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اأع�ساء يف الهيئة التدري�سية من 
جامعة الإمارات يح�سدون جائزة 
التمّيز للعام الأكادميي 2020-2021

�أجنو ريحان: 

اجتهُت نحو التلفزيون 
ب�سبب توقف امل�سرح

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

الن�ساط البدين يح�سن الأداء الأكادميي 
الأكرث  الأط��ف��ال  اأن  وان” الطبية  “بلوز  جملة  يف  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
اأكرب من  ق��دًرا  اأف�سل، ويظهرون  ب�سكل  يت�سرفون  بدنًيا قد  ن�ساًطا 

�سبط النف�س واأداء اأف�سل يف املدر�سة.
خ���ال ال��درا���س��ة، ق��ّي��م ال��ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة ك��ام��ربي��دج، الن�ساط 
 7 اأعمارهم بني  ت��راوح  4000 طفل بريطاين  البدين لأك��رث من 
قيا�س  ميكنه  لارتداء،  قابل  ت�سارع  مقيا�س  با�ستخدام  عاًما  و 14 

احلركة والهتزاز.
البدين  الن�ساط  بني  مبا�سرة  وجود عاقة  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
من جهة والتنظيم العاطفي اأو القدرة على التحكم يف العواطف من 

جهة اأخرى.
بني  امل�ساعر  اإدارة  يف  لوحظت  التي  التح�سينات  اإن  الباحثون  وق��ال 
الأداء  على  اإيجابي  تاأثري  لها  كان  للدرا�سة  الذين خ�سعوا  الأطفال 
يف  امل�ساركة  املوؤلفة  اإلف�سون،  مي�سيل  قالت  جهتها  م��ن  الأك��ادمي��ي. 
بيان  املعرفية بجامعة كامربيدج، يف  العلوم  واملحا�سرة يف  الدرا�سة، 
بدنية  ب��رام��ج  امل��دار���س  ت��وف��ر جميع  اأن  ال�����س��روري  " م��ن  �سحفي: 
الأكادميي”  التح�سيل  على  مقدرتهم  ل��زي��ادة  ل��اأط��ف��ال  منتظمة 
اأعمارهم  ت��راوح  الذين  واملراهقني  الأطفال  على  “يجب  واأ�سافت: 
اأو اأكرث من الن�ساط البدين  60 دقيقة  17 عاًما ممار�سة  6 و  بني 

املعتدل اإىل القوي كل يوم”

توازن امليكروبيوم .. �سر �سحة وجمال الب�سرة
اأفادت جملة Elle باأن توازن امليكروبيوم، �سر �سحة وجمال الب�سرة 

اإذ ي�ساعد على التمتع بب�سرة نقية ت�سع ن�سارة وحيوية.
اجللد  ميكروبيوم  اأن  واجل��م��ال  بال�سحة  املعنية  املجلة  واأو���س��ح��ت 
 Skin املعروف اأي�سا با�سم فلورا اجللد Skin Microbiome
اجللد، م�سرية اإىل اأن  على  تعي�س  التي  امليكروبات  جمموع   flora
واحلكة،  الح��م��رار،  ظهور  اإىل  ي��وؤدي  امليكروبيوم  ت��وازن  يف  اختال 
والبثور، والق�سور، كما تتفاقم بع�س الأمرا�س اجللدية مثل مر�س 

الوردية، والتهاب اجللد الع�سبي، وحب ال�سباب.
امليكروبيوم واحليلولة دون اختاله، ل يجب  ت��وازن  وللحفاظ على 
املبالغة يف العناية بالب�سرة، مع مراعاة ا�ستعمال م�ستح�سرات العناية 
وامل��واد احلافظة،  العطرية  امل��واد  التي تخلو من  اللطيفة واملحايدة، 

والكحول، لأنها ت�سيب الب�سرة باجلفاف.
يزيد  األ  �ساخن، مع مراعاة  ال�ستحمام مباء  ذاته ل يجب  ولل�سبب 

ال�ستحمام عن 10 دقائق.

ن�سائح لت�سغيل مكيف هواء ال�سيارة ب�سكل �سحي
ال�سيارة على  ت�سغيل مكيف هواء  "اأوتو جازيت" بعدم  اأو�ست جملة 
الهواء  توجيه  ع��دم  وك��ذل��ك  ال�سيف،  ف�سل  خ��ال  ل��ه  طاقة  اأق�سى 
�سحية  مبتاعب  الإ�سابة  لتجنب  وذل��ك  مبا�سرة،  اجل�سم  اإىل  البارد 

من قبيل ال�سداع وجفان العني ونزلة الربد.
واأ�سافت جملة ال�سيارات الأملانية اأن درجة احلرارة املثالية ملكيف هواء 
ال�سيارة تراوح بني 21 و23 درجة مئوية، لفتة اإىل اأن الفرق بني 
درجة حرارة مكيف الهواء ودرجة احلرارة اخلارجية ينبغي األ يزيد 
عن نطاق ميتد من 6 اإىل 10 درجات، وذلك لتجنب حدوث م�ساكل 

بالدورة الدموية عند النزول من ال�سيارة.
وكي يتمكن مكيف الهواء من خف�س درجة احلرارة مق�سورة ال�سيارة 
وذلك  ال�سم�س،  اأ�سعة  املق�سورة من  ينبغي حماية  فاإنه  فعال،  ب�سكل 
النوافذ  حماية  اأو  الإم��ك��ان  ق��در  الظل  يف  لانتظار  ال�سيارة  ب�سف 

اجلانبية بوا�سطة واقيات ال�سم�س.
الهواء  مكيف  اأن  اإىل  جازيت"  "اأوتو  اأ���س��ارت  اأخ����رى،  ناحية  وم��ن 
بال�سيارة يفقد ما يقرب من 8 اإىل %15 من مادة التربيد يف العام؛ 

لذا يلزم اإجراء اأعمال ال�سيانة له كل عامني على �سبيل املثال.
كما اأن انخفا�س القدرة على التربيد يعني اأن الوقت قد حان لإجراء 

ال�سيانة وللتاأكد من اأن دورة التربيد لي�س بها ت�سريب.
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لهذا ال�سبب عليك و�سع 
من�سفة يف جالية ال�سحون 
على  للح�سول  ب�سيطة  طريقة  عن  اإن�ستغرام  م�ستخدمات  اإح��دى  ك�سفت 

اأطباق جافة متاًما من جاية ال�سحون يف كل مرة.
اأو�سحت امل�ستخدمة التي لديها  اإن�ستغرام،  ويف مقطع فيديو ن�سرته على 
اأكرث من 120 األف متابع اأنها ت�سع من�سفة مطبخ نظيفة على باب جاية 

ال�سحون قبل اإغاقه.
 The organised ا����س���م  ي��ح��م��ل  ال������ذي  ح�����س��اب��ه��ا  ع���ل���ى  و����س���رح���ت 
التنظيف للم�ساعدة يف  دورة  اكتمال  بعد  ذلك  تفعل  اأنها   housewife

امت�سا�س الرطوبة من جاية ال�سحون.
وحظيت هذه احليلة باإعجاب الكثري من ربات املنازل مع نحو 800 اإعجاب 

خال 12 �ساعة، وقالت العديد منهن اإنهن �سيجربنها يف اأقرب فر�سة.
اإن عليها  اإحداهن  املنازل، وقالت  رب��ات  اأن هذه احليلة مل تقنع بع�س  اإل 
فقط فتح باب اجلاية لل�سماح للبخار باخلروج، واتفقت معها �سيدة اأخرى 
قالت اإنها تفتح الباب ملدة ن�سف �ساعة، وهذا كفيل بتجفيف جميع الأطباق 

واأدوات الطبخ.
واأو�سحت امراأة اأخرى اأن اأطباقها جتف دائًما عند انتهاء دورة التنظيف، 
لذا فهي ت�سعها بعيًدا وترك جاية ال�سحون مفتوحة، بح�سب �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.

تو�سية طبية : توقفوا 
عن تقبيل الدجاج

يف مواجهة ازدي���اد ع��دد الإ���س��اب��ات بداء 
املتحدة،  ال����ولي����ات  يف  ال�����س��الم��ون��ي��ا 
تو�سية  ال�����س��ح��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  اأ����س���درت 
الأم���ريك���ي���ني  م����ن  ط��ل��ب��ت  اإذ  ط���ري���ف���ة 
وغريها  دجاجاتهم  تقبيل  عن  التوقف 
م��ن ال��ط��ي��ور ال��داج��ن��ة. وق��ال��ت املراكز 
والوقاية  الأمرا�س  ملكافحة  الأمريكية 
منها )�سي دي �سي( وهي وكالة ال�سحة 
الفيدرالية الرئي�سية يف الباد يف بيان: 
الداجنة،  الطيور  تعانقوا  اأو  تقبلوا  "ل 

ول تاأكلوا اأو ت�سربوا بالقرب منها".
ووفقا للهيئة نف�سها، فاإن الزيادة يف عدد 
مرتبطة  ال�سالمونيا  ب��داء  الإ�سابات 
اأنه  اإىل  واأ���س��ارت  ال�سلوك،  بهذا  جزئيا 
منت�سف  منذ  اإ�سابة   163 ت�سجيل  مت 
دخول  ا�ستدعت   34 فيها  مب��ا  ف��رباي��ر 
مع  "مقابات  اأن  واأ���س��اف��ت  امل�ست�سفى. 
بالدواجن  الت�سال  اأن  اأظهرت  املر�سى 

رمبا كان م�سدر الوباء".
اأنه حتى  الأمريكية من  املراكز  وحذرت 
ف����اإن ه���ذه الدواجن،  ن��ظ��ي��ف��ة،  ب���دت  ل���و 
حتمل  ق����د  ال����ب����ط،  اأو  ال�����دج�����اج  م���ث���ل 
اأن  ميكن  بكترييا  وه��ي  ال�سالمونيا، 

ت�سبب الإ�سهال واحلمى والقيء.

تغيري الذات.. خطوة 
نحو بلوغ مرحلة ال�سكينة �ص 23

�سمنة املراهقني ت�ساعف خطر 
اإ�سابتهم ب�سكتة دماغية 

اأظ��ه��رت درا���س��ة ج��دي��دة اأن امل��راه��ق��ني، ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن زي���ادة ال���وزن، 
اأكرث عر�سة لاإ�سابة ب�سكتة دماغية قبل بلوغهم �سن اخلم�سني مقارنة 

باملراهقني ذوي الوزن الطبيعي.
عن  ال�سادرة   Stroke دوري��ة  عن  ميل" نقًا  "ديلي  ن�سرته  ما  بح�سب 
جمعية اأمرا�س القلب الأمريكية، قام باحثون بتحليل موؤ�سر كتلة اجل�سم 
اأعمارهم  ت��راوح  1.9 مليون �سخ�س  ال�سحية، مت جمعها من  والبيانات 
بني 16 و20 عاًما يف الثمانينيات، بالإ�سافة اإىل بيانات حول ما اإذا كانوا 

قد اأ�سيبوا ب�سكتة دماغية ومتى اأ�سيبوا بها اأثناء مواعيد املتابعة.
اكت�سف الباحثون اأنه يف حني اأن املراهقني الذين يعانون من زيادة الوزن 
�سن  بحلول  ال�سعف  مبقدار  دماغية  ب�سكتة  لاإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  كانوا 
اخلم�سني، فاإن املراهقني الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة اإكلينيكًيا كانوا 

اأكرث عر�سة لاإ�سابة ب�سكتة دماغية بثاث مرات.
بني  امل��راه��ق��ني  ل��دى  الدماغية  وال�سكتة  ال�سمنة  م��ع��دلت  ت�ستمر  بينما 
البالغني حتت �سن اخلم�سني يف الرتفاع على م�ستوى العامل، فاإن ال�سلة 

الدقيقة بني احلالتني ل تزال غري مفهومة ب�سكل وا�سح.

