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عدد اخلطوات تقي من الأمرا�ض اخلطرية
حت�سن  �أن  ميكن  �لبدنية  �لتمرينات  �أن  �ل��در����س��ات  م��ن  ع��دد  �أظ��ه��ر 
�ل�سحة وتكافح �ل�سيخوخة، لكن �لقليل منها نظر بال�سبط يف عدد 
لتلك  للو�سول  يوميا  �لأ�سخا�ص  مي�سيها  �أن  يجب  �لتي  �خل��ط��و�ت 
�أن  �ل��دمن��ارك،  وج��ن��وب  �سيدين  جامعة  م��ن  علماء  ووج���د  �لنتائج. 
نتائج  �إىل  للو�سول  مهمة  و�سيلة  بالفعل  �ليوم  يف  خطوة  �آلف   10
�سحية مر�سية، علما �أن مدى �ل�سرعة �لتي من�سي بها ميكن �أن يكون 

بالأهمية ذ�تها.
ودر�ص �لعلماء خالل بحثهم 78500 �سخ�ص بالغ يف �ململكة �ملتحدة 

بني عامي 2013 و2015.
�رتدى �مل�ساركون �أجهزة تعقب �لن�ساط على مد�ر 24 �ساعة يف �ليوم 
ملدة �أ�سبوع و�حد، و�لتي ت�سجل عدد �خلطو�ت �لتي �ساروها بالإ�سافة 
�ل�سحية  نتائجهم  يف  �لباحثون  ونظر  بها،  �سارو�  �لتي  �ل�سرعة  �إىل 

بعد �سبع �سنو�ت.
10 �آلف خطوة يف �ليوم يقلل من خطر  �أن �مل�سي  ووجد �لباحثون 
بال�سرطان  �لإ���س��اب��ة  وخ��ط��ر  ب��امل��ئ��ة،   50 بنحو  ب��اخل��رف  �لإ���س��اب��ة 
30 باملئة، وخطر �لإ�سابة باأمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية  بنحو 
�أحد  "�سي بي �سي" �لكندية، قال  باملئة. وبح�سب حمطة   75 بنحو 
هدف  �إن  ك��روز،  ب��وزو  دي��ل  بورخا  �لدر��سة،  يف  �لرئي�سيني  �لباحثني 
يف  يابانية  ت�سويق  حملة  من  �لو�قع  يف  ن�ساأ  خطوة   10000 �مل�سي 
�ل�ستينيات تهدف �إىل بيع عد�د�ت �خلطو�ت، �لتي حلت مكانها لحقا 
يكون  قد  �لنا�ص،  لبع�ص  "بالن�سبة  كروز:  و�أ�ساف  �لذكية.  �ل�ساعات 
�خرج  فقط  �أهميتها.  لها  خطوة  كل  �أن  �إل  و�قعي،  غري  �لرقم  ه��ذ� 

و�فعلها، لأن �أي �سيء �أف�سل من ل �سيء".

م�سكنات الأمل قد تقلل من بع�ض اأنواع ال�سرطان!
حتدثت �لدكتورة نيغات عارف، يف برنامج This Morning على 
قناة ITV، عن �أن تخفيف �لأمل ميكن �أن يقلل من خطر �لإ�سابة 

باأنو�ع معينة من �ل�سرطان.
�أن �لأبحاث  �إل  �أن �ل�سرطان ميثل �حتمال مرعبا،  وعلى �لرغم من 
فوفقا  م��ا.  ح��د  �إىل  �إ���س��اب��ت��ك  تعديل خم��اط��ر  �أن���ه ميكن  �إىل  ت�سري 
يف  �ل�سائعة  �لأمل  م�سكنات  �أح��د  ي�ساعد  �أن  ميكن  نيغات،  للدكتورة 

�إقامة حاجز يف وجه بع�ص �أنو�ع �ل�سرطان.
وبني �تباع نظام غذ�ئي �سحي وممار�سة �لريا�سة، هناك �لعديد من 
باحلالة  �لإ�سابة  خطر  تقليل  يف  ت�ساعد  �أن  ميكن  �لتي  �لتدخالت 
ُن�سرت يف جملة  �ل�سرطانية �ملميتة. ومع ذلك، ت�سري در��سة جديدة 
�أن  ميكن  بال�سرطان  �لإ�سابة  جتنب  �أن  �إىل   ،Open Biology
 ،2021 "يف عام  نيغات:  �لأ�سربين. وقالت  تناول  ب�سيطا مع  يكون 
م�ساد  �أن��ه  ونعلم  بالأ�سربين.  يتعلق  ما  يف  تلوي،  حتليل  �إج���ر�ء  مت 
لاللتهابات، فهو يخفف �للتهاب يف جميع �أنحاء �جل�سم. ون�ستخدمه 

خلف�ص �حلمى. وهو �أي�سا مميع للدم.

ملاذا ل يجب ع�سر الليمون على الطعام ال�ساخن؟
يعترب �لليمون �أحد �أهم �لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي يتم �إ�سافتها للكثري 
على  �لليمون  ع�سر  ب��اأن  يعرفون  ل  �لكثريين  �أن  �إل  �لأط��ب��اق،  من 

�لطعام �ل�ساخن ميكن �أن يكون له �آثار �سلبية.
بح�سب خرب�ء �لطهي و�ل�سحة فاإن تاأثري �إ�سافة ع�سري �لليمون �إىل 
�لأطعمة �أو �مل�سروبات �ل�ساخنة لي�ص له تاأثري�ت كبرية على �ل�سحة، 

ولكن ملاذ� ين�سح بعدم �إ�سافة ع�سري �لليمون �إىل �لطعام �ل�ساخن؟
�ل�ساخنة  �لأطعمة  �إىل  �لليمون  ع�سري  �إ�سافة  �إن  �خل���رب�ء،  يقول 
�أثناء طهيها �أو عند تناولها، يقلل من �لقيمة �لغذ�ئية لفيتامني �سي 
للغاية  ح�سا�ص  �سي  فيتامني  لأن  ه��ذ�  ويحدث  �لليمون.  يف  �ملوجود 

للحر�رة �لتي تفقده �لكثري من قيمته �لغذ�ئية.
�ل�سبب يف �أن �لتعر�ص للحر�رة يخفف من قيمة �ملغذيات يف فيتامني 
ي�ستجيب  و�ل��ذي  �ل�سكوربيك فيه،  �سي، يحدث جر�ء وجود حم�ص 
لدرجة �حلر�رة و�ل�سوء ويتحلل ب�سرعة عند تعر�سه لدرجات حر�رة 
�أوف  تاميز  �سحيفة  �أوردت  م��ا  وف��ق  فعاليته،  م��ن  يقلل  مم��ا  عالية 

�أنديا. 
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النميمة متوت عندما ت�سل 
اإىل اأذن ال�سخ�ض الذكي

هناك منافق يخلق �لنميمة حتى تنت�سر �لرثثرة و�لقيل و�لقال، و�ل�ساذج 
ي�سدقه من دون مقاومة. ل ينتهي وباء �ل�سائعات �إل عندما ي�سل �أخرًي� 
ول  ي�ستمع  ل  �ل��ذي  �ملح�سن  �لقلب  ذل��ك  �إىل  �ل��ذك��ي،  �ل�سخ�ص  �أذن  �إىل 

ا ل معنى له. ي�ستجيب ملمِ
�أولبورت  ج���وردون  �لجتماعي  �لنف�ص  ع��امل   1947 ع��ام  ن�سره  كتاب  يف 
يقول  حيث  للف�سول  مثرًي�  �سرًحا  جند  �ل�سائعات“  نف�ص  ”علم  بعنو�ن 
يتحدو�  حتى  �ل��ن��ا���ص  م��ن  خمتلفة  جم��م��وع��ات  و�ل��ق��ال  �لقيل  ”يخدم 
بع�سهم مع �لبع�ص �لآخر ويقفو� �سد �سخ�ص بعينه، بدورها ت�سبح هذه 
�ل�سلوكيات ممتعة عند هذ� �ل�سنف من �لنا�ص، وتطلق �لإندورفني وتتمكن 

من تلطيف �لتوتر �لنف�سي“.
لي�ست لل�سان عظام، لكنه قوي مبا يكفي ليوؤذي ويزرع �ل�سموم من خالل 
عندما  �إل  ي��زول  ل  �لقاتل  �لفريو�ص  هذ�  و�ل�سائعات،  و�لرثثرة  �لنميمة 

ي�سل �إىل �آذ�ن �ل�سخ�ص �لذكي.
�آلية   nospensees ن�سره موقع  �لذي  للتقرير  وفًقا  �لنميمة،  ت�سبح 
رقابة �جتماعية يف كثري من �حلالت ومتنح بع�ص �لقوة ملن ميار�سونها، �إذ 
يتموقع �لقيل و�لقال يف مركز �هتمام هذه �ملجموعة من �لأ�سخا�ص �لذين 
يتقبلون د�ئًما �أي منيمة، و�أي معلومات متحيزة ، ميكن بو�ساطتها �خلروج 

من روتينهم و�ل�ستفادة من هذ� �حلافز �جلديد على �سبيل �للهو.
كما يقال يف غالب �لأحيان �لرثثارون ل يعرفون كيف يكونون �سعد�ء. �إنهم 
م�سغولون جًد� باإخفاء مر�رتهم يف مهام عبثية حيث يثبتون فيها – عبًثا 

�لأمر. يف  �لتفكري  من  بد  ل  لذ�  لذو�تهم.  – تقديرهم 

ليبيا تزرع 150 األف 
�سجرة زيتون

لأول مرة منذ �سنو�ت طويلة، يز�ح �ل�ستار 
عن م�سروع زر�عي "كبري" يف ليبيا، حيث 
�أ���س��ب��ح��ت �أ���س��ج��ار �ل��زي��ت��ون ت��غ��ط��ي مئات 
�ل�سحر�وية  �لأر������س����ي  م���ن  �ل���ه���ك���ت���ار�ت 
�لقاحلة جنوب زلينت. بد�ية �مل�سروع كانت 
يف مطلع �لعام 2021، حني عملت معد�ت 
���س��رك��ة �ل��رب��ي��ع �ل���زر�ع���ي���ة، ع��ل��ى حت�سري 
�لأر�ص جنوب �ملدينة �لو�قعة غرب �لبالد، 
وخا�ص  �لزيتون.  �ستالت  لزر�عة  متهيد� 
و�لفنيني  �مل��ه��ن��د���س��ني  م���ن  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق 
�أجل تهيئة تلك  و�لعمال مهمة �ساقة من 
�أ���س��ج��ار �لزيتون  ق��اب��ل��ي��ة  �لأر������ص، ف��رغ��م 
فاإنها  �لأر�����س���ي  �أن����و�ع  ل��ل��زر�ع��ة يف جميع 
�أو�سح  كما  معينة،  مو��سفات  �إىل  حتتاج 
زر�عة  ويف�سل  لل�سركة.  �لإعالمي  �ملكتب 
و�أر��ص  ذ�ت �سرف جيد  تربة  �لزيتون يف 
�لكال�سيوم،  كربونات  من  كبرية  ن�سبة  بها 
�أجل  م��ن  �مل�ستمر  �ل�سقي  �إىل  حتتاج  كما 
�ل�سرف  ي�����وؤدي  ب��ي��ن��م��ا  وف�����ري،  حم�����س��ول 
بالرطوبة  �لأ���س��ج��ار  �حتفاظ  �إىل  �ل�سيء 
م��ع��دل منوها  ي��وؤث��ر على  م��ا  م��دة طويلة 
و�إنتاجيتها، وي�سفر عن �جلفاف وت�ساقط 

�لرب�عم لالأغ�سان �جلديدة.

اأ�سف هذه امل�سروبات لنظامك 
الغذائي لإنقا�ض وزنك �ص 23

ما االأطعمة الغنية بالكوالجني؟
�لكولجني موجود يف �أنو�ع �ملرق »�للحم، �لدجاج و�لعظام« 
مثل:  و�خل�����س��رو�ت  �لفاكهة  �أن���و�ع  بع�ص  �ىل  بالإ�سافة 

�خليار، �ل�سبانخ، �ل�سلق، �خل�ص.
يدخل �لكولجني يف كل من: �لع�سالت، �لعظام، �ملفا�سل، 
جانب  �إىل  �ملختلفة  �جل�سم  و�أع�����س��اء  �ل��دم��وي��ة  �لأوع��ي��ة 
�أن يوؤثر فيها  �جللد، ومن َثم نق�ص م�ستوياته من �ساأنه 
تناول  خ��الل  من  نق�سه  تعوي�ص  ميكن  لذلك  جميعها؛ 

�لأطعمة �لتالية:
- م���رق �ل��ع��ظ��ام: ُي��ع��ت��رب م���رق �ل��ع��ظ��ام م��ن �أه���م و�أف�سل 
يتم  حيث  �سيوعاً؛  و�أكرثها  بالكولجني  �لغنية  �لأطعمة 
�ملوجود  �ل��ك��ولج��ني  ��ستخال�ص  �أج���ل  م��ن  �لعظام  طهي 
�ملغني�سيوم،  �لكال�سيوم،  ع��ل��ى:  �حل�سول  يتم  كما  فيها. 
مرق  ت��ن��اول  طريق  ع��ن  �لأمينية  و�لأح��م��ا���ص  �لفو�سفور 

�لعظام.
مادة  من  مرتفعة  م�ستويات  على  �لثوم  يحتوي  �لثوم:   -
�لكولجني  ��ستقالب  يف  ب��دوره��ا  م  ُت�ْسهمِ �ل��ت��ي  �ل��ك��ربي��ت، 

و�لتقليل من عملية حتليله يف �جل�سم.

الثوم من االأطعمة الغنية بالكوالجني
- �خل�سرو�ت �لورقية �خل�سر�ء: غنيَّة بالكولجني ومن 
�لأمثلة عليها: �ل�سبانخ، �لكرنب، �ل�سلق �لأخ�سر، وجميع 
�خل�سرو�ت �لتي حت�سل على لونها من �لكلوروفيل، وهو 
�أن  ُوج��د  فقد  لالأك�سدة؛  �مل�����س��ادَّة  خ�سائ�سه  يف  م��ع��روف 
ويقلِّل من  �لكولجني  �إنتاج  م يف حتفيز  ُي�ْسهمِ �لكلوروفيل 

عملية حتلُّله يف �لب�سرة.
- �ل��ط��م��اط��م: حت��ت��وي �ل��ط��م��اط��م ع��ل��ى ن�سب ع��ال��ي��ة من 
طة من �لطماطم  فيتامني »�سي C«؛ حيث �إن �حلبَّة �ملتو�سِّ
ة �ليومية �لتي  %30 تقريباً من �حل�سَّ توفر ما يقارب 

يحتاج �إليها �جل�سم.
�إنتاج  و����س��ت��ق��الب  حت��ف��ي��ز  يف   »C« ف��ي��ت��ام��ني  وي�����س��اع��د 

 »C« لكولجني يف �جل�سم، ومن َثم تناول م�سادر فيتامني�
من �ساأنه �أن يدعم ويزيد من �إنتاج �لكولجني �أي�ساً.

�لأ���س��م��اك ���س��م��ن ق��ائ��م��ة �لأطعمة  ُت��ع��ت��رب  - �لأ����س���م���اك: 
�لغنيَّة بالكولجني؛ حيث ُتعدُّ خيار�ً ر�ئعاً للح�سول على 
�لكولجني، لكن جدير بالذكر �أن معظم م�ستوياته تكمن 

يف جلد �لأ�سماك.
- �لفليفلة �حلمر�ء: �إن فيتامني »C« يلعب دور�ً كبري�ً يف 
عملية دعم �إنتاج �لكولجني و�حلفاظ عليه يف �جل�سم، من 
�ل��دور، ومنها  �أهمية كبرية يف هذ�  له  تناول م�سادره  َثم 

�لفليلفة �حلمر�ء.
نحو  �حلمر�ء  �لفليفلة  من  �حلجم  طة  متو�سِّ حبة  توفر 
فيتامني  من  بها  ى  �ملُو�سَ �ليومية  ة  �حل�سَّ من   169%

.»C«
بالربوتينات؛  غنية  �ل��ل��ح��وم  ُت��َع��دُّ  �حل���م���ر�ء:  �ل��ل��ح��وم   -
ت��ق��ل ن�سبة  ل��ك��ن  �أي�����س��اً،  ب��ال��ك��ولج��ني  م��ا يجعلها وف���رية 

�لكولجني عند طهيها.

مزيد من االأطعمة الغنية بالكوالجني:
�إدر�ج  �مل��ه��م  �ل�����س��اب��ق��ة، م��ن  �إىل ج��ان��ب ج��م��ي��ع �لأط��ع��م��ة 
ومنها:  �لكولجني،  على  للح�سول  �أي�ساً  �لآتية  �لأطعمة 
�لكاجو،  �لبقوليات،  �لتوت،  �حلم�سيات،  �لبي�ص،  بيا�ص 
�لغنية بالكولجني؛ ف�سرب منقوعها  م�سروبات �لأع�ساب 
�ل��ك��ولج��ني، ومنها  م��ن  بها  ب��اأ���ص  بكمية ل  د �جل�سم  ي���زوِّ

�لكزبرة و�جلن�سينغ.
�لأن�سب  �خل��ي��ار  تبقى  ب��ال��ك��ولج��ني  �لغنية  �لأط��ع��م��ة  �إن 
�سلبية  جانبية  �أع��ر����ص  �أي��ة  ت�سبِّب  ل  كونها  و�لأف�����س��ل؛ 
ه بالعديد من �لعنا�سر  على �جل�سم، بل على �لعك�ص متدُّ

�لغذ�ئية �ملهمة له �إىل جانب �لكولجني.
يف  يت�سبب  ق��د  رة  �مل��ك��رَّ و�ل��ك��رب��وه��ي��در�ت  �ل�سكر  �أن  علماً 

�للتهاب وتلف �لكولجني.
�إن �لعنا�سر �لغذ�ئية �لأخرى �لتي ت�ساعد يف عملية �إنتاج 

�لكولجني؛ هي �لزنك وفيتامني »C« و�لنحا�ص، لذ�، فاإنَّ 
هي  و�مل��ع��ادن  بالفيتامينات  �لغنية  و�خل�سرو�ت  �لفو�كه 

�أي�ساً �سديقة لن�سارة �لب�سرة.
بروتينات  تك�سري  �إىل  �ملعدة  حم�ص  ي��وؤدي  �أن  �ملمكن  من 

�لكولجني؛ ما مينعها من �لو�سول �إىل �جللد.

فوائد �شرب الكوالجني
�لكولجني  �سر�ب  يوّفرها  �لتي  �ل�سحية  �لفو�ئد  تتعّدد 
)�أه���م �ل��ربوت��ي��ن��ات يف �جل�����س��م(، و�ل��ت��ي ت��ت��وّزع يف �لأوت���ار، 
�جل�سم.  �أج���ز�ء  من  وغريها  �لع�سالت  �جللد،  �لأرب��ط��ة، 
ت�سمل فو�ئده زيادة مرونة وترطيب �لب�سرة، وهذ� بدوره 
يقّلل من جفافها ويوؤّخر ظهور �لتجاعيد، حت�سني مرونة 
تقليل  �مل�ساحبة،  �لآلم  من  و�لتخفيف  و�ملفا�سل  �لعظام 
تنّك�ص  ح�سول  جت��ّن��ب  �ل��ع��ظ��ام،  به�سا�سة  �لإ���س��اب��ة  خطر 
وتعزيز  �لع�سالت  منو  زي��ادة  �جل�سم،  يف  للعظام  وفقد�ن 
قوتها، تقليل عو�مل خطر �لإ�سابة باأمر��ص �لقلب مثل 
ذلك من خالل حت�سني مرونة  ويكون  �ل�سر�يني،  ت�سّلب 
�جل�سم.  يف  �لدهون  م�ستويات  وتنظيم  �لدموية  �لأوعية 
و�لأظافر،  �ل�����س��ع��ر  من��و  حتفيز  يف  �ل��ك��ولج��ني  وي�����س��اه��م 
حت�سني �ملز�ج و�لتخفيف من �أعر��ص �لقلق، تعزيز عملية 
�لتخل�ص من �لوزن �لز�ئد ودعم عمليات �لتمثيل �لغذ�ئي 

يف �جل�سم.

دور الكوالجني يف اجل�شم
�لن�سيج  خاليا  م��ن  �أ�سا�سي  ب�سكل  �لكولجني  �إف���ر�ز  يتم 
�أخ����رى. ويعمل  ُي��ف��رز م��ن قبل خ��الي��ا  �أن���ه  �ل�����س��ام، علماً 
ت��ك��وي��ن �سبكة م��ن �خل��الي��ا يف �لطبقة  ع��ل��ى  �ل��ك��ولج��ني 
�ل�سبكة يف منو خاليا  �لو�سطى من �جللد، وت�ساهم هذه 
جلدية جديدة فوقها. كما �أن لها دور�ً يف ��ستبد�ل �خلاليا 
�مليتة �أو جتديدها �إن �أمكن. هذ� ويعمل �لكولجني كو�ٍق 

لبع�ص �لأجهزة �حل�ّسا�سة يف �جل�سم مثل �لكلى.

�سكري يف 
الثالثني.. 

