املواطنني،  كبار  يف طياته جت��ارب 
للتعبري عن  م�ساحة  الكتاب  �سيكون  الحت��اد، حيث  م�سرية 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  المتنان والوفاء، وتهنئة �ساحب 
اليوم  مبنا�سبة  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د 
رئي�ض جمل�ض  امل��رزوق��ي  ع��ادل  الدكتور  الوطني.   وعر�ض 
اإدارة  �سركة " اأمنيات" ن�سخة من "الوثيقة العهد والولء"، 
ثالثية   " �سعار  حتمل  التي  الذهبية  امليدالية  اإىل  اإ�سافة 
اإىل جميع  اإ���س��اف��ة  امل��واط��ن��ني،  ك��ب��ار  ت��ك��رمي  املجد" بغر�ض 
الرعاة  م��ن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإجن���اح  �ست�ساهم يف  التي  اجل��ه��ات 
معايل  ت�سلم  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��ت��ام  ويف  والإع��الم��ي��ني.  
اجلمعية  اإدارة  م��ن  ن��ه��ي��ان،  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ 
الذهبية"  و"امليدالية  "الوثيقة"  م��ن  الأ���س��ل��ي��ة  الن�سخة 

ليقوم معاليه باإهدائها اإىل القيادة الر�سيدة.

•• دبي- الفجر

نالت الدكتورة نوال الكعبي، امل�ست�سار الأول يف �سركة "حياة 
بايوتك" الرائدة يف جمال التكنولوجيا احليوية يف الإمارات 
ال�سينية  احلكومية  من  ال�سداقة  جائزة  املتحدة،  العربية 
ال�سفري  �سعادة  قبل  م��ن  تكرميها  مت  حيث   ،2021 لعام 
ال�سيني لدى دولة الإمارات العربية املتحدة ت�سانغ يي مينغ. 
وُتعترب هذ اجلائزة اأعلى و�سام ، متنحه احلكومة ال�سينية 
لتكرمي اخلرباء الأجانب، الذين قدموا م�ساهمات بارزة يف 

م�سرية حتديث ال�سني وعمليات الإ�سالح والنفتاح. 
اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد   ، اجل��ائ��زة  ت�سليم  حفل  وح�سر    
الدكتور �سلطان حممد  �سعادة  الإماراتي  الدويل  والتعاون 
 ; G42ال�سام�سي; بينغ �سياو، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة
"حياة بايوتك"  هونغنب ت�سونغ الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
املوؤ�س�سات  من  ممثلني  جانب  اإىل  اليماحي  نا�سر  ونائبه 
وال�سركات ال�سينية يف الإمارات العربية املتحدة وال�سينيني 
يف بالد الإغرتاب واأ�ساتذة من معهد كونفو�سيو�ض يف بكني 
وم�سوؤولني من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.  وُتعترب 
جائزة  على  حت�سل  اإم��ارات��ي��ة  اأول  الكعبي،  ن��وال  الدكتورة 
البارزة  ملكانتها  تقديراً  ال�سينية،  احلكومية  من  ال�سداقة 
ودروها من بني عدد كبري من اخلرباء الإماراتيني، الذين 
العربي.  ال�سيني  ل��ل��ت��ع��اون  ال��دع��م  ت��وف��ري  يف  ي�����س��اه��م��ون 
والتزامها  وتعاطفها  مب�سريتها  الكعبي،  الدكتورة  وتتميز 

من  والإب��ت��ك��ار  ال���دويل  التعاون  لتحقيق  وروؤي��ت��ه��ا  بالتمّيز 
بني  امل�سرتك  امل�سروع  بايوتك"،  "حياة  يف  جهودها  خ��الل 
 ،G42 ال�سحابية  واحلو�سبة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  �سركة 
وبني  لها،  مقراً  املتحدة  العربية  الإم���ارات  تتخذ من  التي 

.CNBG "سركة الأدوية ال�سينية "�سينوفارم�

الدكتورة  ق��ال��ت  اجل��ائ��زة  ه���ذه  ع��ل��ى  تعليقها  م��ع��ر���ض  ويف 
هذه  لنيل  اخ��ت��ي��اري  على  ج���داً  ممتنة  "اأنا  الكعبي:  ن���وال 
اجلائزة. اإن الفوز بهذه اجلائزة ل يعود فقط الف�سل فيه 
من  لتتحقق  تكن  لن  اإ�سهاماتي  اإن  اإذ  اخلا�سة،  جلهودي 
الأ�سخا�ض يف معركتنا ملواجهة  الن�سطة لكل  امل�ساركة  دون 

املتواجدين  من  انت�سارها،  بداية  منذ  كوفيد19-  جائحة 
اأي�ساً  واأود  املتطوعني.  اإىل  و�سوًل  الأمامية  اخلطوط  يف 
املتحدة على  العربية  الإم��ارات  بال�سكر حلكومة  اأتوجه  اأن 
قيادتها احلكيمة وتوجيهاتها وثقتها يف جتاربنا ال�سريرية، 
والتي لعبت دوراً فعاًل لزيادة فهمنا لهذا الفريو�ض واحلد 

من انت�ساره واحلفاظ على �سالمة املجتمع".
ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ك��ون��غ،  ه��ون��غ��نب  ق���ال  وب����دوره 
والتعاون  التحالفات  اأن  جميعاً  "ندرك  بايوتك":  "حياة 
ال�سرتاتيجي يقومان بدوٍر اأ�سا�سي يف التخفيف من خماطر 
بارزاً يف  الأزم��ات العاملية، وقد لعبت الدكتورة الكعبي دوراً 
يف  املجتمعات  لدعم  وعملها  بايوتك"  "حياة  جهود  اإط���ار 
اأنحاء الإمارات العربية املتحدة وال�سني. وانطالقاً  جميع 
من ذلك ت�ستحق زميلتي املحرتمة هذه اجلائزة املرموقة". 
واأ�ساف" ي�سعدين اأن اأعلن اأن التعاون بني G42 و�سينوفارم 
CNBG، �سهد املزيد من التو�سع خارج الإمارات العربية 
نعمل  ونحن  واع��داً.  دولياً  تو�سعاً  بالفعل  ويج�سد  املتحدة 
معاً لتحقيق مرفق عاملي امل�ستوى، من �ساأنه اأن يعزز النظام 
البيئي لعلوم احلياة على امل�ستوى املحلي والإقليمي ب�سكل 
اإن العمل معاً من خالل روؤي��ة م�سرتكة، �سيمكننا  ج��ذري. 
امل�ستقبل".  يف  الأوب��ئ��ة  م��ن  جمتمعاتنا  حماية  م��ن  حتماً 
وبدوره اأ�سار �سعادة ال�سفري ال�سيني ت�سانغ يي مينغ، اإىل اأن 
ال�سني والإمارات، اأظهرتا يف مواجهة انت�سار اجلائحة التي 
طال اأمدها،  �سداقة قوية وعميقة والتزاماً بدعم بع�سهما 

مثال  جت�سيد  يف  وجنحا  ال�سعبة،  الأوق���ات  خ��الل  البع�ض 
عاملي للتعاون الدويل الناجح.

الإ�سرتاتيجية  وال���ق���ي���ادة  ال�سخ�سية  ال��رع��اي��ة  ظ���ل  ويف 
رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
والرئي�ض  اأبوظبي،  وحاكم  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ت�سهد  بينغ،  ج��ني  �سي  ال�سيني 
ال�����س��ي��ن��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ت���ط���وراً ���س��ري��ع��اً. و���س��ت��وا���س��ل ال�سني 
للدكتورة  امل�������س���رتك���ة  اجل����ه����ود  خ�����الل  م����ن  والإم������������ارات، 
تطوير  نطاق  تو�سيع  الآخ��ري��ن،  ال�سناعة  وخ��رباء  الكعبي 
التعاون  م�ستوى  وتعزيز  للقاحات،  احليوية  التكنولوجيا 
ال�سحي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، والرت���ق���اء ب��ع��الق��ات الإم�����ارات مع 
ال�سني اإىل اآفاق وم�ستويات جديدة. وعلق نا�سر اليماحي، 
قائاًل:  بايوتك"،  "حياة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب 
"ن�سعر يف "حياة بايوتك" بال�سعادة والفخر الكبري بالدور 
للم�ساهمة يف مكافحة جائحة كوفيد19-.  به  الذي قمنا 
بف�سل  ذل���ك،  لتحقيق  وامل��ج��ال  الفر�سة  لنا  اأت��ي��ح��ت  لقد 
�سركة  ب��ني  القائمة  وال�����س��داق��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي  التحالف 
من  مكنتنا  ال�سراكة  هذه   .CNBG و�سينوفارم   G42
رعاية  حلول  لتطوير  والتكنولوجيا  العلوم  من  ال�ستفادة 
كوفيد- جائحة  ملواجهة  للتطوير  وقابلة  �ساملة  �سحية 

19، ونحن نتطلع اإىل تقدمي حلول التكنولوجيا احليوية 
الرعاية  على  احل�سول  باإمكانية  ال��ع��امل  وت��زوي��د  املبتكرة 

ال�سحية الثورية والوقائية".

•• دبي-الفجر:

القائد  ث��اين  ب��ن  اأح��م��د حممد  ال��ل��واء ط��ي��ار  �سعادة  �سهد 
العام ل�سرطة دبي بالوكالة، حفل ختام الربامج ال�سيفية 
حتت  �سنرت  �سيتي  الفي�ستيفال  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  الطالبية 
بح�سور   ،" وق��ي��ادة  اإبتكار   .. و�سعادة  اأم��ن  "�سيفنا  �سعار 
ال��ل��واء الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد اأح��م��د ب��ن ف��ه��د، م�ساعد 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��وؤون الأك��ادمي��ي��ة، وال���ل���واء خ��ب��ري خليل 
البحث  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  املن�سوري،  اإبراهيم 
الإدارة  مدير  ح��ارب  ثاين  حممد  عيد  والعميد  اجلنائي، 
بن  علي  خالد  العقيد  ونائبه  امل��خ��درات،  ملكافحة  العامة 
املعمري  ���س��رف  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  والعقيد  م��وي��زه، 
م��دي��ر م��رك��ز حماية ال���دويل ب��الإن��اب��ة، وج��م��ع غفري من 
ملكافحة  العامة  الإدارة  من  بتنظيم  الطلبة،  اأم��ور  اأولياء 
امل���خ���درات ممثلة مب��رك��ز ح��م��اي��ة ال����دويل وب��ال��ت��ع��اون مع 
موؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي وهيئة املعرفة والتنمية 
الب�سرية بدبي، وجمل�ض دبي الريا�سي، وف�ستيفال �سيتي 
الإدارات  من  ال�سركاء  من  العديد  اىل  بالإ�سافة  �سنرت، 
العامة ومراكز ال�سرطة، وم�ساركة 1300 طالٍب وطالبة 
اإىل    11 اأعمارهم بني  تراوحت  15 جن�سية عربية،  من 
17 عاماً، حيث امتد الربنامج من 12 يوليو، ولغاية 11 

اأغ�سط�ض. 

ت�سكيات ع�سكرية
وان��ط��ل��ق احل��ف��ل ب��ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات العرو�ض 
امل�سي  يف  مهاراتهم  وا�ستعرا�ض  الع�سكرية،  والت�سكيالت 
ال�سريع والبطيء، كما ا�ستعر�سوا مهاراتهم امليدانية اأمام 
ع�سكرية  ت�سكيالت  ت��اأدي��ة  ع��رب  وال�سيوف  احل��ف��ل  راع���ي 
اأظهرت متكنهم من املهارات التي تلقوها، وامل�ستوى العايل 
بها  يتمتع  التي  البدنية  واللياقة  وال��رب��ط  ال�سبط  م��ن 
الطلبة، والتي نالت اإعجاب وت�سفيق احل�سور، وقد تخلل 
تلك العرو�ض معزوفات مو�سيقية متنوعة قدمتها الفرقة 
املو�سيقية لأكادميية �سرطة دبي، عقب ذلك اأدى جمموعة 
اكت�سبوها  ال��ت��ي  ال��ق��ت��ال��ي��ة  احل���رك���ات  بع�ض  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن 

كمهارات متنوعة من الربنامج.

لقاء �أولياء �لمور
كما والتقى اللواء طيار اأحمد حممد بن ثاين على هام�ض 
ملالحظاتهم  م�ستمعا  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  من  بعدد  احلفل 
القادمة،  ب��ال��ربام��ج  واأم��ن��ي��ات��ه��م  وم��ق��رتح��ات��ه��م  واآرائ����ه����م 
الربامج  على تطوير  دبي حري�سة  �سرطة  ب��اأن  لهم  موؤكدا 
ال��ط��الب��ي��ة ب��دورات��ه��ا ال��ق��ادم��ة ب��ح��ي��ث ت��ت��ن��ا���س��ب م��ع ميول 
باأن  م��وؤك��دا  وت��وق��ع��ات��ه��م،  واأف��ك��اره��م  وتطلعاتهم  ال��ط��الب 
تعليمية  واإمنا  اأمنية فح�سب  روؤية  لي�ست  دبي  �سرطة  روؤية 
ومعرفية وريا�سية، لفتاً اإىل اأن الربنامج هذا العام حظي 
كبرية،  بن�سبة  ال�سابقة  ال�سنوات  تفوق  قيا�سية  مب�ساركة 
الداعمة لرت�سيخ  ري��ادة اجلهات  دب��ي يف  �سرطة  مما يجعل 
الن�ضء حتى يكونوا قادرين  املفهوم الأمني بنفو�ض وعقول 
على اإدارة درا�ستهم واأعمالهم امل�ستقبلية ب�سكل متميز يعك�ض 
روؤية وا�سرتاتيجية دولة الإمارات الداعمة مل�ستقبل ال�سباب 

وتطلعاتهم.