اأعرا�س جرثومة املعدة
خفيف  ب���اأمل  ت�سعرين  فقد  ال��ق��رح��ة،  م��ن  تعانني  كنت  اإذا 
اأن  املحتمل  وي��ذه��ب؛ ولكن م��ن  ي��اأت��ي  امل��ع��دة  اأو بحريق يف 
�سبيل  على  فارغة،  معدتك  تكون  عندما  اأك��رث  به  ت�سعري 
املثال بني الوجبات اأو يف منت�سف الليل، وميكن اأن ي�ستمر 
تناول  بعد  بتح�سن  ت�سعرين  ثم  ل�ساعات.  اأو  دقائق  لب�سع 

الطعام اأو �سرب احلليب اأو تناول م�سادات احلمو�سة.
ت�سمل العامات الأخرى جلرثومة املعدة، ما يلي:

- النتفاخ.

- التج�سوؤ.
- عدم ال�سعور باجلوع.

- الغثيان.
- التقيوؤ.

- فقدان الوزن  دون �سبب وا�سح.
ع��ل��ى �سحتك.  خ��ط��ورة  ي�سكل  ق��د  ت��ن��زيف، مم��ا  اأن  مي��ك��ن 
اأي من  اإذا كان لديك  ف��وراً  الطبية  امل�ساعدة  اح�سلي على 

الأعرا�س الآتية:
- براز دموي اأو اأحمر غامق اأو اأ�سود.

- �سعوبة يف التنف�س.
- دوار اأو اإغماء.

- ال�سعور بالتعب ال�سديد  دون �سبب.
- �سحوب لون الب�سرة.

- قيء به دم اأو ي�سبه القهوة املطحونة.
- اآلم �سديدة وحادة يف املعدة.

اأن  ميكن  البوابية  امللوية  ع��دوى  لكن  �سائعاً،  لي�س  الأم��ر 
ت�سبب �سرطان املعدة؛ املر�س له اأعرا�س قليلة يف البداية، 
م��ث��ل احل��م��و���س��ة امل���ع���وي���ة، ومب�����رور ال���وق���ت، ق���د ُياحظ 

امل�ساب:
- اأملاً اأو انتفاخاً يف البطن.

- غثياناً.
- عدم ال�سعور باجلوع.

- ال�سعور بالمتاء بعد تناول كمية قليلة فقط.
- التقيوؤ.

- فقدان الوزن  دون �سبب وا�سح.

ت�شخي�ص جرثومة املعدة
املحتمل  امل��ع��دة، فمن  اأع��را���س جرثومة  لديك  تكن  اإذا مل 
األ يفح�سك طبيبك للك�سف عن بكترييا امللوية البوابية. 
ولكن اإذا كان لديك الآن اأو لديك يف املا�سي بع�س الأعرا�س، 
لاأدوية  مي��ك��ن  ل��اخ��ت��ب��ار.  تخ�سعي  اأن  الأف�����س��ل  ف��م��ن 
اأن  لالتهابات  امل�ساّدة  ال�ستريويدية  غري  العقاقري  مثل 
ببطانة املعدة، لذلك من املهم معرفة  اأي�ساً  تلحق ال�سرر 
العاج  على  احل�سول  من  تتمكني  حتى  الأع��را���س؛  �سبب 

املنا�سب.
�سي�ساألك طبيبك يف البداية عن تاريخك الطبي والأعرا�س 
يقوم  ث��م  تتناولينها.  ال��ت��ي  والأدوي�����ة  ب��ه��ا  ت�سعرين  ال��ت��ي 
ال�سغط على بطنك  ذل��ك  ب��اإج��راء فح�س ج�سدي، مبا يف 
الختبارات  بع�س  ي�سف  ثم  الأمل.  اأو  التورم  من  للتحقق 
ت�ساعد يف  اأن  وال��ت��ي ميكن  وال����رباز،  ال���دم  اخ��ت��ب��ارات  مثل 
العلوي  اله�سمي  اجلهاز  تنظري  كذلك  العدوى.  اكت�ساف 
مزوداً  اأنبوباً  الطبيب  وي�ستخدم  امل�ست�سفى،  يف  يتم  ال��ذي 
اإىل  للنظر  الداخلي،  املنظار  عليه  ُيطلق  �سغرية،  بكامريا 
معدتك واجلزء العلوي من اأمعائك الدقيقة. ميكن اأي�ساً 
ا�ستخدام الإجراء جلمع عينة للفح�س. قد تكونني نائمة اأو 

م�ستيقظة لكنك �ستح�سلني على دواء يجعلك اأكرث راحة.
على  يحتوي  �سائل  �سرب  بعد  �سينية  اأ�سعة  اإج���راء  وميكن 

.)CT( مادة الباريوم؛ اأو الت�سوير املقطعي
طبيبك  يفح�سك  فقد  امل��ع��دة،  بجرثومة  م�سابة  كنِت  اإذا 

اأي�ساً للك�سف عن �سرطان املعدة، وي�سمل الفح�س:
- اختبار بدين.

- اختبارات الدم للتحقق من فقر الدم؛ اإذ عندما ل يحتوي 
اجل�سم على ما يكفي من خايا الدم احلمراء، فذلك قد 

ي�سري اإىل وجود ورم ينزف.
- اختبار الدم اخلفي يف الرباز، والذي يفح�س الرباز بحثاً 

عن الدم غري املرئي للعني املجردة.
- التنظري بو�ساطة املنظار.

- اخلزعة، وهي اأخذ عينة �سغرية من ن�سيج املعدة للبحث 
عن عامات ال�سرطان. قد يقوم بها الطبيب اأثناء التنظري 

الداخلي.
- الختبارات التي تقوم بعمل �سور مف�سلة لأجزاء اجل�سم 
الت�سوير  اأو  املحو�سب  املقطعي  الت�سوير  مثل  الداخلية، 

.)MRI( بالرنني املغناطي�سي

عالج جرثومة املعدة
املعدة،  ت�سببها جرثومة  التي  القرحة  تعانني من  كنت  اإذا 
ف�ستحتاجني اإىل عاج لقتل اجلراثيم و�سفاء بطانة املعدة 
ومنع ظهور القروح مرة اأخرى . عادة ما ي�ستغرق الأمر من 

اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني من العاج للتح�سن.
من املحتمل اأن يخربك طبيبك بتناول عدة اأنواع خمتلفة 

من الأدوية. ت�سمل اخليارات:
- امل�سادات احليوية لقتل البكترييا يف ج�سمك.

- الأدوية التي تقلل كمية احلم�س يف املعدة عن طريق منع 
امل�سخات ال�سغرية التي تنتجها.

- عقار بزموث �سب�سالي�سيات، والذي قد ي�ساعد اأي�ساً يف 
قتل البكترييا امللوية البوابية اأو جرثومة املعدة، جنباً اإىل 

جنب مع امل�سادات احليوية.
يدفع  مم��ا  الكيميائي،  الهي�ستامني  متنع  التي  الأدوي���ة   -

املعدة اإىل اإفراز املزيد من الأحما�س.
اأو اأكرث يومياً  قد يعني عاجك اأنك �ستتناولني 14 حبة 
لب�سعة اأ�سابيع، والتي تبدو وكاأنها الكثري من الأدوية. لكن 
اأن تاأخذي كل ما ي�سفه طبيبك واأن تتبعي  من املهم حقاً 
بالطريقة  احل��ي��وي��ة  امل�����س��ادات  ت��ت��ن��اويل  مل  اإذا  تعليماته. 
البكترييا يف ج�سمك مقاومة  اأن ت�سبح  ال�سحيحة، ميكن 
كانت  واإذا  �سعوبة.  اأك���رث  ال��ع��دوى  ع��اج  يجعل  ل��ه��ا، مم��ا 
طبيبك  اإىل  فتحدثي  الإزع����اج،  بع�س  ل��ك  ت�سبب  اأدوي��ت��ك 
ح���ول خ��ي��ارات ال��ع��اج وك��ي��ف ميكنك ال��ت��ع��ام��ل م��ع الآث���ار 
اجلانبية. بعد حوايل اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني من النتهاء من 
اأخرى  اأو برازك مرة  اأنفا�سك  العاج، قد يفح�س طبيبك 

للتاأكد من زوال العدوى.

ال�سداع الن�سفي.. 
جرعة واحدة من 
هذا الدواء تكفي

اأبحاث اأجريت يف ال�سنوات  ك�سفت 
الأخ��رية على بع�س الأدوي��ة، التي 
تعطي لعاج حالت مثل الكتئاب 
وا�سطرابات  وال���ق���ل���ق  ال�����س��دي��د 
اأن تكون  اأنها من املمكن  الإدم��ان، 
ال�سداع  ي��ع��ان��ون م��ن  مل��ن  م��ف��ي��دة 

الن�سفي.
الفريدة  اجل����وان����ب  اأح������د  وت���ع���د 
دواء  م���ث���ل  امل�����خ�����در،  ل���ل���ع���ق���اق���ري 
ال�سيلو�سيبني، هو اأن تناول جرعة 
اأن  ميكن  منها،  متو�سطة  واح���دة 
طويلة  عاجية  فوائد  اإىل  ي��وؤدي 
يعانون  الذين  لاأ�سخا�س  الأم��د 
الكتئاب  مثل  معينة،  ح��الت  م��ن 

والقلق وال�سداع الن�سفي.
واأ�سار بحث جديد، ن�سرت نتائجه 
"العاجات  جم���ل���ة  يف  م�����وؤخ�����را 
"فوائد  ثمة  اأن  اإىل  الع�سبية"، 
ال�سيلو�سيبني  ل�������دواء  كبرية" 
امل�سابني  الأ����س���خ���ا����س  ع�����اج  يف 

بال�سداع الن�سفي.
اأن الأدلة الأولية  وذكرت الدرا�سة 
ب��ه��ذا اخل�����س��و���س واع����دة، وميكن 
للبحث  تفتح جم��الت ج��دي��دة  اأن 
الن�سفي، والذي  ال�سداع  يف عاج 
م��زم��ًن��ا ومنهًكا  ي��ك��ون  م���ا  غ��ال��ًب��ا 

للكثريين يف العامل.
وي����وؤث����ر ال�������س���داع ال��ن�����س��ف��ي على 
10 ب��امل��ئ��ة من  اأك�����رث م���ن  ح���ي���اة 
ويحتل  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  �سكان 
امل��رت��ب��ة ال�����س��اد���س��ة يف ال���ع���امل من 
حيث الأمرا�س التي تو�سف باأنها 

"اأمرا�س موهنة".
التي  الأدوي�����ة  ت��خ��ف��ف  اأن  ومي��ك��ن 
تو�سف حاليا من اأعرا�س ال�سداع 
تختلف  فعاليتها  ل��ك��ن  الن�سفي، 
م�����ن ����س���خ�������س لآخ���������ر. ح���ت���ى اأن 
توؤدي  قد  الفعالية  ذات  العقاقري 

اإىل اآثار جانبية.
ال�سداع  اأدوي�����ة  ت��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 
موؤقتة،  اأو  وق��ائ��ي��ة  اإم���ا  الن�سفي 
اأن بع�س  اإىل  اأ���س��ارت الأدل���ة  حيث 
العقاقري على غرار ال�سيلو�سيبني، 
تخفيف  اأو  م��ن��ع  يف  ت�����س��اع��د  ق���د 

ال�سداع الن�سفي.
الن�سفي  ال�سداع  كما ميكن عاج 
"املزمن" عن طريق الريا�سة مثل 
ممار�سة اليوغا اأو ال�ستحمام مباء 

�ساخن.

طرق عالج جرثومة املعدة يف اأ�سبوعني فقط!