حتذير لل�سباب 
ح��ذر �أح���د ك��ب��ار �خل���رب�ء م��ن �أن 
معظم �لأ�سخا�ص يف �لثالثينيات 
من �لعمر قد يكونون يف طريقهم 
�ل�سكري  مب��ر���ص  �لإ���س��اب��ة  �إىل 
�لنظم  ب�������س���ب���ب  ع���ل���م���ه���م  دون 
بالكربوهيدر�ت  �لغنية  �لغذ�ئية 

يف �ملجتمع.
�أن  ع����ل����ى  �ل������در��������س������ة  وت����ن���������ص 
�لكربوهيدر�ت – مثل �لبطاط�ص 
و�خلبز و�لأرز – يجب �أن ت�سكل 
ما يزيد قلياًل عن ثلث ما ناأكله، 
بح�سب ما �أوردته �سحيفة ”ديلي 

ميل“ �لربيطانية.
تايلور،  ج��و�ن  �لربوفي�سور  لكن 
�ل�سكري يف جامعة  خبري مر�ص 
دعا  ل��ي�����س��ر،  م��ون��ت��ف��ورت يف  دي 
�لعلوم  مب���ه���رج���ان  ح���دي���ث���ه  يف 
هذه  ت��ق��ل��ي�����ص  �إىل  �ل���ربي���ط���اين 

�لن�سبة �إىل %10 فقط.
ي��وؤدي تناول �لأطعمة  �أن  وميكن 
�لوزن  ف��ق��د�ن  �إىل  ن�سوية  �لأق���ل 
– ما يقلل ب�سكل كبري من خطر 
�لإ���س��اب��ة مب��ر���ص �ل�����س��ك��ري من 
�لنوع �لثاين، كما �إنه ي�ساعد على 
�لدم  يف  �ل�سكر  م�ستويات  خف�ص 

�إىل �مل�ستوى �لطبيعي.
وق���ال �ل��ربوف��ي�����س��ور ت��اي��ل��ور ”�إذ� 
�إىل  ب���اإم���ك���ان���ك خ��ف�����س��ه��ا  ك������ان 
فقط،  �لوزن  تفقد  فلن   ،10%
�لتمثيل  ملتالزمة  جيد  �أم��ر  وهو 
�ل��غ��ذ�ئ��ي و�ل���ن���وع �ل���ث���اين، ولكن 
يف  �جل��ل��وك��وز  م�ستوى  ينخف�ص 

�لدم �إىل �مل�ستوى �لطبيعي“.
ويحدث مر�ص �ل�سكري من �لنوع 
ي��ن��ت��ج �جل�سم  ع��ن��دم��ا ل  �ل���ث���اين 
كمية كافية من �لأن�سولني، �أو �إذ� 
ل  ي�سنعه  �ل��ذي  �لأن�سولني  ك��ان 
يوؤدي  – ما  ب�سكل �سحيح  يعمل 
يف  �ل�سكر  م�ستويات  �رت��ف��اع  �إىل 

�لدم.
�ل�سكري  �أن يوؤدي مر�ص  وميكن 
وبر  �لعمى  �إىل  �ملن�سبط  غ��ري 
وتوؤثر  و�ل���غ���ي���ب���وب���ة،  �لأط��������ر�ف 
�حل��ال��ة على م��ا ي��ق��رب م��ن 4.5 
 30 مليون بريطاين و�أك��رث من 
�أن  ُيخ�سى  لكن  �أمريكي،  مليون 
يتجول مئات �لآلف دون علمهم 

مع هذه �حلالة.

اأطعمة غنية بالكولجني.. ل تتخلي عنها اأبدًا

ال��ك��والج��ني ه��و ال��روت��ني ال��ذي مينح 
ومع  َدها،  ومتدُّ وليونَتها  ِبْنَيَتها  الب�شرة 
اجل�شم  ينتج  ال�شن،  يف  الن�شاء  م  تقدُّ
كمية اأقل من الكوالجني يف الب�شرة كل 
ق  عام؛ لذلك تالحظني التجاعيد وترقُّ

ْمَن يف ال�شن. اكت�شفي  اجللد كلما تقدَّ
بالكوالجني  الغنية  االأطعمة 

التغذية  اخت�شا�شية  َوْفَق 
مرينا الفتى، يف املو�شوع 

االآتي.

�إن مكمالت  ج��دي��دة  در����س��ة  ق��ال��ت 
�لفيتامينات و�ملعادن حت�سن �لذ�كرة 
�لتنفيذية بني  و�لوظيفة  و�لإدر�ك 
جرعة  يتناولون  �لذين  �ل�سن  كبار 

يومية منها.
ويعاين كثريون من �لتدهور 
�لعمر،  ب�������س���ب���ب  �مل�����ع�����ريف 
�لتفا�سيل  ن�����س��ي��ان  م��ث��ل 
�ل�����س��يء يف غري  �أو و���س��ع 

حمله �أحياناً.
�ملعريف  �ل����ت����ده����ور  ل���ك���ن 
�إىل  ي����������وؤدي  ق�����د  �حل���������اد 
�ل��زه��امي��ر و�خل���رف، و�لذي 
ي��ت�����س��م��ن ت���غ���ي���ري�ت ك���ب���رية يف 
ق�����درة �ل�����س��خ�����ص ع��ل��ى �ل���ت���ذك���ر �أو 

�إ�سد�ر �لأحكام و�لتاأثري على حياته 
�ليومية.

نيوز  "ميديكال  م���وق���ع  وح�������س���ب 
جتربة  �ل��ب��اح��ث��ون  �أق������ام  تود�ي"، 
���س��ري��ري��ة ع�����س��و�ئ��ي��ة ���س��م��ل��ت �أك���رث 
على  �ل�65  يف  �سخ�ص   2000 من 
�لأقل، �عتمدت على تناول جمموعة 
منهم مكمالت �لفيتامينات و�ملعادن 
ي���وم���ي���اً، وت���ن���اول جم��م��وع��ة �أخ����رى 

كب�سولت مب�ستخل�ص كاكاو.
و�أظ������ه������رت در�������س�����ة �ل���ب���اح���ث���ني يف 
جامعة نورث كارولينا �أن "مكمالت 
�لفيتامينات �ملتعددة �ليومية تظهر 
�لقدر�ت  حماية  �أو  حت�سني  �إمكانية 

�ملعرفية لدى �مل�سنني".

مكمالت الفيتامينات 
حتمي ذاكرة امل�سنني
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�ش�ؤون حملية

اأهداف اجلامعة تتوافق واأولويات دولة االإمارات

زكي ن�سيبة يعلن بداية العام الدرا�سي يف جامعة الإمارات

لبحث اإعادة اإطالق برنامج االحتاد الدويل لدار�شي الدكتوراة باال�شتعانة مبن�شة احلرم ال�شحابي

من�سور العور ي�ستقبل الأمني العام للمجل�ض الدويل للتعليم املفتوح والتعلُّم عن بعد

�سرطة اأبوظبي والهالل الأحمر تنفذان مبادرة »ب�سمة خري«

جمل�ض بن لوتيه ي�ست�سيف حما�سرة حول الر�سد وال�ستك�ساف الفلكي 

•• العني- الفجر

جلامعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�ص  ن�سيبة،  زك��ي  م��ع��ايل  ح�سر 
ل�ساحب  �لثقايف  و�مل�ست�سار  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
لأ�سرة  �ل�سنوي  �ل��ل��ق��اء  �أم�����ص  �ل��دول��ة،  رئي�ص  �ل�سمو 
�جلامعة مع بد�ية �لعام �لدر��سي �جلديد، وبد�أ �للقاء 
و�ملوظفني  �لتدري�ص  هيئة  باأع�ساء  معاليه  برحيب 
�إن جامعة �لمار�ت حتظى  و�لطالب، و�أو�سح معاليه 
تتو�فق  �جلامعة  �أه��د�ف  و�أن  �لر�سيدة،  قيادتنا  بدعم 
لل�سنو�ت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  و�أول��وي��ات 
�خلم�سني �لقادمة. و�إن هذه �لأهد�ف ميكن حتقيقها 
من خالل �لعمل �جلماعي كمجتمع جامعي و�ل�سر�كات 

�خلارجية.
من  نخبة  ت�سم  �جلامعة  ب��اأن  كلمته  معاليه  و�أ�ستهل 
�أ�سحاب �لعقول و�ملو�هب �لرفيعة، و�إن �جتماعنا هذ� 
يرمز �ىل طبيعة �لعمل كفريق عمل و�حد. حيث يوؤدي 
كل فرد منكم دور�ً مميًز� وحيوًيا يف م�سرية �جلامعة، 
ومع �ملزيد من �لإر�دة و�لت�سميم فاإننا م�ستعدون لبدء 
ع��ام در����س��ي �آخ��ر م��ن �لنجاح و�لإجن����از. و�إن��ن��ا نتطلع 

�أنا  �لتي  �لأم  �جلامعة  ه��ذه  تطور  يف  �ل�ستمر�ر  �إىل 
حمظوظ بتمثيلها ".

ث��م ح���دد �ل��رئ��ي�����ص �لأع��ل��ى �ل��ه��دف م��ن �ل��ل��ق��اء. وقال 
مهم  �لدر��سي  �لعام  من  مبكر  وقت  يف  مًعا  "لقاءنا 
جتربتنا،  بتقييم  ل��ن��ا  ي�سمح  �أوًل:  �أ���س��ب��اب.  ل��ث��الث��ة 
�لتي  بيئة �جلامعة  �لرئي�سية يف  �لتغيري�ت  ومر�جعة 
لتذكري  �لفر�سة  لنا  يتيح  ثانًيا:  جميًعا.  علينا  توؤثر 
يوؤكد  ث��ال��ًث��ا:  وتوجهاتها.  �جلامعة  ب��اأه��د�ف  �أنف�سنا 
على �أننا يف جامعة �لإمار�ت �أ�سرة و�حدة، موحدون يف 
�لتز�منا بتعليم �لطالب و�لبتكار و�لبحث �لعلمي مبا 

ينعك�ص �يجاباً على �جلامعة و�لدولة.
و�أك����د معاليه ع��ل��ى �مل��ب��ادئ �ل��ع�����س��رة ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
�أن  �لقادمة و�لتي يجب  �لعربية �ملتحدة يف �خلم�سني 
ن�ستخدمها كخارطة طريق. هذه �ملبادئ تتفق و�هد�ف 
�لب�سرية،  �لقدر�ت  تطوير  يف  تتمثل  و�لتي  �جلامعة. 
�ل��ع��ل��م��ي وري������ادة �لأعمال  �مل��ع��رف��ة و�ل��ب��ح��ث  و�ن���ت���اج 
و�لبتكار يف �لتعليم �لعايل، وخدمة �ملجتمع، وتطوير 
�مل��زي��د م��ن �ل�����س��ر�ك��ات �ل��دول��ي��ة م��ن خ��الل �لتدري�ص 
�سوق  و�إع��د�د خريجني مناف�سني يف  �لعلمي،  و�لبحث 

�لعمل، مما ُي�سهم يف تنمية �لقدرة �لتناف�سية للدولة 
و�سمان م�ستقبل م�ستد�م.

�حلكومة  �أج��رت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  �إن  معاليه  و�أك���د 
ع��ل��ى �ل��ق��ان��ون �خل��ا���ص ب��ح��وك��م��ة م��وؤ���س�����س��ات �لتعليم 
وفعالية  مرونة  �أك��رث  ت�سبح  بحيث  �لحتادية  �لعايل 
�ل���دول���ة. وتتمتع  �ل��ت��ع��ل��ي��م يف  ت��ط��وي��ر  ُي�����س��ه��م يف  مب��ا 
�لآن بو�سع قانوين  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  جامعة 
�ل�سوؤون  يف  �أك���رث  م��رون��ة  ولديها  م�ستقلة  كموؤ�س�سة 
�ملالية و�لإد�رية و�لأكادميية �خلا�سة بها. وهذ� يعني 
�أن �جلامعة ميكن �أن تتطور كموؤ�س�سة م�ستد�مة مالياً 
�لأولويات  لتلبية  �أك��ادمي��ي��اً،  ومتقدمة  �إد�ري���اً  وفعالة 

�لوطنية ".
�لأمناء.  جمل�ص  م�سوؤولية  �لأع��ل��ى  �لرئي�ص  و�أو���س��ح 
�لعايل،  �لتعليم  موؤ�س�سات  حوكمة  ق��ان��ون  �إن  وق���ال: 
�لتغيري  ع�سر  ومو�كبة  �لبتكار  من  �جلامعة  ميكن 
�ل�سريع �مل�ستمر. وبناء ��سر�تيجية قائمة على �أهد�ف 
ومقايي�ص �أد�ء و��سحة ومدرو�سة. وهذه �ل�ستقاللية 
�أننا  تعني   - و�مل�����س��اءل��ة  �مل�سوؤولية   - م��ن  متثله  ومب��ا 
و�لتطور  �ملوؤ�س�سي  �لتميز  لتحقيق  �أف�����س��ل  و���س��ع  يف 

�لأكادميي.  ثم �أ�سار معاليه �ىل �خلطة �ل�سر�تيجية 
�إطار  يف  �ل��ع�����س��رة،  و�مل���ب���ادئ  ت��ت��و�ف��ق  و�ل��ت��ي  للجامعة 
جمالت توظيف �لطالب، و�لبتكار و�لتاأثري، وخدمة 
و�ملرونة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ة  �ل�������س���ر�ك���ات،  وت��ع��زي��ز  �مل��ج��ت��م��ع، 
وقال:  �حل�سور،  معاليه  �سكر  �خلتام  ويف  �ملوؤ�س�سية.  
و�حدة  كاأ�سرة  معاً  و�لعمل  للتعاون  ��ستعد�دنا  "�إن 
�سيمكننا من حتقيق �ملهام �لتي تنتظرنا. مع �منياتي 

لكم بالتوفيق و�لنجاح.
ا تقدميًيا  بعد كلمة �لرئي�ص �لأعلى، تابع �للقاء عر�سً
�جلامعة  تطور  تدعم  �لتي  �مل�ساريع  �سل�سلة من  حول 
ل��ت�����س��ري��ع �إن���ت���اج���ه���ا ل�������رب�ء�ت �لخ��������ر�ع، و�ل���رب�م���ج 
�لدر��سية، وخربتها يف تنمية ر�أ�ص �ملال �لب�سري. قدم 
مدير  �سريف،  �لدكتور:" حم�سن  م��ن:  كل  �لعرو�ص 
مكتب �ل��ب��ح��وث و�مل�����س��اري��ع �مل��م��ول��ة، و�ل��دك��ت��ور: علي 
و�لجتماعية،  �لإن�سانية  �لعلوم  كلية  وكيل  �لغفلي، 
�ل�سر�تيجية  �إد�رة  مدير  �لزحمي،  ر��سد  و�لدكتور: 

و�مل�ستقبل.
و�خ��ت��ت��م �ل��ل��ق��اء ب��ت��ك��رمي �أع�����س��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص يف 

�جلامعة �ملتقاعدين.

جامعة  رئي�ص  �لعور،  من�سور  �لدكتور  �سعادة  ��ستقبل 
�أمني  جيل�سفيك،  ت��ورون  �لذكية،  حممد  بن  حمد�ن 
عن  و�ل��ت��ع��ل��م  �مل��ف��ت��وح  للتعليم  �ل����دويل  "�ملجل�ص  ع���ام 
بعد". وجاء ذلك خالل �جتماع ثنائي ملناق�سة �لعالقة 
�لذكية  �ل�سر�تيجية بني جامعة حمد�ن بن حممد 
بعد"،  و�لتعلم عن  �ملفتوح  للتعليم  �ل��دويل  و"�ملجل�ص 
�لحتاد  برنامج  �إط��الق  باإعادة  �لكفيلة  �ل�سبل  وبحث 
�ل����دويل ل��د�ر���س��ي �ل��دك��ت��ور�ة ب��ال���س��ت��ع��ان��ة مبنظومة 
�لربوفي�سور  م��ن  ك��ل  بح�سور  �ل�سحابي"،  "�حلرم 
م�سطفى ح�سن، نائب رئي�ص �جلامعة ل�سوؤون �لتعاون 
�لدويل؛ و�إلينا تار��سوفا، مدير �أول للعالقات �لدولية 

لدى جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية.
ون��اق�����ص �جل��ان��ب��ان خ���الل �لج��ت��م��اع �مل��ح��اور �حلالية 
و�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون �ل�����دويل ب���ني �ل���ط���رف���ني، مع 
لإع���ادة  �ل�سر�تيجية  �خل��ط��ة  تنفيذ  على  �ل��رك��ي��ز 
�لدكتور�ة  ل��د�ر���س��ي  �ل���دويل  �لحت���اد  برنامج  �إط���الق 
وي�ستهدف  �ل�سحابي".  "�حلرم  مبنظومة  بال�ستعانة 
يف  و�أبحاثهم  �لدكتور�ة  د�ر�سي  ومتكني  دعم  �مل�سروع 
و�لتعلم  و�ملفتوح  و�لإلكروين  �لذكي  �لتعلم  جمالت 
�لدكتور�ه.  درج���ة  لنيل  رحلتهم  وت�سهيل  ب��ع��د،  ع��ن 
برنامج  لد�ر�سي  �ل�سحابي  �حلرم  من�سة  �إتاحة  وعرب 
�لحتاد �لدويل، توفر �جلامعة �سهولة و�سول د�ر�سي 
�لدكتور�ة لباقة متنوعة من �خلرب�ت و�ملعارف، وتوفر 
يف  �أبحاثهم  فيها  يعر�سون  من�سة  �لربنامج  لأع�ساء 
�ملعلمني،  وت��دري��ب  �ملبتكرة  �لتدري�ص  ط��رق  جم���الت 
�لتعلم  وت�سميم  و�لب���ت���ك���ار،  �لإل���ك���روين  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 

�لإلكروين وغريها، �إىل جانب مناق�سة �أبحاثهم مع 
�جلامعات  من  �لتدري�سية  �لهيئة  و�أع�ساء  زمالئهم 
و�لتعلم  �ملفتوح  للتعليم  �لدويل  "�ملجل�ص  �لأع�ساء يف 
�ملبادرة،  ه��ذه  يف  رئي�سياً  �سريكاً  وب�سفتها  بعد".  عن 
�لتعلم  جم��ال  يف  خ��رب�ت��ه��ا  بتقدمي  �جل��ام��ع��ة  ت�ساهم 
�ل��ذك��ي ل��دع��م د�ر���س��ي �ل��دك��ت��ور�ة، وذل���ك ع��رب توفري 
خم�س�سة  ن���دو�ت  وتنظيم  مم��ي��زة،  تعليمية  م�����س��ادر 
ي��ق��وده��ا خ���رب�ء �جل��ام��ع��ة م��ن ع��م��ادة �لبحث �لعلمي 

ودر��سات �لدكتور�ة.
�سر�كتنا  "تاأتي  �لعور:  من�سور  �لدكتور  �سعادة  وق��ال 
مع �ملجل�ص �لدويل للتعليم �ملفتوح و�لتعلم عن بعد يف 
�إطار حر�سنا على م�ساركة خرب�تنا وجتربتنا يف �إر�ساء 

و�مل��ه��ن��ي، وتوطيد  و�مل��ع��ريف  �لأك��ادمي��ي  �لتميز  دع��ائ��م 
و�جلهات  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون  �أو����س��ر 
لت�سريع  �ل��ط��م��وح��ة  �ل���روؤي���ة  ت�ساركنا  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة 
�لقائم  �ل��ذك��ي  �لتعلُّم  منظومة  نحو  �لتحول  وت���رية 
برنامج  ونتطلع لإطالق  و�لبتكار.  �لتكنولوجيا  على 
�لحتاد �لدويل لد�ر�سي �لدكتور�ه عرب من�سة "�حلرم 

�ل�سحابي"، بالتعاون مع �ملجل�ص."
ُق��ُدم��اً يف توظيف  �أن من�سي  "ي�سرنا  �ل��ع��ور:  و�أ���س��اف 
متكني  �سبيل  يف  �ل�سحابي"  "�حلرم  حلول  منظومة 
ودعم  �لتعليمية،  جتربتهم  وتعزيز  �لدكتور�ه  د�ر�سي 
و�لتعلم  �مل��ف��ت��وح  للتعليم  �ل���دويل  "�ملجل�ص  م�ساريع 
عن بعد"، ترجمًة لروؤيتنا �لقائمة على �إعادة هند�سة 

�لر�هنة  �ملرحلة  حتديات  يو�كب  مبا  �لعايل  �لتعليم 
وي�����س��ت�����س��رف م��ت��ط��ل��ب��ات �مل�����س��ت��ق��ب��ل، وت�����س��ه��ي��ل و�سول 
�جلودة.  ع��ايل  �لتعليم  و�أدو�ت  م���و�رد  �إىل  �ل��د�ر���س��ني 
�لذكي  �لتعليم  �لتز�منا بدفع عجلة قطاع  و�سنو��سل 
�ملتعلمني  ورف���د  �ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن  �سيما يف  ع��امل��ي��اً، ل 
ب������الأدو�ت �ل��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ه��م حت��ق��ي��ق �ل���ري���ادة �لعلمية 

و�لتميز يف خُمتلف �ملجالت.  
�لتعاون  "ي�سعدنا  جيل�سفيك:  ت��ورون  قالت  ب��دوره��ا، 
مع جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية يف �إعادة �إطالق 
ونتوجه  �لدكتور�ة،  لد�ر�سي  �ل��دويل  �لحت��اد  برنامج 
�مل�سعى.  ه��ذ�  يف  لنا  دعمها  على  للجامعة  بالتقدير 
ومت��ث��ل ه���ذه �خل���ط���وة ث��م��رة ل��ل�����س��ر�ك��ة ب���ني �ملجل�ص 
د�ر�سي  متكني  يف  جلهودنا  نوعية  و�إ�سافًة  و�جلامعة، 
�إم��ك��ان��ات��ن��ا يف ت��ع��زي��ز جتربتهم  �ل��دك��ت��ور�ه وت��وظ��ي��ف 

�لتعليمية." 
و�لتعلم  �مل��ف��ت��وح  للتعليم  �ل���دويل  "�ملجل�ص  ي��ع��ّد  كما 
�لتعليم  جم��ال  يف  �لأق���دم  �لعاملية  بعد" �لر�بطة  عن 
�مل��ف��ت��وح و�مل����رن و�ل��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب��ع��د، ب��ت��اري��خ ع��ري��ق يف 
تعزيز �لو�سول �إىل تعليم عايل �جلودة �سامل وبتكلفة 
�سركاء جامعة حمد�ن بن حممد  �أح��د  وهو  معقولة. 
�ل��ذك��ي��ة، و�ل�����س��ري��ك �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي ل��الإط��ار �ملرجعي 
و�ملفتوحة  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ع��ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  مل��وؤ���س�����س��ات 
�جلامعة،  عن  �ل�سادر  بالتكنولوجيا  و�ملعززة  و�لذكية 
�ملفتوحة  �جل��ام��ع��ات  ج��ه��ود  توحيد  ي�ستهدف  و�ل���ذي 
من  وغ��ريه��ا  �ل��ع��ايل،  �لتعليم  وموؤ�س�سات  و�لرقمية، 

موؤ�س�سات �سمان �جلودة عاملياً.