مكانة مرموقة 
اإن مركز حماية  ث��اين،  العميد عيد حممد  قال  من جانبه 

اأن ي�سع لنف�سه مكانة  ال��دويل ا�ستطاع خالل فرتة وجيزة 
لكل  التوعوي  للعمل  الداعمة  اجلهات  خارطة  يف  مرموقة 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، وحت���دي���داً ف��ئ��ة ال��ط��الب ب��ك��اف��ة مراحلهم 
ال�سيفية  بالربامج  امل�ساركني  اأع��داد  تزايد  واإن  الدرا�سية، 
عاما بعد عام ما هو اإل دللة على جناح الكادر الإداري الذي 
املركز  التي ينفذها  املو�سمية  خطط بدقة لإجن��اح الربامج 
وجه اخل�سو�ض،  على  ال�سيفية  والربامج  العام  م��دار  على 
املراكز،  ب��ك��اف��ة  الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء  اآراء  ا�ستطلعنا  ف��ق��د 
و�ستخ�سع كل الآراء للدرا�سة والتدقيق لتاليف ال�سلبية منها 

بالربامج القادمة باإذن اهلل.
واأ�سار مدير العميد عيد حممد ثاين، اإىل اأن مركز حماية 
فراغ  اأوق���ات  ل�سغل  ال��ع��ام،  براجمه خ��الل  تنوع  اإىل  ي�سعى  
الطالب، حيث اأظهرت درا�ساتنا باأن وقت الفراغ يعد العدو 
الأول للطالب، لهذا فنحن ن�سعى لأن نعزز من مفهوم �سغل 
وقت الفراغ بربامج مفيدة ومميزة ومتنوعة، موجها �سكره 
لكافة �سركاء �سرطة دبي ممن �ساهموا وب�سكل كبري يف اإجناح 
الربنامج ال�سيفي لهذا العام، وهم موؤ�س�سة الإمارات للتعليم 
املدر�سي وهيئة املعرفة والتنمية الب�سرية بدبي، وهيئة تنمية 

وجمل�ض  ال�سكنية،  الأحياء  مبجال�ض  ممثلة  بدبي  املجتمع 
جمل�ض دبي الريا�سي، دبي ف�ستيفال �سيتي مول بالإ�سافة 
للعديد من ال�سركاء من الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة، 
الذي اأ�سهموا وبقوة يف دعم الربامج الطالب ال�سيفية للعام 

.2022

�أبرز �لنتائج
وا���س��ت��ع��ر���ض ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ���س��رف، اأب���رز 
ال�سيفي الطالبي  بالربنامج  املتعلقة  النتائج والإح�ساءات 
2022، واملتمثلة بعدد الطلبة امل�سجلني باملراكز ال�سيفية 
اجلغرايف  ال��ت��وزي��ع  ج��ان��ب  اإىل  وت�سنيفاتهم،  وجن�سياتهم 
ل��ل��م��راك��ز ال�����س��ي��ف��ي��ة، واجل���ه���ات امل��ت��ع��اون��ة م��ع ���س��رط��ة دبي 
ب�سمعة  يليق  ال���ذي  بال�سكل  ال��ربن��ام��ج  بظهور  وامل�ساهمة 

ومكانة �سرطة دبي.

�سر�كة مثمرة 
الربامج  اإن  املعمري،   عبدالرحمن  الدكتور  العقيد  وق��ال 
مركزاً   12 يف  تنفيذها  مت  العام  لهذا  ال�سيفية  الطالبية 

املتميزة  العالقة  اأثمرت  حيث  دبي،  باإمارة  توزعت  تدريبياً 
للتعليم  الإم����ارات  موؤ�س�سة  م��ع  ال�سرتاتيجية  وال�����س��راك��ة 
املدر�سي يف ت�سخري ال�سالت املغلقة املكيفة باملدار�ض باإقامة 
التوزيع اجلغرايف لإمارة  والفعاليات وذلك ح�سب  الربامج 
دبي، ففي بر دبي مت توفري �سالة مدر�سة ال�سفا ل�ستقبال 
 1 بالرب�ساء  النموذجية  القيم  ومدر�سة  الطالب،  وتدريب 
ال�سيف  اأم  ملركز  بالإ�سافة  الطالبات،  وت��دري��ب  ل�ستقبال 
اأما برب ديره فقد مت توفري �سالة مدر�ستي اأحمد  الثقايف، 
بن را�سد باملحي�سنة 1 واملعارف بالرا�سدية للطالب، و�سالة 
3، حمدان بن را�سد  اأ�سماء بنت النعمان بالطوار  مدر�ستي 
بالورقاء 2 للطالبات، بالإ�سافة اإىل مركز تدريب الغو�ض 
بالقيادة  التدريب  ومركز  والإن��ق��اذ،  للنقل  العامة  ب���الإدارة 
العامة، واأخريا مركز املزهر الثقايف الإ�سالمي، اأما مبنطقة 
الثانوية  ال��ظ��ه��رة  م��در���س��ة  ���س��ال��ة  تخ�سي�ض  مت  ف��ق��د  ح��ت��ا 
للطالبات، و�سالة مدر�سة را�سد بن �سعيد للطالب، م�سيفا 
ال��دويل حر�ض على تنويع براجمه لهذا  باأن مركز حماية 
اإدراج ريا�سة الدراجات  العام ليلبي كافة الرغبات، فقد مت 
و�سابط  اخل��ي��ل،  ورع��اي��ة  وال��غ��و���ض،  وال�سباحة  ال��ه��وائ��ي��ة، 
امل�ستقبل، وتدريبات اللياقة البدنية، والتدريبات الع�سكرية، 
وب��رن��ام��ج امل��ت��ح��ري ال��واع��د، ب��الإ���س��اف��ة ل��ل��زي��ارات امليدانية 
املعرفية املتنوعة، موؤكداً باأن الإح�سائيات اأ�سارت باأن مركز 
وال��ذي يتبع جغرافيا مركز �سرطة  للبنني  را�سد  اأحمد بن 
بلغ  فقد  للم�ساركني  الأك���رب  بالعدد  حظي  الق�سي�ض  دب��ي 
 %  24.5 ميثلون  طالبا   346 امل�ساركني  ال��ط��الب  ع��دد 
وا�سرتك به طالب من 8 جن�سيات خمتلفة، اأما على نطاق 
مراكز الطالبات فقد �سجل مركز حمدان بن را�سد والذي 
 6 144 طالبة من  الرا�سدية  يتبع جغرافيا مركز �سرطة 

جن�سيات وميثلون %11.5 من العدد الإجمايل.

�سور تذكارية 
بالوكالة،  دب��ي  ل�سرطة  العام  القائد  �سعادة  ق��ام  ذل��ك  عقب 
وم�ساعد  الأكادميية،  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  بح�سور 
العامة  الإدارات  ومديري  اجلنائي،  البحث  ل�سوؤون  القائد 
التذكارية  ال�سور  باأخذ  العمل  دبي وفرق  ال�سرطة  ومراكز 

مع طلبة الربنامج.
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�أو  �لعابرة  منها  �له�سمية  �مل�ساكل  من  �لأ�سخا�ص  من  �لكثري  يعاين 
وتخفيف  تهدئة  يف  �خل��ر�ء  ح�سب  �ليوغا  ت�سهم  فيما  �ملر�سية، 

�أعر��ص ��سطر�ب �له�سم.
اإ�سبينوزا:"ُتعرف  تقول معلمة اليوغا يف حركة احلياة احلديثة غابرييال 
اأمعائنا با�سم" دماغنا الثاين ب�سبب �سبكة ات�سال من الأع�ساب التي ت�سكل 
حم��ور الأم��ع��اء وال��دم��اغ، الع�سب املبهم هو اأط��ول واأق��وى ع�سب ين�ساأ يف 
جذع الدماغ ويت�سل باأع�ساء مثل اجلهاز اله�سمي، مما يوؤثر على عملية 

اله�سم".
با�ستخدام  املبهم  الع�سب  حتفيز  اأن  الأبحاث  "ُتظهر  اإ�سبينوزا:  وت�سيف 
اليوجا هو و�سيلة فعالة لتحفيز حمور الأمعاء والدماغ، حيث يوؤدي هذا 
اإىل ت�سغيل و�سع الراحة واله�سم ال�سمبتاوي يف نظامنا الع�سبي، اإنه يلعب 
دورا رئي�سيا يف احلد من التوتر والقلق، وهما املحركان الرئي�سيان مل�ساكل 
اجلهاز اله�سمي مثل اللتهاب، والإم�ساك، والنتفاخ، والإ�سهال، والقولون 

الع�سبي"
ميكن اأن يكون اله�سم يف بع�ض الأحيان مزعجا ومرهقا للغاية، لكن اإيجاد 
طرق لتح�سني �سحة الأمعاء ميكن اأن ي�ساعد، مبا يف ذلك اإ�سافة اليوجا 

اإىل روتينك اليومي.

ما �لذي ي�سبب م�ساكل �جلهاز �له�سمي؟
مليون   70-60 يعاين  املتنقلة،  الطبية  للرعاية  الوطني  للم�سح  وفقا 
�سخ�ض من درجة ما من ا�سطراب اجلهاز اله�سمي، ولكن يف حني اأن هناك 
 ، امل�سطرب(  والنوم  الغذائي  النظام  )مثل  امل�ساهمة  العوامل  من  العديد 
تعتقد اإيف كالينيك، اأخ�سائية التغذية امل�سجلة واأخ�سائية �سحة الأمعاء، 

اأن الإجهاد يلعب دورا حيويا.
الكورتيزول  مثل  التوتر  هرمونات  اأن  الآن  نعلم  "نحن  كالينيك:  تقول 
ميكن اأن توؤدي اإىل زيادة اللتهاب يف الأمعاء، ميكن اأن يوؤدي هذا الإجهاد 
اإىل اإتالف حاجز القناة اله�سمية والتوازن بني احل�سرات اجليدة وال�سيئة 

واإ�سعافها، لذلك بداأنا ن�سعر مبزيد من اللتهابات اجلهازية يف اجل�سم".
وت�سيف اأي�سا اأنه يف كثري من الأحيان منيل اإىل اإلقاء اللوم على الطعام 
باعتباره �سببا لالنتفاخ، لكن التوتر ميكن اأن يكون له نف�ض التاأثري. تقول: 
"اأ�سميها نفخة العقل، اإن اإفراز هرمونات التوتر ميكن اأن ي�سعف تك�سري 
الطعام ويغري حركية الأمعاء، مما يوؤثر على كيفية ووقت التربز، تعد اإدارة 

�سغوطنا النف�سية جزءا اأ�سا�سيا من امل�ساعدة يف اإدارة النتفاخ واله�سم".

هل ميكن لليوغا �أن ت�ساعد يف �له�سم؟
 Pain Research & Management وجدت درا�سة ن�سرت يف 
اليوغا  الع�سبي والذين مار�سوا  القولون  الذين يعانون من  املراهقني  اأن 
الذين مل يفعلوا  اأولئك  اأقل بكثري من  اأعرا�ض معدية معوية  اأبلغوا عن 

ذلك، و�ساعدتهم املمار�سة املنتظمة على اإدارة اأعرا�ض القولون الع�سبي.
انخفا�سا  التكاملي  الأوروبية للطب  املجلة  ن�سرتها  اأخرى  درا�سة  ووجدت 
كبريا يف اأعرا�ض مر�سى القولون الع�سبي واقرتحت اأن تكون وحدة اليوغا 
اأو خيارا تكامليا ملر�سى القولون  اأ�سبوعا عالجا فعال   12 العالجية ملدة 

الع�سبي.
تعتقد كالينك اأي�سا اأن اليوغا ميكن اأن تكون اأداة مفيدة ب�سكل ل ي�سدق 
ت�ساعد يف  "اليوغا قد  اأن  كالينيك  اله�سمية، يخربنا  القناة  لدعم �سحة 
والنتفاخ، هناك و�سعيات  الغازات  اله�سمي مثل  اأعرا�ض اجلهاز  تخفيف 
حمددة، مثل املواقف امللتوية، التي حتفز اأع�ساء اجلهاز اله�سمي بلطف، 
وت�سمح بحركة الأمعاء ب�سكل اأف�سل. تعمل هذه الأو�ساع اأي�سا على تعزيز 
"agni" حرقة اجلهاز اله�سمي  لت�سهيل عملية اله�سم واإطالق ال�سموم 
وحت�سني تدفق الدم املوؤك�سج".وت�سيف كالينك اأن امليزة الأخرى لليوغا يف 
عملية اله�سم هي ا�ستخدام التنف�ض، "التنف�ض البطني من خالل احلجاب 
احلاجز ميكن اأن يكون له تاأثري ملحوظ على تقليل م�ستويات التوتر من 
دعم  م��ن  اأ�سا�سي  ج��زء  وه��و  ال�سمبتاوي،  الع�سبي  اجل��ه��از  تن�سيط  خ��الل 
م�ستويات  من  يقلل  لليوغا  التاأملي  اجلانب  اأن  الأمعاء".وتو�سح  �سحة 
التوتر مما يوؤثر ب�سكل اإيجابي على ات�سال القناة اله�سمية بالدماغ، ويقلل 

من الكورتيزول، ويزيد من �سحة الأمعاء ب�سكل عام.

و�سيلة فعالة لتحفيز حمور �لأمعاء و�لدماغ

ما فوائد ممار�صة اليوغا
 ل�صحة الأمعاء؟

ملاذا الرجال اأكرث عر�صة للوفاة ب�صرطان اجللد من الن�صاء؟

اأك��ر عر�سة  الرجال  اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سري 
ب��ن�����س��ب��ة الثلثني  ل��ل��وف��اة م���ن ���س��رط��ان اجل��ل��د 

مقارنة بالن�ساء.
اململكة  يف  ال�سرطان  اأب��ح��اث  موؤ�س�سة  ووج���دت 
املتحدة اأن امليالنوما، اأكر اأنواع �سرطان اجللد 
 219% بن�سبة   1973 ع��ام  منذ  زادت  فتكا، 

ل���دى ال���رج���ال، م��ق��ارن��ة ب��ارت��ف��اع %76 لدى 
الن�ساء.