البكترييا، تدخل اجل�شم  من  نوع  املعدة هي عبارة عن  جرثومة 
ت�شبب  اأن  وميكن  �شنوات،  ملدة  وتظل  اله�شمي  اجلهاز  يف  وتعي�ص 

الإ�شابة ب�شرطان املعدة اإذا ما بقيت دون عالج.
ا�شت�شاري  احلميد  عبد  مدحت  الدكتور  التقى  نت"  "�شيدتي 
جرثومة  عالج  وطرق  اأعرا�ص  ليو�شح  والكلى  اله�شمي  اجلهاز 

املعدة، فقال بداية:
جرثومة  وهي  البوابية،  امللوية  ببكترييا  الإ�شابة  "ميكنك 
املعدة، من الطعام اأو املاء اأو الأواين، اإنها اأكرث �شيوعًا يف البلدان 
ال�شرف  اأنظمة  اأو  النظيفة  املياه  اإىل  تفتقر  التي  املجتمعات  اأو 
ال�شحي اجليدة. ميكنك اأي�شًا التقاط البكترييا من خالل مالم�شة 

اللعاب اأو �شوائل اجل�شم الأخرى لالأ�شخا�ص امل�شابني.
الطفولة،  مرحلة  يف  املعدة  بجرثومة  النا�ص  من  الكثري  وي�شاب 
يف  اجلراثيم  تعي�ص  اأي�شًا.  البالغون  بها  ي�شاب  اأن  ميكن  ولكن 
الأ�شخا�ص  معظم  لكن  الأعرا�ص.  تبداأ  اأن  قبل  ل�شنوات  اجل�شم 
من  متاأكدين  غري  فالأطباء  بالقرحة،  ي�شابوا  لن  بها  امل�شابني 
�شنوات  عدة  مرور  بعد  بالقرحة  الأ�شخا�ص  بع�ص  اإ�شابة  �شبب 

على الإ�شابة بجرثومة املعدة".
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي – الفجر

الدولية لنخيل  العامة جلائزة خليفة  الأمانة  َمت  َنظَّ
افرا�سية  علمية  حما�سرة  الزراعي  والبتكار  التمر 
الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  "اإجنازات  بعنوان 
قدمها  التمور"،  واإن��ت��اج  النخيل  زراع��ة  قطاع  لتنمية 
مدير  ال��دخ��ريي،  اأحمد  اآدم  اإبراهيم  الدكتور  معايل 
اأكرث  الزراعية، بح�سور  العربية للتنمية  املنظمة  عام 
بالتمور  واملهتمني  واملخت�سني  اخل��رباء  من   61 من 
ال��دك��ت��ور عبد  واأ���س��ار  دول���ة.   11 ع���ام، ميثلون  ب�سكل 
ال��وه��اب زاي��د اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة ب��اأن ه��ذه املحا�سرة 
اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  توجيهات معايل  تاأتي �سمن 
اأمناء  نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�س، رئي�س جمل�س 
اجلائزة، يف اإطار التزام اجلائزة بن�سر املعرفة العلمية 

املتخ�س�سة بزراعة النخيل واإنتاج التمور. 
اأك����د م��ع��ايل ال���دخ���ريي ب����اأن امل��ن��ظ��م��ة العربية  ح��ي��ث 
للتنمية الزراعية اهتمت منذ اإن�سائها بتنمية وتطوير 
قطاع زراعة النخيل واإنتاج نخيل التمر وانعك�س هذا 
الهتمام بدرجات متفاوتة يف الدول العربية بالعناية 
وال��رع��اي��ة ل��ه��ذه ال�����س��ج��رة امل��ب��ارك��ة م��ن خ���ال زيادة 
التي  والأمرا�س  الآف��ات  ومكافحة  املزروعة  امل�ساحات 

اأنواعها والتي ت�سمل  اأ�سجار النخيل مبختلف  ت�سيب 
والكيميائية  احليوية،  والزراعية  امليكانيكية  الأ�سرار 
اإج����راءات  بتطبيق  اخل��ا���س��ة  للت�سريعات  ب��الإ���س��اف��ة 
احلجر الزراعي ال�سارمة لدرء اخلطر وحلماية هذه 
الرثوة. كما ا�ستعر�س معاليه اأهم امل�سروعات القومية 
والقطرية والدرا�سات والتقارير التي نفذتها املنظمة.
التي  القومية  امل�����س��روع��ات  اأه���م  اإىل  املحا�سر  واأ���س��ار 
نفذتها املنظمة يف املنطقة العربية نذكر منها، امل�سروع 
الإقليمي للمكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل وحفارات 

اخلليجي.  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  واجل���ذور  ال�ساق 
الإدارة  يف  احل��ي��وي��ة  امل��ك��اف��ح��ة  تقنية  ن��ق��ل  وم�����س��روع 
ال�سرق  يف  احلمراء  النخيل  �سو�سة  ملكافحة  املتكاملة 
املبكر  للك�سف  البحثي  الإقليمي  وامل�سروع  الأو���س��ط، 
افريقيا،  �سمال  يف  النخيل  على  البيو�س  مر�س  عن 
وم�سروع تطوير الإدارة املتكاملة حل�سرة دوبا�س نخيل 
التمر يف املنطقة العربية، والربنامج الطارئ لاأمن 

الغذائي العربي.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س م��ع��ايل م��دي��ر ع���ام امل��ن��ظ��م��ة العربية 

مت  التي  القطرية  امل�سروعات  اأب��ز  ال��زراع��ي��ة  للتنمية 
تنفيذها بالدول العربية وكان اأبرزها م�سروع حت�سني 
امل�ساهمة  م�سروع  ب��ال�����س��ودان،  النخيل  �سجرة  واإك��ث��ار 
م�سروع  ُع���م���ان،  ب�سلطنة  ال��ن��خ��ي��ل  ب�ستنة  ب��ح��وث  يف 
بالكويت، م�سروع  الزراعية  لاآفات  املكافحة احليوية 
نخيل  يف  الزراعية  لاآفات  املتكاملة  املكافحة  تطوير 
الرائد  امل�سروع  ب���الإم���ارات،  املثمرة  والأ���س��ج��ار  التمر 
ملكافحة احل�سرة الق�سرية اخل�سراء على نخيل التمر 
لتنمية  التقنية  احل���زم  اإدخ����ال  وم�����س��روع  ب��ال�����س��ودان، 

وتطوير زراعة النخيل باململكة املغربية.
بالدور  املحا�سر  اأ�ساد معايل  املحا�سرة فقد  ويف ختام 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  به  قامت  ال��ذي  الكبري 
التمر والبتكار الزراعي يف دعم وتطوير قطاع زراعة 
النخيل واإنتاج التمور على م�ستوى العامل، من خال 
واملهرجان  الأردن��ي��ة  للتمور  ال��دويل  املهرجان  تنظيم 
للتمور  ال��دويل  واملهرجان  ال�سودانية  للتمور  ال��دويل 
امل�سرية وما رافقها من اأن�سطة وفعاليات، التي �ساهمت 
العربية وارتفاع  ال�سمعة للتمور  ب�سكل فاعل يف زيادة 
املوؤمترات  �سل�سلة  اىل  بالإ�سافة  ال�سادرات،  حجم  يف 
على  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  تنظمها  التي  الدولية 

مدى اأربعة وع�سرين عاماً.

•• العني- الفجر

هيئة  اأع�ساء  من  جمموعة  الإم���ارات  جامعة  كّرمت 
اجلامعة  بجائزة  واملحا�سرين  الأك��ادمي��ي  التدري�س 
للتمّيز، وذلك تقديراً لتمّيزهم يف جمالت التدري�س 
والبحث العلمي وخدمة اجلامعة واملجتمع، واعرافاً 

باإ�سهاماتهم البارزة يف حتقيق ر�سالة اجلامعة.
الأكادميي  للعام  باجلائزة  الفائزين  قائمة  و�سملت 
2020-2021م يف جمال التمّيز بالبحث العلمي: 
اأ.د. عبد احلميد مراد من كلية الهند�سة، واأ.د. خالد 
التمّيز يف  اأما يف جمال  العلوم.  الطرابيلي من كلية 
خدمة اجلامعة واملجتمع فقد حاز على جائزة التمّيز 
كًا من: اأ.د. عمر الديب من كلية الهند�سة، د. جنوى 
احلو�سني من كلية الربية واأ.د. فاطمة امل�سكري من 

كلية الطب والعلوم ال�سحية.
ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا الإجن������از، ق���ال م��ع��ايل زك���ي اأن���ور 
رئي�س  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال��ث��ق��ايف  امل�ست�سار  ن�سيبة، 
العربية  الإم���ارات  الأع��ل��ى جلامعة  الرئي�س  ال��دول��ة، 
يف  الأك���ادمي���ي  التعليمي  ب��ال��ك��ادر  "نفتخر  امل��ت��ح��دة: 
ج��ام��ع��ة الإم������ارات ال����ذي ي��ح��ر���س دائ���م���اً ع��ل��ى تبّني 
والعمل  العايل،  التعليم  جم��ال  يف  املمار�سات  اأف�سل 
والتطوير  اجلامعي  املجتمع  يف  التمّيز  لثقافة  وفقاً 

املوؤ�س�سي املتوا�سل".

اإمياناً من جامعة  اإط��اق هذه اجلائزة  "مّت  واأردف: 
الإمارات مب�سوؤوليتها الوطنية جتاه املجتمع ودورها 
احليوي يف دعم وتعزيز ثقافة التمّيز وحتقيق التنمية 

املُ�ستدامة".
"ت�سعى ج��ام��ع��ة الإم�����ارات  واخ��ت��ت��م م��ع��ال��ي��ه ق���ائ���ًا: 
ونتائج  اأداء  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  وت��اأ���س��ي��ل  اإح�����داث  اإىل 

وخدمات الوحدات، الرتقاء مب�ستوى الأداء املوؤ�س�سي 
والتمّيز  اجل��ودة  ومعايري  مفاهيم  تبّني  والوظيفي، 
ال��ق��ي��ادات والكوادر  ت��ق��دي��ر وت��ك��رمي  امل��وؤ���س�����س��ي، م��ع 
املُبادرة  روح  الب��ت��ك��ار،  جم��ال  يف  املُ��ت��م��ّي��زة  التعليمية 

ف�سًا عن التعّلم والتح�سني املُ�ستمر".
ومن اجلدير بالذكر اأن جائزة اجلامعة للتمّيز مُتنح 

يف البحث العلمي تقديراً للم�ساهمة الهامة يف جمال 
املجات  يف  الن�سر  من  حافل  �سجّل  مع  �س،  التخ�سّ
اإىل احل�سول على  اإ�سافة  الدولية،  الدورية  العلمية 
بالريادة  يتمّيز  عامل  كباحث/  الزماء  بني  الإ�سادة 
القتبا�سات  م��ن  يّت�سح  كما  �س،  التخ�سّ جم��ال  يف 
يف  املهنيني  من  غ��ريه  قبل  من  للجائزة  املُتقّدم  عن 
 h-index and( معايري  خ��ال  وم��ن  اأبحاثهم 
املُ�ساهمة  ع���ن  ف�����س��ًا  وغ���ريه���ا.   )i10-index
العلمي  ال��ب��ح��ث  ب��ربن��ام��ج  ال��ن��ه��و���س  املُ�����س��ت��م��ّرة يف 
للجامعة، الهتمام بتعزيز النمو الفكري والإبداعي 
للطلبة وت�سجيع نوازع البحث العلمي لديهم، ون�سر 
التدري�س  اأع�����س��اء هيئة  ت��وج��ي��ه  خ���ال  م��ن  امل��ع��رف 
اأطروحات  على  الناجح  الإ�سراف  والطلبة،  الآخرين 
اإجناز م�ساريع بحثية ممّولة  والدكتوراه،  املاج�ستري 
اأ�سكال  اأو غ���ريه م��ن  امل��ه��ن��ي  م��ن اخل����ارج وال��ت��ك��رمي 

الإ�سادة العلمية.
اأما جائزة اجلامعة للتمّيز يف خدمة اجلامعة واملجتمع 
واملُ��ّت�����س��ق يف اخلدمات  امل��م��ت��از  ل����اأداء  ف��ي��ت��ّم منحها 
من  العديد  يف  ُم�ستمّرة  ري���ادة  على  الدليل  املهنية، 
الأن�سطة والأعمال املهنية، تاأثري الأعمال والأن�سطة 
املهنية واأهميتها من خال تقدير الآخرين، املُ�ساهمة 
الفّعالة يف حت�سني وتطوير اجلامعة والإ�سادة العاّمة 

بها اإ�سافة اإىل املُ�ساركة يف اأن�سطة اجلمعيات املهنية.