••  اأبوظبي-الفجر

نفذت �سرطة �أبوظبي مبادرة "ب�سمة خري" بالتعاون 
فرع  �لإم���ار�ت���ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  م��ع  و�لتن�سيق 
�لعني و ت�سمنت توزيع حقائب وم�ستلزمات مدر�سية 
مب�����س��ارك��ة دوري����ة �ل�����س��ع��ادة و�ل�����س��رك��اء م��ن موؤ�س�سات 

�لقطاع �خلا�ص.
و�أو�سح �لعقيد مطر عبد �هلل �ملهريي مدير �إد�رة مرور 
�لعني �لتابعة ملديرية �ملرور و�لدوريات �أن �ملبادرة تاأتي  
�سمن جهود �سرطة �أبوظبي لتعزيز �لتعاون و�لتن�سيق 

�مل�ستمرين مع �ل�سركاء  مبدينة �لعني مبا ي�سهم  يف 
حتقيق �أهد�ف �لعمل �خلريي و�لإن�ساين وبث �ل�سعادة 

و�لطماأنينة  يف جمتمعنا .
وث��م��ن �ل��دك��ت��ور �أح��م��د ع��ب��ي��د �ل��ظ��اه��ري م��دي��ر فرع 
�ل���ه���الل �لأح���م���ر ب��ال��ع��ني  ج���ه���ود ���س��رط��ة �أب�����و ظبي 
يف  �ل�سركاء  م��ع  �مل�����س��ارك��ة   على  وحر�سها  �لإن�سانية 

�إ�سعاد �ملجتمع .
�إد�رة  مرور   �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  و كرمت هيئة 
"فرحتكم من  �لبناء يف مبادرتي  تعاونها   �لعني على 

فرحتنا" و "ب�سمة خري" لعام 2022م .

••  العني-الفجر

جمعية  ع�سو  �لتميمي  متيم  �لفلكي  �مل�����س��ور  ق��دم 
�إىل  " م��دخ��ل  ب��ع��ن��و�ن  �لإم������ار�ت للفلك حم��ا���س��رة 
�لر�سد و�لت�سوير �لفلكي"  يف جمل�ص �سامل حممد 
ب���ن ل��وت��ي��ه �ل��ع��ام��ري ���س��م��ن جم��ال�����ص �أب��وظ��ب��ي يف 

ديو�ن �لرئا�سة،  وذلك يف منطقة رملة ز�خر �لعني 
بح�سور عدد من �ملهتمني و�ل�سباب و�لطالب و�أبناء 
�ملجل�ص  مدير  �ملحا�سرة  بد�ية  يف  حتدث  �ملنطقة.  
�سامل حممد بن لوتيه فاأكد �أن دولة �لإمار�ت تزخر 
و�ملعرفة  بالعلم  يت�سلحون  �لذين  ب�سبابها  وتفتخر 
وتوجيهات  جهود  على  مثنياً  �لعلمي.  و�لكت�ساف 

�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ل��دع��م �أب��ن��اء �ل��وط��ن يف جمالت 
�ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��دي��ث��ة م��ن �أج����ل خدمة 
تطور و�زده����ار �لإم�����ار�ت.   وت��ن��اول متيم �لتميمي 
خالل �ملحا�سرة �أهمية �لبحث و�ل�ستك�ساف �لفلكي، 
عن  وحت��دث  �لكوين،  �لف�ساء  يف  �لكو�كب  وظاهرة 
مل�ساهدة  ت�ستخدم  �لتي  و�لأدو�ت  �لفلكية  �لظو�هر 

�لنجوم و�لكو�كب عرب �لتل�سكوب �لفلكي، كما تطرق 
�إىل �لر�سد �لفلكي وو�سائله وجمالته و�أهد�فه. ثم 
للظو�هر  �ل�سور  م��ن  �لعديد  �حل�سور  �أم��ا  عر�ص 
�لقمر  وخ�سوف  �ل�سم�ص  ك�سوف  ومرحلة  �لفلكية، 
و�لأج��ر�م �ل�سماوية  و�لأبعاد و�ملتغري�ت �لتي تطر�أ 

على �لكو�كب و�لنجوم.

ي�شتقطب اأبرز املتحدثني واخلراء يف 
جمال طب االأ�شعة والت�شوير الت�شخي�شي

املعر�ض وامللتقى ال�سنوي لطب 
الأ�سعة ينطلق ال�سهر القادم يف دبي

•• دبي- الفجر

تنطلق �ل�سهر �لقادم يف دبي �لدورة �ل�سابعة من �ملعر�ص و�مللتقى �ل�سنوي 
لطب �لأ�سعة بح�سور �لعديد من �لأ�سماء �لبارزة يف تخ�س�سات طب �لأ�سعة 
�ل�سابعة  �لدورة  �لعامل. و�ستنعقد  �أنحاء  �لت�سخي�سي من كافة  و�لت�سوير 
من 25 �إىل 27 �أكتوبر يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي ومب�ساركة ما يبلغ 
 65 25 دول��ة خمتلفة كما �ست�سم  �أك��رث من  30 �سركة ر�ئ��دة من  ع��ن  
�لتكنولوجية يف جمالت  و�لتطور�ت  �ملو��سيع  �أب��رز  تناق�ص  علمية  جل�سة 
�لأ�سعة و�لت�سوير �لت�سخي�سي و�ستوفر من�سة لل�سركات �مل�ساركة لعر�ص 
�لأ�سعة  �أخ�سائيي  من  نخبة  مع  لوجه  وجهاً  و�لإلتقاء  خدماتهم  �أف�سل 
وم�سوري �لأ�سعة ومديري �مل�ست�سفيات و�لأ�ساتذة و�لأكادميني و�لباحثني 

و�ملقيمني و�لفنيني و�أطباء �لأور�م.
و�سريكز �ملوؤمتر خالل فرة �نعقاده على م�سار�ت علمية خمتلفة ومتنوعة 
ت�سمل موؤمتر �أخ�سائي �لأ�سعة و�لذي �سيمتد على مد�ر 3 �أيام، وجل�سات 
خم�س�سة مل�سوري �لأ�سعة ليومني، بالإ�سافة �إىل ندوة �فر��سية خا�سة 
كما  و�ح��د.  ليوم  �ستنعقد  و�لتي  �ل�سوتية  ف��وق  و�مل��وج��ات  �لنووي  بالطب 
كبار �سانعي  للقاء  يوفر فر�سة متميزة  �ملوؤمتر معر�ص جتاري  ي�ساحب 

�لقر�ر يف �ملجال و�لتعرف على �أبرز �لتقنيات و�لبتكار�ت يف عامل �لأ�سعة.
و�سرح �لدكتور عبد�هلل �لرميثي، رئي�ص �سعبة �لأ�سعة يف جمعية �لإمار�ت 
�لطبية:"كلنا فخر باأن ن�سهد �نعقاد �لدورة �ل�سابعة من �ملعر�ص و�مللتقى 
�ل�سنوي لطب �لأ�سعة هنا يف دبي �ل�سهر �لقادم، حيث ت�سهد دورة هذ� �لعام 
م�ساركة نخبة من �خلرب�ء و�لأطباء �لذين �سيديرون �لعديد من �جلل�سات 
ممار�سة  ل�سبل  �مل�ستمر  �ل��ت��ط��وي��ر  يف  ت�ساهم  �ل��ت��ي  و�ل���ن���دو�ت  �حل���و�ري���ة 

�لإخت�سا�ص على �ل�سعيدين �ملحلي و�لإقليمي." 
كما �أ�ساف: "نعمل يف هذه �لدورة على �لتعمق يف مو��سيع تناق�ص �لتحديات 
�لتي تو�جه هذ� �لخت�سا�ص وم�ستقبله عاملياً. نتطلع يف �سعبة �لأ�سعة يف 
جمعية �لإمار�ت �لطبية �إىل مقابلة زمالئنا يف �ملجال و�لعمل يد�ً بيد على 

تطوير طب �لأ�سعة �سوياً."
�ل�سيد ها�سم �لعو�سي، رئي�ص جمعية �لإم��ار�ت لفنيي �لأ�سعة:  كما �سرح 
"نهدف هذ� �لعام �إىل بناء ج�سور �لتو��سل مابني جمتمع �خ�سائيي �لأ�سعة 
بالإخت�سا�ص  �ملتعلقة  �ملختلفة  �لأف��ك��ار  لتبادل  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن 
و�حللول  �ل�سطناعي  �لذكاء  يقدمها  �لتي  �لبتكار�ت  �أح��دث  با�ستخد�م 

�مل�ستقبلية �لتي تعزز من هذ� �لخت�سا�ص وقدر�ته."
من جانبها قالت �ل�سيدة �سمر �لفر� رئي�ص وحدة �لتعليم وع�سو جمل�ص 
�إد�رة يف جمعية �لإم��ار�ت لفنيي �لأ�سعة �لتابعة جلمعية �لإم��ار�ت �لطبية 
هذ�  �لعليا:"يعترب  �لتقنية  كليات  يف  �لأك��ادمي��ي  �لتقييم  مكتب  وم��دي��ر 
مع  و�لتو��سل  و�خل��ربة  �ملعرفة  لتبادل  من�سة  �أف�سل  �ل�سنوي  �لإجتماع 
�أجندة  ت��ك��ون  ب���اأن  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �سعينا  �مل��ي��د�ن��ي��ني. حيث  �ملتخ�س�سني  ك��اف��ة 
تت�سمن جل�سات  وق��ت م�سى حيث  �أي  م��ن  و�سمولية  ث���ر�ًء  �أك��رث  �مل��وؤمت��ر 
و�أن�سطة خمتلفة وم�سابقات �ملل�سقات �لتعليمية �ملتعددة و�لتي تخلق لدى 

�مل�ساركني جتربة غنية ومميزة."
و�سي�ست�سيف �ملعر�ص و�مللتقى �ل�سنوي لطب �لأ�سعة هذ� �لعام مركز �أعمال 
B2B يعمل كمركز متكامل ي�ساعد على جدولة �لجتماعات  متخ�س�ص 
�سناع  وك��اف��ة  و�ملتخ�س�سني  �ملوؤهلني  و�مل�سرين  �لعار�سني  ب��ني  م�سبقاً 
�ل�سابعة  �ل��دورة  �ست�ست�سيف  �ل�سحية،  و�ملر�فق  �لأ�سعة  مر�كز  يف  �لقر�ر 
 B2B ا مركز �أعمال �لأ�سعة �لذي يعمل كمن�سة من �ملوؤمتر و�ملعر�ص �أي�سً
ي�ساعدون  �لذين  و�ملتخ�س�سني  �ملوؤهلني  و�مل�سرين  للعار�سني  ح�سرية 
يف متكني �لجتماعات �ملجدولة م�سبًقا بني �لعار�سني و�سناع �لقر�ر من 

مر�فق �لرعاية �ل�سحية �لر�ئدة ومر�كز �لأ�سعة.
ومن جانبها، �سرحت �ل�سيدة �سارلوت بريدمور، �ملدير �لتنفيذي لل�سيا�سة 
�ملهنية يف جمعية وكلية �أخ�سائي �لت�سوير بالأ�سعة يف �ململكة �ملتحدة:"كوننا 
هيئة مهنية للت�سوير �ل�سعاعي يف �ململكة �ملتحدة ي�سرنا �أن ن�سارك خرب�تنا 
�لعام  ه��ذ�  �سي�سارك  حيث  للموؤمتر.  �ملنظمة  �للجنة  مع  �سوياً  نعمل  و�أن 
�إىل  تتطرق  خمتلفة  جل�سات  يف  �مل��م��ي��زة  �خل���ربة  ذوي  متحدثني  ث��الث��ة 

�لعالجات �ل�سريرية و�ملجالت �لعلمية و�لوظيفية للتخ�س�ص."
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يبحث متبعو النظم الغذائية عن الطرق املنا�شبة مل�شاعدتهم 
يف اإنقا�ص الوزن، والتي ال تتطلب جهدا كبريا.

واأو�شح اأخ�شائيو التغذية اأن �شرب م�شروبات 
الوزن  فقدان  يف  هاما  دورا  يلعب  معينة 
اجل�شم،  على  وتاأثرياتها  مغذياتها  ب�شبب 
وت�شاهم بع�ص امل�شروبات بدعم احلميات 

الغذائية ومنها:

املاء
تقول �أخ�سائية �لتغذية لورين مانكري قد يبدو �ملاء كحل 
�أ�سا�سي للم�سروب، لكن هذ� �مل�سروب �خلايل من �ل�سعر�ت 
�حلر�رية، و�خلايل من �ل�سكر و�ل�سوديوم، و�خلايل من كل 

�سيء ب�سكل �أ�سا�سي ي�ساعد يف �حلفاظ على رطوبتك".
بدء  يف  ي�ساعد  �أن  ميكن  باملاء  عط�سك  �إرو�ء  "�إن  وت�سيف 
عدم  مع  رطوبتك  على  �حلفاظ  طريق  عن  وزن��ك  �إنقا�ص 

�إ�سافة �أي �سيء �إىل هذ� �ملزيج �لذي قد يعرقل �أهد�فك".
وبح�سب �لأخ�سائية بريتاين دن فاإن �سرب ما يعادل ثمانية 
�أكو�ب من �ملاء يوميا يلعب �ملاء دور� حيويا يف حتلل �لدهون 

وهي �لعملية �لتي ي�ستخدمها �جل�سم حلرق �لدهون.

ال�شاي االأخ�شر
لفقد�ن  مفيد�  م�سروبا  �لأخ�����س��ر  �ل�ساي  �خل���رب�ء  يعترب 
وهو  �لأك�سدة،  م�ساد�ت  من  �لعايل  حمتو�ه  ب�سبب  �ل��وزن 

نوع من �لفينول �لطبيعي.
ن�سرته  م���ق���ال  وي����ق����رح 
وظائف  علم  جملة 

من  كل  من  يتكون  �لأخ�سر  �ل�ساي  �أن  و�ل�سلوك  �لأع�ساء 
�ل�ساي  �ملزيج من  وي�ساعد هذ�  و�لكافيني،  �لكاتيكني  �ساي 
�ل��وزن، من  �لأخ�سر و�لكافيني على حت�سني �حلفاظ على 
خ���الل �ل��ت��ول��ي��د �حل�����ر�ري، و�أك�����س��دة �ل��ده��ون وه���ي عملية 
من  �خلالية  �ملعتدلة  و�لكتلة  �لدهنية،  �لأحما�ص  تك�سري 

�لدهون.
وتقرح �أخ�سائية �لتغذية ليز� يونغ �سرب �ساي �ملات�سا على 
وجه �خل�سو�ص ومات�سا هو نوع من �ل�ساي �لأخ�سر يحتوي 
على ن�سبة عالية من م�ساد�ت �لأك�سدة وم�ساد�ت �لك�سدة 
لفقد�ن  مثاليا  يجعله  مما  �ل�سائب،  �لأخ�سر  �ل�ساي  من 

�لوزن.

 الكفري
�لكفري هو م�سروب �ألبان خممر يحتوي على �ساللت عديدة 
من �لربوبيوتيك لدعم �سحة �لأمعاء، تقول د�ن: "ت�ساهم 
�لربوبيوتيك يف �إنقا�ص �لوزن ب�سبب �لدور �لذي تلعبه يف 

�لتو�زن  وحتقيق  �لل��ت��ه��اب،  ميكروبيوم تقليل  بني 
ومقاومة  �لأم��ع��اء، 

�لأن�سولني، وتخزين �لدهون".
�ملر�فق  �للينوليك  حم�ص  على  �أي�����س��ا  �لكفري  وي��ح��ت��وي 
رو��سب  تقليل  يف  ت�����س��اع��د  ق��د  �أح��م��ا���ص  وه���ي   )CLA(
�ل��ده��ون يف �جل�����س��م وحت�����س��ني وظ��ي��ف��ة �مل��ن��اع��ة، مم��ا يدعم 

فقد�ن �لدهون.
 Nutrition and جم��ل��ة  �أج��رت��ه��ا  ل��در����س��ة  ووف���ق���ا 
�أظهر   ،Metabolism London Journal
يف  �لإيجابية  �ل�سحية  �لآثار  من  جمموعة  له  �أن   CLA
�لنماذج �حليو�نية �لتجريبية، مبا يف ذلك قمع �ل�سرطان، 
مر�ص  ظهور  وت��اأخ��ري  �جل�سم،  يف  �ل��ده��ون  ت��ر�ك��م  وتقليل 
�ل�سر�يني،  ت�سلب  ت��ط��ور  وت��اأخ��ري   ،2 �ل��ن��وع  م��ن  �ل�سكري 

وحت�سني متعدن �لعظام وتنظيم جهاز �ملناعة..

الع�شائر الطبيعية وخمفوق بروتني
�ل���ربوت���ني مليئة  �ل��ع�����س��ائ��ر وخم��ف��وق��ات  ت��ك��ون  �أن  مي��ك��ن 
و�خل�سرو�ت  و�ل��ف��و�ك��ه  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �لعنا�سر  م��ن  بالعديد 
و�مل�ساحيق �ملهمة �لتي �ست�سعر بال�سبع و�لر�سا طو�ل �ليوم 
�أثناء  للتغذية  مالئمة  طريقة  �أي�سا  �إنها 

�لتنقل، بح�سب �خلرب�ء.
هو  مانكري:"�لربوتني  ت���ق���ول 
تعزز  �لتي  �لكبرية  �ملغذيات  م��ن 
�ل�����س��ب��ع، وه����ذ� ب�����دوره ق���د يدعم 

فقد�ن �لوزن".
وت�ساهم �إ�سافة م�ساحيق �لربوتني 
مثل بروتني م�سل �للنب، وبروتني 
�ل�سويا، وبروتني �لكازين، وبروتني 
�لبازلء،  وب��روت��ني  �لبي�ص،  بيا�ص 
يف تعزيز حالة �ل�سبع، وفقا لدر��سة 

من جملة �لتغذية.
ووف������ق������ا ل����������دن، ي����اأخ����ذ 
�أي�سا  �ل����ربوت����ني 
�ملزيد من �لطاقة 
مما  ل���ل���ه�������س���م، 
حو�يل  �أن  يعني 
 30٪ �إىل   20٪
م���������ن �إج�������م�������ايل 
�حلر�رية  �ل�سعر�ت 
�ل���ذي  �ل����ربوت����ني  يف 
يتم تناوله يتم ه�سمه، 
على عك�ص �لكربوهيدر�ت 
ت�ستهلك  �ل���ت���ي  و�ل�����ده�����ون 

طاقة �أقل، 
�ل����ف����و�ك����ه  :"�إن  دن  وت������ق������ول 
�لكبرية  �ملغذيات  من  و�خل�سرو�ت 
�لتي ميكن �أن ت�سهم يف �إنقا�ص �لوزن 
للطاقة  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لتمثيل  خ��الل  م��ن 

وبناء �لع�سالت".

وي��ف��ي��د �خل����رب�ء ب����اأن �ل��ف��و�ك��ه و�خل�������س���رو�ت �مل���وج���ودة يف 
�أي�سا يف تناول �ل�سو�ئل وت�سمل  �أن ت�ساهم  �لع�سائر ميكن 
�ملاء  م��ن  �إىل 100٪  ع��ل��ى 90٪  �ل��ت��ي حت��ت��وي  �لأط��ع��م��ة 

حمتوى �ل�سمام و�لبطيخ و�لفر�ولة و�ل�سبانخ.
 وت�سمل �لأطعمة �لأخرى �لتي حتتوي على ٪70 �إىل 89٪ 
من �ملاء خيار�ت مثل �ملوز و�لربتقال و�لكمرثى و�لأنانا�ص 
�إىل  جميعا  �إ�سافتها  وميكن  و�لزبادي،  و�جلزر  و�لأفوكادو 

�لع�سائر للم�ساهمة يف ��ستهالك �ملاء و�لفيتامينات.

القهوة ال�شوداء
ميكن للقهوة �ل�سود�ء �أن تغذي �جل�سم بالكافيني وم�ساد�ت 
"ميكن  �لأخ��رى، وتقول دن:  �لطبيعية  �لأك�سدة و�ملركبات 
للكافيني �أن يزيد من عدد �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي يحرقها 

ج�سمك يف حالة �لر�حة".
تعترب ماناكري �أن �إ�سافة �لقهوة �إىل �لنظام �لغذ�ئي ميكن 
�إ�سافة  ع��دم  ب�سرط  �ل��وزن،  لفقد�ن  ج��زء� موؤثر�  يكون  �أن 

�ل�سكر و�لركيمات �لثقيلة.

ب�شبب مغذياتها وتاأثرياتها على اجل�شم

اأ�سف هذه امل�سروبات لنظامك الغذائي لإنقا�ض وزنك

�ستة اأقرا�ض مكمالت يومية خمتلفة
 ل ينبغي تناولها معا!