رجل   1400 اإىل  ي�����س��ل  م����ا  الآن  ومي������وت 
ب��ري��ط��اين م��ن امل��ي��الن��وم��ا ك��ل ع����ام، م��ق��ارن��ة ب� 
اأ�سخا�ض  اإىل �ستة  980 امراأة، وهذا ما ي�سل 

يف املجموع يوميا.

 9% بن�سبة  امل��ع��دلت  انخف�ست  بينما  ول��ك��ن 
بالن�سبة للن�ساء يف العقد املا�سي، فاإنها مل تكن 

كذلك بالن�سبة للرجال.
اململكة  ال�سرطان يف  اأبحاث  واقرتحت موؤ�س�سة 
اأن الفتقار اإىل احلماية   )CRUK( املتحدة
يف  جزئيا  ال�سبب  يكون  قد  ال�سم�ض  اأ�سعة  من 

هذا الجتاه.
وم���ا ي���زال اخل����رباء غ��ري م��ت��اأك��دي��ن م��ن �سبب 
ت���ع���ر����ض ال����رج����ال لرت����ف����اع اأ�����س����رع يف ح����الت 
���س��رط��ان اجل��ل��د وم��ع��دلت ال��وف��اة، لكن هناك 
عدة عوامل ميكن اأن تلعب دورا. قالت موؤ�س�سة 
درا�سة  اإن  املتحدة  اململكة  يف  ال�سرطان  اأبحاث 
من  احل��م��اي��ة  اأن  وج���دت  ح��دي��ث��ة  ا�ستق�سائية 
اأ����س���ع���ة ال�����س��م�����ض مل ت��ك��ن يف ال���غ���ال���ب حم���ورا 
 84% اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  للرجال،  رئي�سيا 
تزيد  ال�سم�ض  ح��روق  اأن  يعرفون  ال��رج��ال  من 
اأقل  اأن  اإل  من خطر الإ�سابة ب�سرطان اجللد، 
من الربع قالوا اإنهم دائما ما يحمون اأنف�سهم 
�سبب  ع��ن  �سوؤالهم  وع��ن��د  ال�سم�ض.  اأ���س��ع��ة  م��ن 
 25% قال  ال�سم�ض،  اأنف�سهم من  عدم حماية 
من الرجال اإنهم ل ي�سعرون باأن ال�سم�ض قوية 
مبا يكفي، بينما اأقر %23 اأنهم مل يفكروا يف 

احلماية.
بالن�سبة  الرئي�سي  اخلطر  اأن  اخل��رباء  ويعتقد 
ل��ل��رج��ال ي���ك���ون م���ع اجل�����ذع ع��ن��د ال��ب��ق��اء دون 
خا�سة  ال�ساطئ،  على  اأو  احلديقة  يف  قمي�ض 
لأ�سعة  اجل��زء من اجل�سم  يتعر�ض هذا  عندما 

ال�سم�ض ب�سكل متقطع.
طويلة  ل��ف��رتة  مك�سوفا  اجل���ذع  ي��ك��ون  ل  وق���د 
يوؤدي  م��ا  ومكثفة،  ق�سرية  ل��ف��رتة  ول��ك��ن  ج��دا 
ك��ب��رية يف منطقة غري  ال��ت��ع��ر���ض حل���روق  اإىل 

مك�سوفة ب�سكل طبيعي.
تقول هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية اإن اأكر 
عالمات �سرطان اجللد �سيوعا هي ظهور �سامة 
ميكن  امل��وج��ودة.  ال�سامة  يف  تغيري  اأو  ج��دي��دة 
ولكن  اجل�سم،  اأي مكان من  ه��ذا يف  اأن يحدث 
اإ�سابة هي الظهر عند الرجال  املنطقة الأكر 

وال�ساقني عند الن�ساء.
واقي  با�ستخدام  املخاطر  تقليل  للنا�ض  وميكن 
لل�سم�ض.  املنا�سبة  امل��الب�����ض  وارت����داء  ال�سم�ض 
للت�سم�ض  ال���س��ت��ل��ق��اء  ك��را���س��ي  جت��ن��ب  وي��ج��ب 
فح�ض  ي�ساعد  اأن  ميكن  ال�سم�ض.  وم�سابيح 
اجللد بانتظام اأي�سا يف الو�سول اإىل الت�سخي�ض 

املبكر وزيادة فر�ض العالج الناجح.

يحدث �سرطان �جللد ب�سبب �لنمو غري �لطبيعي خلايا �جللد، و�لتي تتطور يف �لغالب على �جللد 
�ملعر�ص لل�سم�ص.ومع ذلك، هذ� لي�ص �سروريا لأنه ميكن �أن يحدث �أي�سا يف �ملناطق �لتي ل تتعر�ص 
غالبا لأ�سعة �ل�سم�ص �ملبا�سرة. وت�سمل �لأنو�ع �لثاثة �لرئي�سية ل�سرطان �جللد: �سرطان �خلايا 

�لقاعدية و�سرطان �خلايا �حلر�سفية و�سرطان �خلايا �ل�سبغية )�مليانوما(.
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العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:618/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )255.037.00( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:ات�سالت لدارة املرافق �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - العنوان ابوظبي - المارات العربية املتحدة - بناية ات�سالت - �سارع را�سد 
بن �سعيد اآل مكتوم - �ض.ب:- هاتف:026181713 - فاك�ض: - وميثله:خمتار حممد باقر غريب 

املطلوب اإعالنه :  1- برج نهار خلدمات ادارة املن�ساآت �ض.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )255.037.00(
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة- قررنا مبثابة 
الف و�سبعة وثالثون  توؤدي للمتنازعة مبلغ مائتي وخم�سة وخم�سون  بان  املتنازع �سدها  الزام  احل�سوري 
ال�سداد  مت��ام   وحتى   2019/7/17 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م 

وبالزامها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3731/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  2467/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)89070( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : اتول براكا�ض �ساكراديو

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �سارع ابوظبي - �سارع ال�سالم - بناية �ض -بناية �سرياميك را�ض اخليمة 
رقم 3 - �سقة 201 - �سرياميك را�ض اخليمة

خزاخي  نظار  كولتهل  ب��ون  وميثلها/حخا�ض  ذ.م.م  والنقل  لل�سحن  لينك  برايت   -1  : اإعالنه  املطلوب 
بورايل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)89070( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4306/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1055/2021 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )2114015.11( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني �ض.م.ع
 -  4 �سكوير  اع��م��ار  مبنى   - البوليفارد  ���س��ارع   - ت���اون  داون   - خليفة  ب��رج  منطقة   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف   - القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  ال�سركال  حممد  مكتب   -  208 رق��م  مكتب   - الثاين  الطابق 

رقم:042622217
املطلوب اإعالنه : 1- راجي�ض كومار كري�سنا اجلن�سية الهند - ب�سفته كفيل �سداد - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2114015.11(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  316/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/611 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )812730( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ابراهيم �سعيد ا�سماعيل �سعيد الزعابي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع امل�ستقبل - بناية ذا اك�ست�سينج 
تاور - الطابق 21 - مكتب رقم 2106

املطلوب اإعالنه : 1- رافت طه احمد الورد - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
وقدره )812730.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بالن�سر        

 830/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سركة كومودور للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :الفينيقية للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م 

ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا وق���ف وان��ت��ه��اء ���س��ري��ان وال���غ���اء خ��ط��اب��ي ال�����س��م��ان ذات 
وامل���رج���ع  دره������م   )76.534( مب��ب��ل��غ   402LGPB152640001:رق������������������������م امل����رج����ع 
بنك  م��ن  وال�����س��ادري��ن  دره���م   )195.000( مببلغ   402LGAP152640002:رقم
ال�ستثمار فرع طريق ال�سيخ زايد دبي وذلك لنق�ساء الغر�ض الذي �سدر من اجله مع الزام 

املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/8/17 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2780/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
�سده  املنفذ  على  الكرمي  امركم  ا�سدار  مع  اع��اله  ال�سيك  على  التنفيذية  ال�سيغة  و�سع   : التنفيذ  مو�سوع 
الثاين املمثل القانوين لل�سركة/راجي�ض كومار كري�سنا باملنع من ال�سفر 2- الت�سريح بت�سجيل التنفيذ املاثل 
و�سداد الر�سم املقرر 3- الزام املنفذ �سدهما باداء مبلغ وقدره )59.797.50( درهم فقط وقدره ت�سعة وخم�سون 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  املنفذ �سدهما  الزام   -5 فل�سا  درهما وخم�سون  وت�سعون  و�سبعة  و�سبعمائة  الف 

اتعاب املحاماة مع حفظ حقوق طالبة التنفيذ من اي نوع كانت .
طالب التنفيذ : م�سنع �سعيد الزعابي لالطارات ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي كورني�ض ابوظبي بجوار غرفة ابوظبي لل�سناعه والتجاره برج البحر مكتب 201
املطلوب اإعالنهما : 1- راجي�ض كومار كري�سنا 2- بيفر جلف للخر�سانة اجلاهزة م.م.ح - فرع دبي - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
)61508.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بالن�سر 

 3537/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- دوملينى تاك�سيال رو�سنى  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اليت ادفان�ض خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )12752( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  8826/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
بقيمة  الهالل  م�سرف  عن  وال�سادر   )000072( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 

)40975( درهم .
طالب التنفيذ : اجلزيرة لل�سفريات وال�سياحة �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - زعبيل الوىل - دبي - �سارع بوليفارد - مبنى اعمار ا�سكوير - �سقة الطابق 
الثاين 208 - منطقة برج خليفه

املطلوب اإعالنه : 1- عادل مفتاح حمدان مفتاح الر�ستايف - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)41470( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
بنغالدي�ض  اجلن�سية   - رحمن  مقتدر  الرحمن  ال�سيد:جهيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة:اخى اخرت 
املالب�ض(  لكي  الرحمن  )جهيد  امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�ض  اجلن�سية   - عبداملوؤمن 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   789542 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 
التجاري  2- تغيري ال�سم  بال�سارقة - تعديالت اخرى:تغيري وكيل خدمات  القت�سادية 

من )جهيد الرحمن لكي املالب�ض( اىل )التفاح الحمر لكي املالب�ض(
 وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
الهند ترغب يف  ال�سيدة:بي بي مهديه بلوكي - اجلن�سية  بان  ليكن معلوما للجميع 
عظيمه  عفه  ال�سيدة  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع 
حممد ظفر ح�سني - اجلن�سية الهند يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا عنوان الطعام( 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:772964 ال�سادرة من دائرة التنمية 

القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى:تغيري وكيل خدمات
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض   
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:مر�ساد حممود ايراجنيكال - اجلن�سية الهند يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:جا�سم غالم عبدالكرمي 
علي لنقاوي - اجلن�سية المارات - يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا الركن اللذيذ( تاأ�س�ست 
بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 730591 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة - تعديالت اخرى :تغيري من وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية
 وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
المارات  اجلن�سية   - املراماه  �سيف  علي  عبيد  ال�سيد:�سيف  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/�سعود  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
املدينة  )اطل�ض  امل�سماه  الرخ�سة  يف  المارات  اجلن�سية   - الزرعوين  علي  ح�سن  عبداهلل 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  ومكيفات  وكهرباء  ميزان  لت�سليح 

بال�سارقة برخ�سة رقم 794592 - تعديالت اخرى:ليوجد
 وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بالن�سر        

 95/2022/39 جتاري م�سارف كلي 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

ا�سماعيل   -3 الع�سب  احمد  ا�سماعيل  عبداهلل  2- حممد  املدفع  �سيف حممد  �سلطان  1- هدى   : عليهم  املدعي  اإىل 
عبداهلل ا�سماعيل الع�سب 4- امنه عبداهلل ا�سماعيل 5- عائ�سة عبداهلل ا�سماعيل الع�سب 6- زينب عبداهلل ا�سماعيل 

الزرعوين  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�سرف ال�سارقة ال�سالمي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعي يف حدود ما اآل للورثة من تركة املرحوم/
ح�سن عبداهلل الع�سب - مبلغا مقداره/40.181.323.00 درهم والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 12% �سنويا من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعي يف حدود ما اآل للورثة من تركة املرحوم/
ح�سن عبداهلل الع�سب - الجرة املتغرية امل�ستحقة اعتبارا من 2022/4/27 وحتدد مبوؤ�سر اليبور لفرتة �سنة واحدة 
اي��ام فرتة الجارة  ايجاريه وم�سروبة يف عدد  اية فرتة  القائمة يف  الثابتة  ادن��ى 5% م�سروبا يف الج��رة  + 3% بحد 
ن�سبة 1% �سهريا من  ي��وؤدوا للمدعي  بان  املدعي عليهم  بالزام  الثابتة  �سداد الج��رة  ومق�سومة على 360 وحتى متام 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليهم  املدعي  بالزام  ال�سداد  متام  وحتى   2021/2/1 من  اعتبارا  املتاأخرة  الج��رة 
التقا�سي عن بعد لذا  ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  املوافق 2022/8/17  املحاماة. وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4300/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1.378.542.58( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

والفائدة 12% من اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام �سم ملف النزاع رقم 147/2021 تعيني خربة جتاري . 
املدعي:اك�سيلرييتد لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - اوفي�ض كورت - مكتب 212 - رقم مكاين:3032193098
وميثله:ح�سن عبدالرحمن ح�سن عبداهلل

املطلوب اإعالنهما :  1- دونريت لالعمال الكهروميكانيكية ���ض.ذ.م.م 2- اأ�سوار دبي للمقاولت ���ض.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي 
عليهما 

ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ب��ت��اري��خ:2022/1/25 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�سوع 
بالن�سبة  الدعوى  قبول  والثالثة/اول:بعدم  الثانية  عليهما  املدعي  بالزام  ����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  اك�سيلرييتد 
للمدعي عليها الوىل لرفعها على غري ذي �سفة - ثانيا:بالزام املدعي عليها الثانية بان توؤدي للمدعية مبلغ )508.225.93( 
درهم خم�سمائة وثمانية الف ومائتني وخم�سة وع�سرون درهم وثالثة وت�سعون فل�ض والفائدة القانونية 5% �سنويا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية يف:2021/10/31 وحتى ال�سداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليها الثالثة بان توؤدي للمدعية مبلغ )617.465.2( 
املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %5 القانونية  والفائدة  وفل�سني  دره��م  و�ستون  وخم�سة  واربعمائة  ال��ف  ع�سر  و�سبعة  �ستمائة  دره��م 
الف  وامل�ساريف ومبلغ  بالر�سوم  والثالثة  الثانية  املدعي عليهما  رابعا:بالزام   - التام  ال�سداد  الق�سائية يف 2021/10/31 وحتى 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70408 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:961/2014/100 احوال نف�س م�سلمني 

املنظورة يف:دائرة ال�سرة احوال نف�ض الرابعة رقم 74
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة اولد �ساملة وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة 

واجرة حا�سنة واجرة خادمة والر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:�ساره �سامي احمد غزاله

عنوانه:المارات - امارة دبي - مدينة دبي - ابوهيل - ديره
املطلوب اإعالنه :  1- عبدالعزيز �سالح عبدالعزيز هندي  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2015/4/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �ساره 
�سامي احمد غزاله بحكمت ا املحكمة مبثابة احل�سوري 1- بتطليق املدعية �ساره �سامي احمد غزالة على املدعي عليه عبدالعزيز 
من  اعتبارا  عدتها  اح�ساء  وعليها  �سداقها  موؤخر  لثلث  املدعية  ا�ستحقاق  عدم  لل�سرر  بائنة  طلقة  هندي  عبدالعزيز  �سالح 
�سريورة حكم التطليق باتا 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )10( الف درهم موؤخر �سداقها وذلك اعتبارا من 
تاريخ �سريورة حكم التطليق باتا 3- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )3000( درهم نفقة �سكنى عدة مرة واحدة وذلك 
اعتبارا من تاريخ �سريورة حكم التطليق باتا وحتى خروجها من عدتها �سرعا 4- اثبات ح�سانة املدعية لبنتها كادى 5- الزام 
العالج  وامل�سرب وم�ساريف  املاأكل  �ساملة  كادى  بنوة لبنتها  نفقة  �سهريا  درهم  للمدعية مبلغ )1000(  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه 
اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2014/7/24 6- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 500 درهم �سهريا 
اجرة ح�سانة وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء عدتها �سرعا 7- الزام املدعي عليه بامل�سروفات ورف�ست عدا ذلك من طلبات ، حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

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

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002631 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فارغي�ض �سارلينغ - جمهول حمل الإقامة 
باللغتني العربية والجنليزية .

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
5 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/9  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6666/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/3488 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )246475.05( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة م�سانع ال�سباغ الوطنية املحدودة

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية الثالثة ع�سر - �سارع �سارع ال�سيخ حممد بن 
زايد - مبنى جممع م�سانع نا�سيونال دوار نا�سونال

املطلوب اإعالنه : 1- ملتى لينك للمقاولت �ض.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن حق منفعة ار�ض 
يف منطقة �سيح �سعيب 4 رقم الر�ض 271 وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:�سيف عبيد علي �سيف املراماه - اجلن�سية المارات 
100% وذلك اىل ال�سيد/�سعود  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
عبداهلل ح�سن علي الزرعوين - اجلن�سية المارات يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة الركن 
برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  ال�سيارات(  ل�سيانة  امللكي 

رقم 778022 - تعديالت اخرى:ليوجد
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض   
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:حممد عبداهلل يو�سف اليا�سي - اجلن�سية المارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/حارث 
حممد عبداهلل يو�سف اليا�سي - اجلن�سية المارات يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا زهرة 
ال�سو�سن( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم 211561 

- تعديالت اخرى ليوجد
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض   
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:كيدي�ست بريتا �سيموري - اجلن�سية اثيوبيا ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/بيالتو تايني 
�سيبيتا - اجلن�سية اثيوبيا ، يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا ال�ساحل الثيوبي( ال�سادرة 

من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم 718927
 تعديالت اخرى ليوجد

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

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اأكرب عبا�س ح�سيني
اأداء امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003783/ 

اإىل املحكوم عليه : اأكرب عبا�ض ح�سيني
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:ال�سيخ 
خالد بن في�سل بن �سلطان بن �سامل القا�سمي  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 
الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف  ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع 

:35549.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - راجا ر�سوان �سبري احمد
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004821/ 

اإىل املحكوم عليه : راجا ر�سوان �سبري احمد
املنفذ:علي  املدعي  املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر احلكم  انه  حيث 
حممد حجي القبي�سي - اجلن�سية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�سية امل�سار اليها 
اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم 

وامل�ساريف :26584.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6581/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة ارقام )000041 و 000042( وال�سادر عن بنك المارات 
ال�سالمي بقيمة )25000( درهم .

طالب التنفيذ : با�سم الطوبجي
عنوانه:المارات - امارة دبي - جمريا 1 - �سارع 26C - فيال رقم 64 - خلف مدر�سة اجلمريا للباكلوريا 

- هاتف:0509400994 - رقم مكاين:2462490363
املطلوب اإعالنه : 1- طارق زياد بوكروم - �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)25105( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

MOJAU_2022- 0081828 رقم املعاملة
تنازل/وبيع

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:داني�ض احمد كبري احمد - اجلن�سية الهند - يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:داني�ض ر�سول واري�ض 
ر�سول - اجلن�سية الهند يف الرخ�سة امل�سماه )عبق النباعة ملقاولت تركيب وحدات التكيف( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  رقم:765254  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 
النباعة  )عبق  من  التجاري  ال�سم  تغيري  اخرى:مت  تعديالت   - بال�سارقة  القت�سادية 

ملقاولت تركيب وحدات التكيف( اىل )تاج الريحان ملقاولت تركيب وحدات التكيف(.
 وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك 

عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70626
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العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002054 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هيماين نارايان راجوين - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد  او  ( �سخ�سيا   8 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/9  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002427 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبد اهلل هالل ال�سيد احمد - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد  او  ( �سخ�سيا   8 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/11  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002414 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد طاهر بابكر - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد  او  ( �سخ�سيا   8 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/11  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002413 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبد اهلل هالل ال�سيد احمد - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد  او  ( �سخ�سيا   6 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/11  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

اأداء   اأمر   AJCFICICPL2022 /0000289 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه: -الفا بال�ض للخدمات الهند�سية ذ.م.م بهارات كومار كانتى لل زيلكا 

كومار كانتى لل زيلكا - هندي اجلن�سية  
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2022/1/21 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اعاله للمدعي:خدمات تريني امليكانيكية �ض.ذ.م.م
بالتايل:نامر بالزام ال�سركة املعرو�ض �سدها الوىل بان توؤدي لل�سركة الطالبة مبلغا 
الفائدة  عن  ف�سال  درهما  وخم�سون  وخم�سمائة  الفا  واربعون  و�ستة  )مائة  وقدره 
انذار  اعالن  تاريخ  من  بدء  �سنويا   7% بواقع  املبلغ  هذا  على  امل�ستحقة  القانونية 
وبرف�ض  وامل�سروفات  بالر�سوم  الزامها  مع  الوفاء  متام  وحتى  لها  بالوفاء  التكليف 
الطلب بالن�سبة اىل املعرو�ض �سده الثاين - حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ.  
املحكمة البتدائية املدنيه

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم  194/2018/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن حق املنفعة قائم على قطعة الر�ض رقم 32 رقم البلدية 533-8055 
منطقة �سيح �سعيب 4- واملباين القائمة عليها .

طالب التنفيذ:بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع - واخرون 
عنوانه :المارات - امارة ام القيوين - ام القيوين - احلزام الخ�سر - �سارع �سارع امللك في�سل - مبنى بنك ام القيوين الوطني

املطلوب اإعالنه : طرواده لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة �ض.ذ.م.م 
عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - دبي - جبل علي ال�سناعية - �سارع �سيح �سعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �سارع المارات - رقم 
info@tcttransport.com - 0503090600 - القطعة 8055-533 - م�ستودع رقم 1 ملك مدينة دبي ال�سناعية

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
الر�ض  رقم   - مربع  7856.29 مرت  امل�ساحة   -  4 �سعيب  �سيح  املنطقة   - بتاريخ:2056/8/30  ينتهي  منفعة  :حق  املمتلكات 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،  - درهم  التقييم:8000000   -  533-8055 البلدية  رقم   -  32

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم  194/2018/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن حق املنفعة قائم على قطعة الر�ض رقم 32 رقم البلدية 533-8055 
منطقة �سيح �سعيب 4- واملباين القائمة عليها .

طالب التنفيذ:بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع - واخرون 
عنوانه :المارات - امارة ام القيوين - ام القيوين - احلزام الخ�سر - �سارع �سارع امللك في�سل - مبنى بنك ام القيوين الوطني

املطلوب اإعالنه : طرواده لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة �ض.ذ.م.م 
عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - دبي - جبل علي ال�سناعية - �سارع �سيح �سعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �سارع المارات - رقم 
info@tcttransport.com - 0503090600 - القطعة 8055-533 - م�ستودع رقم 1 ملك مدينة دبي ال�سناعية

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
الر�ض  رقم   - مربع  7856.29 مرت  امل�ساحة   -  4 �سعيب  �سيح  املنطقة   - بتاريخ:2056/8/30  ينتهي  منفعة  :حق  املمتلكات 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،  - درهم  التقييم:8000000   -  533-8055 البلدية  رقم   -  32

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده

يف الدعوى رقم  194/2018/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن حق املنفعة قائم على قطعة الر�ض رقم 32 رقم البلدية 533-8055 
منطقة �سيح �سعيب 4- واملباين القائمة عليها .

طالب التنفيذ:بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع - واخرون 
عنوانه :المارات - امارة ام القيوين - ام القيوين - احلزام الخ�سر - �سارع �سارع امللك في�سل - مبنى بنك ام القيوين الوطني

املطلوب اإعالنه : طرواده لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة �ض.ذ.م.م 
عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - دبي - جبل علي ال�سناعية - �سارع �سيح �سعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �سارع المارات - رقم 
info@tcttransport.com - 0503090600 - القطعة 8055-533 - م�ستودع رقم 1 ملك مدينة دبي ال�سناعية

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
الر�ض  رقم   - مربع  7856.29 مرت  امل�ساحة   -  4 �سعيب  �سيح  املنطقة   - بتاريخ:2056/8/30  ينتهي  منفعة  :حق  املمتلكات 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،  - درهم  التقييم:8000000   -  533-8055 البلدية  رقم   -  32

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:88/2022/39 جتاري م�سارف كلي 
املنظورة يف:دائرة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )12.723.645.78( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب 

بال كفالة. 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى زمرده - الطابق اخلام�ض 
- خمترب دبي املركزي

املطلوب اإعالنه:  1- حمي الدين عبدالرحمن   -  �سفته : مدعي عليه 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
)12.723.645.78( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/8/16  
ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 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 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1466/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم 404

وقدره  مببلغ  بينهم  فيما  والت�سامم  بالت�سامن  املدخلني  واخل�سوم  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
)33.070.00( درهم ثالثة وثالثون الف و�سبعون درهم اماراتي والزامهما بالفوائد القانونية بقيمة 9% من اريخ املطالبة 

الق�سائية وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:طوكيو مارين اند نيت�سيدو فاير ان�سوران�ض كومباين ليمتد - فرع دبي

عنوانه:المارات العربية املتحدة امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى �سنجل بيزن�ض تاور الطابق الثالث - مكتب 
302 و 305 بالقرب من المارات للعطالت - وميثله:رايه �سامل �سهيل عوي�سان العامري

املطلوب اإعالنه:  1- ار ايه ان كيه انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م   -  �سفته : مدعي عليه 
بالت�سامن  املدخلني  واخل�سوم  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�سوع 
والت�سامم فيما بينهم مببلغ وقدره )33.070.00( درهم ثالثة وثالثون الف و�سبعون درهم اماراتي والزامهما بالفوائد 
القانونية بقيمة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة - وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/8/16  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا 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    
العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 70533

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:754/2022/100 احوال نف�س م�سلمني 

املنظورة يف:دائرة ال�سرة احوال نف�ض الثانية رقم 72
مو�سوع الدعوى : طالق للخلع. 