•• الفجرية - الفجر

 نظم بيت ال�سعر يف الفجرية التابع جلمعية الفجرية 
الجتماعية الثقافية، م�ساء اأم�س الأول منتدى �سعراء 
زاي��د.. فخر  بن  "حممد  �سعار  الأول حتت  الفجرية 
الوطن"، وذلك يف مقر اجلمعية بالفجرية، بح�سور 
�سعادة خالد الظنحاين رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، 

و�سليمة املزروعي مديرة بيت ال�سعر بالفجرية.
و���س��ارك يف امل��ن��ت��دى، ال���ذي اأدارت����ه الإع��ام��ي��ة ورود 
�سعيد  وه���م:  الفجرية  �سعراء  م��ن  نخبة  اجل��ب��وري، 
ف��ه��م احلمودي،  ب���ن  ال��ظ��ن��ح��اين، وع���ب���داهلل  ���س��ب��ي��ل 
ال�سريدي،  علي  وح�سن  ال�سويدي،  خمي�س  وحممد 
واأحمد بن �ساحي الكندي، وحممد عبداهلل الكندي، 
والدكتور �سيف �سامل املزروعي، وعبداهلل بن فرحان 

الكعبي.
نبطية،  �سعرية  ب��ق��راءات  املنتدى  فعاليات  وا�ستهلت 
اأغرا�سها  وتنوعت  اجلمال  فائقة  ف�ساءات  تناولت 
بني حب الوطن وق�سايا املجتمع، اإ�سافة اإىل ق�سائد 
عاطفية ووجدانية رقيقة املعاين واملفردات. كما عرب 
ل�ساحب  الثاقبة  الروؤية  عن  ق�سائدهم  يف  ال�سعراء 
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الذي  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
القائد  ف��ه��و  و���س��ع��ب��ه��ا،  الإم������ارات  ل��رف��ع��ة  نف�سه  ن���ذر 
للوطن  والفخر  العز  حقق  ال��ذي  امللهم  ال�ستثنائي 

وحامي حماه. 
واأكد �سعادة خالد الظنحاين رئي�س اجلمعية، اأهمية 
يعزز  ال��ذي  الأول،  الفجرية  �سعراء  منتدى  اإط���اق 
األوانه  مبختلف  ال�سعبي،  وال�سعر  ب���الأدب  الهتمام 
واأ���س��ك��ال��ه، ب��ه��دف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل����وروث ال�سعري 
الفجرية،  ال�سعرية يف  املواهب  وا�ستقطاب  الإماراتي 

يحتفي  للمنتدى  الأوىل  ال���دورة  �سعار  اأن  مو�سحاً 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب 
تراب  اإىل  الن��ت��م��اء  م��ع��اين  تعزيز  يف  الكبري  ودوره 

الوطن الغايل.
وعرب الظنحاين عن الفخر والعتزاز بالدور املحوري 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد يف تبوء دولة 
الإمارات املراتب الأوىل يف خمتلف املوؤ�سرات الدولية، 
عاوًة على حر�س �سموه الكبري على رعاية كافة اأبناء 
الوطن و�سعيه الدائم لنه�سة الإمارات و�سون اأمنها، 

ولرفاهية اأبنائها وامل�سي بها نحو امل�ستقبل امل�سرق.
املزروعي مديرة  �سليمة  ال�ساعرة  اأ�سارت  من جهتها، 
ت�سليط  املنتدى يف  اأهمية  اإىل  بالفجرية  ال�سعر  بيت 
ال�سوء على اأهم الأ�سماء ال�سعرية يف اإمارة الفجرية 
املحلي،  الثقايف  امل�سهد  يف  الأدب���ي  ح�سورها  وتعزيز 
على  لت�سجيعها  وتكرميها  بها  الحتفاء  اإىل  اإ�سافة 
ال���س��ت��م��رار يف ال��ع��ط��اء ال��وط��ن��ي، والإ���س��ه��ام يف اإثراء 
احلراك الثقايف وتر�سيخ مكانة ال�سعر الإماراتي على 

امل�ستويني العربي والعاملي.
ويف ختام املنتدى، كرم �سعادة خالد الظنحاين ترافقه 
�سليمة املزروعي، ال�سعراء امل�ساركني يف املنتدى بدرع 

لعطائهم  ت��ق��دي��راً  ال�����س��ع��ري،  للتميز  الأم����ل  م�سبار 
يف  املتميزة  واإ�سهاماتهم  ال�سعر،  جم��ال  يف  الإب��داع��ي 

اإثراء امل�سهد الثقايف الإماراتي.

بح�شور 61 خبريا وفنيا يف جمال زراعة النخيل ميثلون 11 دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي  ت�ست�سيف مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعة يف حما�سرة افرتا�سية 
املحا�سرة ت�ستعر�ض اإجنازات املنظمة العربية للتنمية الزراعية لتنمية قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور

اأع�ساء يف الهيئة التدري�سية من جامعة الإمارات يح�سدون جائزة التمّيز للعام الأكادميي 2021-2020

حتت �شعار حممد بن زايد.. فخر الوطن

بيت ال�سعر ينظم منتدى �سعراء الفجرية الأول 

ح�شلت على درجة املاج�شتري بدعم من �شركة �شحة
ابنة الإمارات املهند�سة منى احل�سرمي تثبت جدارتها وتنجح 
مع فريق عملها يف اإجناز  جميع مراكز امل�سح الوطني، ومراكز 

التطعيم اخلا�سة مبواجهة فريو�ض كوفيد 19يف وقت قيا�سي
•• اأبوظبي- الفجر

اأثبتت ابنة الإمارات املهند�سة منى �سالح احل�سرمي، مدير املرافق يف اإدارة 
املرافق وال�سيانة يف اخلدمات العاجية اخلارجية، اإحدى من�ساآت �سركة 
"�سحة" جدارتها، ومتيزت يف عملها، وقادت  اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
اإقامة وجتهيز جميع  بنجاح فريق العمل الذي مت تكليفه بالإ�سراف على 
مراكز امل�سح الوطني، ومراكز التطعيم اخلا�سة مبواجهة فريو�س كوفيد 
� 19. تقدمت املهند�سة منى احل�سرمي بال�سكر اجلزيل للقيادة الر�سيدة 
على الثقة الغالية التي منحتها اإياها، 
حيث اختارتها �سركة "�سحة" لتكون 
امل�سح  مراكز  جلميع  م�سروع  مديرة 
لفريو�س  الفح�س  لإج���راء  الوطني 
تقييم  م��رك��ز  وك��ذل��ك   ،19 ك��وف��ي��د 
كوفيد 19 املتميز يف مركز اأبوظبي 
اأول  يعد  وال��ذي  للمعار�س،  الوطني 
احلالت  ل�ستقبال  خم�س�س  مركز 
ومن   ،19 كوفيد  بفريو�س  امل�سابة 
الفريو�س  �سد  التطعيم  مل��راك��ز  ث��م 
التي اأقامتها �سركة "�سحة" لتقدمي 
للتح�سني  املجتمع  لأف��راد  التطعيم 
 ،19  � كوفيد  جائحة  خ��ال  ال�سعبة  ال��ظ��روف  واج��ه��ت  ال��ف��ريو���س.  �سد 
ووا�سلت الليل بالنهار، وبقيت اأياماً بعيدة عن اأهلها لإجناز املهة الكربى 
التي األقيت على عاتقها يف قيادة فريق العمل لإقامة مراكز امل�سح الوطني 
اأجل  اإم��ارات الدولة، ويف وقت قيا�سي، فكانت ت�سابق الزمن من  يف جميع 
النتهاء من اإن�ساء املراكز وجتهيزها وت�سليمها للفرق الإدارية والطبية يف 
الوقت املحدد، مب�ساعدة فريق من املخت�سني تفانوا جميعاً لأجناز املهمة 

خدمة ملجتمع دولة الإمارات.
يف  "�سحة"  �سركة  يف  للعمل  احل�سرمي  �سالح  منى  املهند�سة  ان�سممت 
"�سحة"  2009 بوظيفة مهند�س الطب احليوي، حيث كانت  بداية عام 
اخليار املف�سل لها بعد تخرجها من اجلامعة، وبداأت م�سوارها العملي يف 
"�سحة"  التابعة ل�سركة  املرافق واملن�ساآت  منطقة العني لتتوىل م�سوؤولية 
هناك، قبل اأن تنتقل اإىل املقر الرئي�سي ل�سركة "�سحة" يف اأبوظبي حيث 
الإدارة  مدير  اإج���ازة  خ��ال  اإليها  املوكلة  امل��ه��ام  اإجن���از  يف  جدارتها  اأثبتت 
الطبية  الأع��م��ال  جميع  على  الإ����س���راف  يف  مهامه  جميع  لها  نقل  ال���ذي 
بالإ�سافة   ، واملدنية(  وامليكانيكية  )الكهربائية  الأخ��رى  واملرافق  احليوية 
قدر  على  فكانت  اأخ��رى،  لأق�سام  ال�سيانة  واأع��م��ال  التجديد  م�ساريع  اإىل 

امل�سوؤولية وك�سبت الرهان وجنحت يف مهمتها الكبرية.
ال�سيانة  ت��ق��دمي خ��دم��ات  ع��ل��ى  م��ن��ى احل�����س��رم��ي  املهند�سة  اأ���س��رف��ت  ك��م��ا 
يتما�سى  مب��ا  و  اخل��ارج��ي��ة،  العاجية  اخل��دم��ات  م��راف��ق  جلميع  املتكاملة 
مع اأحدث معايري التكنولوجيا للم�ساعدة يف خلق اأجواء اآمنة و�سحية يف 

جميع مرافق �سركة "�سحة".
ملوا�سلة  ال�سبل  ك��ل  احل�سرمي  منى  للمهند�سة  "�سحة"  �سركة  ه��ي��اأت 
تعليمها والرقي واكت�ساب اخلربات؛ فعلى الرغم من املهام اجل�سيمة يف 
العمل ا�ستطاعت احل�سول على درجة املاج�ستري، وتتطلع ملوا�سلة م�سوارها 

العملي يف احل�سول على الدكتور واكت�ساب املزيد من املهارات واخلربات.
دولة  ر�سخته قيادة  �سيء م�ستحيل يف هذه احلياة، وهذا ما  اإنه ل  وقالت 
الإمارات يف اأبناء الإمارات الذين عليهم اأن ي�سعوا الإمارات يف املقام الأول، 

واأن يبذلوا اجلهود خلدمتها ورفعة �سعبها.