وع��ن��د �ل�����س��روع يف ن��ظ��ام ���س��ح��ي ج��دي��د يلجاأ 
تقليل  يف  للم�ساعدة  �ملكمالت  �إىل  �لكثريون 
�سحتنا  وحت�سني  �ل��ع��ادي��ة  غ��ري  �لأع���ر�����ص 
�لعامة ورفاهيتنا. وتعترب �ملكمالت طريقة 
مم���ت���ازة ل��ل��م�����س��اع��دة يف ع����الج ع����دد من 
�لأمر��ص، ولكن كن حذر�. هناك عدد من 
تناولها  ينبغي  ل  �لتي  �ليومية  �لأقر��ص 

معا. 
وم����ن �مل���رج���ح �أن ت��ك��ون ل��دي��ك �آث�����ار ج��ان��ب��ي��ة من 
�ملكمالت �لغذ�ئية �إذ� تناولتها بجرعات عالية �أو بدل 
�لعديد من  تتناول  كنت  �إذ�  �أو  �ملو�سوفة،  �لأدوي��ة  من 

�ملكمالت �لغذ�ئية �ملختلفة.
ويت�سمن �سبب عدم وجوب تناول بع�ص �ملكمالت معا 
�لعديد من �لأ�سباب. مثل، �لتدخل يف �مت�سا�ص �ملعادن 
�لأ�سغر �ملوجودة يف �لفيتامينات، �أو �إبطال قدر�تها �أو 

زيادة �لأعر��ص �لأخرى غري �لعادية.
وت�سمل �مل��ك��م��الت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ت��ي ل مي��ك��ن ت��ن��اول��ه��ا يف 

�لوقت نف�سه ما يلي:
و�لفيتامينات. • �ملغني�سيوم 

 .Kو  Eو )د(  • فيتامينات 
.Gingko Bilobaو �ل�سمك  • زيت 

و�لزنك. • �لنحا�ص 

�لأخ�سر. و�ل�ساي  • �حلديد 
.B12و  C • فيتامني 

�ستوك�ص،  �إيرين  �لتغذية  �أخ�سائية  تو�سي  �ليومي،  �ملغني�سيوم  تناول  وعند 
بعدم تناوله يف نف�ص وقت تناول �لفيتامينات �ملتعددة.

يف  �مل��وج��ودة  �ل�سغرية  �مل��ع��ادن  �مت�سا�ص  م��ع  يتد�خل  ق��د  �أن��ه  ه��و  و�ل�سبب 
يجب  �إن��ه  تقول  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�سافة  و�ل��زن��ك.  �حلديد  مثل  �لفيتامينات 

�لمتناع عن تناول �لكال�سيوم �أو �ملغني�سيوم �أو �لزنك معا.
عند  ينخف�ص  قد   K لفيتامني  �ل�سخ�ص  �مت�سا�ص  �أن  �لدر��سات  و�أظهرت 
و)د(   E فيتامني  مثل  �ل��ده��ون  يف  للذوبان  قابلة  �أخ��رى  فيتامينات  تناول 

معا.
ت�سييل  �إمكانات  على   Gingko Bilobaو  3 �أوميغا  من  كل  ويحتوي 
ل  �ل��ذي  للنزيف  متز�يد  خطر  هناك  يكون  فقد  معا،  تناولهما  و�إذ�  �ل��دم، 

ميكن �ل�سيطرة عليه.
يف  �لزنك  تناول  فتجنب  نق�سه،  ب�سبب  �لنحا�ص  مكمالت  تتناول  كنت  و�إذ� 

نف�ص �لوقت.
وميكن �أن ي�ساعد �لزنك يف تقوية جهاز �ملناعة ولكن ميكن �أن يتد�خل مع 
�مت�سا�ص �جل�سم للنحا�ص. وميكن �أن ي�سبب تناول �ل�ساي �لأخ�سر بكميات 
فعالية  من  يقلل  �حلديد  مكمالت  تناول  �إن  ويقال  �حل��دي��د،  نق�ص  كبرية 

�ل�ساي �لأخ�سر.
وقال �ل�سيدلين �سكوت ماكدوغال: "�إذ� تناولت فيتامني C مع B12، فاإن 

�لأول ميكن �أن يك�سر �لأخري يف جهازك �له�سمي.
وهذ� يقلل من �مت�سا�ص فيتامني B12، و�لذي ميكن �أن ي�سبب عدد� من 

�مل�سكالت �جل�سدية و�لنف�سية".
C، فلن  �ملرتبطة مبكمالت فيتامني  �ل�سحية  �لفو�ئد  �إىل جميع  وبالنظر 

يكون من �مل�ستغرب �إذ� كنت ل تز�ل حري�سا على تناول هذ� �لفيتامني.
و�إذ� كانت هذه هي �حلالة، لكنك تعالج حاليا نق�سا يف فيتامني B12، فاإن 
ماكدوغال ي�سارك ن�سيحة للحفاظ على �سالمتك. و�أو�سى "بتناول فيتامني 

�لأقل". على  �ساعتني  بفا�سل   B12و  C

نظامك  يف  ناق�شة  ومعادن  فيتامينات  اأي  تعوي�ص  يف  للم�شاعدة  رائعة  طريقة  املكمالت  تعتر 
الغذائي. لكن ال�شروع يف تناول املكمالت يعني اأن تكون مدركا لالأنواع التي ال تتناول معا.
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رقم )2022/150679(
�ملنذرة : �سركة �لعقار�ت �ملتميزة )�ص.ذ.م.م(

�ملنذر �إليها : �سركة ولينغتون �ديوكي�سن )�ص.ذ.م.م( 
وبناء على كل ما �سبق ذكره 

�أوًل: تنبه �ملنذرة على �ملنذر �إليها خالل مدة �لثالثون يوماً �ملحددة بهذ� �لإنذ�ر �سرورة عمل �لأتي:
2022/6/24م وحتى تاريخ �ليوم،  �إليها ل�سالح �ملنذرة من تاريخ  �سد�د �لقيمة �لإيجارية �مل�ستحقة علي �ملنذر   .1
�ألف دره��م(، و�سد�د ما قد ي�ستجد  55000 درهم )خم�سة وخم�سون  �إيجارية �سنوية قدرها  �أ�سا�ص قيمة  وذلك على 
منها بعد ذلك �لتاريخ وحتي تاريخ �لإخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة. 2. �سد�د مبلغ وقدره 3000 درهم )ثالثة �ألف 
2 من �ل�سروط �لإ�سافية عقد �لإيجار.  درهم(، عبارة عن غر�مة �رجتاع �ل�سيك رقم )5(، وذلك طبقاً لل�سرط رقم 
ثانياً: وتنبه �ملنذرة علي �ملنذر �إليها باأنه يف حالة عدم �لإلتز�م بتنفيذ �لبنود �ل�سابقة خالل مدة )30 يوم( �لثالثون 
�ملوقر، وذلك لطلب  دبي  باإمارة  �لإيجارية  �ملنازعات  �إيل عد�لة مركز ف�ص  �ملنذرة  �ستلجاأ  �لإن��ذ�ر،  بهذ�  �ملحددة  يوماً 
�حلكم باإخالء �لعني �ملوؤجرة �سقة رقم 1711 - برج �لر�بية - منطقة و�دي �ل�سفا 3 - �سارع �ل�سيخ حممد بن ز�يد - 
�إمارة دبي، وتنفيذ ما ي�ستتبع ذلك من �إجر�ء�ت �أخري، كت�سليم �لعقار للمنذرة خالياً من �ل�سو�غل مع ت�سليم مفاتيحه، 
وكذلك �إح�سار �لفاتورة �لنهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي مدمغة بختم �ل�سد�د و�لفاتورة �لنهائية، وعمل �ل�سيانة 

�لالزمة له، مع �إلز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف، مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70629 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006581 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعى عليه : 1- حممد على �سعيد عبد �هلل - جمهول حمل �لإقامة
�جلن�سية  �إمار�تي   - �هلل  عبد  �سعيد  على  حممد  �سلطان   -2

بناء على طلب �ملدعى كورفيندر دهودي - هندي �جلن�سية  - قد �قام عليك �لدعوى ويطالبك فيها :
لها و�عالن �ملدعى عليهم ب�سوره من هذه �لالئحه. 2- �لق�ساء بعدم �لإعتد�د بالبيع  جل�سه  �أقرب  وحتديد  �لدعوى  قبول   -1
�لو�قع على �لعقار رقم 214 /2640 مبنطقه �ل�سناعيه)17( و�ل�سادر من �ملدعى عليه �لأول �إىل �ملدعى عليه �لثاين لكون 
�ملدعى  باحقيه  ق�سائي  �سدور حكم  بعد  �لثاين  عليه  �ملدعى  �إىل  �لأول  عليه  �ملدعى  و�سدوره من  �لغري  ملك  على  و�ق��ع  �لبيع 
بالعقار�ت حمل �لبيع ، ول�سوريته و�عتباره كاأن مل يكن يف مو�جهه �ملدعى. 3- �إلز�م �ملدعى عليها �لثالثه باإعادة ت�سجيل �لعقار 
حمل �لدعوى باأ�سم �أحد مو�طني �لدوله ح�سب ما يتم تقدميه من �ملدعى و�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لعقاري بالغاء �لبيع �ل�سادر من 

�ملدعى عليه �لأول للمدعى عليه �لثاين.  4- �إلز�م �ملدعى عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماه. 
�ملدنية  �ل�سارقه �لحتادية �ملحكمة �لبتد�ئية  �لدعوى حمكمة  �إد�رة  �أمام مكتب  �أنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/05 
يف متام �ل�ساعة 08:30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �سخ�سا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
حو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�سائية      
عاي�سه علي حممد

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

تغيري ا�سـم /فارج مبارك �سيف حممد املزروعي  
�ملزروعي(  حممد  �سيف  مبارك  )فارج  �ملو�طن  تقدم 
بطلب �ىل حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية ق�سم �لتوثيقات 

بتغيري ��سمه من )فارج( �ىل)�سامل(
فمن لديه �عر��ص يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور خالل 

�لعالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام 

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005804 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �منية للحلويات  - جمهول حمل �لإقامة 
نعلمكم بان �ملدعي/ بر�يان بانال �سري�نو �جلن�سية : �لفلبني يف �لدعوى رقم 5804/2022 

د�ئرة �ليوم �لو�حد �لعمالية �لد�ئرة �لثالثة 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاله يطالب فيها : 

�لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 12600 درهم بالإ�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف 
�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 15( �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/7 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - احمد �سعد الدين م�سطفى
املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002301/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �أحمد �سعد �لدين م�سطفى
 / مكاين  رقم   G �لطابق   2 رقم  �ل�سقة   / �لميان  مبنى   / �لر��سدية  - منطقة  �إمارة عجمان   : �لعنو�ن 

  0559497006/0555712057 رقم  هاتف   4297009587
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �لفيحاء لل�سيار�ت �مل�ستعملة ل�ساحبها معاذ كردي - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 10324.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 70533
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الأفكار الذكية ملقاولت البناء - ذ م م 
)الربهان للمقاولت(  

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000805/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �لأفكار �لذكية ملقاولت �لبناء - ذ م م )�لربهان للمقاولت(  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �لطليعة للنقليات ملالكها / خليل �سالح يو�سف �حمد �حلمادي  

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

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 101738.0 درهم

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�ستعجل   /  SHCFICIINJ2022 /0004594 يف  الدعوى رقم

�ىل : حممد هالل ح�سني حممد �سوجان مياه  
جمهول حمل �لإقامة : �لإمار�ت �إمارة �بوظبي �لظفرة هاتف 0547207461 

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / حممد جبار �مني خان �لعنو�ن : حمل �لإقامة : �لإمار�ت �إمارة �ل�سارقة �ملجاز 3 بناية �لعوي�ص 
طابق ميز�نني هاتف info@frangulf.ae 0504242011 رقم �لهاتف : 971504242011   

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب������ : 
يلتم�ص �ملدعي من �ملحكمة �ملوقرة :  �أول : ت�سجيل �لدعوى وحتديد �قرب جل�سة لنظرها مع �إعالن �ملدعي عليهما بالئحة 
�ملدعي  �لطبي على  �لك�سف  �ل�سارقة لتوقيع  �ل�سرعي مبحكمة  �لطبيب  : ندب  �لدعوى و�ملرفقات وفقا لالأ�سول. ثانيا 
لثبات حالته وما به من �إ�سابات وحتديد ن�سبة �لعجز �ل�سحي �لد�ئم �لذي حلق به جر�ء �لإ�سابة. ثالثا : �لز�م �ملدي 
عليهما بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  لذ� يتوجب عليكم �حل�سور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �لأمور �مل�ستعجلة 
�لوىل حمكمة �ل�سارقة �سباح يوم ....... �ملو�فق 2022/9/26 �ل�ساعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت ، 

ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2022/9/19 م. 

مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�س  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : ذا مينا كاتالي�شت�ص لالدارة الت�شويقية �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 125 ملك ر��سد خليفة ر��سد بالهول �ملهريي - �لرب�ساء �لوىل 
- بردبي - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 816693 رقم 
1369099 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة  �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله 
�لعدل  ل��دى كاتب  و�ملوثق   2022/8/30 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/8/30 وعلى من لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�سفي �ملعني ر�شوان عالم حما�شبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب 807 ملك �ل�سيخ 
عبد�هلل بن عي�سى بن �سليمان �ل خليفة - �لنهدة �لوىل - هاتف : 04-5876900 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-5876901  : فاك�ص 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ر�شوان عالم حما�شبون قانونيون 
 - خليفة  �ل  �سليمان  ب��ن  عي�سى  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  ملك   807 مكتب   : �لعنو�ن 
5876901-04 مبوجب   : فاك�ص   04-5876900  : هاتف   - �لوىل  �لنهدة 
�أعاله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  ه��ذ� 
لت�سفية ذا ميان كاتالي�شت�ص لالدارة الت�شويقية �ص ذ م م وذلك مبوجب قر�ر 
2022/8/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/30 وعلى من لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
مدين   SHCAPCICIVS2020 /0001418 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
�مل�ستاأنف �سده : �سركة د�ر �لهند�سة �لعاملية لالإن�ساء�ت - ذ م م 

1 ملك عبد�لعزيز  عنو�نه : �ل�سارقة - �ملجاز - �سارع كورني�ص �لبحرية - �سقة رقم 
م�سباح   : �مل�ستاأنف  �أن  لديك  معلوما  ليكن   0501087545 �ملاجد  حممد 
عبد�لعزيز عبد�لرحمن قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  �لدعوى 
�لإبتد�ئية رقم SHCAPCICIVS2020 /0001418 �ملحكمة �لإ�ستئنافية 
�ملدنية - مدين. فيقت�سي ح�سورك �و ح�سور من ميثلك �مام حمكمة �ل�سارقة بد�ر 
�لق�ساء ...... يوم ....... �ملو�فق 2022/9/22 �ل�ساعة 9.00 �سباحا وتقدمي ما 
لديك من بينات ويف حالة عدم ح�سورك �و ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر �ملحكمة 

�لدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عادل غلوم ح�سني املازمي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0084482
�خطار عديل للوفاء مببلغ 15،500 درهم

�ملخط�ر / حممد كامروجامان فريج حممد �جمد ح�سني هاولدير، بنغالدي�سي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية 
 0555884993  / رقم  هاتف  �ملليحه،   - �لذيد   - �ل�سارقة   / �لعن�و�ن   - رقم 784198208219521 
 �ملخطر �إليه / �سري�ج �ل�سالم �بو �لها�سم - بنغالدي�سي �جلن�سية - يحمل بطاقة هوية رقم 784197657091928

�لعن�و�ن/ �ل�سارقة - �أم فنني - هاتف رقم / 0554200788 - 0555889791
�ملو�سوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 15،500 درهم

�ملخطر �إليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 15،500 )خم�سة ع�سر �لف وخم�سمائة( درهم �مار�تي فقط مبوجب 
�تفاق بني �ملخطر و �ملخطر �ليه ،

حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملخطر ل�سرف �ل�سيك �إل �أنه �رتد دون �سرف ب�سبب عالمات �لتامني 
غري �ساحلة / مفقودة ، وبيانات �ل�سيك كالتايل : �سيك رقم 000047 مببلغ 15،500 درهم بتاريخ ��ستحقاق 
�ملخطر �ليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم  �ن  حيث   ، �لتجاري  �بوظبي  بنك  على  و�مل�سحوب   2022/05/15
م�سي تاريخ ��ستحقاقه و �ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� لكن دون جدوى لذلك، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د 
�ملبلغ �ملذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية،  و�طلب من �ل�سيد 

�لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار 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 13651 بتاريخ 2022/9/20 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0082618
�ملخط�ر/ �سيخ كالي�سا فايل - �جلن�سية �لهند ويحمل بطاقة هوية رقم 784195893879288 
ب�سفته مالك �لرخ�سة �مل�سماه )قوه �لنجم للمقاولت �لفنيه( �سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

بال�سارقة برقم )550964( �لعن�و�ن / �ل�سارقة - �حلز�نه رقم �لهاتف/ 0559838343
�ملخطر �إليه /عبد�لرز�ق قايد �سالح طاهر - �مار�تي �جلن�سية

�لعن�و�ن/ دبي - �م �لنهد 3 رقم �لهاتف / 0554508011 - 0504508011 
�ملو�سوع / �إخطار عديل با�ستدعاء وكيل خدمات للح�سور �مام د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لفنيه(  للمقاولت  �لنجم  )قوه  �لتجارية  �لرخ�سة  يف  خدمات  وكيل  هو  �ليه  �ملخطر  �إن  وحيث 
�لتنمية  د�ئرة  �ىل  �حل�سور  عن  ميتنع  �ليه  �ملخطر  �ن  وحيث   ،  )550964( برقم  �ملرخ�سة 
�لقت�سادية لكمال �جر�ء�ت �لتنازل ، وعليه فان �ملخطر يعلن �ملخطر �ليه ب�سرورة �حل�سور �مام 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية للنظر يف مو�سوع �لتوقيع  وعليه يلتم�ص �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل 
بال�سارقة �خطاركم بهذ� ر�سميا.  و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم 

مبا جاء به. وهذ� �إخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
 اإخطار عديل بتغيري وكيل خدمات 

برقم املحرر 2022/0084458
�إخطار عديل بتغيري وكيل خدمات

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  و�ل�سادرة   745747 رقم  رخ�سة  �ملطابخ  تركيب  لعمال  ح�سني  �ملخطر:خمتار 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�سية  بنغالدي�ص  مياه  مر�د  ح�سني  خمتار  �ل�سيد/  مالكها  وميثلها  بال�سارقة 
�لعروبة �سقه رقم 104 طابق رقم 1  �سارع  �لنباعة خلف  �ل�سارقة منطقة  �لعنو�ن:�مارة   784196587265305

ملك حممد علوى عمر �ل�سايف رقم �لهاتف :971507131015
�ملخطر �ليه : حمد�د ح�سني على جمال �ملازمي ، �مار�تي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199509265874 

�لعنو�ن : �لمار�ت �ل�سارقة - منطقة �ل�سيوح - رقم �لهاتف : 971501033766 
يخطر بر�سالة ن�سية يف حال تعذر �لعالن

مو�سوع �لخطار : �خطار عديل بتغيري وكيل خدمات
برقم  �ملرخ�سة  �ملطابخ(  تركيب  لعمال  ح�سني  )خمتار  �لرخ�سة  يف  �ملخطر  خدمات  وكيل  هو  �ليه  �ملخطر  �ن  حيث 
�لد�ئرة  �ىل  باحل�سور  يقم  مل  �ليه  �ملخطر  �ن  وحيث  بال�سارقة.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �سادره   745747
�ليه برغبته  �ملعامالت �لالزمة للرخ�سة وذلك لظروف �سجنه وعليه يعلن �ملخطر �ملخطر  �لقت�سادية للتوقيع على 
بتغيري وكيل �خلدمات من �لرخ�سة �لتجارية و�لتعاقد من وكيل خدمات �آخر، لذلك، نخطركم عن طريق �لكاتب �لعدل 

برغبتي بتغيريكم من �لرخ�سة �لتجارية و�لتعاقد من وكيل خدمات �آخر
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2022/0082046

رقم  هويه  يحمل  �جلن�سية  �لهند   - مانهار�ن  فيدو  بوثيا  �ساندر�ن  مانهار�ن  ماجنو   : �ملخط�ر 
)784198068473572( �لعن�و�ن : �ل�سارقة �لرولة - هاتف رقم : )0559545303(

�ملخطر �إليه : خليفه مطر �سامل �سامل �ملهريي - �لمار�ت �جلن�سية ،
�لعن�و�ن : �ل�سارقة – �خلان �لليه - هاتف رقم : )0564791993(

مو�سوع �لإخطار : �إ�ستدعاء للح�سور �أمام د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية لالمتام بع�ص �لجر�ء�ت
�لوق�ائ�ع :  - حيث �أن �ملخط�ر �ليه هو وكيل خدمات بالرخ�سة �لتجارية )�لعناية �لفائقة ل�سالح 
�ملعد�ت �مليكانيكية( �ملرخ�سة برقم )789341( - وحيث �أن �ملخطر �ليه متمنع عن �حل�سور �إىل 
ب�سرورة  �ليه  �ملخطر  �ملخطر  يعلن  وعليه   - �لتنازل  �إجر�ء�ت  لإكمال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة 
�حل�سور �أمام د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل مدة لتر�وح عن 5 �يام للنظر يف مو�سوع �لتوقيع 

،  - وعليه يلتم�ص �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�سميا ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
MOJAU_2022- 0089004 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيدة / �سمريه �سليم خور�سيد فل�سطينية �جلن�سية و ترغب 
%، يف �لرخ�سة �مل�سماة )مركز �لو�ن   100 يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة 
�ل�سيد/  �إىل   )761500( رقم  حتت  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  للتجميل(  �لطيف 
فر��ص حممد عمار �ملعر�وي ، �سوري �جلن�سية وكذلك مت تغيري �لإ�سم �لتجاري من )مركز 