املدعي:زينه جالل عبد املجيد ال�سيخلي
عنوانه:المارات - امارة دبي - مدينة دبي العالم - بناية 8 - مكتب بالرينا

املطلوب اإعالنه:  1- عقيل عبداجلبار �سهر   -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإع��الن :  قد اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها طالق للخلع - وح��ددت لها 
التقا�سي عن  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة  املوافق  2022/8/18   جل�سة يوم اخلمي�ض  
اأو  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا  القرهود  ال�سخ�سية يف منطقة  الح��وال  مبنى  بعد يف 
من ميثلك قانونيا 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    
70021 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  380/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:259/2019 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )700088( درهم �سامال 

للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ:�سبحى عبدالكرمي كل�ض 

- رقم  �سنرت معي�سم  �سيتى  بالقرب من   -  1005 �سقة رقم   - �سايد  برج ليك   - اأ  املجموعة   -  393 الثنية اخلام�سة   - دبي  :ام��ارة  عنوانه 
مكاين:1214673550 - وميثله:حممد عبداهلل العبيديل

املطلوب اإعالنه : �سركة ات�ض ايه بي للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م 
عنوانه :امارة دبي - ديرة - بور�سعيد 129 - �سارع رقم 29A - بناية بنزن�ض افينيو - مكتب رقم 815 - خلف معر�ض ني�سان لل�سيارات - 

saad@habn.ae - 0501173002 - 3248594620:بالقرب من هيئة المارات للموا�سفات واملقايي�ض - مكاين
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  05:00:00م ويف اليام  ال�ساعة   2022/8/24 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
�سخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأي��ام  وامل�ساريف خالل ع�سرة  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  الإج���راءات 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :نوع العقار وحدة عقارية حتت الن�ساء - املنطقة احلبية 
40.72 مرت مربع - التقييم  101 - امل�ساحة  9 - ا�سم املبنى THE WIND TOWER ll -  رقم العقار  اخلام�سة- رقم الر���ض 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،  - عطاء  لعلى  يباع  درهم   551892.06

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ��سيا كونيكت لد�رة �مل�ساريع �ص.ذ.م.م 
 - ال مكتوم  را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن  �سمو  : مكتب طابق ميزانني ملك  العنوان 
رقم    ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة   : القانوين  ال�سكل    B ا�ستدامة   - الكرامة   - بردبي 
الرخ�سة : 840639 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1426862 مبوجب هذا تعلن دائرة 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة 
2022/8/8 واملوثق لدى كاتب  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  اأعاله  املذكورة 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
304 ملك  عبد�لعزيز حمزة ملر�جعة �حل�سابات العنوان : مكتب رقم  امل�سفي املعني 
1 - هاتف :   فاك�ض :  ، م�سطحباً معه كافة  �سعيد �سهيل �سعيد الكتبي - املركز التجاري 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : عبد�لعزيز حمزة ملر�جعة �حل�سابات 
هاتف   -  1 التجاري  املركز   - الكتبي  �سعيد  �سهيل  �سعيد  ملك   304 رق��م  : مكتب  العنوان 

:   فاك�ض :   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية ��سيا كونيكت لد�رة �مل�ساريع �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/8/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/8 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2318/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )00009( بقيمة 20915 درهم .
طالب التنفيذ : ماهي�ض كومار جيان �ساند

عنوانه:امارة دبي - منطقة الق�سي�ض الثانية - �سارع النهدة - بناية بن ثاين - طابق امليزانني - مكتب 
رقم M2 - M4 - بالقرب من الطوار �سنرت - بجانب م�سرف المارات ال�سالمي يعمل مدير و�سريك 

يف �سركة - جبل ال�سم�ض للتجارة �ض.ذ.م.م
املطلوب اإعالنه : 1- ارجن �ساراندا�ض خاترى - �سفته : طالب التنفيذ

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)20000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : ت�سينغ �ك�سني خلدمات �لت�سميم ذ.م.م      
 - اوبتيما  انديقو   - دب��ي   - العاملية  املدينة   : العنوان   825896  : الرخ�سة  رق��م 
ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة - رقم القيد بال�سجل التجاري :   504
تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي بانها ب�سدد الغاء الرتخي�ض   1391750
اخلا�ض بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. 
وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي من خالل 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae اللكرتوين   الربيد 
الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ  امل�ستندات والوراق  مرفقا معه كافة 

ن�سر هذا العالن.
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  4162/2021/207 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

درهم  وق��دره )4.525.907(  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   - نزاع جتاري   433/2021 رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ:احمد �سعيد علي الكندي 
عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - القرهود - دي��ره - دبي - مبنى بناية بن خديا �سنرت - �سقة مكتب رقم 304 بجانب فندق يل مرييديان - 

وميثله:عبداهلل خلفان حممد خلفان املدحاين
املطلوب اإعالنه : دمنيكو باترونو 

B  �سقة مكتب رقم  التجاري - دبي - �سارع �سارع الب��راج - مبنى برج امباير هايت�ض بلوك  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه :الم���ارات - 
2FB04  -  0508529530  -  domenico.partruno@medisky.me.com

مو�سوع الإعالن :املنفذ �سده:كو�سيمو باترونو
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :وحدة عقارية - الر�ض رقم 903 - مبنطقة الثنية اخلام�سة - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سوي�ض تاور - رقم الوحدة 

401 - رقم البلدية 6067-393 - امل�ساحة 176.97 مرت مربع - التقييم 1.593.245.51 - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده
يف التنفيذ رقم  4162/2021/207 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
درهم  وق��دره )4.525.907(  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   - نزاع جتاري   433/2021 رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ:احمد �سعيد علي الكندي 

304 بجانب فندق يل مرييديان -  عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - القرهود - دي��ره - دبي - مبنى بناية بن خديا �سنرت - �سقة مكتب رقم 
وميثله:عبداهلل خلفان حممد خلفان املدحاين

املطلوب اإعالنه : دمنيكو باترونو 
B  �سقة مكتب رقم  التجاري - دبي - �سارع �سارع الب��راج - مبنى برج امباير هايت�ض بلوك  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه :الم���ارات - 

2FB04  -  0508529530  -  domenico.partruno@medisky.me.com
مو�سوع الإعالن :املنفذ �سده:كو�سيمو باترونو

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :وحدة عقارية - الر�ض رقم 903 - مبنطقة الثنية اخلام�سة - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سوي�ض تاور - رقم الوحدة 

401 - رقم البلدية 6067-393 - امل�ساحة 176.97 مرت مربع - التقييم 1.593.245.51 - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 

الدعوى رقم 7/2022 جتاري كلي
العال  ال��ف��ت��اح عبد  امل��دع��ي/حم��م��ود عبد  امل��رف��وع��ة م��ن قبل  ل��دى حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة 

ال�سمنودي - بوكالة/امليدور للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
حرقو�ض  والثاين/علي  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  زون  الوىل/داي��رك��ت  عليهم  املدعي  �سد 
ن�سيب حممد الفال�سي والثالث/حممد عبداملنعم خطاب �سامل والرابع/احمد حممد عبد 
املنعم خطاب �سامل - املدعي عليهم مدعوين او بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة وذلك 
وفقا ملا يلي:تاريخ الجتماع يوم الثنني املوافق:2022/8/22 ال�ساعة 2:00 ظهرا عرب تطبيق 

زوم ورابط الجتماع.

�خلبري �حل�سابي
عو�ص �لعبد علي �لعامري
للتو��سل:0566666533
awad-alameri@hotmail.com:لريد �للكرتوين�

اإعالن بالن�سر حل�سور اجتماع اخلربة

70197

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بالن�سر 

 4395/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- يونيفر�سال فولتا�ض ذ.م.م - فرع دبي - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة امل�ساريع العامة للمقاولت والكهربائية جيكو
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
)197.644.48( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
 اخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0055765
املخطر:علي حممد حجي القبي�سي اماراتي اجلن�سية

 MOJAU-2022-00563675 وميثله بالوكالة:هند عبدالكرمي حممد جنم م�سريه اجلن�سية مبوجب وكالة رقم
وحتمل هوية رقم:784197894382080 - العنوان المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - ابو�سغارة - مقابل 

حديقة ابو �سغارة - بناية املزيونة - مكتب القبي�سي للعقارات - الهاتف:971523210010
املخطر اليه:نور الدين بلو�سيف اجلن�سية/اجلزائر

العنوان:ال�سارقة الند القا�سمية بناية القبي�سي رقم 13 �سقة رقم 1906 - الهاتف 97150870490
قيمة املطالبة 7600 درهم

قد �سبق وحرر املخطر اليه �سيكات للمخطر مببلغ 7600 درهم مو�سوع ال�سيكات املحرر من قبل املدعي عليه 
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املدعي ل�سرف ال�سيكات ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف 
قابل لل�سحب وبياناتهم كالتايل:ال�سيك رقم 000004 مببلغ 3800 درهم ثالثة الف وثمامنائة درهم بتاريخ 

ا�ستحقاق 2021/7/30 واملح�سوب على بنك ابوظبي التجاري
 2021/9/30 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم  وثمامنائة  الف  ثالثة  درهم   3800 مببلغ   000005 رقم  ال�سيك 

واملح�سوب على بنك ابوظبي التجاري
وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء مببلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن 

دون جدوى 
لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر 

لتخاذ الجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
 اخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0068664
املخطر:علي حجي القبي�سي  - اماراتي اجلن�سية

-2022-00563675 رقم  وكالة  مبوجب  اجلن�سية  م�سريه  جنم  حممد  عبدالكرمي  بالوكالة:هند  وميثله 
MOJAU وحتمل هوية رقم:784197894382080 - رقم الهاتف:971523210010 - العنوان المارات 

العربية املتحدة - ال�سارقة - ابو�سغارة - مقابل حديقة ابو �سغارة - بناية املزيونة - مكتب القبي�سي للعقارات 
املخطر اليه:بارابوراث مانوج لك�سمان

العنوان:ال�سارقة  ابو �سغارة بناية القبي�سي 474 �سقة رقم 1108 - رقم الهاتف:971554742068
قيمة املطالبة 19500 درهم

قد �سبق وحرر املخطر اليه �سيكات ل�سالح املخطر مببلغ 19500 الف درهم مو�سوع ال�سيكات املحرر من املدعي عليه 
كايف  ر�سيد  وجود  لعدم  �سرف  دون  ارتد  انه  ال  ال�سيكات  ل�سرف  املدعي  توجه  ال�سيكات  ا�ستحقاق  تاريخ  يف  انه  حيث 
ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم  وخم�سمائة  الف  �ستة  درهم   6500 مببلغ   026 رقم  كالتايل:ال�سيك  وبياناتهم  لل�سحب  قابل 

ال�سالمي المارات  بنك  على  واملح�سوب   2021/7/30
على  واملح�سوب   2021/7/30 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم  وخم�سمائة  الف  �ستة  درهم   6500 مببلغ   027 رقم  ال�سيك 

بنك المارات ال�سالمي
على  واملح�سوب   2022/1/30 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم  وخم�سمائة  الف  �ستة  درهم   6500 مببلغ   028 رقم  ال�سيك 

بنك المارات ال�سالمي
وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء مببلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى 
- لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ 

الجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
 اخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/00555766
املخطر:علي حممد حجي القبي�سي  - اماراتي اجلن�سية

هوية  وحتمل   MOJAU-2022-00563675 رقم  وكالة  مبوجب  اجلن�سية  م�سريه  جنم  حممد  عبدالكرمي  بالوكالة:هند  وميثله 
رقم:784197894382080  - العنوان المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - ابو�سغارة - مقابل حديقة ابو �سغارة - بناية املزيونة - 

مكتب القبي�سي للعقارات - الهاتف:971523210010
املخطر اليه:حممد ندمي �سوكت علي - اجلن�سية باك�ستان

العنوان:ال�سارقة  القا�سمية بناية القبي�سي - رقم 98 - �سقة رقم 801 - الهاتف:971563215552
قيمة املطالبة 15500 درهم

قد �سبق وحرر املخطر اليه �سيكات للمخطر مببلغ 15500 درهم مو�سوع ال�سيكات املحرر من قبل املدعي عليه حيث انه يف تاريخ ا�ستحقاق 
ال�سيكات توجه املدعي ل�سرف ال�سيكات ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبياناتهم كالتايل:ال�سيك رقم 264165 

مببلغ 3100 درهم ثالثة الف ومائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/10/25 واملح�سوب على بنك ابوظبي الول
ال�سيك رقم 264164 مببلغ 3100 درهم ثالثة الف ومائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/8/25 واملح�سوب على بنك ابوظبي الول
ال�سيك رقم 264163 مببلغ 3100 درهم ثالثة الف ومائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/6/25 واملح�سوب على بنك ابوظبي الول
ال�سيك رقم 264162 مببلغ 3100 درهم ثالثة الف ومائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/4/25 واملح�سوب على بنك ابوظبي الول
ال�سيك رقم 264161 مببلغ 3100 درهم ثالثة الف ومائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/2/25 واملح�سوب على بنك ابوظبي الول

الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى - لذلك فاننا  ا�ستحقاقه واملطالبة  تاريخ  بالوفاء مببلغ رغم م�سي  املدعي عليه مل يقوم  ان  وحيث 
نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الجراءات القانونية واطلب من 

ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13618 بتاريخ 2022/8/12 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:52/2022/470 نزاع عقاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�سر رقم 765

مو�سوع املنازعة :1- الت�سريح بقيد الدعوى واعالن املدعي عليه ا�سول 2- ف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املربمة 
بني املدعية واملدعي عليه املوؤرخة يف 2017/10/30 للوحدة العقارية مب�سروع بلووم تاورز - قرية اجلمريا �سريكل 
- رقم C-1411 - مب�ساحة اجمالية 34.15م2 مع موقف �سيارات خم�س�ض مببلغ وقدره 368.280 درهم 3- الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )200.000( درهم تعوي�ض جابر لل�سرر املادي والدبي ا�ستنادا للم�سوؤولية 
التق�سريية 4- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 40% من قيمة ال�سراء وفقا لل�سروط اجلزائي يف البند رقم 10 
فقرة 2 من العقد املربم 5- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية الفائدة التفاقية بن�سبة 1% �سهريا تدفع ب�سفة 
يومية على ان تكون مركبة �سهريا 6- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من 
تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام 7- �سمول احلكم للمدعية بالنفاذ املعجل طليقا من الكفالة 8- الزام املدعي 

عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ور�سوم ترجمة امل�ستندات  . 
املتنازع:بلوم هايت�ض العقارية �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - مبنى النيادي - �سقة 11 �سقة 1103 - تقاطع �سارع دملا 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد عبدالرحمن حممد احمد  -  �سفته : متنازع �سده 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها 1- الت�سريح بقيد الدعوى واع��الن املدعي عليه ا�سول  مو�سوع الإع��الن :  قد 
العقارية  للوحدة   2017/10/30 يف  امل��وؤرخ��ة  عليه  وامل��دع��ي  املدعية  بني  املربمة  وال�سراء  البيع  اتفاقية  ف�سخ   -2
مب�سروع بلووم تاورز - قرية اجلمريا �سريكل - رقم C-1411 - مب�ساحة اجمالية 34.15م2 مع موقف �سيارات 
خم�س�ض مببلغ وقدره 368.280 درهم 3- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )200.000( درهم تعوي�ض 
جابر لل�سرر املادي والدبي ا�ستنادا للم�سوؤولية التق�سريية 4- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 40% من قيمة 
ال�سراء وفقا لل�سروط اجلزائي يف البند رقم 10 فقرة 2 من العقد املربم 5- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
الفائدة التفاقية بن�سبة 1% �سهريا تدفع ب�سفة يومية على ان تكون مركبة �سهريا 6- الزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام 7- �سمول احلكم للمدعية 
بالنفاذ املعجل طليقا من الكفالة 8- الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ور�سوم ترجمة 
امل��واف��ق:2022/8/16 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد  امل�ستندات- وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 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    



ثقافة وفن�ن
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العربية  للغة  اأب��و ظبي  �سدر حديثاً عن مركز 
رواي��ة / اأبوظبي  وال�سياحة-  الثقافة  دائ��رة  يف 

اخل��وف من �سيء ما/ للروائي الإم��ارات��ي علي 
اأبو الري�ض.