مركز اأبوظبي لإدارة النفايات »تدوير« يجمع 588،425.00 
طنًا من النفايات خالل الربع الأول من عام 2021

•• اأبوظبي - الفجر

)تدوير(  النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  جمعها  التي  النفايات  حجم  بلغ   
نحو   ،2021 العام  من  الأول  الربع  خ��ال  اأبوظبي،  اإم���ارة  اأن��ح��اء  كافة  يف 

النفايات من  طناً   588،425.00
وتنوعت تلك النفايات التي مت جمعها، 
من قبل مزودي خدمات اجلمع والنقل 
املتعاقدين مع املركز بالعقود العامة ، 
ال�سلبة  ال��ب��ل��دي��ة  ال��ن��ف��اي��ات  ب���ني  م���ا 
للتدوير(  ال��ق��اب��ل��ة  وغ����ري  )ال��ق��اب��ل��ة 
وال�سناعية،  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ن���ف���اي���ات 
ي�ساف  املختلطة،.  ال�سلبة  والنفايات 
اإىل ذلك النفايات اخل�سراء، وخملفات 
احليوانات  ون��ف��اي��ات  وال��ب��ن��اء،  ال��ه��دم 
م��ن امل���زارع )ن��ف��اي��ات امل���زارع وحظائر 
وخملفات  امل�سالخ  ون��ف��اي��ات  امل��ا���س��ي��ة( 
احليوانات  ونفايات  ال��دواج��ن،  م��زارع 

ك��ب��رية احل��ج��م، ون��ف��اي��ات الإط���ارات  امليتة، وال��ن��ف��اي��ات  النافقة واحل��ي��وان��ات 
النفايات وتعاملت  اأخرى من  والنفايات اخلطرة، والنفايات الطبية، واأنواع 
من�ساآت )تدوير( مع ما يقارب من 154،410 طناً من النفايات غري القابلة 
لإعادة التدوير، حيث بلغ اإجمايل النفايات البلدية ال�سلبة التي مت التعامل 
معها مبختلف اأنواعها 262،380 طناً، بينما بلغ حجم النفايات اخل�سراء 
التي ا�ستقبلها املركز 134،104.43 طناً وا�ستقبل املركز 7،990 طناً من 
155،436 طناً من نفايات  اإىل  اإ�سافة  خملفات الهدم والبناء يف الإم��ارة، 
مزارع  وخملفات  امل�سالخ  نفايات  من  طناً  و3،265  امل���زارع  من  احليوانات 
امليتة.  واحليوانات  النافقة  احليوانات  نفايات  من  طناً  الدواجن و2،240 
وبلغ حجم النفايات كبرية احلجم التي تعامل معها املركز، خال الربع الأول 
من  1،332 طناً  تعامله مع  اإىل جانب  15،730 طناً،  اجل��اري  العام  من 
الأخرى  النفايات  من  طناً   5،947 مع  املركز  وتعامل  الإط���ارات،  خملفات 
يقومون  ت��دوي��ر(   ( م��ع  املتعاقدين  البيئية  اخل��دم��ات  م���زودي  اأن  اإىل  ي�سار 
اأبوظبي ونقلها  اإمارة  بجمع ونقل النفايات من مناطق تقدمي اخلدمات يف 
اإىل من�ساآت "تدوير"، والتي تقوم مبعاجلتها واإعادة تدويرها والتخل�س منها 
طبقاً لأف�سل احللول التكنولوجية واملتوافقة مع املعايري البيئية، ومن اأبرز 
ال�سماد  لإنتاج  الع�سوية  والنفايات  الزراعية  النفايات  معاجلة  الطرق  تلك 

الع�سوي الذي ي�ساهم يف التنمية الزراعية ال�ساملة يف الإمارة
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يتم طرح كلمات مثل النوم العميق 
ب�شكل  ال�شريعة  العني  وحركة 
اخرتاع  مع  الأي���ام  ه��ذه  عر�شي 
�شاعات تتبع ال�شحة التي تخربنا 
مبعلومات مف�شلة عن نومنا. اإذن 
العميق، وكم حتتاج  النوم  ما هو 

منه؟.

الأخرية  املرحلة  باأنه  العميق  النوم  ُيعرف 
ال�سريعة  غ�����ري  ال����ع����ني  ح����رك����ة  ن������وم  م�����ن 
وهو  ال��ن��وم.  جلمعية  وف��ق��ا   ،)NREM(
ت��ك��ون موجات  ح��ي��ث  ن��وم��ك  اأث��ن��اء  النقطة 
دماغك يف اأبطاأ م�ستوياتها، وتكون اخلايا 

الع�سبية لديك قادرة على الراحة.
واأثناء نومك بعمق، ينخف�س معدل التنف�س 
م�ستوياتهما  اأدن�����ى  اإىل  ال��ق��ل��ب  و���س��رب��ات 

ويتباطاأ ن�ساط عقلك.
املرتبطة  النوم  مرحلة  العميق  النوم  ويعد 
يعيد  اأي�سا  ال��ع��ام  اجل�سم  لكن  بذكرياتك، 
البناء والإ�ساح. ونق�سي ربع وقتنا نائمني 
اأثناء  يف ن���وم ع��م��ي��ق ون��ف��ق��د ال��وع��ي مت��ام��ا 

ذلك.
واأثناء النوم العميق، ل حتلم واأنت غافل اإىل 
واحلركات  وال�����س��وت  ال�سوء  ع��ن  كبري  ح��د 

اخلارجية.
 ،Sound Sleep Health ل���  ووف��ق��ا 
اأك���رث م��راح��ل النوم  ف���اإن ال��ن��وم العميق ه��و 

عمقا من الناحية الف�سيولوجية.
ج�سمك  يفرز  املرحلة،  هذه  تدخل  وعندما 
وهو   ،)HGH( الب�سري  النمو  ه��رم��ون 
الإ�ساح  يف  حيويا  دورا  تلعب  ق��وي��ة  م���ادة 
النفايات  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س  وي���ت���م  اخل����ل����وي. 
املراكمة، واإ�ساح الأن�سجة واإعادة منوها، 
عند  خا�س  ب�سكل  والع�سات  العظام  وبناء 
الأط���ف���ال يف م��رح��ل��ة ال��ن��م��و، وت��ق��وي��ة جهاز 

املناعة.

ملاذا النوم العميق مهم؟
اأي م��رح��ل��ة من  ال��ع��ل��م��اء  ي��ن��اق�����س  ع��ن��دم��ا 
ما  غالبا  اأهمية،  الأك��رث  هي  النوم  مراحل 

تكون هناك اإجابات خمتلفة لأن لكل مرحلة 
فوائدها.

العميق  ال���ن���وم  اإن  ال��ع��ل��م��اء  ب��ع�����س  وي���ق���ول 
بالراحة  ت�سعر  جت��ع��ل��ك  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  ه��و 

والنتعا�س عند ال�ستيقاظ.
 Sound Sleep م�����وق�����ع  وي����و�����س����ح 
Health: "اإنه ميحو ب�سكل فعال احلاجة 
امل��راك��م��ة ل��ل��ن��وم ال��ت��ي ت��راك��م خ���ال يوم 
رئي�سيا  دورا  يلعب  وق��د  اليقظة،  ع��ادي من 
اأجل  م��ن  ال��دم��اغ  تطهري  على  امل�ساعدة  يف 

التعلم اجلديد يف اليوم التايل".

كم من النوم العميق نحتاج؟
اإىل  ���س��ت  ب��ني  ال��ع��ادي م��ا  ال�سخ�س  ي��ح��ت��اج 
ل��ي��ل��ة، ويتكون  ك��ل  ال��ن��وم  ���س��اع��ات م��ن  ت�سع 
النوم العميق عادة من 15 اإىل %25 من 

اإج��م��ايل وق���ت ال��ن��وم. ل��ذل��ك، م��ن الناحية 
النظرية، يجب اأن حت�سل على ما بني 54 
و81 دقيقة من النوم يف املتو�سط يف الليلة. 
ول�����س��وء احل���ظ، ف���اإن م��ق��دار ال��ن��وم العميق 
يف  تقدمك  م��ع  يق�سر  عليه  حت�سل  ال���ذي 
ال�سن، لذا قد تكون يف اجلانب الأق�سر من 

هذا النطاق.

كيفية احل�شول على نوم عميق
ل��زي��ادة م��ق��دار ال��ن��وم العميق ال��ذي حت�سل 
ب�سكل  ال��ن��وم  م��ن  مزيد  اإىل  �ستحتاج  عليه، 

عام.
ال���ن���وم الأرب����ع  ال��ب�����س��ر خ���ال دورات  وي���ن���ام 
ال�ستيقاظ،  قبل  م���رات  ع��دة  بها  ومي���رون 
حت�سل  فلن  ك��اف  ب�سكل  تنم  مل  اإذا  ل��ذل��ك 

على ق�سط كاف من النوم.
اأط���ول احل�سول  ل��ف��رات  ال��ن��وم  ل��ك  ويتيح 
من  يجعل  ما  النوم،  دورات  من  املزيد  على 
عمقا.واإذا  اأك��رث  ن��وم  على  احل�سول  املمكن 
بالدوار  ت�سعر  واأن���ت  دائ��م��ا  ت�ستيقظ  كنت 
الأقل،  على  �ساعات  ثماين  ملدة  تنام  ولكنك 
ق�سط  ع��ل��ى  حت�سل  مل  اأن���ك  املحتمل  ف��م��ن 
ت�ساعدك  ال���ع���م���ي���ق.وق���د  ال���ن���وم  م���ن  ك����اف 
اليوم،  الريا�سة يف وقت مبكر من  ممار�سة 
وت���ن���اول كمية اأق���ل م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات يف 
على  النوم  قبل  الدافئ  وال�ستحمام  الليل، 
احل�سول على مزيد من النوم، ما قد يوؤدي 
اإىل مزيد من النوم العميق.واأظهرت العديد 
من الدرا�سات اأن ال�سو�ساء الوردية )�سوت 
ال�سو�ساء  مثل  ال��ردد  منخف�س  ع�سوائي 
البي�ساء( ميكن اأن تعزز حالة النوم العميق 
جتنب  حت���اول  اأن  اأي�����س��ا  لل�سخ�س.ويجب 
�سا�سات ال�سوء الأزرق مثل الهواتف الذكية 
قبل  التلفزيون  واأجهزة  الكمبيوتر  واأجهزة 
وقت النوم، وجتنب الكافيني يف وقت لحق 
التوتر لديك،  وتقليل م�ستويات  اليوم،  من 

وحتديد موعد مبكر للنوم.

اأكرث املراحل عمقا من الناحية الف�شيولوجية

كم من النوم العميق نحتاج حقا وهل نح�سل على ق�سط كاف منه؟

مر�س ال�سكري هو حالة �سائعة جدا حتدث ب�سبب 
عدم اإنتاج اجل�سم ما يكفي من هرمون الإن�سولني، 

اأو عدم تفاعل اجل�سم مع الإن�سولني.
�سيكافح  الإن�سولني،  من  كافية  كمية  دون  وم��ن 
قابلة  اإىل طاقة  ال��دم  ال�سكر يف  لتحويل  اجل�سم 

لا�ستخدام.
ال�سكر يف  ارتفاع م�ستويات  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  وق��د 
الدم ب�سكل خطري، والذي ميكن اأن يكون له عدد 

من العواقب املميتة.
ال�����س��غ��رية على  ال��ت��غ��ي��ريات  اإج�����راء بع�س  وي��ع��د 
ن��ظ��ام��ك ال���غ���ذائ���ي اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة ل��ل��ت��ح��ك��م يف 

م�ستويات ال�سكر يف الدم يف املنزل.
ك��ن��ت م�����س��اب��ا بداء  اإذا  اأك����رث حت���دي���دا،  وب�����س��ك��ل 
الع�ساء  توابل  ا�ستبدال  يف  ترغب  فقد  ال�سكري، 

باأع�ساب وتوابل معينة.
اأنواع الأع�ساب والتوابل ت�ساعد  اأن بع�س  وُيزعم 
مر�سى ال�سكري على التحكم يف م�ستويات ال�سكر 

يف الدم.
بخف�س  ال��ق��رف��ة  رب���ط  ومت 

م�����س��ت��وي��ات ال�����س��ك��ر يف 
الدم، وكذلك حت�سني 

ح�سا�سية الأن�سولني.
القرفة  اإ����س���اف���ة  ومي���ك���ن���ك 

اإما  الغذائي  نظامك  اإىل 
اأو  غ��ذائ��ي،  كمكمل 

ب���ب�������س���اط���ة 
عن طريق 
ر�سها على 

طعامك.
كما ي�ستخدم 

اأي�سا  ال��زجن��ب��ي��ل 
كعاج ملر�س ال�سكري منذ �سنوات عدة، بالإ�سافة 

اإىل م�ساكل اجلهاز اله�سمي واللتهابات.
مقاومة  من  يقلل  الزجنبيل  اأن  العلماء  وادع��ى 
الإن�����س��ول��ني ل���دى م��ر���س��ى ال�����س��ك��ري م���ن النوع 

الثاين، وميكن بب�ساطة تخمريه يف ال�ساي.
البذور  م��ن  ن��وع  ه��ي  احللبة  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
الأع�ساب  طريقة  بنف�س  ا�ستخدامها  ميكن  التي 

العادية.
 Medical م�����وق�����ع  وق���������ال 
الطبي:   News Today
ي  حتتو "
ال��������ب��������ذور 
على األياف 
وم������������������واد 
ية  و كيما

الكربوهيدرات  ه�����س��م  اإب����ط����اء  ع���ل���ى  ت�����س��اع��د 
وال�سكر".