�ألو�ن �لطيف للتجميل( �إىل )مركز �سذى للتجميل(
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
باك�ستان   : �جلن�سية  دين،  حممد  �جنم  �مني  حممد  �ل�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 50% من ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد 
حممد  )ور�سة  �مل�سماه  بالرخ�سة  باك�ستان،  �جلن�سية:  �جنم،  �مني  حممد  �جنم  زهيب 
�مني �جنم ل�سيانة �ل�سيار�ت( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )611143( 

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقه، تعديالت �خرى : • ل يوجد
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/150685(
�ملخطر : �أحمد علي ح�سن �لزرعوين 

ميثله بالتوقيع �أحمد �حل�سيني عبد �ملنعم �ل�سويني مبوجب وكالة م�سدقة �أ�سول بالكاتب �لعدل يف دبي
مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ )2017/7/19( 

�ملخطر �إليها : ريا�ص �حمد ح�سني للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م - �ل�سفة : �ل�سركة �مل�ستاجرة.
رخ�سة جتارية رقم : 935919

�ملخطر �ليه : عدنان ب�سري ب�سري �حمد - �ل�سفة : حمرر �ل�سيكات
�ملو�سوع : 

بتاريخ �سابق ��ستاأجرت �ملخطر �إليها من �ملخطر �ملكتب رقم )305( ، �لكائن يف بناية �لرب�حة �لقائمة على قطعة �أر�ص 
رقم )242( رقم �لبلدية  )666-117( يف منطقة �لرب�حة بدبي ، مبوجب عقد �يجار ينتهي بتاريخ 2023/2/28. 
فاإننا نخطركم مبوجب هذ� �لإخطار ب�سد�د بدل �ليجار �ملتاأخر عن عقد �ليجار للمخطر بو�قع مبلغ )9،166ت�سعة 
�آلف ومائة و�سنة و�ستون درهم خالل ثالثون يوما من ��ستالمكم �لخطار �ملاثل وفق �ملقرر ب�سريح �ملادة )�أ/٢٥( من 
�لقانون رقم 2008/33 ،  و �ل �سن�سطر �آ�سفني �يل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم ملطالبتكم ب�سد�د �ملتاأخر من 

بدل �ليجار و�لإخالء، مع �إلز�مكم بالر�سوم و�مل�سروفات.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
انذار عديل بالن�سر

رقم )150669/2022(
�ملنذر : ب�سار ب�سمة جي

�ملنذر �إليه : �حمد حممود حممد �لبد�د
)جمهول حمل �لإقامة(

يخطر �ملن�ذر �ملنذر �ليه ب�سد�د مبل�غ قدره 580،000 )خم�سمائة 
لهذ�  �إ�ستالمه  ت��اري��خ  م��ن  ��سبوع  دره��م يف خ��الل  �أل���ف(  وثمانون 
�إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت  �لإن��ذ�رويف حالة عدم �ل�سد�د �سن�سطر�يل 
�لقانونية �لالزمة مع �إحتفاظ �ملنذر بكافة حقوقه جتاه �ملنذر �ليه 

هذ� للعلم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/150681(
�ملنذرة : �سركة �لعقار�ت �ملتميزة )�ص.ذ.م.م(

�ملنذر �إليها : �سركة ولينغتون �ديوكي�سن )�ص.ذ.م.م( 
وبناء على كل ما�سبق ذكره

�أوًل : تنبه �ملنذرة على �ملنذر �إليها خالل مدة �لثالثون يوماً �ملحددة بهذ� �لإنذ�ر �سرورة عمل �لأتي:-
1.�سد�د �لقيمة �لإيجارية �مل�ستحقة علي �ملنذر �إليها ل�سالح �ملنذرة من تاريخ 2022/6/24 م وحتى تاريخ �ليوم، 
وذلك على �أ�سا�ص قيمة �إيجارية �سنوية قدرها 55000 درهم )خم�سة وخم�سون �ألف درهم(، و�سد�د ما قد ي�ستجد 

منها بعد ذلك �لتاريخ وحتي تاريخ �لإخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة.
ثانياً : وتنبه �ملنذرة علي �ملنذر �إليها باأنه يف حالة عدم �لإلتز�م بتنفيذ �لبنود �ل�سابقة خالل مدة )30 يوم( �لثالثون 
يوماً �ملحددة بهذ� �لإنذ�ر، �ستلجاأ �ملنذرة �إىل عد�لة مركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية باإمارة دبي �ملوقر، وذلك لطلب 
بن  حممد  �ل�سيخ  �سارع   -  3 �ل�سفا  و�دي  منطقة   - �لر�بية  برج   - �حلكم باإخالء �لعني �ملوؤجرة �سقة رقم 611 
ز�يد - �إمارة دبي، وتنفيذ ما ي�ستتبع ذلك من �إجر�ء�ت �أخري، كت�سليم �لعقار للمنذرة خالياً من �ل�سو�غل مع ت�سليم 
مفاتيحه، وكذلك �إح�سار �لفاتورة �لنهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي مدمغة بختم �ل�سد�د و�لفاتورة �لنهائية، 

وعمل �ل�سيانة �لالزمة له، مع �إلز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف، مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70629
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�ملحيط  )موؤ�س�س�ة   - �ملرزوقي  �س�لطان  �لل�ه  عب�د  عل�ي   / �مل�س�ف�ي  يعل�ن  به�ذ� 
حما�سبون ق�انونيون( �أن�ه ق�د ت�م �لتاأ�س�ي�ر ف�ي �ل�سجل �لتج�اري ل�ح�ل وت�سفية 
�س�ركة/ �لك�ا لتج�ارة �لإطار�ت وقطع غيار �ل�سيار�ت ذ.م.م( فعل�ي ك�ل م�ن ل�ه 
مطالبات �أو حق�وق عل�ى �ل�س�ركة �ملذكورة �لتق�دم بامل�ستند�ت �لثبوتي�ة �لد�ل�ة 
عل�ى ذل�ك خ�الل 45 ي�وم م�ن ت�اري�خ ه�ذ� �لإعالن على �لعنو�ن �لتايل : دب�ي - 
�ص.ب : 86425 ، ه�اتف : 04-2650665 ، فاك�ص : 2650645-04، 

oceanalimarzoqi@gmail.com : بري�د �إلكروين
�مل�سفي
علي عبد �هلل �سلطان �ملرزوقي 
موؤ�س�سة �ملحيط حما�سبون قانونيون

اإعالن اإحالل وت�سفية

70021

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
�ملعلن �إليه / �ملتنازع �سده : حممد بن يو�سف بن عبد�هلل جمل �لليل

يف �لدعوى رقم 333/2022 تعيني خربة
لأعم�ال �خلربة  �مل�وقر  للمنازع�ات  �لودي�ة  �لت�س�وية  م�رك�ز  قب�ل  م�ن  تكليفن�ا  على  بن�اء   
�ملحا�سبية يف �لدعوى �أعاله فقد حددنا يوم �خلمي�ص �ملو�فق 22/09/2022 وذلك 
يف متام �ل�ساعة 11.45 �سباحاً موعد� لعقد �لجتماع �لأول للخربة �ملحا�سبية عن بعد 
من خالل تطبيق )ZOOM( وميكنكم �لتو��سل معنا، وذلك مبكتبنا �لكائن يف دبي 
- �سارع �ل�سيخ ز�يد - مز�يا �سنر للت�سوق - مدخل C، مكتب رقم 2007 – 2008 
ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يطلب  ل��ذ�   .3963302/04 رق��م  هاتف   - �لثاين  �لطابق 

قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى.
عبد�لرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة �لقانونية 

�خلبري �ملحا�سبي 
عبد�لرحمن كرم�ستجي 

دعوة حل�سور 
اإجتماع اخلربة املحا�سبية الأول

70197
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�ملحيط  )موؤ�س�س�ة   - �ملرزوقي  �س�لطان  �لل�ه  عب�د  عل�ي  �مل�س�ف�ي/  يعل�ن  به�ذ� 
حما�سبون قانونيون( �أن�ه ت�م تعيين�ه م��س�فياً ل�سركة )�لك�ا لتج�ارة �لإطار�ت 
وقط�ع غ�ي�ار �ل�سيار�ت �ص.ذ.م.م - رخ�س�ة رق�م 225678( فعل�ي ك�ل م�ن ل�ه 
مطالبات �أو حق�وق عل�ى �ل�س�ركة �ملذكورة �لتقدم بامل�ستند�ت �لثبوتية �لد�لة 
على ذلك خالل 45 ي�وم م�ن ت�اريخ هذ� �لإع�الن على �لعنو�ن �لتايل : دب�ي - 
�ص.ب : 86425 ، هاتف : 04-2650665 ، فاك�ص : 2650645-04 

oceanalimarzoqi@gmail.com : بري�د �إلكروين ،
�مل�سفي
علي عبد �هلل �سلطان �ملرزوقي 
موؤ�س�سة �ملحيط حما�سبون قانونيون

اإعالن تعيني م�سفي 

70021
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رقم  رخ�سة   ، ح  م  �ص  ج��روب  ميتافري�ص  �أي�ستيثيك  نحن، 
: �ملنطقة �حلرة ملطار دبي مبنى رقم  وعنو�ننا   ،05176
 ،6EA 209 :6 �لطابق : �لثاين، مقر رقم East A :
ميتافري�ص  �أي�ستيثيك  �إىل  �ل�سركة  ����س��م  بتغيري  نعلمكم 

جروب �ص م ح
فمن لدية �عر��ص على هذ� �لتغيري عليه تقدمي �إعر��ص 
كتابي �إىل �إد�رة �لعقود و�لرخي�ص يف �سلطة �ملنطقة �حلرة  
ن�سر  تاريخ  يوما من  ع�سر )14(  �أربعة  دبي خالل  مبطار 

هذ� �لإ�سعار 

اإ�سعار لتغيري اإ�سم �سركة 

70021

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
MOJAU_2022- 0089506 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / حممد �بر�هيم على �ساجو�ين - �إمار�تي �جلن�سية ، يرغب 
حممد  عامل  �سها   / لل�سيد  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  �لتنازل  و  �لبيع  يف 
�جاهر �سيكدر - بنغالدي�ص �جلن�سية - وذلك يف �لرخ�سة �ملهنية �مل�سماة )�مل�ساعل �جلديدة 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )511411( برقم  �ملرخ�سة  �لكهربائية(  �لجهزة  لتجارة 
�لقانوين من )موؤ�س�سة  �ل�سكل  �أخرى : مت تغيري  ، تعديالت  �ل�سارقة  �لقت�سادية بحكومة 

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021
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اإعالن حكم بالن�سر 

يف الدعـوى رقم SHCAPCICIVS2022 /0000149 ، مدنى
�ىل �مل�ستاأنف �سدهم : 1- �سركة �لطريق �لخ�سر لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة وقطع غيارها ذ.م.م 
�لدين  بهاء  -فاحت   3 عمر،  حاج  �أنور  حممد  -علي   2  ، حموي  م�سطفى  حممد   / �ل�سيد  ميثلها 

�ل�سحاد حاج جنيد. 
�لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  با�ستئناف  �ملحكمه  تعلمك   - كردي  /معاذ  �مل�ستانف  �لطلب  على  بناء 
�ل�ستئنايف  �حلكم  و�سدور  مدين،   SHCFICIREA2021/0005802 رقم  �لبتد�ئية 
بتاريخ  �ل�سارقة  مدين  ��ستئناف   SHCAPCICIVS2022/0000149 رقم  �لدعوى  يف 
يلي: حكمت �ملحكمة : بقبول �ل�ستئناف �سكال، ويف �ملو�سوع برف�سه  30/3/2022 ون�ص على ما 
وتاأييد �حلكم �مل�ستاأنف و�لزمت �مل�ستاأنف بر�سوم وم�ساريف �ل�ستئنافه ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة.
حكما قابال ً للتنفيذ خالل �ملدة �لقانونية �عتبار ً� من �ليوم �لتايل لن�سره.

حرر يف 2022/08/12م 
حرره : ��سرف �لعماري

حمكمة ال�سارقة الإحتادية
املحكمة الإ�ستئنافية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
- �جلن�سية: فل�سطني، يرغب يف  �ل�سيد : حممود حممد عبد�حلليم  باأن  للجميع  ليكن معلوم�اً 
 - يا�سني عرو�نه  �سمري   : �ل�سيد  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع 
�جلاهزة(  للمالب�ص  كان  )ماك�سي  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �ل�سورية،  �لعربية  �جلمهورية   : �جلن�سية 
تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )14490( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
�ل�سخ�ص  )�سركة  �إىل  خدمات(  )وكيل  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري   : �أخرى  تعديالت  بال�سارقة، 
�لو�حد)ذ،م،م((، 2. تغيري �لإ�سم �لتجاري من )ماك�سي كان للمالب�ص �جلاهزة( �إىل )ماك�سي كان 

للمالب�ص �جلاهزة)ذ،م،م( - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد(،
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
تنازل/ بيع ح�س�س 

�عالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / موجنور �ل�سالم حممد مياه، �جلن�سية : بنغالدي�ص 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد بديع 
�لعامل، �جلن�سية: بنغالدي�ص، بالرخ�سة �مل�سماه )ركن �لمانة لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت( 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )794928( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

�لقت�سادية بال�سارقه، تعديالت �خرى : • ل يوجد
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن : �ل�سيد/ �سيف عبيد علي �سيف �ملر�ماه - �جلن�سية:�لإمار�ت 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )50%( وذلك �إىل �ل�سيد/ �سعود 
)�ملحر�ب  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية:�لإمار�ت،   - �لزرعوين  علي  ح�سن  عبد�هلل 
رقم  برخ�سة  بال�سارقة  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  �ل�سيار�ت(  مليز�ن 
 )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص  �أخرى:ليوجد،  تعديالت   ،)525257(
فقد  �لعدل.  �لكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من 
�ليه  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  ن�سر هذ�  �قت�سى 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
�بو �خل�سم - �جلن�سية :بنغالدي�ص  �ل�سيد / مانري ح�سني   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف �لبيع �لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه %10 ل�سالح �ل�سيد / رحكت �هلل ف�سل 
�ملالب�ص  �لعروبة خلياطة وتطريز  �مل�سماه)د�ر  �لرخ�سة  باك�ستان يف   : جان - �جلن�سية 
 )529578( بالرقم  �ل�سارقة  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �سادرة   ) �لن�سائية 

تعديالت �خري : ليوجد
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
�لت�سديق   للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص  �ليه بعد  �مل�سار  على �لجر�ء 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد : �حمد حممد عيد �بر�هيم - �جلن�سية : م�سر ، يرغب 
حممد  ح�سن   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%90( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�ل�سيار�ت(  ل�سالح  �لطيار  )ور�سة  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  م�سر   : �جلن�سية   - �لتت  ح�سن 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )790155(  باأمارة  تاأ�س�ست 

يوجد �لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى :• ل 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
�جلن�سية:باك�ستان  بخ�ص-  �حمد  ��سحاق  حممد  • �ل�سيد/   : ب�اأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�ل�سيدة/  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
)�لطريق  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية:�لإمار�ت،   - عبد�لرحمن  مر�د  د�دحممد  عنود 
بال�سارقة برخ�سة رقم  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من  �للحوم(  �لف�سل لتجاره 
)741679( • تعديالت �أخرى: • تغيري �ل�سكل �لقانوين للرخ�سة من )وكيل خدمات( 

�إىل )موؤ�س�سة فردية(،
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد: �سامل حريز بخيت �سهيل �لر��سدي - �جلن�سية: �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد: عبد�ل�سالم 
ح�سينار حاجي - �جلن�سية: �لهند، يف �لرخ�سة �مل�سماه )موؤ�س�سة �ملر�عي �لعربية للتجارة( تاأ�س�ست 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )745301( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة 
1. تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �إىل )�سركة �ل�سخ�ص  �أخرى:  بال�سارقة، تعديالت 
)موؤ�س�سة  �إىل  للتجارة(  �لعربية  �ملر�عي  )موؤ�س�سة  من  �لتجاري  �لإ�سم  تغيري   .2 �لو�حد)ذ.م.م((، 
�ملر�عي �لعربية للتجارة)ذ.م.م( - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد(، 3. تعديل �لن�ساط �لتجاري من )مكتب، 

جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة( �إىل )بيع �لفو�كه و�خل�سرو�ت �لطازجة(،
�سان  2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  �لحتادي  �لقانون  �حكام   فقرة )5( من  �ملادة )14(  وعمالبن�ص 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

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

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
تنازل/ بيع

�إعالن بيع
�لإمار�ت  �جلن�سية:   - �لبلو�سي  ح�سن  جعفر  ��سحاق  حممد  �ل�سيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�لعربية �ملتحدة، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن )50%( من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك 
�إىل �ل�سيد : حممد فرهاد �ل�سالم م�سعود حممد مياه - �جلن�سية: بنغالدي�ص، ويرغب يف �لبيع 
�سائم  حممد   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كامل  من   )%50( عن  و�لتنازل 
لكهرباء  �ل�سريع  )�ل�سعاع  �مل�سماه  �لرخ�سة  بنغالدي�ص، يف   : - �جلن�سية  �لع�امل  �سم�ص  �هلل حممد 
وم�ساعدي �ل�سيار�ت( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )797112( �ل�سادرة من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى: 1. تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( 

�إىل )وكيل خدمات(
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
، يرغب يف �لبيع  باأن �ل�سيد : على حممد �دم - �جلن�سية : �لهند  ليكن معلوما للجميع 
 - �سودهرى  �أمرين   : �ل�سيدة  �إىل  وذلك   )%10( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 
بامارة  تا�س�ست  �ل�سريعة(  للوجبات  �لنهدة  )ز�وية  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �لهند   : �جلن�سية 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )606101( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة 
�ىل  �عمال مهنية  �سركه  �لقانوين من  �ل�سكل  تغيري  • مت   : �أخرى  تعديالت  بال�سارقة،  

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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MOJAU_2022- 0088706 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد/ عبد�حلميد �سولدى بن عبد�حلميد، �جلن�سية : �لهند يرغب يف �لبيع 
�بر�هيم بن  حممد  �ل�سيد/جمال   -1  : من  كال  �ىل  و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك 
متيم، �جلن�سية : �لمار�ت بن�سبة 51% 2- �ل�سيد/ �ن�ص كالينجال حمزه كالينجال، �جلن�سية : �لهند 
رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  للت�سميم(  �لتميمي  )جمال  �مل�سماه  بالرخ�سة   ،%49 ن�سبة 
رقم )604863( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقه،  تعديالت �أخرى :• تغيري �ل�سكل 
�لقانوين من وكيل خدمات �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تغيري �ل�سم �لتجاري من )جمال �لتميمي 
للت�سميم( �ىل )جمال �لتميمي للت�سميم ذ م م(. وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف 
يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال 

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

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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 اعالن بالن�سر

اإعالن �سحيفة الطعن رقم 1092 /2022 
بوكالة املحامي / حممد مرت�سى الها�سمي

�ملرحوم  ورثة  عن  وكيال  ب�سفته  علي  �آل  �سلطان  عبد�هلل  �سلطان  عبد�هلل   -1  / �ل�ي 
�سلطان عبد�هلل حممد. 2- حممود حممد �إبر�هيم. 3- �ستايل هوم لال�ستثمار �لعقاري. 
�ملعدنية. ليكن معلوم�اً ل�دي�كم ب�اأن �حلك�م �ل�س�تئناف  و�ل�سناعات  4-كاتيلينك لالملونيوم 
رق�م 261 - 470/2017 جت�اري �ل�س�ادر بتاريخ 30/06/2022 قد مت �لطعن عليه 
بالنق�ص من طرف �لطاعن / 1- �حمد ملقاولت �لبناء ذ.م.م. 2- �حمد �سليمان �دري��ص 
ع�و�ص ، يف �لطعن �مل�سار �ليه �عاله وعليكم �إيد�ع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة ي�سند توكيل 
�ملحامي �ملوكل عنكم وبامل�ستند�ت �لتي يرى تقدميها لدى مكتب �إد�رة �لدعوى يف موعد 

�ق�ساه خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:859/2022/465 نزاع جتاري 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة رقم 7٥3

مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٢0186.96( درهم و�لفو�ئد �لقانونية 
بو�قع 1٢٪ من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف ٢0٢1/9/19 وحتى متام �ل�سد�د  . 