عاي�سه  م��ه��ّم��اً  نف�سياً  ج��ان��ب��اً  ال��رواي��ة  وت��ت��ن��اول 
وباء  ان��ت�����س��ار  م���ن  الأوىل  ال���ف���رتة  يف  امل��ج��ت��م��ع 

ك���ورون���ا، وح���ال���ة ال���رع���ب وامل���خ���اوف والأف���ك���ار 
وا�ستحالة  ال���ع���امل  ن��ه��اي��ة  ح����ول  ال�������س���وداوي���ة 
م�ستقبل  ت��ه��دد  ال��ت��ي  اجلائحة  على  ال�سيطرة 

الب�سرية.
وت����دور اأح����داث ال���رواي���ة يف اإح����دى ق���رى دولة 
بطل  ُي�ساب  حيث  املتحدة؛  العربية  الإم���ارات 

الرواية /في�سل/ بفايرو�ض كورونا وُي�سفى منه، 
لكنه ل ُي�سفى من اخلوف الذي خلفته التجربة 
يف داخله، حتى �سار يف خ�سام مع الواقع وكلما 
له  ت���راءت  الطبيعية  حياته  اإىل  ب��ال��ع��ودة  ف��ّك��ر 
�سورة ال�سرير الأبي�ض و�سبح املوت الذي يحّف 
العامل لي�سبح اأ�سري قيوٍد وهمية �سنعها لنف�سه 

بنف�سه، ويعي�ض حتت �سلطة نوازع ذاتية ترغمه 
على ال�سقوط يف وحل الأفكار الأليمة، فيتحّول 
قبل  عليه  ك��ان  عما  خمتلف  اآخ���ر  �سخ�ض  اإىل 

املر�ض.
ي��ح��دث �سرخاً يف ج���دار العالقة  ال���ذي   الأم���ر 
بينه وبني حبيبته /�سيخة/، وهذا ما �سيكون له 

الأثر البالغ يف نف�ض �سيخة التي تعاين عذابات 
كبرية وتعد الأيام والليايل بانتظار �سفاء في�سل 

ليطلب يدها من اأبيها.
ول تخلو الرواية من ت�سوير للمجتمع القروي 
املا�سي  ب���ني  وع����ادات����ه  وع���الق���ات���ه  الإم�����ارات�����ي 
واحل��ا���س��ر م��ن خ���الل ال��ذك��ري��ات ال��ت��ي مت��ر يف 

ب���ال ف��ي�����س��ل و���س��ي��خ��ة ع���ن ط��ف��ول��ت��ه��م��ا واحلب 
وبهذه  ال�����س��غ��ر.  م��ن��ذ  ال���ذي جمعهما  ال����ربيء 
الري�ض  اأب��و  علي  املبدع  الكاتب  ي�سيف  الرواية 
الروائي  م�سروعه  على  ج��دي��داً  اإب��داع��ي��اً  عماًل 
الذي بداأه منذ عقود وجتاوزت اأعماله الروائية 

ع�سرين عماًل.

مركز اأبوظبي للغة العربية 
ي�صدر »اخلوف من �صيء ما« 

للكاتب علي اأبو الري�ش

•• دبي-الفجر: 

للثقافة”  “دبي  دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة  اأك��م��ل��ت 
الإن�سانية  املجتمعية  مبادرتها  ف�سول  من  جديداً  ف�ساًل 

“اأبطال ال�سيف”
م���ن م��وظ��ف��ي اخلدمات  ع���ام���اًل   50 ا���س��ت��ه��دف��ت  ال��ت��ي   
الأ���س��ا���س��ي��ة يف ح��ي ال��ف��ه��ي��دي ال��ت��اري��خ��ي ال��ذي��ن ي����وؤدون 
اأعمالهم يف املواقع اخلارجية، ما ي�سطرهم اإىل التعامل 
مع حرارة ال�سيف، وذلك تقديراً جلهودهم واإ�سهاماتهم 

الثمينة يف خدمة املجتمع.  
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار التزام “دبي للثقافة” بتعزيز 
جميع  بني  التطوع  وثقافة  الجتماعية  امل�سوؤولية  ح�ض 
اأفراد اأ�سرتها، وتر�سيخ قيم التوا�سل الإن�ساين بني اأفراد 
املجتمع. ومت تنفيذها يوم الأربعاء 10 اأغ�سط�ض اجلاري، 
حيث قام فريق من موظفي الهيئة بالتطوع لتوزيع عبوات 
عمال  على  ال�سم�سية  واملظالت  الباردة  وامل�سروبات  املياه 
كعمال  التاريخي،  الفهيدي  حي  يف  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات 
النظافة وحّرا�ض الأمن وغريهم من املهن امل�سابهة، �سعياً 
نحو التخفيف من وطاأة حرارة ال�سيف عليهم، واإنعا�سهم 

وبث البهجة يف نفو�سهم. 
“اأبطال  م��ب��ادرة  م��دي��ر  بالهو�ض  ع��ب��داهلل  ليلى  واأ����س���ارت 
من  �سعت  الهيئة  اأن  اإىل  للثقافة”،  “دبي  يف  ال�سيف” 
خالل هذه املبادرة اإىل تكرمي “اأبطال ال�سيف” يف احلي 

التاريخي، 
ونقل م�ساعر التقدير لهم على ما يقدمونه من خدمات، 
الإمارة،  يف  والبناء  التطوير  م�سرية  يف  �سركاء  بو�سفهم 
واملجتمعية  الثقافية  م�سوؤوليتها  م��ن  ذل��ك  يف  منطلقًة 
جمتمع  يف  املجتمعي  وال��ت��الح��م  التما�سك  تعزيز  جت��اه 

الإمارات.
واأ�سافت: “نوؤكد من خالل مثل هذه املبادرات على مكانة 
�سرائح  �ستى  ب��ني  الإي��ج��اب��ي  للتعاي�ض  كموطن  الإم����ارة 
املجتمع من خمتلف اجلن�سيات والثقافات، ونلهم اجلميع 
اإبراز القيم احل�سارية ملجتمعنا. ومن �ساأن  للم�ساركة يف 
هذه اللفتة الإن�سانية اأن ت�سهم يف ر�سم الب�سمة على �سفاه 
العمال وحتفيزهم على زيادة العطاء والإنتاج، كجزء من 

جهودنا لرد اجلميل على عطاءاتهم«.
من  الأوىل  املرحلة  اأطلقت  ق��د  للثقافة”  “دبي  وك��ان��ت 

حملة “اأبطال ال�سيف” يف يوليو 2019، بهدف تكرمي 
موظفي اخلدمات الأ�سا�سية يف الهيئة وحي دبي للت�سميم 

عرب توزيع زجاجات مياه باردة عليهم حتمل ر�سائل �سكر 
نوفمرب  يف  الثانية  امل��رح��ل��ة  تلتها  الهيئة؛  موظفي  م��ن 

متّثلت  اإبداعية  فكرة  على  قامت  والتي  نف�سه،  العام  من 
وتوزيعها  البارد  امل��اء  ثالجات  على  فنية  لوحات  ر�سم  يف 

دبي  بالعمال يف منطقة  ال�سكنية اخلا�سة  املجمعات  على 
ال�سناعية مع تزويدهم مباء باردة جماناً.

يف ف�سل جديد من ف�سول مبادرتها �ملجتمعية �لإن�سانية

»دبي للثقافة« تنع�ش »اأبطال ال�صيف« يف حي الفهيدي 

•• دبي-الفجر:

من  متكاملة  منظومة  حتقيق  على  حر�سها  اإط��ار  يف 
ودعم  وعاملياً  واإقليميا  حملياً  املوؤ�س�سات  مع  التعاون 
حممد  مكتبة  ا�ستقبلت  روؤي��ت��ه��ا،  وحتقيق  �سيا�ستها 
ب��ن را���س��د، ام�����ض الأرب���ع���اء، وف����ًدا م��ن هيئة الوثائق 
واملحفوظات الوطنية يف �سلطنة عمان، لالطالع على 
والتوثيق  املكتبات  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  املكتبة  جت��رب��ة 
واجلوانب  التقنية  البنية  جانب  اىل  الوثائق  واإدارة 
الفنية يف مبنى املكتبة، اإىل جانب بحث الطرفان �سبل 

تعزيز التعاون امل�ستقبلي يف جمالت العمل املختلفة.
وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال���وف���د، ال���دك���ت���ور حم��م��د �سامل 

حممد  مكتبة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  املزروعى، 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني باملكتبة. 
و�سم وفد هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية، �سعادة 
ال��دك��ت��ور ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����س��وي��اين، رئ��ي�����ض هيئة 
بن  مو�سى  والدكتور  الوطنية،  واملحفوظات  الوثائق 
الوطنية  املكتبة  امل�سرف على م�سروع  املفرجي،  نا�سر 
العجمي،  عبدالرحيم  بن  �سبري  والدكتور  عمان،  يف 
امل�سرف الفني على م�سروع امل�سرح الوطني، واملهند�ض 
�سامر بن �سليمان العزري، امل�سرف الفني على م�سروع 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م���ن  ال���ث���ق���ايف، وع����دد  ع��م��ان  جم��م��ع 

واملوظفني يف القطاع الثقايف ب�سلطنة عمان.
املزروعى  حممد  الدكتور  رح��ب  اجلولة،  م�ستهل  ويف 

ال��وط��ن��ي��ة، موؤكداً  وامل��ح��ف��وظ��ات  ال��وث��ائ��ق  ب��وف��د هيئة 
التعاون  تعزيز  على  را���س��د  ب��ن  حممد  مكتبة  حر�ض 
تنه�ض  ال���ت���ي  وال���ق���ط���اع���ات  امل����ج����الت  يف  امل�������س���رتك 
وال��ث��ق��ايف وت�سهم يف احل��ف��اظ على  امل��ع��ريف  ب��ال��ق��ط��اع 
مكونات احل�سارة الإن�سانية ومن بينها قطاع الوثائق 
�ساحب  وتوجيهات  روؤي��ة  من  انطالقا  واملحفوظات، 
اآل مكتوم نائب رئي�ض  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال��دول��ة رئي�ض جمل�ض ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، 
لتعزيز مكانة دول��ة الإم���ارات عامة واإم���ارة دب��ي على 
ال�����س��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا م���رك���زاً ع��امل��ي��اً للثقافة 
وح��ا���س��ن��ة ل����الإب����داع.وق����ال »امل����زروع����ى«، »ن��ع��م��ل على 
امل��ع��ريف وال���س��ت��ف��ادة من  للتبادل  ق��ن��وات مم��ي��زة  خلق 
وا�ست�سارات  ريادية  اأفكار  وتقدمي  املمار�سات،  اأف�سل 
النه�سة  يعزز  مب��ا  املكتبات  خ��دم��ات  ع��ن  ا�ست�سرافية 
الثقافة واملعرفية على �سعيد املنطقة العربية«، م�سيفاً 
»نتطلع ملزيد من التعاون وتبادل اخلربات يف جمالت 
التوثيق التاريخي واإدارة الوثائق واملحفوظات، والتي 
ت�سكل ذاكرة ثرية توثق م�سرية النه�سة ال�ساملة التي 

ت�سهدها الأمم واحل�سارات«.
م���ن ج��ان��ب��ه، ع��ّل��ق ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح��م��د ب���ن حممد 
ال�سوياين على الزيارة قائاًل: »اإَنّ زيارة مكتبة حممد 
برنامج جولتنا اخلارجية  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  را���س��د،  ب��ن 
املعتمدة على  ال�سقيقة  ال��دول  لال�ستفادة من جت��ارب 
اأحدث التقنيات واجلوانب الفنية وال�سيا�سات املعتمدة 
والتي  الوطنية،  والأر�سفة  وامل�سارح  املكتبات  قطاع  يف 
بدروها تري روؤية وفد املكتب الفني املكلف بالإ�سراف 
على اإجناز جممع عمان الثقايف ومبنى هيئة الوثائق 

واملحفوظات الوطنية«.
واّطلع الوفد على اأف�سل املمار�سات يف جمال املكتبات 
اأروق��ة املكتبة للتعرف على  العامة خالل جولة داخل 
املكتبة  تقدمها  التي  اخلدمات  واأب��رز  املرافق  خمتلف 
املكتبة  ذخ��ائ��ر  وم��ع��ر���ض  مكتبات  م��ن  حتت�سنه  وم���ا 
امل��وؤق��ت��ة وقاعات  امل��ع��ار���ض وال��ف��ع��ال��ي��ات  وم�����س��اح��ات 
تقنيات  اأح���دث  ع��ن  ���س��رح  اإىل  ا�ستمع  كما  ل��ل��درا���س��ة، 

امل�ستخدمة يف املكتبة.
ويف نهاية اجلولة، اأ�ساد الوفد بدور مكتبة حممد بن 
را�سد الرائد، يف حفظ الوثائق والتي تعد �سواهد حية 
مل�سار التاريخ، ونتاج الفكر الإن�ساين يف جمالت العلم 
اأهمية  موؤكدين  وفروعها،  فنونها  مبختلف  واملعرفة 
تعزيز التعاون امل�ستقبلي وتبادل اخلربات يف الأر�سفة 
على  احل��ف��اظ  يدعم  مب��ا  املكتبات  واأن��ظ��م��ة  والتوثيق 
الرتاث واملوروث الثقايف وفق اأعلى املعايري واملمار�سات 

العاملية.
على  اأُن�سئت  التي  را���س��د،  بن  حممد  مكتبة  اأَنّ  يذكر، 
ق��دم مربع ما  اأك��ر من ن�سف مليون  م�ساحة تغطي 
املبنى، تعد واح��دة من  الأر���ض وم�ساحة  بني م�ساحة 
ممت  اأكر املباين املميزة يف ال�سرق الأو�سط؛ حيث �سُ
 ،X �سكل  ع��ل��ى  ال��ك��ت��ب  م�سند  وه���و  رح���ل،  �سكل  ع��ل��ى 
وامل�ستخدم يف جميع اأنحاء العامل الإ�سالمي. كما تعد 
اإحدى اأكر املكتبات تقدماً من الناحية التكنولوجية 
ومن  التقنيات،  اأح���دث  على  تعتمد  حيث  ال��ع��امل؛  يف 
بينها الذكاء ال�سطناعي )AI(، والواقع الفرتا�سي 
»الهولوجرام«،  املج�سم  وال��ت�����س��وي��ر   ،)AR( امل��ع��زز 

والروبوتات الذكية.