باأعرا�س  الإ���س��اب��ة  خطر  تقليل  اأي�سا  وميكنك 
مر�س ال�سكري عن طريق اإ�سافة املزيد من ع�سبة 
 )Gymnema sylvestre( اجليمنيما 

اإىل نظامك الغذائي، كما ُيزعم.
اإىل  الأع�ساب  ه��ذه  م�ستخل�س  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
ارتفاع م�ستويات الإن�سولني يف اجل�سم، وبالتايل 

انخفا�س م�ستويات ال�سكر يف الدم.
واأ�ساف املوقع اأن "الأع�ساب واملكمات لن تعالج 
بذاته.  قائما  عاجا  ت�سكل  ول  ال�سكري  مر�س 
التقليدي  ال��ع��اج  م��ع  يتحد  ق��د  ال��ب��ع�����س  ل��ك��ن 
وتقليل خماطر  الأع��را���س  ال��راح��ة من  لتوفري 

حدوث م�ساعفات".
ويجب عليك التحدث اإىل الطبيب قبل اإ�سافة 
ال��غ��ذائ��ي اخلا�س  ل��ن��ظ��ام��ك  م��ك��م��ل ج��دي��د  اأي 

مبر�س ال�سكري.
النظام  مقاي�سات  بني  اجلمع  اأي�سا  املهم  ومن 
الغذائي وممار�سة التمارين الريا�سية بانتظام، 

بالإ�سافة اإىل الأدوية املو�سوفة لك.

اأربعة من اأف�سل الأع�ساب والتوابل 
قد تخفف من اأعرا�ض مر�ض ال�سكري

تناول اأوميغا3- قد ل يفيد اجلميع
اكت�سف علماء اأمريكيون اأن املكمات الغذائية املحتوية على اأوميغا3- التي 
تو�سف للمر�سى غالبا لتخفي�س خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية 

الدموية، حتفز عند بع�سهم تطور الرجفان الأذيني.
 European Heart Journal - جم�����ل�����ة  وت�����������س�����ري 
ت�سدرها  التي   ،Cardiovascular Pharmacotherapy
اأن اأحما�س اأوميغا3- الدهنية غري امل�سّبعة،  جمعية القلب الأوروبية، اإىل 
من مكّونات اأغ�سية اخلايا والأوعية الدموية، وهي مكّون اأ�سا�سي يف نظام 
التعذية ال�سحي. وتوجد هذه الأحما�س يف الأ�سماك واملحار والطحالب. 
الأطباء  ي�سطر  امل��اأك��ولت،  ه��ذه  تناول  يف�سلون  ل  الكثريين  لأن  ونظرا 
الأحما�س  على هذه  اأو مكمات غذائية حمتوية  ال�سمك  زيت  و�سف  اإىل 

للمر�سى.
ولكن اأظهرت نتائج الدرا�سات ال�سريرية التي اأجريت يف الوليات املتحدة، 
اأن اأوميغا3- قد تزيد من خطر اإ�سابة الأ�سخا�س الذين يعانون من ارتفاع 
الطبية،  لاإح�سائيات  ووفقا  الأذي��ن��ي.  بالرجفان  ال��دم  يف  ال��ده��ون  ن�سبة 

هوؤلء الأ�سخا�س هم اأكرث عر�سة 

لاإ�سابة باجللطة الدماغية مقارنة بالآخرين.
املكمات  تاأثري  لتحديد  مع�ساة  الدرا�سة خم�س جتارب  ت�سمنت هذه  وقد 
 50277 �سملت  ال��دم��وي��ة،  والأوع��ي��ة  القلب  يف  اأوميغا3-  على  املحتوية 
مري�سا يعانون من ارتفاع م�ستوى الدهون الثاثية يف الدم ومن اأمرا�س 
هوؤلء  تناول  بها.  لاإ�سابة  معر�سون  اأنهم  اأو  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب 
التي  ال�سمك  زي���ت  ج��رع��ة  وك��ان��ت  وه��م��ي��ا.  دواء  اأو  ال�سمك  زي���ت  امل��ر���س��ى 
 7.4-2 خ��ال  اليوم، وظلوا  غ��رام يف  و4   0.84 بني  ت��راوح  يتناولونها 

�سنوات، حتت مراقبة الأطباء.  
ويقول الدكتور �سالفاتور كاربوين من جامعة فريجينيا كومنولث، رئي�س 
يزيد  اأوميغا3-  ت��ن��اول  اأن  ال��ت��ج��ارب،  ه��ذه  نتائج  اأظ��ه��رت  ال��ب��ح��ث،  ف��ري��ق 
بالدواء  مقارنة   1.37 مبقدار  الأذي��ن��ي  بالرجفان  الإ�سابة  احتمال  من 

الوهمي.
لذلك ين�سح الباحثون الأطباء عند و�سف املكمات الغذائية املحتوية على 

اأوميغا3- للمر�سى باأخذ املخاطر املحتملة بنظر العتبار.
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يف الدعوى  رقم )2021/1473( جتاري جزئي   

املدعي عليهم : 1. الليوان لتجارة الفحم - ذ م م
ياكوبوفا �سفتانا   .3  ، ال�سرنوبي   رجب  ال�سيد  جمدى   .2

نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�سريف بالدعوى املقامة �سدكم من املدعي : 
بنك دبي التجاري �س.م.ع ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة 
عن بعد واملقرر يوم الربعاء املوافق 2021/5/26 يف متام ال�ساعة 10.00 �سباحا ، وذلك 

باحل�سور على املن�سة الإلكرونية بوا�سطة برنامج مايكرو�سوفت تييمز. 
الرقم  على  املنتدب  اخلبري  مكتب  على  هاتفيا  والإت�سال  احل�سور  منكم  نطلب  لذا 
)3888996- 04( وتقدمي امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم 

عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�ساحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�سن املرزوقي 
خبري م�سريف        

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�سر        

 22/2021/43 مدين كلي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- عبداهلل علي بن �سامل بن جا�سم  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : حممد بن علي بن �سامل الزعابي  

وميثله : عبداهلل يو�سف احمد اأنوهي ال نا�سر  
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املو�سوع : املطالبة مبقابل اتعاب عن املجهود املبذول من  قد 
املدعي وما عاد من منفعة على املدعي عليهم مبوجب اأحكام املواد )338 ، 2/1155( من قانون 
املعامات املدنية الإحتادي امام اإدارة الدعوى الإبتدائية الوىل ، على BOTIM لذا يرجى 
املرئي تطبيق هاتف رقم )0566039276(  الإت�سال  بنامج  بالعلم واحل�سور عرب  التكرم 
 12.30 ال�ساعة  ولغاية  �س   9.00 ال�ساعة  من  وذل��ك   2021/5/25 املوافق  الثاثاء  يوم 
ظ او احل�سور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على 

�سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد اإمكانية الت�سوية.  
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
اأداء   اأمر   60/2021/2236 

تفا�سيل الإعان بالن�سر
اىل املدعي عليه / 1- طارق احمد عبداهلل بن جمعه الطنيجي

جمهول حمل الإقامة  
مبا ان املدعي / ماك �ستايلو للت�سميم )�س.ذ.م.م(  

 2021/4/8 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب 
الف  )ثاثمائة  دره��م   300.000 مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
درهم( والفوائد القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك مع الزامه 
املحاماة.   ولكم احلق يف  اتعاب  وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  بالر�سوم 

اإ�ستئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

 اعالن بالن�سر
AJ20210224A03255

املخطر : را�سيل احمد حممد قطب الدين - بنغادي�س اجلن�سية ب�سفته وكيا عن ال�سيد / حممد رانا حممد �سوروجزمان 
- بنغادي�س اجلن�سية ب�سفته مالك موؤ�س�سة الق�سر للماب�س رخ�سة جتارية رقم 25755 عجمان ، مبوجب وكالة عامة 

م�سدقة امام ال�سيد الكاتب العدل بعجمان ت�سديق رقم 2019/851  - اجلن�سية : بنغادي�س
�سد  /-  املخطر اليه: رادي�س كري�سنان جوبال كري�سنان ناير  - اجلن�سية : هندي

اإخطار عديل بالوفاء
ملا كان املخطر يداين املخطر اإليهما باملبالغ التالية :

درهم قيمة ال�سيك رقم 000066 وامل�سحوب على م�سرف عجمان.  18500 مبلغ   -1
مبلغ 1296 درهم قيمة فاتورة ال�سراء رقم 12369 بتاريخ 2017/2/20   -2

 2017/5/20 بتاريخ   12555 رقم  ال�سراء  فاتورة  قيمة  درهم   4535 مبلغ   -3
رقم 12601 بتاريخ 2017/7/20 ال�سراء  فاتورة  قيمة  درهم   12337 مبلغ   -4

�سرف  دون  جميعها  ارتدت  والتي   ، درهما(  و�ستون  وثمانية  و�ستمائة  األف  وثاثون  )�ستة  درهم   36.668 مبلغ  مبجموع 
املتفق عليها ، مما يعد معه اخال منهما  الوفاء بالتزاماتهما  ابا وامتنعا عن  اليهما  اأن املخطر  ، بيد  لعدم كفاية الر�سيد 

مبا هو متفق عليه. 
بناء عليه : فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد املديونية املذكورة بعالية خال خم�سة اأيام من تاريخه ، مع الفائدة القانونية بواقع 
التام ، وال فاإننا �سن�سطر اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتح�سيل حقوق   ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  %12من 

موكلنا مع حتميكلم الر�سوم وامل�ساريف وبدل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل العام بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
 اعالن بالن�سر

AJ20210224A03255
املخطر : را�سيل احمد حممد قطب الدين - بنغادي�س اجلن�سية ب�سفته وكيا عن ال�سيد / حممد رانا حممد �سوروجزمان - بنغادي�س 
ال�سيد  امام  25755 عجمان ، مبوجب وكالة عامة م�سدقة  اجلن�سية ب�سفته مالك موؤ�س�سة الق�سر للماب�س رخ�سة جتارية رقم 

الكاتب العدل بعجمان ت�سديق رقم 2019/851  - اجلن�سية : بنغادي�س
2-عثمان علي �سديقي اعجاز علي �سديقي  -  1- يونيفورم اخلليج للخياطة والتطريز - موؤ�س�سة فردية    : اليه  �سد  /-  املخطر 

اجلن�سية : هندي
اإخطار عديل بالوفاء

ملا كان املخطر يداين املخطر اإليهما باملبالغ التالية :
درهم قيمة ال�سيك رقم 100185 وامل�سحوب على بنك دبي الإ�سامي   11143 مبلغ   -1

الإ�سامي  دبي  بنك  على  وامل�سحوب   100099 رقم  ال�سيك  قيمة  درهم   78000 مبلغ   -2
الإ�سامي  دبي  بنك  على  وامل�سحوب   100203 رقم  ال�سيك  قيمة  درهم   13320 مبلغ   -3
الإ�سامي  دبي  بنك  على  وامل�سحوب   100201 رقم  ال�سيك  قيمة  درهم   13320 مبلغ   -4
الإ�سامي  دبي  بنك  على  وامل�سحوب   100202 رقم  ال�سيك  قيمة  درهم   13320 مبلغ   -5

لعدم كفاية  ارتدت جميعها دون �سرف  والتي   ، دراهم(  الف ومائة وثاثة  وت�سعة وع�سرون  129.103 درهم )مائة  مبجموع مبلغ 
الر�سيد ، بيد اأن املخطر اليهما ابا وامتنعا عن الوفاء بالتزاماتهما املتفق عليها ، مما يعد معه اخال منهما مبا هو متفق عليه.  بناء 
عليه : فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد املديونية املذكورة بعالية خال خم�سة اأيام من تاريخه ، مع الفائدة القانونية بواقع %12من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام ، وال فاإننا �سن�سطر اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتح�سيل حقوق  موكلنا مع حتميكلم 