�ملتنازع:�لنور�ص لطالء �ملعادن �ص.ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �سارع �بوبكر �ل�سديق - مبنى �لقرن ٢1 - �سقة 403 

�ملطلوب �إعالنه :  1- بيفر جلف للمقاولت �ص.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع �لإعالن :  وحيث �ن �ملحكمة ت�سري بادئ ذي بدء �ن �ملتنازعة �سددت �لر�سوم �مل�ستحقة عن �لنز�ع و�علنت 
لقانون  �لتنظيمية  �لالئحة  �ملادة ٢٢ من  لن�ص  و�سند�  �لنز�ع وم�ستند�ته  �ور�ق  وبعد �لطالع على  قانونا وعليه 
�ملتنازع  �تفقت مع  �ملتنازعة  �ن  �لبني  �لنز�ع وكان  �ور�ق  �لثابت للمحكمة من مطالعة  �ملدنية وملا كان  �لج��ر�ء�ت 
�سدها على توريد ب�سائع للطالء وغريه وفق �لتفاقية �ملربمة بينهما وكان �لبني من فو�تري �ل�سر�ء تر�سد مبلغ 
�ملطالبة يف ذمة �ملتنازع �سده �لمر �لذي ترى معه �ملحكمة بتحقق م�سوؤولية �ملتنازع �سدها �لعقدية على �لنحو 
�لو�رد يف �ملنطوق ل�سيما  و�ن �ملتنازع �سدها مل حت�سر ومل تدفع بثمة �ي دفع �و دفاع تنال منه �ملحكمة - قررت 
�ملحكمة ��سد�ر قر�ر منهي للخ�سومة وفقا لن�ص �ملادة ٥4 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية وقررت 
مبثابة �حل�سوري �لز�م �ملتنازع �سدها بان توؤدي مبلغ )٢0186.96( درهم و�لفائدة ٥٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى 

�ل�سد�د �لتام و�لزمتها �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ٥00 درهم �تعاب �ملحاماة .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197
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مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:1014/2022/300 ا�ستئناف مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �ملدنية �لثانية رقم 8٢

مو�سوع �ل�ستئناف : �حلكم �مل�ستاأنف �سدر معيبا باخلطاأ يف تطبيق �لقانون وم�سوبا بالق�سور �ل�سديد يف �لت�سبيب 
و�لف�ساد يف �ل�ستدلل و�هد�ر حقوق �مل�ستاأنف حني رف�ص دفاعه وطلباته و�حلكم له بالز�م �مل�ستاأنف �سدهم جميعا 
بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل باد�ء مبلغ وقدره )800.000.00( دولر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي مبلغ 
)٢.944.000.00( درهم �مار�تي لثبوت م�سوؤوليتهم عن كامل مبلغ �ملديونية ولي�ص ما ق�سى به �حلكم �مل�ستاأنف فقط 
كما �أهدر �حلكم �مل�ستاأنف حقوق �مل�ستاأنف حني رف�ص طلب �مل�ستاأنف �لحتياطي قبل �لف�سل يف �لدعوى وو�سول لوجه 

�حلق فيها باحالة �لدعوى �ىل �خلربة �مل�سرفية لتحقيق �ملاأمورية �لو�ردة بطلبات �مل�ستاأنف تف�سيال . 
�مل�ستاأنف:�سياماك �سرباز

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سعادة - مبنى برج ريجال - �سقة 707
�ملطلوب �إعالنه :  1- �أكوما �ص.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع �لإعالن :  قد �أ�ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رق��م:٢0٢٢/681 جتاري جزئي بتاريخ:٢6/7/٢0٢٢. 
وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  ٢0٢٢/10/6  �ل�ساعة 10.00 �ص بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  776/2022/253 تنفيذ �سيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم ٢30
مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )000٢6( و�ل�سادر عن بنك �أبوظبي �لتجاري بقيمة 

)٥.000.000( درهم .
طالب �لتنفيذ : �أر�ص �لعرب للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع �لحتاد - مبنى بيزن�ص �فينيو - �سقة 311
�ملطلوب �إعالنه : 1- ر�ئد �سالح �لدين حممد �لط�سطو�ص - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)----( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ ر�سوم خلزينة �ملحكمة ، وعليه فان 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما  �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533
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اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  الطعن رقم:412/2022/458 طعن عقاري 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �لوىل - متييز رقم 545

مو�سوع �لطعن : نق�ص �حلكم على �ن تت�سدى �ملحكمة للف�سل فيه كمحكمة ��ستئناف و�حلكم جمدد� - �أ�سليا:بالغاء �حلكم �لطاعن 
2008/9/25 و�لز�م �ملطعون �سدهما بالت�سامن  و�لق�ساء ببطالن �تفاقيات �لبيع و�ل�سر�ء �ل�ستة مو�سوع �لدعوى �ملوؤرخة يف 
و�لت�سامم بان يوؤديا للطاعن مبلغ وقدره )9.055.666.00( درهم عبارة عن مبلغ )5.250.666( درهم �ملدفوع من قيمة 
 A1901 و   1301A و   809A و   414A و   409A عقود �لبيع و�ل�سر�ء للوحد�ت مو�سوع �لدعوى �ملاثل �رقام 104Aو 
ومبلغ 3.805.000 درهم عبارة عن تعوي�ص �خل�سائر و�لك�سب �لفائت لخالل �ملطعون �سدها بالتز�مها بت�سجيل �لوحد�ت با�سم 
�لطاعن وفقا للقانون وبت�سليم �لوحد�ت وفقا للعقد و�لفائدة �لقانونية للمبلغ �ملحكوم به بو�قع 5% من تاريخ رفع �لدعوى مع 

�لز�م �لطاعن �سدهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة على درجتي �لتقا�سي. 
�لطاعن:حممد طاهر ر�سيد

عنو�نه:دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة دبي - �سارع بني يا�ص - بناية �مل�سرف - مكتب رقم 1407 - هاتف 0557476000 
aliibrahimadvocates1@gmail.com:رقم مكاين:2598492686 - �لربيد �للكروين -

وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي
�ملطلوب �إعالنه :  1 - رويف للعقار�ت �ص.ذ.م.م  -  مطعون �سده 

مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكور �عاله ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد 
على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، كلي  جت��اري   2018/2388 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
)32،172،529.38 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ:بنك �خلليج �لدويل - �ص م ب - مكتب متثيل  
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �جتاه �إمارة �أبوظبي ، برج �ملو�سى 2 ، بجانب مطعم �سدف ، بالقرب من 

�سوبر ماركت ليفكو ، �لطابق �لتا�سع ، مكتب رقم 901 ، رقم مكاين 2646090014  
وميثله :عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن �ملرزوقي  

�ملطلوب �إعالنه : دريك �آند �سكل �نرنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة(  
عنو�نه : �إمارة دبي ، �سارع �ل�سيخ حممد بن ز�يد ، جممع دبي لال�ستثمار ، م�ستودع رقم )4( ملك جممع دبي لالإ�ستثمار ، 

na@na.com - 045514854 - 0505500891 - 1498763234 رقم مكاين
مو�سوع �لإعالن :  �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/9/28 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكروين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باإعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
1-نوع �لعقار : ح�سة )�ملنفذ �سده( دريك �آند �سكل �نرنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة( يف �أر�ص ف�ساء - رقم �لر�ص 
144 - �ملنطقة : �سيح �سعيب 2 - م�ساحة �حل�سة : 2308.28 مر مربع - قيمة �حل�سة )6،209،273/2( درهم 
يباع لعلى عطاء  2- نوع �لعقار : ح�سة �ملنفذ �سده )دريك �آنك �سكل �نرنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة( يف �أر�ص ف�ساء 
- رقم �لر�ص 149 - �ملنطقة : �سيح �سعيب 2 - م�ساحة �حل�سة 1847،15 مر مربع - �لتقييم : 2،584.162/85 

درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70498 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اعالن بالن�سر 
يف  املنازعة رقم 921/2022/465 نزاع جتاري  

�ملنظورة يف �لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة رقم 753
مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة مببلغ 7785.55 درهم بال�سافة للفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% حتي متام �ل�سد�د

�ملتنازع : �ل�سركة �لوطنية لتاأجري �ل�سيار�ت - �ص.ذ.م.م
عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-�لكر�مه - بر دبي - دبي- �سارع �لكر�مة-مبنى �رنكو- �سقة �لثالث- زعبيل لتاجري �ل�سيار�ت

�ملطلوب �إعالنه / 1- ر�ندي جوي �سفته: متنازع �سده
مو�سوع �لإعالن : وحيث �ن �ملحكمة ت�سري بادئ ذي بدء �ن �ملتنازع �سدد �لر�سوم �مل�ستحقة عن �لنز�ع و�أعلن قانوناً. وعليه وبعد 
�لطالع على �أور�ق �لنز�ع وم�ستند�ته و�سند�ً لن�ص �ملادة 22 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية، وملا كان �لثابت 
للمحكمة من مطالعة �أور�ق �لنز�ع وكان �لبني �أن �ملتنازع �سده ��ستاأجر �ملركبة �ململوكة للمتنازعة ومل ي�سدد �لقيمة �ليجارية 
كما قام بارتكاب خمالفات و��سالح �ملركبة وهي عبارة عن مفتاح بديل كما هو مبني مب�ستند�ت �لنز�ع �لأمر �لذي تتحقق معه 
م�سوؤوليته على �لنحو �لو�رد يف �ملنطوق، ل �سيما و�أنه مل يح�سر ليدفع �لنز�ع بثمة �أي دفع �أو دفاع تنال منه �ملحكمة. و�أما وعن 

طلب �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة فال ترى �ملحكمة مقت�سى لتلبية هذ� �لطلب وهو ما ترف�سه وتلتفت عنه.
قررت �ملحكمة �أ�سد�ر قر�ر منهي للخ�سومة وفقاً لن�ص �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية، وقررت 
مبثابة �حل�سوري باإلز�م �ملتنازع �سده مبلغ 7،785.55 درهم و�لفائدة 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام، و�ألزمته 

�لر�سوم و�مل�ساريف. 
و�أعلن قانوناً. وعليه وبعد �لطالع على  �لنز�ع  �مل�ستحقة عن  �لر�سوم  �ملتنازع �سدد  �ن  بادئ ذي بدء  �ن �ملحكمة ت�سري  وحيث 
22 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لج��ر�ء�ت �ملدنية، وملا كان �لثابت للمحكمة  �أور�ق �لنز�ع وم�ستند�ته و�سند�ً لن�ص �ملادة 
كما  �ليجارية  �لقيمة  ي�سدد  ومل  للمتنازعة  �ململوكة  �ملركبة  ��ستاأجر  �سده  �ملتنازع  �أن  �لبني  وكان  �لنز�ع  �أور�ق  مطالعة  من 
�لنز�ع �لأم��ر �لذي تتحقق معه  �ملركبة وهي عبارة عن مفتاح بديل كما هو مبني مب�ستند�ت  قام بارتكاب خمالفات و��سالح 
م�سوؤوليته على �لنحو �لو�رد يف �ملنطوق، ل �سيما و�أنه مل يح�سر ليدفع �لنز�ع بثمة �أي دفع �أو دفاع تنال منه �ملحكمة. و�أما وعن 

طلب �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة فال ترى �ملحكمة مقت�سى لتلبية هذ� �لطلب وهو ما ترف�سه وتلتفت عنه.
قررت �ملحكمة �أ�سد�ر قر�ر منهي للخ�سومة وفقاً لن�ص �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية، وقررت 
مبثابة �حل�سوري باإلز�م �ملتنازع �سده مبلغ 7،785.55 درهم و�لفائدة 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام، و�ألزمته 

�لر�سوم و�مل�ساريف
رئي�س الق�سم        
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/5412

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/09/26 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده راموندا للتجارة )�ص.ذ.م.م( و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                         الو�شف  

 9،995                                                   اأثاث ومالب�ص 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يرره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6626

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/09/26 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده مطعم �شارلني مرين جولدجن  و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                                الو�شف  

 7،290                                                                اأثاث 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يرره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6091

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�شينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 
مطعم  �شده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/09/26 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00

ريت�ص تا�شت �ص.ذ.م.م + امان بهارات �شوبرا و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                               الو�شف  

 17،180                                                        معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يرره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/10954

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/09/26 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده حمزه احمد نهار ال�شيوف و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                    الو�شف     �شعر التقييم  

                                                                       اأثاث      11،620 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يرره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/2892

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/09/26 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده توبالين للتجارة �ص.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                        الو�شف  

 11،500                                               اأغرا�ص مكتبيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يرره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اعالن بالن�سر        

 332/2022/20 جتاري كلي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- بي �آي �سي للمقاولت �ص.ذ.م.م )حاليا( �ت�ص �ل جي للمقاولت ذ.م.م )�سابقا( �حلبتور ليتون 
�ص.ذ.م.م )�سابقا( �حلبتور للم�ساريع �لهند�سية )�سابقا(

جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�سركة �لرو�سة لل�سيانة �لعامة و�لديكور ذ.م.م 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )40.16.747.47٥( 
درهم �ستة ع�سر مليون و�سبعمائة �سبعة و�ربعون �لف و�ربعمائة خم�سة و�سبعون درهما و�ربعون فل�سا ، مع �لفائدة 
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ثالثا:�حلكم   - �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �ل��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   ٪6 بو�قع  �لقانونية 
للمدعية تعوي�ص قدره )100.000( درهم مائة �لف درهم كتعوي�ص جابر لال�سر�ر �لتي �أ�سابت �ملدعية من جر�ء 
قيام �ملدعي عليها بالمتناع عن �سد�د م�ستحقاتها �ملطالب بها يف �لدعوى وحب�سها وحرمانها من �لنتفاع بها بدون 
وجه حق من تاريخ ��ستحقاقها وحتى تاريخ رفع �لدعوى - ر�بعا:�لز�م �ملدعي عليها �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة  - وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢0٢٢/9/٢6 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم
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•• دبي-الفجر: 

و”بولغري”،  دب��ي  يف  و�ل��ف��ن��ون  �لثقافة  هيئة  تو��سل 
�لعالمة �لتجارية �لإيطالية �لر�ئدة يف عامل �ملجوهر�ت 
�ملثمرة،  �ل�سر�تيجية  �سر�كتهما  تفعيل  و�لفخامة، 
لتقوية ج�سور �لتو��سل و�لتفاعل �لثقايف و�لإبد�عي بني 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�جلمهورية �لإيطالية. 
فقد �أقامت �لعالمة �لإيطالية �ملرموقة موؤمتر �سحفي 
لالإعالم عن �ملعر�ص �لفني يف روما لالحتفاء باأعمال 
�ملعا�سر”،  للفن  بولغري  ب�”جائزة  �لفائزين  �لفنانني 
�إىل جانب تنظيم �أم�سية خا�سة جمعت ممثلني رفيعي 

�مل�ستوى من �لبلدين يف �لعا�سمة �لإيطالية.   
10 دي�سمرب  16 �سبتمرب �جل��اري وحتى  و�ب��ت��د�ًء من 
بولغري  تنظمه  �لذي  �لفني  �ملعر�ص  يحتفي   ،2022
ت��و����س��ل �جلمال  روم�����ا:  �إىل  دب���ي  “من  ع���ن���و�ن  حت���ت 
يف  لبولغري  �لرئي�سي  �ملتجر  يف  �لإبد�ع”  طريق  ع��ن 
باأعمال  روما  �لإيطالية  بالعا�سمة  كوندوتي  فيا  �سارع 
�ل��ف��ن��ان��ني �ل��ذي��ن ح�����س��دو� �مل���ر�ك���ز �ل��ث��الث��ة �لأوىل يف 
�ملعا�سر”  للفن  بولغري  “جائزة  من  �لأوىل  �لن�سخة 
�لتي �أطلقتها بولغري بال�سر�كة مع “دبي للثقافة” يف 
معر�ص  يف  �لإيطايل  �جلناح  من  بدعم   2021 يوليو 

“�إك�سبو 2020 دبي«. 
�لرئي�سي  �ملتجر  يف  ُع��ق��دت  خا�سة  �أم�سية  جمعت  كما 
ل��ب��ول��غ��ري ع�����دد�ً م���ن �ل�����س��خ�����س��ي��ات �ل����ب����ارزة وممثلي 
توطيد  نحو   �سعياً  وذل��ك  �لبلدين،  يف  �لثقايف  �لقطاع 
و�ملبدعني  و�مل��ف��ك��ري��ن  �ملثقفني  ب��ني  �ل��ت��و����س��ل  �أو����س��ر 
تو�سيع  يف  ي�سهم  مبا  �لبلدين  يف  �ملوؤثرة  و�ل�سخ�سيات 

�لإيطايل،  �لإم��ار�ت��ي  و�لثقايف  �لإب��د�ع��ي  �لتعاون  �آف��اق 
وير�سخ �لتكامل يف �مل�سهد �حل�ساري بينهما.

نهيان  �ل�سيخ  م��ع��ايل  �لإم�����ار�ت  م��ن  �لأم�����س��ي��ة  وح�سر 
ومعايل  �لإم���ار�ت���ي،  �لت�سامح  وزي��ر  نهيان،  �آل  م��ب��ارك 
ع��م��ر ع��ب��ي��د �ل�����س��ام�����س��ي، ���س��ف��ري دول����ة �لإم�������ار�ت لدى 
�ملدير  خ��رب��ا���ص،  �سعيد  و�ل��دك��ت��ور  �إيطالية،  جمهورية 
للثقافة”،  “دبي  يف  و�لآد�ب  �لفنون  لقطاع  �لتنفيذي 
ونور �لرومي، �أخ�سائي يف �إد�رة �مل�ساريع و�لفعاليات يف 
دبي للثقافة وكاملة �لعلماء، �أخ�سائي فعاليات يف �إد�رة 

�مل�ساريع و�لفعاليات يف دبي للثقافة.
كاًل  �لأم�سية  �لإي��ط��ايل، فقد �سمت  �جل��ان��ب  م��ن  �أم���ا 
من: لو�سيا بو�سكايني- م�سوؤول عن �لعالمة �لتجارية 
�لعام  �ملفو�ص   - باولو جلي�سنتي  بولغري،  و�ل��ر�ث يف 
بولغري  نيكول  دب��ي،   2020 �إك�سبو   ، �إيطاليا  جلناح 
بولغري -  بياتري�ص  بولغري،  رئي�ص جمموعة  نائب   -
 In Between Art حملف �جلائزة ورئي�سة فيلم
ماكرو  ملتحف  �لفني  �مل��دي��ر   - بينتو  ل��و  ل��وك��ا   ،film
للفن �ملعا�سر يف روما، روز�ن��ا بينات�سي - رئي�سة وحدة 

�لعالقات �لدولية بوز�رة �لثقافة �لإيطالية.
�لتي  �لر�ئعة  �لرو�بط  ي�سّور  �ل��ذي  �ملعر�ص،  ويحتفي 
ميكن �أن يخلقها �لفن عرب بحثه عن مو�طن �جلمال، 
باأعمال �لفنان �لإي��ر�ين �لأمريكي �ملقيم  يف دبي، نيما 
نبايف، �لفائز باجلائزة، و�لفناَنني �لإمار�تي جمعة �حلاج 
و�للذين  �أي�ساً،  دبي  يف  �ملقيم  �لزعبي،  كمال  و�لأردين 
�أعمال  ثالثة  �سمت  �لتي  �لنهائية  �لقائمة  �سمن  كانا 
خرب�ء  ثالثة  من  جلنة  وكانت  �جلائزة.  على  تناف�ست 
وباتري�سيا  �لغامن  وجن��وم  مو�سكاتللو  جو�سيبي  �سمت 

15 عماًل  ميلنز قد �ختارت �لأعمال �لثالثة من بني 
فنياً �ساركت يف �جلائزة. ومت تتويج �لفنان نبايف خالل 
2020 يف  �إك�سبو  �لإيطايل يف  ��ست�سافه �جلناح  حفل 
بنت  لطيفة  �ل�سيخة  �سمو  بح�سور   2022 ف��رب�ي��ر 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم، رئي�سة هيئة �لثقافة و�لفنون 

ع�سو جمل�ص دبي. يف دبي “دبي للثقافة”، 
من  مثري�ً  مزيجاً  �ملعرو�سة  �لثالثة  �لأعمال  وتعك�ص 
�لأبعاد �جلمالية و�لتقنيات و�مل�سامني �لتي تنطق مبا 
��ستلهمه �لفنانون �لثالثة من روعة ت�ساميم بولغري 
وع����امل �جل���م���ال و�لأ����س���ال���ة �ل����ذي مي��ّي��ز م��دي��ن��ة دبي 
وثقافتها. فقد جمع �لفنان �لذي ح�سد �جلائزة، نيما 
�لهند�سي  �لتجريد  ع��امل��ّي  م��ن  عنا�سر  عمله  يف  ن��ب��ايف، 
�ل�سكل  ذو  لوحته  �إط��ار  د�خ��ل  تظهر  حيث  و�لطبيعة؛ 
و�ملتنا�سقة  �مل��ت��د�خ��ل��ة  �لأ���س��ك��ال  م��ن  جمموعة  �ملَ��ع��ي��ن��ّي 
و�لناب�سة باحلياة، م�سّكلًة تركيبة ��ستثنائية تاأ�سر عني 
ويهدف  عو�ملها.  يف  �لتاأمل  على  وحتّفزه  �إليها  �لناظر 
نبايف من خالل لوحته �إىل �لتاأكيد على �أنه من خالل 
�لب�ساطة،  من  �لتعقيد  يولد  �أن  ميكن  �لإن�سان،  �إب��د�ع 
�سو�ء تعلق �لأمر بهيكل هند�سي �أو بت�سميم قطعة من 

�ملجوهر�ت.
متاماً،  خمتلفة  لغة  �حل��اج  جمعة  ��ستخدم  عمله،  ويف 
�لأحمر  وه��ي  �أل����و�ن؛  ث��الث��ة  م�ساحاته  على  تطغى  �إذ 
�لأح���ج���ار  �أل������و�ن  مت���ّث���ل  و�ل���ت���ي  و�لأزرق،  و�لأخ�������س���ر 
�لكرمية �لثالثة �لرئي�سية – �لياقوت �لأحمر و�لزمرد 
و�لياقوت �لأزرق – ف�ساًل عن كونها �إحدى �لت�سكيالت 
�للونية �ملف�سلة يف ت�ساميم بولغري و�لتي متّيز �أي�ساً 
عبارة عن  �لعمل هو  �لتقليدية.  �لإمار�تية  �ملجوهر�ت 

تركيب فني موؤلف من خم�ص لوحات خمتلفة، كل منها 
بخلفية �أحادية �للون، وجميعها مرتبة على �سكل يوحي 
�لعمل  �أ�سا�ص  �لعربي  �لنق�ص  وي�سّكل  عقد.  بت�سميم 
�لأنيقة  بت�سكيالتها  ح���روف  �ل��ل��وح��ات؛  يف  �ل���زخ���ريف 

ت�سفي �إح�سا�ساً بال�سالم لدى م�ساهدها.
�لزعبي �لذي ت�سّرب فن �خلزف منذ  �لفنان كمال  �أما 
نعومة �أظفاره، فقد �أبدع منحوتة خاّلقة، مقدماً عماًل 
�آخر،  ع��امل  من  �لأوىل  للوهلة  يبدو  د�ئ��ري  �سكل  على 
ي�ستح�سر ب�سحره �لغام�ص �سحر �أندر و�أثمن �لأحجار 
جميع  يف  �ملتعرجة  �ل��ب��ارزة  �لنقو�ص  تظهر  �ل��ك��رمي��ة. 
�أجز�ء �سطح �ملنحوتة، موحيًة باأن كل جوهرة تخت�سر 
د�خ��ل��ه��ا �آلف �ل�����س��ن��ني م��ن �حل��ي��اة وت����و�يل �لأح����د�ث 

�لطبيعية.
“دبي للثقافة”  �أطلقتها  �أن حتدي �جلائزة �لتي  ُيذكر 
�لب�سرية،  �لفنون  من  فئات  ثالث  �سمل  و”بولغري” 
�جلائزة  وت��ه��دف  و�ل��ن��ح��ت.  و�لت�سوير  �ل��ر���س��م  ت�سم: 
�لفنون  جم��ال  يف  �ملو�هب  �أ�سحاب  �إلهام  �إىل  �ل�سنوية 
�ملعا�سرة يف �ملجتمع �لإبد�عي بدبي و�لإمار�ت، و�إتاحة 
من�سة ثمينة لدعمهم وعر�ص �إبد�عاتهم �أمام �جلمهور 

�لأو�سع. 
قد طلبت من  “جائزة بولغري للفن �ملعا�سر”  وكانت 
�أعمال  تقدمي  �ختيارهم  مت  �لذين  �لفنانني  جمموعة 
تتناول مو�سوع �جلائزة؛ وهو “�جلمال يجمع �لنا�ص”، 
تو��سل  كيفية  ع��ن  خ���اّلق  ب�سكل  �لتعبري  خ���الل  م��ن 
ب��ني مدن  �ل��ذي يجمع  �حل���و�ر  و�إب���ر�ز  �لنا�ص جمالًيا، 
مثل دب��ي وروم��ا عرب �مل���وروث �لفني و�لإب��د�ع��ي �مللهم 

للمدينتني.