لبحث �آفاق �لتعاون �مل�سرتك وتبادل �خلر�ت

مكتبة حممد بن را�صد ت�صتقبل وفدًا من هيئة الوثائق
 واملحفوظات الوطنية ب�صلطنة عمان
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�لبطل تنقل يف معاناته من حياة �لفقر �إىل حياة �لرفاهية �إىل �لنك�سار جمددً�

عن  حقيقية  ق�صة   ..  Prizefighter
حياة املالكم الربيطاين جيم بلت�صر

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج���ود النجم را���س��ل كرو 
كانت  الفعلية  البطولة  اأن  اإل  الفيلم،  يف 
التاأليف بنف�سه،  ملات هوكينجز، الذي توىل 
مالكمني،  ع��ائ��ل��ة  اإىل  ينتمي  ل��ك��ون��ه  رمب���ا 
فوالده الراحل ديفيد بري�ض كان بطل ويلز 
وبريطانيا يف املالكمة للوزن الثقيل، وحمل 
اإ�سافة   ،The Welsh Rocky لقب 
اإىل ك���ون ���س��ت��ة م���ن اأع��م��ام��ه م���ن حمرتيف 

املالكمة.
اإحدى  داخ���ل  م��ن  للفيلم  �سريعة  ق���راءة  يف 
دور العر�ض، نبداأ من جهة الإخ��راج، الذي 
اأولها  املالحظات،  بع�ض  وعابته  ب�سيطاً  بدا 

���س��وداي��ة ال�����س��ورة، وحت��دي��داً الإ���س��اءة التي 
عن  نتكلم  اأننا  �سحيح  التنّوع.  اإىل  افتقرت 
حقبة زمنية قدمية تعود اإىل القرن الثامن 
جلوء  بال�سرورة  يعني  ل  ذل��ك  لكن  ع�سر، 
اإ�ساءة مريحة  اإىل �سورة تخلو من  املخرج 
الأح����داث  ت�سل�سل  اأن  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ل��ل��ع��ني. 
مل  بحيث  ب��امل��ب��ت��ورة،  اأ���س��ب��ه  ك��ان��ت  ال�سريعة 
امل�ساهد  غالبية  غراهام  دانيل  املخرج  يعِط 
حقها، كما غاب عن ال�سورة العامة للفيلم 
القتالية  ال���ن���زالت  ك���رة  م�����س��اه��دة  م��ت��ع��ة 
والتي كان من �ساأنها اأن تزيد من الت�سويق 
اأك��ر يف طرحه  والإث���ارة، حيث م��ال العمل 

اإىل ال�سرد.
اأما يف ما يخ�ّض املو�سيقى الت�سويرية، فقد 
واإن  ككل.  للحدث  مالئمة  منوذجية  كانت 
ا�ستطاع  فقد  التمثيلي،  الأداء  اإىل  توجهنا 
امل��م��ث��ل ال��رئ��ي�����س��ي ه��وك��ي��ن��ج��ز ال����ذي ج�سد 
جيداً،  دوره  تقم�ض  بلت�سر،  جيم  �سخ�سية 
متنقاًل يف معاناته منذ حياة الفقر اإىل حياة 

الرفاهية اإىل النك�سار جمدداً.

ماكم حمرتف
ق�سة الفيلم بداأت منذ اأن كان جيم �سغرياً، 
وهو ي�ساهد جده املالكم جاك �سالك )كرو( 
حتذير  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ب�سرا�سة.  يقاتل 
الن�سمام  بعدم  )وال��دة جيم(  بلت�سر  ماري 
ال�سنوات  م��رور  مع  لكنه  القتال،  حياة  اإىل 
يح�سل على فر�سة القتال يف كرنفال يهزم 
فيه ب�سهولة خ�سمه امل�سارع الأقوى حينها 
بوب بالكبريد بريتون، وعندها يتبناه املدرب 
منه  يجعل  ال��ذي  وار  بيل  ال�سابق  وامل��الك��م 
لحقاً مالكماً حمرتفاً وبطل بريطانيا بعد 
تغلبه على البطل الإيرلندي اأندرو غامبل، 

الأمر الذي يك�سبه احرتام اجلميع.
ال��ك��رات(، التي يقيمها  ويف م��ب��اراة )حت��دي 
اللورد رو�سورث، ُي�ساب جيم بعينه الي�سرى 
ويفقد ب�سره بها، بعد ذلك ي�ساب بالنك�سار 
ويدمن على �سرب اخلمر، ما يدخله يف عراك 

بال�سارع يكون �سبباً يف دخوله ال�سجن.

وب��ع��د اإط����الق ���س��راح��ه، ي��ع��ود ج��ي��م لروؤية 
اأ�سرته، ويتدرب جمدداً عند بيل للدفاع عن 
اآخ��ر يدعى  ال��ذي ح�سل عليه مالكم  لقبه 
هرني بري�ض، بعد اأن تبناه اللورد رو�سورث، 
فيه  ينت�سر  �سر�ض  ن���زال  يف  يلتقيان  حيث 

بري�ض بعد مرور 18 جولة.

�أ�سغر بطل
ينتهي الفيلم مع مالحظة تقول اإن املدرب 
جيم  واأن   ،1809 ال��ع��ام  يف  ت���ويف  وار  ب��ي��ل 
ال��ذي ت��ويف يف ال��ع��ام 1811 ع��ن عمر 30 
عاماً قد مت تتويجه كاأ�سغر بطل يف العامل 

اإىل يومنا احلايل.

طاقم �لعمل
تاأليف: مات هوكينجز
�إخر�ج: د�نيل غر�هام

ب���ط���ول���ة: ه��وك��ي��ن��ج��ز )ج���ي���م ب��ل�����س��ر(، راي 
)جاك  ك���رو  را����س���ل  وار(،  )ب��ي��ل  وي��ن�����س��ت��ون 

�سالك(،
 م���ارت���ون ك�����س��وك��ا���ض )ال����ل����ورد رو�����س����ورث(، 
جودي ماي )ماري بل�سر(، �ستيفن بريكوف 
)وال��������رت(، ج���ول���ي���ان ج��ل��وف��ر ال�����ذي ج�سد 

�سخ�سية اللورد اأ�سفورد.

هل �صيعود هرني كافيل لدور 
البطل اخلارق �صوبرمان؟

DC يف عام  بداأ كافيل دوره يف �سل�سلة الأبطال اخلارقني املرتابطني يف 
ما  منذ   .Zack Snyder للمخرج    Man of Steel مع   2013
خا�سة   ، ال�سل�سلة  يف  بالفعل  الكثري  ح��دث   ، ال��زم��ان  من  عقد  من  يقرب 
بعد قيام ال�سركة بتنفيذ حتول اآخر يف الإ�سرتاتيجية عندما يتعلق الأمر 

مبعاجلة اأفالم DCEU اخلا�سة بهم.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  اأ���س��در   ، ال���س��ت��ودي��و  يف  الإداري  التغيري  اأع��ق��اب  يف 
Warner Bros. Discovery ، ديفيد زا�سالف ، �سل�سلة  ل�سركة 
ال�سناعة  العاملني يف  ردود فعل خمتلفة من  تلقت  التي  التفوي�سات  من 

واملعجبني.
 كان قرار اإلغاء فيلم "باجتريل" من اأكرب ال�سدمات وهو فيلم قيمته 90 
 Warner مليون دولر كان على و�سك النتهاء. وفًقا لبيان ر�سمي من
Bros. ، يعد هذا جزًءا من ا�سرتاتيجية جديدة متاًما مل�ساريع الأبطال 
ا و�سع خمطط DCEU ملدة 10 �سنوات  اخلارقني ، والتي تت�سمن اأي�سً

م�سابه ملا لدى مارفيل اإ�ستديو.
ووفقا ملوقع " screenrant " رمبا ت�سمنت هذه اخلطة عودة كافيل 
ك�سوبرمان. حاولت �سركة Warner Bros. التوا�سل مع كافيل على 
اأمل عودة املمثل اإىل عامل DC وارتداء العباءة احلمراء مرة اأخرى لكن 

وفقا للمقربني من كافيل اأنه لي�ض مهتًما  وهو ول يريد العودة.
نظًرا لأنه مل يتم تاأكيد ذلك ، لكن موقف كافيل احلايل ب�ساأن هذه امل�ساألة 
يختلف اخ��ت��الًف��ا ك��ب��رًيا ع��ن م��واق��ف��ه ال�����س��اب��ق��ة.، حيث م��رت ���س��ن��وات ومت 
الإعالن عن اإعادة �سل�سلة �سوبر مان، ومل تكن هناك اأي تاأكيدات عن قيام 
هرني كافيل بالدور ، ومع عدم وجود ت�سريح حمددة ب�ساأن هذه امل�ساألة من 
�سركة Warner Bros. اأو كافيل ،  هناك دائًما اأمل يف اأنه يف النهاية 

�سيتم التو�سل اإىل اتفاق ، واأن يقوم �سوبرمان الأ�سلي برحلة مرة اأخرى

اأفادت جمموعة من التقارير العاملية عن بدء اختيار 
فى  كليوباترا  امللكة  دور  �ستلعب  التى  العاملية  املمثلة 
الفيلم اجلديد الذى �سيقوم باإخراجه املخرج العاملى 
فيلمه  م��ن  بالنتهاء  يقوم  اأن  بعد  فلينوف،  ديني�ض 
معلومات  اأى  تك�سف  مل  الآن  وح��ت��ى   ،Dune 2

حمددة عن الفيلم اجلديد.
3 ممثالت  العاملية عن وجود  التقارير  واأف��دت بع�ض 
امللكة  للعب  بينهن  ل��الخ��ت��ي��ار  الأق�����وى  ه��ن  ع��امل��ي��ات 
امل�سرية الفرعونية، وهن اأجنلينا جويل، ليدي جاجا، 

واملمثلة العاملية ال�سابة زيندايا.
قائال:  ال�سحفية  ت�سريحاته  اآخ��ر  فيلنوف فى  واأك��د 
امل�سرية  امللكة  عن  �سيحكى  ال��ذى  اجلديد  "الفيلم 
كليوباترا، فى مراحل الإعداد الأولية، واأمتنى تقدمي 
فيلم ل مثيل له، وخمتلف، لدى بع�ض الأفكار اجليدة 

التي �ساأقوم ب� العمل عليها جيدا".
 Dune فيلم  ت�سوير  بدء  عن  التقارير  ك�سفت  كما 
2 يف عدة بلدان خمتلفة، على اأن يدور اجلزء اجلديد 
بول  يتحد  حيث  الأ�سطورية،  الرحلة  ا�ستمرار  حول 
اأتريد�ض مع فرميني لالنتقام من اأولئك الذين دمروا 
ع��ائ��ل��ت��ه، ويف م��واج��ه��ة الخ��ت��ي��ار ب��ني احل���ب وم�سري 
الكون، يحاول منع م�ستقبل مظلم ل ي�ستطيع �سوى 

توقعه.