الر�سوم وامل�ساريف وبدل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل العام بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
 اعالن بالن�سر

AJ20210224A03255
حممد   / ال�سيد  عن  وكيا  ب�سفته  اجلن�سية  بنغادي�س   - الدين  قطب  حممد  احمد  را�سيل   : املخطر 
للماب�س رخ�سة جتارية  الق�سر  بنغادي�س اجلن�سية ب�سفته مالك موؤ�س�سة   - �سوروجزمان  رانا حممد 
رقم  ت�سديق  بعجمان  العدل  الكاتب  ال�سيد  امام  م�سدقة  عامة  وكالة  مبوجب   ، عجمان   25755 رقم 

بنغادي�س  : اجلن�سية   -   2019/851
�سد  /-  املخطر اليه : 1- ربوة للدعاية والعان موؤ�س�سة فردية

اجلن�سية : هندي اجلن�سية    هندي   - مامو  �سغري  2-�ساليات 
اإخطار عديل بالوفاء

ملا كان املخطر يداين املخطر اإليه اليه مببلغ 50.000 درهم مبوجب ال�سيك رقم 005936 وامل�سحوب 
على بنك ابوظبي التجاري بتاريخ 2018/8/1 ، والذي ارتد دون �سرف لغلق احل�ساب ، بيد اأن املخطر 

اليه ابا وامتنعا عن الوفاء بالتزاماته املتفق عليها ، مما يعد معه اخال منهما مبا هو متفق عليه. 
بناء عليه : 

فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد املديونية املذكورة بعالية خال خم�سة اأيام من تاريخه ، مع الفائدة القانونية 
اإتخاذ الإجراءات القانونية  اإىل  ، وال فاإننا �سن�سطر  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  بواقع 

الكفيلة بتح�سيل حقوق موكلنا مع حتميكلم الر�سوم وامل�ساريف وبدل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل العام بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0001348 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليهم : 1- �سعيد حربي�س �سعيد عبدالعزيز الكثريي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك املطلوب 
�سدها الأمر 2 - مطعم ومطبخ ا�سراحة الإمارات اجلديد موؤ�س�سة فردية

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/04/09 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه 
ل�سالح فارم  فري�س �س.ذ.م.م بالتايل : ناأمر باإلزام الطرف املطلوب �سدهما ))1 -مطعم ومطبخ ا�سراحة 
الإمارات اجلديد موؤ�س�سة فردية. 2 -�سعيد حربي�س �سعيد عبد العزيز الكثريي ب�سفته ال�سخ�سية و ب�سفته 
درهما   39،438.95 وقدره  مبلغا   : �س.ذ.م.م((  فري�س  ))فارم  الطالب  للطرف  يوؤديا  باأن  الأوىل((  مالك 
األفا واأربعمائة وثمانية وثاثون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا( ، والفائدة القانونية بواقع  )ثاثة وت�سعون 
9% من تاريخ املطالبة املوافق 7/4/2021 وحتى متام ال�سداد، مع الإلزام بامل�سروفات واألف درهما مقابل 
اأتعاب املحاماة ورف�س طلب النفاذ املعجل لنتفاء املوجب. حكما قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية 15 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
 القا�سي / وجدي ال�ساذيل بن احمد

حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000659 يف  الدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه / عتيق فون
املذكورة  07 /2021/04  قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 
لتجارة  كندورتيك  )�سركة  حاليا  م  م  ذ  �س  اللكرونيات  لتجارة  بي  تي  ام  ل�سالح/  اأعاه  بالرقم 

اللكرونيات ذ م م �سابقا( بالتايل :
األف وثاثمائة  املدعية مبلغا قدره ثاثة  باأن يوؤدي لل�سركة  املدعى عليه  بالزام  قررت املحكمة:- 
الفائدة  عن  ف�سا  القرار  هذا  باأ�سباب  املبني  النحو  فل�سا” على  وثمانون  درهما  وثمانون  واثنني 
%5 �سنويا بدء من تاريخ املطالبة القانونية وحتي متام الوفاء و  املبلغ بواقع  القانونية على هذا 

الزمته بالر�سوم و امل�ساريف و مببلغ األفي درهما مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية 30 يوم يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�سي /اأحمد حممود حمدى عبدالعزيز 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدعوى رقم AJCFICIREA2021 /0000401 مدين )جزئي( 

اإىل : املحكوم عليه / حممد ادري�س غام حمي 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاه ل�سالح / حممد م�سطفى ام دى �سم�سمول حق بالتايل :
قررت املحكمة :- بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ 123000 درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ �سريورة الق�ساء نهائيا وحتى ال�سداد التام والزمته 
الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابا لا�ستئناف 

خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�سي / خالد �سهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)كلي(  مدين    AJCEXCICIV2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000248/ 
اإىل املحكوم عليه : �سامل �سعيد �سامل �سالح الك�ساري الك�ساري  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك اأبوظبي التجاري - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 982286.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / عبداهلل املر�سدي       
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000843 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / خ�سر احمد حم�سية - 9224111  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاه ل�سالح / حممد طارق حممد ا�سماعيل  التايل :
ن�س احلكم 

مقداره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : احل�سوري  مبثابة   / املحكمة  قررت 
5% �سنويا من تاريخ  150000 درهم )مائة وخم�سون الف درهم( وبالزامه بفائدة بواقع 
الدين  اأ�سل  جتاوز  األ  ب�سرط  ال�سداد  متام  وحتى   2021/1/25 يف  احلا�سل  الدعوى  رفع 

املق�سى به والزمته بامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�سي/ ح�سام جعفر حممد ال�سيد
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001530 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علي دروي�س حممد علي بردان  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة ال�سبخة 0566066647  

نعلمكم ان املدعي للو بير قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه ويطالب فيها بالتي :
املطالبة مببلغ   )2 اأ�سرع وقت ممكن،  الق�سية يف  للنظر يف  اأقرب جل�سة  التم�س من عدالتكم حتديد   )1
املدعي  اعان   )4 املحاماة.   واتعاب  وامل�سروفات  الر�سوم  بدفع  عليه  املدعي  الزام   )3  ، درهم   10000
باجلل�سة ولئحة الدعاء ، 5( �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون 
الإجراءات املدنية.  لذلك انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/5/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام 

من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/18م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      
حميد عبداهلل ال�سعدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003089 يف  الدعوى رقم

املدعى عليه : حممد عمران حممد رفيق
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة

اإعان باللغتني العربية والجنليزية 
رفعت املدعية/ اأجرة ال�سارقة )ذ.م.م( �سد املدعى عليه / : حممد عمران حممد رفيق - باك�ستاين اجلن�سية، 

تطالب فيها بالتايل : اول : قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واإعان املدعى عليه.  ثانيا :  اإلزام املدعى عليه ب�سداد 
مبلغ وقدره )28295.99 درهم( ثمانية وع�سرون الف ومائتان وخم�سة وت�سعون درهم و 99 فل��س ، والفائدة القانونية 
بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام. ثالثا :  الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/6/3 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاه - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/5/20 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      
حمدة حممد ح�سن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003086 يف  الدعوى رقم

املدعى عليه : هاو�سكين�س ت�سوكوونني - جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن 
�سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/6/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
- مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
الدعوى  للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خال مدة ل  كافة  بها  مرفقا 

املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
اأول : قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واعان املدعي عليه

ثانيا : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )27586.53( �سبعة وع�سرون الفا وخم�سمائة و�ستة وثمانون درهم 
و 53 فل�س والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.

ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
حرر بتاريخ  2021/5/19 م. 

مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة ابراهيم الهرمودي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003081 يف  الدعوى رقم

املدعى عليه : ايهاب الهادي عثمان احلاج 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة

اإعان بالن�سر باللغة العربية  امام مكتب اإدارة الدعوى. 
رفعت املدعية/ اأجرة ال�سارقة )ذ.م.م( �سد املدعى عليه /ايهاب الهادي عثمان احلاج �سوداين  اجلن�سية

تطالب فيها بالتايل : اول : قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واإعان املدعى عليه.  ثانيا :  اإلزام املدعى عليه ب�سداد 
، والفائدة القانونية  56 فل�س  مبلغ وقدره )31292.56 درهم( واحد وثاثون الفاومائتان واثنان وت�سعون درهم و 

بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام. 
ثالثا : الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/6/3 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
 - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خال  وذلك  امل�ستندات 

بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/5/20 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      
حمدة حممد ح�سن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأية لالن�ساءات   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001323/ 

اإىل املحكوم عليه : اأية لان�ساءات 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ال�سابع ملقاولت ال�سيانة العامة - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 33179 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعانكم   / اإعانك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
يف الدعوى رقم 2021/861 جتاري كلي    

�سد املدعي عليهم/ 1 -  ال�سور لا�ستثمارات - ذ م م
3 - �سري لا�ستثمارات - �س ذ م م   م   انفي�ستمنت�س - ذ م  اأي جي بي ال  2 - �سركة 

املقامة من قبل املدعي : ليلي علي حميد العمراين   
مبا اأن هناك دعوى مقدمة �سدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم  2020/861 جتاري كلي ، 
وحيث اأنه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى ، فاإننا وعما باأحكام قانون الثبات رقم  10 
ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف يعقد مبكتبنا 
على العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم الثاثاء املوافق 2021/6/1 يف متام ال�ساعة 11.00 
 ، ، �سارع ام هرير  اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى.  عود ميثاء  ظهرا ، مع 
بالقرب من ج�سر ال مكتوم القادم من بردبي باجتاه اىل ديرة ، بناية الفجر ، ا�سفل البناية هومز 

ار ا�س للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي ، الطابق الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�سبي 
حممد �سعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
يف الدعوى رقم 2021/67 جتاري كلي    

�سد املدعي عليه/ 1 -  اأرابتك لاإن�ساءات - �س ذ م م  
املقامة من قبل املدعية : م�سار �سليو�سنز - �س م ع   

مبا اأن هناك دعوى مقدمة �سدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم  2021/67 جتاري كلي ، 
وحيث اأنه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى ، فاإننا وعما باأحكام قانون الثبات رقم  10 
ل�سنة  1992 وتعدياته ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف 
يعقد مبكتبنا على العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2021/5/27 يف متام 

ال�ساعة 11.00 ظهرا ، مع اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى. 
عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر ال مكتوم القادم من بردبي باجتاه اىل ديرة ، بناية 
الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�س للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي ، الطابق 

الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�سبي 
حممد �سعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4486(

املنذر :املنذر : ييوى بى  - بوكالة املحامي/ د- اإبراهيم حممود 
املنذر اليها : �سركه نقار اخل�سب للديكور )�س ذ م م( - )جمهول حمل القامة(

حيث ان املخطر ومبوجب هذا الخطار العدىل تخطر املخطر اليها وتنذره قانونا بالتكليف وبالوفاء 
للتعاقد  اللتزام وفقا  تنفيذ  اليها لعدم  املخطر  ينذر  املخطر  ف��اإن  العديل  ه��ذا  الخطار  ومبوجب 
املربم بني املخطر واملخطر  اليهم الوارد يف التفاق وملحق التفاق )حم�سر الجتماع( مع الزامهم 
تنفيذ  وحتى   2021/2/10 تاريخ  من  يوميا  دره��م   )500( وقدرها  التاأخرييه  الغرامه  ب�سداد 
جميع اللتزامات املتفق عليها وال فانه �سوف  ي�ستعني املخطر ب�سركه اخرى لتنفيذ باقى العمال 
التي تقاع�س عن تنفيذها املخطر اليها وفقا ملا تقيمه  ال�سركه  الخرى مبا تبقى من العمال ، مع 
الزامهم برد املبالغ امل�سدده اليهم وذلك خال خم�سة ايام من تاريخ اعانه  قانونا بهذا الخطار، 
والفائده القانونيه بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وذلك عن ال�سرار الواقعه 