دبي للثقافة وبولغري توا�شالن تعزيز التفاعل الثقايف بني االإمارات وروما

من دبي اإىل روما.. معر�ض يف العا�سمة الإيطالية يحتفي بالأعمال الثالثة الأوىل يف جائزة بولغري للفن املعا�سر 

ح��ي��ث ي�����س��ك��ل م��ع��ر���ص �ل���ري���ا����ص �ل����دويل 
و�لن�سر  �لأدب  هيئة  تنظمه  �لذي  للكتاب، 
�ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  و�لرجمة 
و�لن�سر  �لأدب  �سّناع  جتمع  ثقافية  نافذة 
و�ل�سركات  �مل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  و�ل���رج���م���ة 
و�ملهتمني،  �ل��ق��ر�ء  م��ع  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية 
�إ�سافًة �إىل برناجمه �لثقايف �ملت�سمن عدد�ً 
من �لفعاليات �لثقافية �لنوعية، و�ملن�سات 
�لتفاعلية،  و�مل����ح����ا�����س����ر�ت  �حل������و�ري������ة، 
�لفن،  �لتي تغطي جم��الت  �لعمل  وور���ص 
و�سناعة  و�ل��ن�����س��ر،  و�ل��ك��ت��اب��ة  و�ل����ق����ر�ءة، 

�لكتاب، و�لرجمة.
�لقا�سمي”  “من�سور�ت  جل��ن��اح  و���س��ي��ك��ون 
�مل�سارك يف معر�ص �لريا�ص �لدويل للكتاب، 
�لإ�سد�ر�ت  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ح��اف��ٌل  ح�����س��وٌر 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �مل���وؤرخ  تاأليف  م��ن 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، مثل 
1623م- ُع��م��ان  يف  �ليعاربة  ت��اري��خ  كتب 
منقطع  رو�ج�����اً  لق���ى  و�ل����ذي   ، 1747م 
و�لعربية  �خلليجية  �لأو���س��اط  يف  �لنظري 
،و قد بلغ عدد قر�ء هذ� �لكتاب يف ن�سخته 
�لإلكرونية �أكرث من 350 �ألف قارىء. 

ل�ساحب  �حل���دي���ث���ة  �لإ������س�����د�ر�ت  ك���ذل���ك 
بن  ر��سد  �ملت�سوف  “�ل�سيخ  مثل:  �ل�سمو 
“�سرية �سالطني كلوة”  مطر �لقا�سمي” ، 
�آل غزي يف دولة  �إح��دى ع�سائر  “�لغفلة   ،
“�سر�ع �أمر�ء �لزند   ، �لإمار�ت �لعربية” 
�ل�سارقة  مدينة  “بيوت   ، �مللك”  وزو�ل 
و�لقرى �ملجاورة لها و�ساكنوها”، “مر�سوم 
بابوي” للبابا �أورليان �لثامن بابا �لكني�سة 

�لكاثوليكية ، “من هو �لهويل” ؟ .
�لقا�سمي  من�سور�ت  جناح  يف  �أي�ساً  تتوفر 
�مل��ع��روف��ة وم��ن��ه��ا، على �سبيل  �لإ����س���د�ر�ت 

�ملثال ل �حل�سر، “مو�سوعة �أحاديث �سمو 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان �لقا�سمي 1972م- 
2020م”، ، “�سرد �لذ�ت” ، رو�ية “بيبي 
“�لتاريخ على خ�سبة  فاطمة و�أبناء �مللك”، 
�لكثري  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لفرن�سي”،  �مل�����س��رح 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ة  �مل��ن��ج��زة  �ل��ع��ن��اوي��ن  م���ن 
�ساحب  و�أع��ده��ا  كتبها  �لتي   ، و�لأجنبية 
�سيحت�سنها  و�لتي  �ل�سارقة،  حاكم  �ل�سمو 
و�لتاريخ  و�مل�سرح  �لرو�ية  وت�سمل  �جلناح، 
و�جلغر�فيا و�ل�سرية، فهي ت�سم �أكرث من 
ذ�تية،  و�أربعة كتب �سرية  ع�سر م�سرحيات 

هنالك  فيما  رو�ي���ة،  �أك��رث من  �إىل  �إ�سافة 
و�جلغر�فيا،  �ل��ت��اري��خ  يف  ك��ت��اب��اً   35 ن��ح��و 
�إىل �للغات  وحو�يل �ستني موؤلفاً مرجماً 
و�لرو�سية  و�لفرن�سية  )�لإجنليزية  �حلية 
و�لإ�سبانية  و�ل���ربت���غ���ال���ي���ة  و�لأمل����ان����ي����ة 
�جلناح  �سي�سم  كما  و���س��و�ه��ا(،  و�لهندية 
�إعادة طباعتها جمدد�ً  �لتي متت  �ملوؤلفات 
م�سرحية  وم��ن��ه��ا  ط��ب��اع��ت��ه��ا،  ن���ف���اد  ب��ع��د 
»�حلجر �لأ�سود« و»يوميات ديفيد �ستون«، 
يف  �لذ�كرة”  و»حديث  �لدفني«،  و»�حلقد 

�أجز�ئه �لثالثة .

فر�شة للقراء يف اململكة العربية ال�شعودية

 من�سورات القا�سمي ت�ستعد للم�ساركة الفاعلة 
مبعر�ض الريا�ض الدويل للكتاب 2022 

ال�سيكو دراما
�ل�سيكو در�ما نوع من �أنو�ع �لعالج �لنف�سي و�ملرتبط بامل�سرح و�لدر�ما، 
من  �لب�سرية  �لنف�ص  تفريغ  على  �ل�سيكو  در�ما  م�سرح  يقوم  بحيث 
طو�ل  �لإن�سان  لها  يتعر�ص  �لتي  �ل�سلبية  و�لآث���ار  و�لآلم  �ل�سو�ئب 

 حياته مما يخل�سه من حالت �ل�سيق و�لكتئاب. 
ب�سياغة  م�سرحية(  ور���س��ة  كانت  )�إن  �مل���درب  �أو  �مل��خ��رج  يقوم  وعليه 
وهم  �ملمثلني  من  وفريق  حالة  �ملري�ص  مع  يتنا�سب  �رجت��ال  �أو  ن�ص 
�سخ�سيات فرعية بحيث يبد�أ �ملري�ص ب�سرد م�ساكله و�آلمه وهمومه، 
 ويقوم بقية �ملمثلني مب�ساعدة �ل�سخ�ص �ملري�ص للخروج من م�ساكله 
وذلك من خالل �إيجاد �حللول  بطريقة در�مية و�إبد�عية، يف جو عام 
و�إك�س�سو�ر�ت  و�سموع  ديكور  من  للمري�ص  �لنف�سية  باحلالة  مرتبط 

بعلم  يتعلق  فيما  ه��ذ�   ومو�سيقى، 
�لنف�ص. 

ك��ان ر�ئد  �مل�سرح فلقد  �أم��ا يف علم 
وم�������درب م�������س���رح �ل�����س��ي��ك��و در�م�����ا 
�لدكتور  ه���و  �ل��ع��رب��ي  �ل���وط���ن  يف 
-رحمه  ع���رن���و����ص   عبد�لرحمن 
�لعايل  �مل���ع���ه���د  يف  �أ�����س����ت����اذ  �هلل- 
فقد  بالقاهرة،  �مل�سرحية  للفنون 
وحما�سر�ته  يف  ور�سه  يعتمد  كان 
على م�سرح �ل�سيكو در�ما يف تاأهيل 
�مل���م���ث���ل وذل������ك ل�������س���رورت���ه���ا على 
للممثل،  �لأد�ء  بالن�سبة  م�ستوى 
در�ما  �ل�سيكو  ي�ستخدم  يكن  فلم 

كعالج نف�سي يف منهجه و�إمنا كتفجري لطاقة �ملمثل  �لإبد�عية حيث 
�أنه يقوم باإخر�ج طاقة �أد�ء �ملمثل من معاناة �ملمثل �لنف�سية مما ينتج 
منه �أد�ء هائل  للمثل فاأف�سل �أد�ء ممكن �أن تر�ه للمثل هو �لأد�ء �لناجت 
�ملمثل  ب��اأن  ت�سعر  �نتهاء  �لتدريب  وبعد  در�م��ا،  �ل�سيكو  تدريبات  عن 
�أ�سبح �سفحة بي�ساء نقية من �لد�خل مما يوؤهله �إىل �أد�ء �ل�سخ�سية 

�جلديدة  يف عر�سه �ملقبل بدون �أي �سو�ئب يف نف�سه.  
�ل�سو�ئب وبالتايل  �لنف�ص من  در�م��ا هي حالة �سوفيه تنقي  �ل�سيكو 
مبثابة  هم  �لتدريبات  �لنوع  من  ه��ذ�  يتبنون  ممن  �مل�سرحيني  ت��رى 
�ستجده  �ل�سوؤ�ل  وك��رثة  و�ل��ق��ال  للقيل  يلتفت  ل  �مل�سرح،  يف  در�وي�����ص 
ب�سعر  وذقن كثيفني ول يخرج من �ملنزل كثري� ولي�ص لديه �أ�سدقاء، 
�لثالوث  هو  ه��ذ�  و�ل�سيكو  در�ما،  و�مل�سرح  هو)نف�سه(  هم  �أ�سدقائه 

�ملحبب لقلبه. 

�شعيد الزعابي

�أ���س��اد وف���د م��ن جم��م��ع �مل��ل��ك ع��ب��د �لعزيز 
�لعربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  �ل���وق���ف���ي���ة  ل��ل��م��ك��ت��ب��ات 

�ل�سعودية بالدور �لذي يقوم به مركز جمعة 
حفظ  يف  ب��دب��ي  و�ل����ر�ث  للثقافة  �مل��اج��د 

�ل���ر�ث.ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة �لدكتور 
فهد �لوهبي �لأمني �لعام ملجمع �مللك عبد 
�لنزهة  و�أحمد  �لوقفية،  للمكتبات  �لعزيز 
للمركز  �ملجمع،  يف  �لرقمنة  مركز  مدير 
بهدف �لطالع على �ملعايري �لتي يتبعها يف 

حفظ �ملخطوطات.
ورح���ب �ل��دك��ت��ور حممد ك��ام��ل ج��اد مدير 
عام مركز بالوفد بح�سور �سيخة �ملطريي، 
و�لإعالم،  �لوطنية  �لثقافة  ق�سمي  رئي�سة 
�لعالقات  �سعبة  رئ��ي�����ص  �ل��ظ��اه��ري  و�أن����ور 
�لعامة يف �ملركز، وحتدث معهم عن �لدور 
�ل����ذي ي��ق��وم ب���ه �مل���رك���ز يف ح��ف��ظ �ل����ر�ث 
�لإن�ساين، ثمَّ ��سطحبهم يف جولة تعريفية 

عن �أق�سام �ملركز.
و�مل���ع���اجل���ة  �حل����ف����ظ  ق�������س���م  �ل����وف����د  وز�ر 
و�لرميم، و��ستمعو� �إىل �سرح مف�سل من 

ام د�غ�ستاين رئي�ص �لق�سم، عن  �لدكتور ب�سَّ
�لتي  و�ل��رم��ي��م  و�ل�سيانة  �حل��ف��ظ  ط��رق 

يتبعها �ملركز يف حفظ �لكتب و�ملخطوطات 
و�لوثائق .

وفد �سعودي ي�سيد بدور مركز جمعة املاجد للثقافة يف حفظ الرتاث

•• ال�شارقة- د.حممود علياء

ال���دار  ال��ق��ا���ش��م��ي«  »م��ن�����ش��ورات  ت�شتعد 
وموؤلفات  كتب  وتوزيع  بن�شر  املتخ�ش�شة 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
االأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي،  حممد 
مبعر�ص  لال�شرتاك  ال�شارقة،  اإمارة  حاكم 
من  الفرتة  خالل  للكتاب  الدويل  الريا�ص 

29 �شبتمر اإىل 8 اأكتوبر 2022 .
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فــن �أجــنــبي

27
The Unbearable Weight of Massive Talent

نيكول�ض كيدج.. عالق بني املا�سي واحلا�سر
�أن كيدج جنم، �سهرته ل  ما ميكن �لتفاق عليه 
ميكن �ل�ستخفاف بها، لكن �أزمة موهبته وعالقته 
�لفيلم  �أكرث يف  �كت�سافها  �ملمثل ميكن  مع مهنة 
 The Unbearable ل�سادر �أخري�ً بعنو�ن�
من   Weight of Massive Talent

�إخر�ج توم غورميكان.
�لفيلم  ع��ن��و�ن  �أن  �إىل  ن�سري  �أن  ب��د  ل  ب���د�ي���ة،   
كوندير�  ميالن  �لت�سيكي  رو�ي���ة  ع��ن��و�ن  يحاكي 
 The Unbearable Lightness Of
�لثنني.  بني  �سا�سع  �لختالف  لكن   ،Being

ففي �لفيلم، 
ممثل  نف�سه؛  ع��ن  متخيلة  ن�سخة  ك��ي��دج  يلعب 
بني  ينتقل  ع��م��اًل،  ميتلك  ل  ب��ال��ه��زمي��ة،  ي�سعر 
م���ا، كونه  �مل��خ��رج��ني و�مل��ن��ت��ج��ني ع��ّل��ه ي��ن��ال دور�ً 
غارقاً يف �لديون، ُمطّلق ي�سكن يف فندق، وعالقته 
مع �بنته �ملر�هقة متوترة، و�لأهم، هو على و�سك 

�لعتز�ل.
يعدنا �لفيلم يف �لبد�ية مبا هو خمتلف، مقاربة 
لكن،  �لتمثيل.  ملهنة  م��ا  ن��وع��اً   )Artsy( فّنّية 
�أقنعه  �لذي  فكيدج  �لعك�ص،  �لفيلم  يثبت  لحقاً، 
 Neil Patrick( وكيل �أعماله ريت�سارد فينك
�إجازة  لق�ساء  �إ�سبانيا  �إىل  بالذهاب   )Harris
 ،CIA�ل� مع  متورطاً  نف�سه  يجد  �لأغنياء،  مع 
ي�����وؤدي دوره  ُي���دع���ى خ���ايف  ���س��الح دويل  وم���ه���رب 

.  Pedro Pascal
حينها، نرى �أنف�سنا �أمام فيلم تقليدي، فر�سيته 
�ملنا�سب.  �ملكان غري  �ملنا�سب يف  �لرجل غري  عن 
�لإحالت  م��ن  �لكثري  يحوي  �لفيلم  �أن  �سحيح 
مهنة  يناق�ص  لكنه  �لفني،  كيدج  لتاريخ  �ملبا�سرة 
�لتمثيل ب�سورة �سطحية، فكيدج �لذي يقرر عدم 
�لعتز�ل بعدما �أقنعه خايف باأن موهبته �أكرب من 
ي�سنعا  �أن  عليهما  ب��ل  منها،  �لب�سرية  يحرم  �أن 
�أن يخاطر بحياته، وي�ساهم يف  معا، يقرر  فيلماً 
�إلقاء �لقب�ص على مهّرب �ل�سالح �حلقيقي، كون 
خايف �لذي تعرف عليه و�أ�سبح �سديقه، لي�ص �إل 

و�جهة بريئة.
ي��ح��وي �ل��ف��ي��ل��م ك���ل م��ق��وم��ات من����وذج �لأك�����س��ن-

ومو�جهات  وخم������در�ت،  م���ط���ارد�ت،  ك��وم��ي��دي؛ 
من  �ملطلقة  �ل���س��ت��ف��ادة  ع��ن  ناهيك  م�سلحة... 
قدر�ته  ي�ستعر�ص  �ل���ذي  ك��ي��دج،  �أط����و�ر  غ��ر�ب��ة 
عاطفية،  خطباً  يلقي  م��ا،  ن��وع��اً  مبتذل  كممثل 
يتنّكر، يلعب دور جا�سو�ص، وكاأننا �أمام خليط من 
�أنو�ع �سينمائية عدة و�أفالم خمتلفة يلعب كيدج 

بطولتها جميعاً.
يظهر كيدج يف �لفيلم بو�سفه عالقاً بني �ملا�سي 

�ملمثل  �سخ�سية  ع��رب  ذل���ك  يت�سح  و�حل��ا���س��ر. 
عدة  �لآن  نف�سه  يخاطب  �ل��ذي  �للطيف  �ل�ساب 
�أن��ه نيكول�ص كيدج،  له  �لفيلم؛ موؤكد�ً  م��ر�ت يف 
جن���م �ل�����س��ي��ن��م��ا، ل��ي�����ص �مل��م��ث��ل �ل����ذي ي��ب��ح��ث عن 
�إىل طبيعة  �إ���س��ارة  �أن جن��د  �ل��ع��م��ل. وه��ن��ا ميكن 

�سوق �لعمل يف هوليوود.
�سخ�سية  ب��ل  فقط،  مهنة  �ساحب  لي�ص  �ملمثل   
عامة، عليها �أن تعرف متى تظهر ومتى تختفي. 
ي�سعى  �أل  هوليوود  يف  �ملمثل  على  �أدق،  ب�سورة 
ما ل  وه��ذ�  �لعلنّية،  �ل�سورة  بناء  بل  �مل��ال،  ور�ء 

ينجح به كيدج يف �حلياة �لو�قعية.
كايج  نيكول�ص  �إىل  �إح��الت  من  �لفيلم  يخلو  ل 
�ملتعددة  �لنكات  حت�سر  �إذ  �ل�سعبّية؛  �لثقافة  يف 
�لتي تالحقه، ونظريات �ملوؤ�مرة �لتي تدور حول 
حقيقته. لكن �لفيلم ل يغرق يف �لبتذ�ل، ميكن 
�لقول �إننا �أمام كوميديا نو�ستاجلّية، تر�هن على 
ما نعرفه عن كيدج و�سهرته، لت�سخر من �أ�سلوب 
نظر �لنا�ص �إليه، فهو لي�ص جنماً خارقاً، بل ممثل 
�أ�سرته،  ويطعم  �لأج���رة  ي��دف��ع  ك��ي  �لعمل  ي��ري��د 

ح�سب تعبريه يف �لفيلم.

1 يونيو �ملا�سي، وجدت هيئة �ملحلفني يف مقاطعة فريفاك�ص بولية  يف 
فرجينيا �أن هريد، 36 عاًما، قد �سوهت �سمعة ديب، 59 عاًما، يف مقالها 
�لرغم  �ملعاملة، على  �ملنزيل و�سوء  �لعنف  2018 حول  �لفتتاحي لعام 

من �أنها مل تذكره بال�سم يف �ملقال. 
كتعوي�سات وح�سلت  10 ماليني دولر  باأكرث من  لذلك حكمت لديب 
�لآن  ي�سعي  وك��اله��م��ا  م�����س��ادة.  دع���وى  م��ل��ي��ون دولر يف   2 ع��ل��ى  ه���ريد 

ل�ستئناف �حلكم.

لق�سية  دي��ب  خ�سارة  من  �لعام  ون�سف  ع��ام  بعد  �ملحاكمة  نتيجة  ج��اءت 
يعنف  �أن��ه  على  �إل��ي��ه  �أ���س��ارت  �سحيفة  ب�سبب  �ملتحدة  �ململكة  يف  ت�سهري 

زوجته.
 �أيد قا�سي لندن مز�عم �جلريدة على �أنها "�سحيحة �إىل حد كبري"، ويف 

مار�ص 2021، 
رف�ست حماولة ديب لإلغاء هذ� �لقر�ر.

عالقتهم  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة،  معركتهم  جت�سيد  �سيتم  �لآن، 

 Hot Take: The Depp /"بعنو�ن جديد  فيلم  يف  �مل�سطربة، 
."  Heard Trial

ميغان  �ستقوم  بينما  ديب  دور  �لفيلم يف  لبطولة  هابكا  م��ارك  تعيني  مت 
ديفي�ص بدور هريد.