امللكة  دور  للعب  مر�صحات  عامليات  ممثالت   3
كليوباترا يف فيلم جديد

  Prizefighter: The Life of Jem Belcher ما ز�ل فيلم
م�ستمرً� يف عرو�سه د�خل دور �لعر�ص �ل�سينمائية ، �إذ يعتر 
جيم  �لريطاين  �ملاكم  حياة  عن  ماأخوذة  حقيقية  ق�سة 
بلت�سر �لتي يتم تناولها منذ بد�ية ن�ساأته عندما �أ�سبح بطًا 

من �لطبقة �لعاملة و�أيقونة ثقافة �سعبية.
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اأمل حقيقي يف تقدمي العالج 
الأول على الإطالق ملر�صى الرئة 

مع م�صاكل يف التنف�ش!
من  يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�ض  الإط���الق  على  ع��الج  اأول  تقدمي  يجري 

مر�ض رئوي ي�سبب م�ساكل تنف�سية حادة واإعاقة، يف جتربة جديدة.
اإىل تراكم البلغم يف املجاري التنف�سية، ما يجعل  وي��وؤدي تو�سع الق�سبات 

املر�سى يعانون من التهابات ال�سدر املتكررة.
الرئتني لدرجة  اأن يتلف  الوقت ميكن  ول يوجد عالج معروف، ومب��رور 
تت�سكل فيها ان�سقاقات يف الأن�سجة، ما يوؤدي اإىل حدوث نزيف. ويف النهاية، 

ميكن اأن يعاين املر�سى من ف�سل يف اجلهاز التنف�سي وحتى املوت.
ل��ه��ذه احل���ال���ة، ه��و مت��اري��ن التنف�ض  ال��وح��ي��د  ال��ع��الج  ك���ان  وح��ت��ى الآن، 
ي�سمى  ج��دي��دا  يوميا  قر�سا  لكن  احليوية،  امل�����س��ادات  م��ن  دورات  وت��ك��رار 

حقيقيا. اأمال  يقدم  قد   brensocatib
اجلهاز  اأبحاث  يف  كر�سيا  ي�سغل  الذي  ت�ساملرز،  جيم�ض  الربوفي�سور  وقال 
"تلقي   :brensocatib جت��رب��ة  وي��ق��ود  دن���دي  ج��ام��ع��ة  يف  التنف�سي 
منهم  العديد  يق�سي  حيث  املر�سى،  على  كبريا  عبئا  احلالية  العالجات 
عدة �ساعات يوميا يف اأداء التمارين وا�ستن�ساق امل�سادات احليوية. واإذا متت 

املوافقة على الدواء اجلديد، ف�سيكون معلما رئي�سيا يف العالج".
الهوائية  ال�سعب  تو�سيع  على  تعمل  التهابية  حالة  الق�سبات  تو�سع  ويعد 
اإف��راز اجل�سم للمخاط الزائد - وهي م��ادة لزجة  ب�سكل دائ��م وتت�سبب يف 
املخاط  يتجمع  ل��ذل��ك،  ونتيجة  الأم��را���ض.  م�سببات  لحتجاز  ت�ستخدم 
املليء بالبكترييا يف الرئتني، ما يجعل املر�سى عر�سة لالإ�سابة بالتهابات 

ال�سدر.
ومل����واج����ه����ة ه������ذا ال���ت���ه���دي���د، ت���ن���دف���ع اخل����الي����ا امل���ن���اع���ي���ة ال����ت����ي ت�سمى 

الرئتني. اإىل   neutrophils
مع  ال��ع��دلت  تتفاعل  ع���ادة،  تفعل  كما  البكترييا  اب��ت��الع  م��ن  ب��دل  ول��ك��ن 
من  يزيد  وه��ذا  وتنفجر.  البكترييا  ع��ن  ال�����س��ادرة  الكيميائية  الإ���س��ارات 
احتقان الرئتني، ما يجعل من ال�سعب على اجل�سم التخل�ض من العدوى.
الن�سف  اإىل  يخف�ض   brensocatib اأن  وجد  ال�سابقة،  التجارب  ويف 
ل�  اجل��دي��دة  التجربة  نتائج  املتوقع  وم��ن  ال�سدر.  التهابات  مر�سى  ع��دد 

املقبل. العام  مري�ض   1600
مثبط  ت�سمى  الأدوي���ة  من  جديدة  فئة  باأنه   Brensocatib ويعرف 
dipeptidyl peptidase 1 )DPP-1. وعادة ما ير�سل الإنزمي 
DPP-1 اإ�سارات اإىل اجلهاز املناعي لتدمري البكترييا، ولكن مع تو�سع 
ال�ستجابة  وه��ذه  املناعية  املركبات  من  الكثري  املر�سى  يطلق  الق�سبات، 

املفرطة هي التي توؤدي يف النهاية اإىل اإتالف الرئتني.
املناعة يف  ال��دواء اجلديد جهاز  DPP-1، ميّكن  اإنتاج  وعن طريق منع 

اجل�سم من العمل ب�سكل طبيعي.

�لأخ�سر؟ لونه  �لنبات  تعطي  �لتي  �ملادة  ��سم  • ما 
الكلوروفيل

�لعامل؟ يف  للزهور  �إنتاجًا  �لأكرث  �لدولة  • ما 
هولندا

�لو�حدة؟ �خليار  حبة  يف  للماء  �ملئوية  �لن�سبة  • ما 
96%

؟  �لب�سارو�ص  هو  • ما 
نوع من اأنواع الطيور 

؟ �لباتي�ص  بريا�سة  ملق�سود  • ما 
اليوغا والتمدد

من �ملو�سيقار �لذي بد�أ بتاأليف �ملو�سيقى يف �لر�بعة من عمره؟
موت �سارت

فقط. واحدة  رئة  لديها  الثعابني  معظم  اأن  تعلم  • هل 
ال�سحراء. يف  الرمال  هبوب  من  لتحميها  عيونها  على  جفون   3 عدد  لديها  الإبل  اأن  تعلم  • هل 

الب�سر. من  مرات   6 اأف�سل  للنمور  الليلية  الروؤية  اأن  تعلم  • هل 
�سنة.  80 حتى  العي�ض  ميكنه  الفالمينغو  طائر  اأن   تعلم  • هل 

الأ�سود. من  اأكر  الب�سر  التما�سيح  تقُتُل  اأفريقيا  قارة  يف  اأن  تعلم  • هل 
و�سغط  �سديد  وبرد  تامة  ظلمة  ت�سود  حيث  اللج،  ميتد  املاء  من  مرت   3000 عمق  حتت  اأن  تعلم  • هل 
وجود  فال  املربع.  بال�سنتيمرت  واح��داً  طناً  ال�سغط  يتعدى  مرت  اآلف   10 عمق  على  هائل.  هيدرو�ستاتي 
لأية حياة بنائية يف اللج، والطعام قليل لهذا ال�سبب ي�سعد الكثري من الأ�سماك ال�سغرية والالفقاريات اإىل 
ال�سطح بحثاً عن الغذاء. اأو تطور هذه احليوانات تعديالت خا�سة لتحيا بكميات �سئيلة من الطعام. وتقتات 

بع�ض املخلوقات الأخرى على الف�سالت التي تنزل اإىل قاع البحر
بع�ض  ال�سفناء.  حيوانات  بني  و�سيوعاً  فعالية  الدفاع  و�سائل  اأكر  اإحدى  يعترب  اجلري  اأن  تعلم  هل   •
هذه احليوانات مثل الأرنب الربي والكنغر ال�سغري تعترب وثابة اأي�ساً من النوع املمتاز. وت�ستطيع النعامة 
والأمو والنندو وهي من الطيور العاجزة عن الطريان اأن جتاري اأ�سرع العوا�سب يف الرك�ض. بينما تقوم اأنواع 

اأخرى كاملدرع واأكل النمل اأو اأنواع �سغرية مثل القوار�ض بالختباء يف اجلحور. 
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�لكمون 

- تتحقق الفائدة الكربى من الكمون عندما يخلط مع بع�ض انواع التوابل 
اكر  في�ساعدوا  والكركم،  واحللبة  ال�سود  والفلفل  كالزجنبيل  الخ��رى 

على خ�سارة الوزن ب�سكل ا�سرع.
�سحى  ب�سكل  املعدة  من  الأطعمة  اإمت�سا�ض  عملية  فى  الكمون  ي�ساعد   -
والتى  �سليم،  ب�سكل  اله�سم  عملية  زي��ادة  على  ي�ساعد  وبالتاىل  و�سحيح، 

جتنبك من تكون الدهون بج�سمك، وبالتاىل بنخف�ض وزنك. 
يف  كفاءة  اأك��ر  يجعله  ما  اجل�سم  يف  الغذائي  التمثيل  معدل  من  يزيد   -

خف�ض الوزن والتنحيف.
- لديه القدرة علي حرق الدهون خا�سة دهون البطن والأرداف.

يخ�سر  فعندما  باجل�سم،  املناعة  ج��ه��از  تقوية  ف��ى  اأي�����س��اً  الكمون  -يفيد 
املنت�سرة  ال�سموم  من  تخل�سه  ال�سهل  من  ي�سبح  الزائدة  الدهون  اجل�سم 

فى اجل�سم.

�سهرت الم تنتظر زوجها وولدها وقد اقبل الليل بربده وهدوءه وبعد اأن تكورت على نف�سها من �سدة الربد 
عادت لتقف على قدميها وتقول لوقد نارا تدفئ البيت، قامت وا�سعلت نارا وتدفئت واخذت متعن النظر فيها 
ويف حلظة طارت �سرارة كبرية من اخل�سب وا�ستقرت بجوار قدميها ثم حتولت فجاة اإىل فتاة بي�ساء جميلة 
كالثلج فانزعجت املراأة وخافت ورجعت للوراء تلت�سق باحلائط ولكن الفتاة اجلميلة قالت لها ل تخايف انا فتاة 
الثلج يف ال�ستاء قدومي ويف ال�سيف بياتي اح�سر مل�ساعدة كل فقري حمتاج واختار واحدا فقط كل عام والن 
اطلبي ما ت�سائني فقالت املراأة بعد ان اطمئنت اطلب اأموال كثرية كثرية ..فنحن فقراء واملو�سم الزراعي هذا 
،بعدما  الفتاة خريا وذهبت مثلما جاءت  العمل بال فائدة فوعدتها  العام رديئا وزوجي وولدي ل يكفان عن 
ح�سر الب والولد لكن املراأة مل تقل لهما �سيئا فهي تخاف ان تكون يف حلم يف ال�سباح ا�ستيقظ الرجل مبكرا 
لي�سلي ويذهب حلقله فالحظ ان الغرفة قد امتالأ كل �سئ فيها بقطع الذهب ف�سرخ وقال ا�ستيقظوا ماهذا .. 
ا�ستيقظت املراأة وولدها ونظرا للذهب وعرفت ان فتاة الثلج نفذت وعدها فحكت لهم ماحدث يف امل�ساء .. خباأ 
الرجل زوجته وولده الذهب ثم جل�سوا يفكرون فيما �سيفعلون به واخر املطاف قاموا ب�سراء بيت جميل وتزوج 
ابنهم من فتاة رائعة اجلمال مل تكن ترتك له قطعة ذهب بدون ان تبددها، ا�ستمر احلال هكذا ملدة عام انتهي 
فيه الذهب ومل يبق لهم غري البيت وزوجة البن التي ل تكف عن طلب املزيد .. جل�ض الربعة يفكرون ماذا 
�سيفعلون ناموا وك�سلوا عام كامال .. مل يفعلوا فيه �سئا غري ان ي�سرفوا ويبددوا ما معهم والن هم جوعي يف 
هذا الق�سر اجلميل. فقال الأب لنعود مرة اخرى اإىل احلقل.. نعمل بيدنا فاليد ت�سرت �ساحبها فقالت الفتاة 
انا لعي�ض مع فالح فاأح�ض زوجها بالهانة وطردها من بيته وعاد هو وولده يعمالن يف ار�سهم التي اختنقت 
من العط�ض، تعبا كثريا حتى عادت كما كانت واجمل فزرعاها وانتظرا كثريا وهما يرعيانها حتى منحتهما 
حم�سول وفريا وملا بيع املح�سول ح�سل على ذهب كثري ولكن كان له وجود خمتلف .. فقد قال الب قطعة 
واحدة منه جتد فيها الربكة .. كل ما وجدناه �سابقا فهذا الذهب من �سنع ايدينا ولي�ض من �سنع فتاة الثلج .. 
ويف احلال جاءت فتاة الثلج لتقف و�سطهم ثم حتولت اإىل زوجة البن اجلميلة وقالت كنت اختربك لأعرف هل 
انت نادم على ما حدث ام �ستبحث مرة اخرى عن من مينحك ذهبا بال تعب .. عادت الزوجة لزوجها لتحر�ض 

معه حقلهما الذي كان مينحهما الكثري من الذهب كل عام .

هايدي كلوم خال ح�سورها �حتفال �ملو�سم 17 من برنامج America's Got Talent يف با�سادينا ، كاليفورنيا.� ف ب

التغذية  خبرية  نيفيدوفا،  ناتاليا  ال��دك��ت��ورة  ك�سفت 
الرو�سية، ع�سو جمعية خرباء التغذية الكندية، بع�ض 

الأ�ساطري املرتبطة ب�سلطات الفاكهة.
اإىل  "�سبوتنيك"،  ل��رادي��و  حديث  يف  اخل��ب��رية  وت�سري 
اأطباق  باأن  البع�ض تفيد  اأوهاما �سائعة عند  اأن هناك 
ولكن  ال�سكر.  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  الفاكهة 

وفقا لها، فوائد هذه الأطباق اأكر من اأ�سرارها.
وتقول، "اأول، نحن ل نح�سل على الكثري من ال�سكر 
ث��ان��ي��ا، نح�سل م��ع هذا  ن��اأك��ل احل��ل��وى. و  ل��و كنا  كما 
ال�سكر على ال�سوائل والألياف واملغذيات - فيتامينات و 

عنا�سر معدنية والربوتينات والدهون والكربوهيدرات 
بح�سب نوع الفاكهة".

وت�����س��ي��ف، وي��ح�����س��ل اجل�����س��م م��ع ال��ف��واك��ه ع��ل��ى املواد 
الكيميائية النباتية التي لها تاأثري خا�ض يف اجل�سم.

التي  اللتهابات  اإزال���ة  ح��ول  ي��دور  "احلديث  وت��ق��ول، 
توؤدي اإىل تطور خمتلف الأمرا�ض وال�سيخوخة".

فرق.  ي��وج��د  ل  غ��ذائ��ي��ة،  نظر  وج��ه��ة  "من  وت�سيف، 
ميكن عمل �سلطة من اأي فاكهة حلوة اأو حام�سة. لأن 
ال�سحية  واحلالة  ال��ذوق  تف�سيالت  يتوقف على  هذا 

لل�سخ�ض".

تناول  ان  يعتقدون  البع�ض  اأن  اإىل  اخل��ب��رية،  وت�سري 
�سلطة الفاكهة ميكن اأن يوؤدي اإىل متالزمة القولون 
فاكهة  ب�سبب  يح�سل  اأن  ميكن  ه��ذا  ولكن  الع�سبي. 
م��ع��ي��ن��ة ت���ك���ون ���س��م��ن ط��ب��ق ال�����س��ل��ط��ة، ول��ي�����ض طبق 

ال�سلطة.
تناول  ق��ب��ل  ال��ف��اك��ه��ة  �سلطة  ت��ن��اول  وت�����س��ي��ف، مي��ك��ن 

الطعام وبعده ويف اأي وقت من اليوم.
ل�سلطة  اأي مواد متبلة  اإ�سافة  بعدم  وتن�سح اخلبرية 
فقط  وميكن  بال�سوائل،  غنية  الفواكه  لأن  الفاكهة، 

اإ�سافة املك�سرات اإليها.

خبرية تغذية تك�صف زيف الأ�صاطري عن �صلطات الفاكهة