�لقانوين، ف�ستلعب ميلي�سا مارتي دور حمامي  �لفريق  �إىل  بالن�سبة  �أما 
�إيلني  ه���ريد  كم�ست�سارة  ك��اري��ج  م���اري  و�ستظهر  فا�سكيز  ك��ام��ي��ل  دي���ب 

بريدهوفت.

كتب �لفيلم جاي نيكولوت�سي �لفيلم و�ستخرجه �سارة لوهمان .
Tubi، يف بيان م�سرك  �آدم لوين�سون، كبري م�سئويل �ملحتوى يف  قال 
حول فيلم  Hot Take: The Depp / Heard Trial  "مع 
 Tubi �لأ�سلي من  �لن�ص  �إدخ��ال هذ�  MarVista، مت  �سركائنا يف 
�أ�سبحت  لق�سة  �ملنا�سب  �ل��وق��ت  يف  لقطة  لل��ت��ق��اط  �لإن��ت��اج  يف  �سريًعا 
جزًء� من روح �لع�سر �لثقايف، ور�سم �سورة فريدة ملا �ساهده �ملاليني يف 

�لعناوين �لرئي�سية خالل �ل�سيف".

حتويل حماكمة جوين ديب واأمرب هريد اإىل فيلم

كثري من احلكايات تدور حول املمثل االأمريكي نيكوال�ص كيدج 
ما  نوعًا  للزمن، خالد  كائن عابر  اإنه  يقول  بع�شهم   .)1964(
ب�شبب وجود �شور ل�شبيه له تعود لنهاية القرن الثامن ع�شر. 
بع�ص اآخر ي�شكك مبوهبته، ويرى اأنه دخل املهنة ب�شبب قرابته 
اأنه  اآخرون  يرى  النقي�ص،  وعلى  كوبوال.  فورد  فران�شي�ص  من 
عبقري، ذو منهج خا�ص بالتمثيل. وهنالك من يرى فيه ممثاًل 
انت�شر  الذي  بالفيديو  الزمن، ميكن اختزال حاله  عفى عليه 
ال�شارع،  يف  حافيًا  مي�شي  ال�شكر،  �شديد  وهو  له  املا�شي  العام 
ويدخل اأحد الفنادق من دون اأن يعلم اأين هو، اأو كيف انتهى 

به االأمر بثياب النوم.
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حالة �سائعة لأمرا�ض الظهر قد تكون 
عالمة على م�سكلة قاتلة يف القلب

ونوع  �ل�سائعة  �لظهر  �أمر��ص  بني  �سلة  كولومبيا  جامعة  علماء  �كت�سف 
من ق�سور �لقلب، ما يعني �أن مر�ص �لظهر �ل�سائع ميكن �أن يحدد �أولئك 

�ملعر�سني خلطر �لإ�سابة باأمر��ص �لقلب ومينع �لوفيات �ملبكرة.
تر�ن�سريتني  بروتينات  �لناجت عن  �لقلب  �عتالل ع�سلة  �أن  �لآن  وُيعتقد 
�لقلب  لف�سل  �سيوعا  �لأك��رث  �ل�سبب  هو   ،)ATTR-CM( و�أميلويد 

�ملميت، ولكن مل يتم ت�سخي�سه ب�سكل كاف.
 )Transthyretin( وهذ� �ملر�ص ناجت عن بروتينات ت�سمى تر�ن�سريتني
يف   )amyloid( �أميلويد  رو����س��ب  وتخلق  معا  تتجمع  �أن  ميكن  و�لتي 

�لقلب و�لعمود �لفقري و�لأربطة و�لأن�سجة �لأخرى.
ويف �لقلب، تعمل �لر�سبات على ت�سلب �جلدر�ن وتقليل كمية �لدم �لتي 
ذلك  يف  مبا  �أخ���رى،  �أن�سجة  يف  �أي�سا  تتجمع  لكنها  �سخها.  للقلب  ميكن 

�لعمود �لفقري، و�لتي كان �لأطباء قادرين على ��ستخد�مها كدليل.
�أن �لذين يعانون من حالة ت�سيق �لعمود  �إىل  وت�سري �لدر��سات �حلديثة 
�عتالل ع�سلة  ي�ستمرون يف تطوير  �ل�سوكي(  )�لت�سيق  �لقطني  �لفقري 
�لقلب �لن�سو�ين �لناجت عن �لربوتني �لر�بط للثريوك�سني بعد خم�ص �إىل 

عاما.  15
�جلزء  يف  �ل�سوكية  �ل��ق��ن��اة  ت�سيق  ه��و  �لقطني  �ل��ف��ق��ري  �ل��ع��م��ود  وت�سيق 

�ل�سفلي من �لظهر.
هذه  من  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�ص  ميدي�سن" �إن  "هوبكنز  موقع  ويقول 
�إىل  بحاجة  �أنهم  �أو يجدون  مل�سافات  �مل�سي  يعانون من �سعوبة يف  �حلالة 

�لنحناء �إىل �لأمام لتخفيف �ل�سغط على �أ�سفل �لظهر.
ويف  و�لقدمني،  �ل�ساقني  تنميل يف  �أو  ب��اأمل  �ل�سعور  �أي�سا  �لأع��ر����ص  ومن 

�حلالت �لأكرث �سدة، �سعوبة �لتحكم يف �لأمعاء و�ملثانة.
وي�سيب ت�سيق �لعمود �لفقري �لقطني �سخ�سا و�حد� من بني كل ع�سرة 

.JAMA بالغني، وفقا لالأرقام �لأمريكية �ملن�سورة يف جملة
يف  كولومبيا  بجامعة  و�جل���ر�ح���ون  �لأط��ب��اء  كلية  يف  �ل��ب��اح��ث��ون  وت�����س��اءل 
ع�سلة  �عتالل  ح��الت  �كت�ساف  �ملمكن  من  ك��ان  �إذ�  عما  كولومبيا  جامعة 
 )ATTR-CM( و�أميلويد تر�ن�سريتني  بروتينات  �لناجت عن  �لقلب 

مبكر� لدى هوؤلء �ملر�سى.
�لفقري  �لعمود  �أن�سجة  �لفريق  �لطب، حلل  �أ�ستاذ  وبقيادة ماثيو مورير، 

من 47 مري�سا خ�سعو� جلر�حة تخفيف �ل�سغط على �لعمود �لفقري.
يف  معا  تتجمع  �لتي  وتر�ن�سريتني،  �أميلويد  بروتينات  على  �لعثور  مت 

�لقلب، يف 10 من �ملر�سى، وفقا ملوقع "ميديكال �إك�سربي�ص".
و�أ�سيب �أحد هوؤلء �ملر�سى �لع�سرة بالفعل مب�ساكل يف �لقلب وبد�أ �لعالج، 

بينما تتم مر�قبة �ملر�سى �لت�سعة �لآخرين عن كثب.
�أن يتم فح�ص  �لنتائج، نقرح  "بناء على هذه  وقال �لربوفي�سور مورير: 
جميع �ملر�سى �لذين خ�سعو� لعملية جر�حية ب�سبب ت�سيق �لعمود �لفقري 
بحثا عن �لر�ن�سريتني و�لأميلويد. و�أو�سي بالتاأكيد باإجر�ء فح�ص �إذ� 
�لنفق  متالزمة  مثل  �لعظام،  يف  �إ�سافية  م�ساكل  من  يعاين  �ملري�ص  كان 
�لر�سغي، �أو تدهور �ملف�سل، �أو �إ�سابة وتر �لع�سلة ذ�ت �لر�أ�سني، كل منها 

ميكن �أن يكون ناجتا عن بروتينات تر�ن�سريتني و�أميلويد".

االعراف؟ يف  النازية  النظرية  وا�شع  هو  • من 
�مل��اين عرف بب�ساعة ت�سرفاته  �لفرد روزب��رغ وهو زعيم وكاتب  - هو 
وق�سوته �سادي �لنزعة ومييل للعنف و�سع نظريته �ل�سهرية يف �لنازية 
�ع��دم روزن���ربغ عام  �لهتلر، وق��د  �لزعيم  بها  ت�سيبع  �لتي  يف �لع���ر�ق 

 6491
رومل؟  ارفني  هو  • من 

بو�سفه  �لثانية  �لعاملي  �حل��رب  خ��الل  مل��ع جنمه  �مل��اين  مار�سال  -ه��و 
ومات   1981 ع��ام  ول��د  �ل�سمالية  �فريقيا  يف  �لملانية  للقو�ت  قائد� 

منت�سر� عام 4491 .
الفرن�شية؟ النه�شة  ع�شر  �شعراء  اعظم  هو  • من 

-هو بريدو ونادر �ل�ساعر �لفرن�سي �لذي ولد عام 4251 وعا�ص حياة 
كلها غز�رة يف �لنتاج حتى تويف عن عمر 16 عاما.

�ل�سخر. زيت  وتعني  لتيني  ��سلها  �لبرول  كلمة  ��سل  �ن  تعلم  • هل 
�سنة ثالثني  �ملتو�سط  يف  يتجاوز  ل  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ص ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 

هولند. نيو  ت�سمى  كانت  �أ�سر�ليا  �أن  تعلم  • هل 
متو��سلة. دقيقة   30 ملدة  �إغما�سهما  ي�ساوي  كامل،  يوم  يف  عيونك  ترمي�ص  �أن  تعلم  • هل 

عظمة.  26 على  حتتوي  قدمك  �أن  تعلم  • هل 
�ملاء. من   78% حو�يل  من  يتكون  �لإن�سان  دماغ  • متو�سط 

.5050 هو   )…  3+2+1( �لتو�يل  على   100 �إىل   1 من  �لأرقام  كل  جمموع  ناجت  �أن  تعلم  • هل 
�ل�ساخن. �ملاء  من  �أكرث  �لبارد  �ملاء  ميت�ص  �لإ�سفنج  �أن  تعلم  •  هل 

هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  دقيقة.• هل  كل  مرة   6000 حو�يل  �لأر���ص  ي�سرب  �لربق  �أن  تعلم  •  هل 
�أذكى �حليو�نات �لثديية

الأمري ال�صغري
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الكركمني وال�شيخوخة!
يحتوي �لكركمني على مو�د م�سادة 
لاللتهابات  وم�������س���ادة  ل���الأك�������س���دة 
وم�����������س�����ادة ل����ل����م����ي����ك����روب����ات. وق�����ال 
�إمكانات  لديه  "�لكركمني  باحثون: 
ومع  �ل�����س��ح��ي��ة.  للتطبيقات  ك��ب��رية 

و�أو�سح  �ملنخف�ص".  �حليوي  بتو�فره  مقيدة  �لكركمني  فو�ئد  ف��اإن  ذل��ك، 
 Drug Metabolism and Transport �لباحثون يف جملة 
و"�لر�سيب  "�لأيونات"  بو��سطة  �لنانوي  �لكركمني  تطوير  ج��رى  �أن��ه 
�مل�ساد للمذيبات". وثبت �أن �لكركمني - �ملتوفر كمكمل غذ�ئي - "يق�سي 

على منو �خلاليا �ل�سرطانية".
و�أثبتت �لتجارب �ل�سريرية �لإيجابية �لأخرى �أن �لكركمني ميكن �أن يكون 

فعال يف عالج:
�ملتعدد. • �لت�سلب 

�لكلية. • مر�ص 
�لأي�ص. • متالزمة 

وبالإ�سافة �إىل �إ�سافة �ملزيد من �لكركمني �إىل نظامك �لغذ�ئي، من �ملهم 
�أي�سا �تباع نظام غذ�ئي �سحي.

�أف�سل طريقة لزيادة طول  باأنها  �ملتو�سط  وتو�سف حمية �لبحر �لأبي�ص 
�لعمر.

و�أ�سارت كلية �لطب بجامعة هارفارد �إىل �أن مثل هذ� �لنظام �لغذ�ئي ميكن 
و�أو�سحت  لل�سيخوخة.  بيولوجية  عالمة  وهي   - �لتيلومري�ت  يحمي  �أن 
و�رتفاع  �ملتوقع  �لعمر  متو�سط  بانخفا�ص  ترتبط  �لأق�سر  "�لتيلومري�ت 

معدلت �لإ�سابة باأمر��ص مزمنة".
وتتكون حمية �لبحر �لأبي�ص �ملتو�سط من �لكثري من �لفاكهة و�خل�سرو�ت 

وزيت �لزيتون و�لأ�سماك و�خلبز و�ملعكرونة.

عندما �جنبت �مللكة طفلها �لأول فرح �مللك به ��سد �لفرح خا�سة �نه �نتظر هذه �للحظة �سنو�ت عديدة وها هي �منيته 
تتحقق مبولود ذكر يرث مملكته فاأ�سرع وو�سع حول رقبة مولوده �سل�سلة ذهبية كانت هدية من جدته من يلب�سها ل 
يخلعها �لعمر كله حتى ميوت ومهما كرب فهى تكرب معه ول ي�ستطيع �أي �ن�سان �ن يخلعها من رقبة �لأمري �ل�سغري 
�ل �مه فقط، ويف غمرة فرحة �لق�سر و�ململكة بالأمري �ل�سغري ت�سللت �مر�أه حاقدة حا�سدة �إىل جناح �مللكة و��ستطاعت 
�ن تخطف �لأمري �ل�سغري وتهرب به من �سر�ديب �لق�سر بدون �ن يح�ص بها �حد وماتت �لفرحة يف �ململكة ويف �لقلوب 
و�ساع �لهم و�لغم يف �لق�سر و�قام �مللك �لدنيا و�قعدها بحثاً عن �سغريه لكن حمال فقد �ختفى �ل�سغري. كانت هذ 
�ملر�أه هى �بنة عم �مللك وكانت حتبه وتتمنى �لزو�ج منه لكنه تزوج من �بنة خالته و�م طفله فكرهت �بنة عمه ذلك 
وقررت �ن تبدل فرحتهما �إىل عذ�ب ف�سرقت �ل�سغري و�ختفت به يف قرية جماورة و�دعت �نه طفلها وعا�ست هناك 
تنتظر �لوقت �ملنا�سب لتقتل فيه �لأمري �ل�سغري حتى ل يتعرف عليه �حد لكن مل تو�تيها �ل�سجاعة على ذلك لذ� فقد 
كانت تركه كثري�ً يلهو� كيفما �ساء رمبا ��سابه مكروه فتتخل�ص منه كما �نها مل ت�ستطيع �ن تخلع �ل�سل�سلة �لذهبية 

من رقبته فركتها وهى تتع�سم �ن يكرب فتخنقه فهى ل تعرف �سرها.
كرب �لأمري �ل�سغري و�سار فتى �سجاعا قوي �لبنيان ومل ل؟ فمنذ �سغره تعود �ن ل يخاف �سيئا و�أن يتحمل كل �سئ 
فالعي�سة �لقا�سية علمته �لكثري لكنه كان و�سيماً جميل �لطلعة حلو �لل�سان وكان يحمل �سمات �مه و�بيه، وقد عمل 
مع �حد �لتجار بائعاً متجوًل فاأخذ يذهب هنا وهناك ليبيع ب�سائعه ويف �حد �لأيام و�سل �إىل مملكة �بيه فاأخذ يدور 
يف �ململكة يبيع ما معه حتى و�سل �إىل �لق�سر فاألتف حوله �خلدم ي�سرون من ب�سائعه �جلميله وهناك يف �ل�سرفه 
كانت جتل�ص �مللكة و�بنتها �ل�سغرية �لتى �نعم �هلل عليهما بها بعد فقد�ن �لأمري �ل�سغري فاأحبت �ن ترى ما معه فنادت 
�مللكة باأن يدخل �إىل �لق�سر ففعل وهناك عند �ل�سرفة وقف ينظر �إىل �لأمرية �ل�سغرية ونظرت �ليه �مللكة مبهورة به 
فاأنتبهت على مالمح وجهه فاإن من ينظر �ليه كاأنه ينظر �إىل �مللك و�خذت تدقق �لنظر يف �لفتى عندها دخل �مللك 
عليهم وقال: ماذ� تفعلون؟ فلم يرد عليه �حد. �قرب ونظر من �ل�سرفة فوجد �لفتى ووقف ينظر �ليه ويحدق به 
وفجاأة ملح �ل�سل�سلة �لذهبيه.. ف�سرخ وقال: ��سعد.. ��سعد �إىل هنا، �سعد �لفتى منده�ساً خائفاً ويف �ل�سرفة مد �مللك 
يده وعرف �ل�سل�سلة �لذهبية و�سرخ: يا �لهى �نه �بننا، �نظري �يتها �مللكة �نه �بننا، �نها �ل�سل�سلة �مل�سحورة �لتى ل 
ينزعها �حد �ل �نت.. �سهقت �مللكة و�م�سكت �لفتى ونظرت �ليه وقالت: من �ين لك بها؟ فقال �لب�سها منذ كنت ر�سيعاً 
ومل ت�ستطيع �مى فكها. فقالت و�ين �مك خذين �ليها؟ ويف �حلال حترك ركب �مللك يف طريقه �إىل �لقرية �ملجاورة 
و�لتى تخ�سع ل�سلطانه �ي�ساً ،وهناك فوجئ باأبنة عمه و�لتي �دعت طو�ل هذه �لفرة �نه �بنها، وعرف �نها من فعلت 

ذلك، لكنه تركها لعذ�ب �لأيام، وعاد �سعيد�ً �إىل مملكته ومعه ويل عهده لتعي�ص �ململكة يف �سعادة. 

طور �لباحثون طريقة جديدة ميكن �أن ت�ساعد 
لالإ�سابة  عر�سة  �لأك��رث  �لأ�سخا�ص  حتديد  يف 

مبر�ص �لزهامير قبل ظهور �لأعر��ص.
�لزهامير  مبر�ص  �مل�سابون  �لأ�سخا�ص  ويعاين 
م����ن ف����ق����د�ن ت���دري���ج���ي ل���ل���ذ�ك���رة و�ل���وظ���ائ���ف 
�أن بع�ص  �لرغم من  �لأخ���رى، وعلى  �لإدر�ك��ي��ة 
�لأع����ر������ص، فاإن  ت��خ��ف��ف  �أن  �ل��ع��الج��ات مي��ك��ن 
تطوير عالجات متنع �أو تبطئ تقدم �ملر�ص كان 

�أكرث �سعوبة.
"لقد  قال كبري �لباحثني �لدكتور �أميت خري�: 
مرتبطا  �لزهامير  ملر�ص  جينيا  موؤ�سر�  طورنا 
بالت�سخي�ص �ل�سريري و�لتدهور �ملعريف �ملرتبط 
در��سة  خ���الل  :"من  خ���ري�  و�أ����س���اف  ب��ال��ع��م��ر. 
�لذين  �لأ���س��ح��اء  ل���الأف���ر�د  �ملنت�سر  �ل���ربوت���ني 

مقابل  ج��د�  عالية  ور�ث��ي��ة  خماطر  من  يعانون 
منخف�سة، ر�سح فريقنا موؤ�سر�ت حيوية جديدة 

ملر�ص �لإدر�ك �لع�سبي."
ويقرح �خلرب�ء �أن بع�ص �لتجارب �لتي تبحث 
ناجحة  غ��ري  ت��ك��ون  ق��د  �ملحتملة  �ل��ع��الج��ات  يف 
لأنها �سملت مر�سى كان مر�سهم متقدما للغاية 
بحيث ل ميكن عالجه، فرمبا ت�ساعد �لأ�ساليب 
خلطر  �ملعر�سني  �لأ�سخا�ص  لتحديد  �لأف�سل 

كبري لتطور �حلالة يف �أبحاث �لعالج.
حلل ماني�ص بار�جنبي من معهد برود يف معهد 
ما�سات�سو�ست�ص للتكنولوجيا وجامعة هارفارد يف 
�لوليات �ملتحدة وزمالوؤه  يف �لدر��سة �جلديدة، 
بيانات عن 7.1 مليون متغري م�سرك للحم�ص 
�لنووي  �حلم�ص  ت�سل�سل  يف  تغيري�ت  �ل��ن��ووي، 

ع�سر�ت  �سملت  ���س��اب��ق��ة  در�����س���ة  م��ن  �ل��ق��ي��ا���س��ي، 
�لآلف من �لأ�سخا�ص �مل�سابني �أو غري �مل�سابني 

مبر�ص �لزهامير. .
�لبيانات  ب��ا���س��ت��خ��د�م  وط����ورو� ط��ري��ق��ة ج��دي��دة 
تتنباأ بخطر �إ�سابة �ل�سخ�ص مبر�ص �لزهامير، 
�لتي  �ل��ن��ووي  �حلم�ص  متغري�ت  على  �ع��ت��م��اًد� 
ميتلكها �ل�سخ�ص، ومت تنقيح �لطريقة و�لتحقق 
م��ن �سحتها ب��ا���س��ت��خ��د�م ب��ي��ان��ات م��ن �أك���رث من 

�إ�سايف. �سخ�ص   300000
على  �لقائمة  طريقتهم  �إن  �ل��ب��اح��ث��ون  وي��ق��ول 
�أن تكون  �مل���رج���ح  �ل���ن���ووي م���ن غ���ري  �حل��م�����ص 
�ملري�ص  �إ�سابة  بخطر  للتنبوؤ  لالأطباء  منا�سبة 
ب��ال��زه��امي��ر لأن��ه��ا ق��د ت��ك��ون �أق���ل دق���ة بالن�سبة 

لل�سكان غري �لأوروبيني.

طريقة جديدة للتنبوؤ بخطر الإ�سابة مبر�ض الزهامير قبل اأن تبداأ الأعرا�ض

عار�شة اأزياء ت�شري على املدرج مرتديًة زيا من م�شنع تومي نيويورك يف بروكلني. )ا ف ب(