على املخطره من جراء عدم تنفيذ املخطر اليها التزامتها التعاقديه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2021/4523(
املنذرة / اأرون كومار جوهار )بريطاين - اجلن�سية( - وميثله حامت حلمي حممد حمد 

)GENNE DMCC( املنذر اإليهم / 1- جني م . د .م . �س
هندية اجلن�سية - وب�سفتها مديرة املنذر اإليها الأوىل  - مورى  كري�ستينا  ني�سا   -  2

تار�سيوي�س م�ور - وب�سفته املخ�ول ب�التوقيع والق�ائم ب�التوقيع على ال�سيكات حمل التداعي جفرى   -3
املو�سوع : 0565045646 

فاإن املنذر ينبه على املنذر اإليهم ويكلفهم ب�سرعة الوفاء و�سداد املديونية �سالفة البيان املبينه ب�سدر هذا الإنذار 
والب�الغ قيمته�ا مبلغ وقدره )154200( درهم )مائة واأربعة وخم�سون األف�ا ومائتي درهم( على اأن يكون ذلك يف 
موعد اأق�س�اه خم�س�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ علمهم او ن�سر اأو اإ�ستامهم له�ذا الإن�ذار عم�ا باأحك�ام امل�ادة )63( م�ن ق�رار 
جمل��س ال�وزراء رق�م 57 ل�س�نة 2018 وتعدياته، ال�سادر بتاريخ 2018/12/9 م. املوافق فيه 2 ربيع الآخر 
رق�م )11( ل�سنة 1992 ب�س�ان ق�انون الإجراءات  الإحت�ادي  للق�انون  التنظيمي�ة  الائح�ة  �س�اأن  ف�ي  1440ه�. 
املدني�ة وتعدياته ، واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ كافة الإجراءات القانوين�ة �س�د املنذر اإليهم للح�سول على حقه، 
مع حتمل املنذر اإليهم كافة الر�س�وم وامل�س�اريف والأتعاب والتعوي�س�ات والفوائ�د القانونية حتى متام ال�سداد ، مع 

حتميله كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/4435(
املنذرة : �سامي مزمل عبدالرحمن عثمان

عنوانها املختار : اإمارة دبي - ديرة - اأبوهيل - بناية الزعفرانة - الطابق 3- �سقة رقم 304
املنذرة اإليه : يو�سف م�سري

العنوان : دبي - القوز - عنوان بالتحري - لار�ساد 0509104505
املو�سوع : تكليف ب�سرورة الوفاء ب�سداد مبلغ قدره  250،000 درهم)مائتان وخم�سون الف درهم ل غري( بالإ�سافة ايل 
مبلغ التعوي�س املذكوروذلك خال 5 اأيام من تاريخ ا�ستام املخطر اليها هذا الإخطار العديل وذلك مبوجب ن�س املادتني 

من الائحة التنفيذية لقانون الإجراءات املدنية الحتادي  و63   62
فان املنذر يتوجه للمنذر اإليهما مبوجب هذا الإنذار للعلم مبا جاء به وما ا�ستمل عليه وبنفاذ مفعوله خال املدة القانونية 
باأن تقوما بتنفيذ التزاماتكم املفرو�سة عليكما مبوجب العقود املربمة منكم ، وذلك خال موعد اأق�ساه خم�سة اأيام )5 
اإليها ب�سدر ه��ذا الإن���ذار و  اأو يف ح��ال ع��دم الل��ت��زام رد املبالغ امل�ستلمة و امل�سار   ، ي��وم( من تاريخ ا�ستامكم ه��ذا الإن���ذار 
البالغ قدره 250،000 درهم)مائتان وخم�سون الف درهم ل غري( بالإ�سافة ايل مبلغ التعوي�س املذكور ، واإل �سي�سطر 
موكلنا لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتكم لف�سخ العقود املربمة وحت�سيل املبالغ املر�سدة يف ذمتكم بالإ�سافة 
تاريخ  12% من  القانونية مبقدار  والفائدة  ذلك  �سبيل  يتكبدها يف  التي  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  اإىل 

ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وفقا للقانون.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم الإنذار )4480/2021(
املنذر/ مركز برجمان )�س . ذ. م. م( - رخ�سة جتارية رقم )227968(

�سد / -  املنذر اإليه / �سايرنجي فوودز�س.ذ.م.م - رخ�سة جتارية رقم )646058(
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي:-

درهم   4،375 وق��دره  )مبلغ  مف�سلة  دره��م   91،875  /= وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة 
مبلغ   +  2021/7/21 2020/7/20 وحتى  الفرة من  امل�سافة عن  القيمة  �سريبة 
2020/7/20 وحتى  ت��اري��خ  م��ن  امل��ر���س��د  الي��ج��ار  ب��دل  دره���م   87،500 وق���درة =/ 
-1403-1402-1401(  /= اأرق���ام  املرجتة  ال�سيكات  قيمة  متثل   )2020/7/21
الخطار مع حفظ حق  ا�ستامكم هذا  واح��د من  �سهر  خال  وذل��ك   )1407-1404

املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجارعن فرة �سغل املاأجوردون �سداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/4458(
املنذر / �سركة الدانوب ملواد البناء

املنذر اإليه / �سركة حممد لقمان التجارية
املو�سوع / طلب اإعان بالن�سر يف اإنذار عدىل رقم )49193 /2021/1(.

الف  70،000 )�سبعون  وق��دره  �سداد مبلغ  ب�سرعة  الي�ه  املنذر   / املنذر  ينذر 
اأي��ام من تاريخ ا�ستامكم لهذا الإن��ذار، واإل  دره��م( يف موع�د اأق�ساها خم�سة 
فاإننا �سن�سطر اآ�سفني للجوء اإىل الق�ساء للمطالبة باإلزامكم ب�سداد املر�سد 
بذمتكم والفائدة القانونية عنه منذ تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ، مع 

حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/4315(
املنذرة / اأكرب على حاجي غام عبا�س

املنذر اليها / مف�سل حللول تقنية املعلومات م م ح
و  البالغ  و  ذمتها  يف  املر�س�دة  املبالغ  قيمة  ب�س�داد  اليها  املنذر  ؛  املنذر  ينذر 
قدره 75،000،00 درهم )فقط خم�س�ة و�س�بعون األف درهم ل غري( خال 
فرة قوامها اأ�س�بوع واحد )7 اأيام عمل( من تاريخ اإعان هذا الإن��ذار.  وال 
الق�س�ائية الازمة للمطالبة مبا ذكر  املنذر اىل اتخاذ الإج��راءات  �س�ي��س�طر 
وتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وم�ساريف 

وتكاليف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق 02 يونيو 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكروين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرا�س مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�سمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ
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العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1187(

م�سرف المارات الإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(
�سد / املنذر اإليهما / 1- حممد علي عبيد �سلمان ال�سويدي.

العامري علي  �سالح  حممد  �سنعاء   -2
املو�سوع / انذار ب�سداد مبلغ وقدره 188947،15 درهم )فقط مائة وثمانية وثمانون 

األف وت�سعمائة و�سبعة واربعون درهم وخم�سة ع�سر فل�س( 
املن�ذر يخط�ركم ويكلفك�م ب�س�رورة الوف�اء باملديوني�ة املر�س�دة ب�ذمتكم و�س�داد مبل�غ وق��ره  
188947،15 درهم )فقط مائة وثمانية وثمانون األف وت�سعمائة و�سبعة واربعون درهم 
وخم�سة ع�سر فل�س(. وذل�ك خال ا�س�بوع من تاريخ تبليغكم به�ذا الإن�ذار ، وف�ي حالة ع�دم 
من   )172( امل�ادة  ن��س  اعم�ال  يل�تم�س  املن�ذر  ل�س�الح  ذم�تكم  ف�ي  املتبقي�ة  املب�الغ  �س�دادكم 

قانون املعامات التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3977(

املنذر : ال�سويب للعقارات - ذ م م  
املنذر اإليه : النجوم اجلديدة للمقاولت - �س ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سداد قيمة املتاأخرات اليجارية الغري مدفوعة بح�سب 
عقد اليجار املحرر بيننا لوجود فرة بدون ا�ستحقاق القيمة اليجارية حيث 
بقيمة    2021/3/1 بتاريخ  �سداد  ب��دون  البنك  من  املرجتع  اليجار  �سيك 
7500 درهم ، و مبهلة مدتها )خم�سة ع�سر يوما( - ح�سب املتفق عليه بعقد 
اليجار - من تاريخ ن�سر هذا العان وال الخاء وت�سليمنا املاأجور و ذلك 

ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/2684(

رقم املحرر  33222/1/2020 
املنذر : اأميك�س )ال�سرق الأو�سط( �س.م.ب )م( - المارات

املنذر اإليه : حممد علي ابو احل�سن روان - اإيراين اجلن�سية
رقم  ال�سيك  امل��ن��ذرة  ل�سالح  الإم���ارات  بنك  ل��دى  امل�سريف  ح�سابه  من  اإليه  املنذر  �سحب   -1
يف  الدفع  امل�ستحق  دره��م(  األ��ف  ع�سر  )خم�سة  دره��م   15،000 قيمته  البالغة   )000431(

 .2013/11/13
مبقابله. الوفاء  دون  لل�سرف  البنك  تقدميه  عند  الذكر  �سالف  ال�سيك  اإرتد   -2

الذكر  �سالف  ال�سيك  بقيمة  بالوفاء  اإليه  املنذر  لتكليف  الإن��ذار  هذا  توجه  املنذرة  ف��اإن   ، عليه 
اأي��ام عمل من تاريخ ت�سلمه  األ��ف دره��م( خال خم�سة  15،000 دره��م )خم�سة ع�سر  البالغة 
اإتخاذ الإج��راءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم  لهذا الإن��ذار حتت طائلة 

الق�سائية وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3974(

املنذر : ال�سويب للعقارات - ذ م م  
املنذر اإليه : كويك ري�سبون�س خلدمات تو�سيل الطلبات �س ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سداد قيمة املتاأخرات اليجارية الغري مدفوعة بح�سب 
عقد اليجار املحرر بيننا لوجود فرة بدون ا�ستحقاق القيمة اليجارية حيث 
انتهاء عقد اليجار وجتدده من تلقاء نف�سه و بدون �سداد اليجار من تاريخ 
مدتها )خم�سة ع�سر يوما( - ح�سب املتفق عليه بعقد  ومبهلة   2021/3/1
اليجار - من تاريخ ن�سر هذا العان وال الخاء وت�سليمنا املاأجور و ذلك 

ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
لدى حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية ... املوقرة  - الكاتب العدل

 اإنذار عدىل - رقم الت�سديق 2021/8259 
اإماراتي   - نا�سر حممد عبيد علي اخلاطري  ال�سيد/  الرمال ميثلها مالكها ومديرها  لتهينة  �ساند  املنذر / �سقر   : مقدم من 
اجلن�سية - بالوكالة عنه ال�سيد/ ابراهيم ممدوح ابراهيم الد�سوقي مبوجب الوكالة رقم 8142 ل�سنة 2021 ت�سديقات كاتب 

عدل راأ�س اخليمة مقيمة يف اإمارة راأ�س اخليمة - هاتف رقم  0501950141
))�س�د((

املنذر اليه / نا�سر ح�سني نا�سر عطيه - ميني اجلن�سية - الكائن يف اإمارة را�س اخليمة - منطقة الق�سيدات - يعمل لدى �سركة 
احلمرا للخدمات البيئية - هاتف رقم : 0522258232 وهاتف رقم 0505790098 

املو�س�وع  :- )اإخطار عدىل - تكليف بالوفاء(
مبوجب ال�سيكات التالية: 

قيمة ال�شيك ا�شم البنك امل�شحوب عليه تاريخ اإ�شتحقاق ال�شيكرقم ال�شيك م

درهم بنك امل�شرق 10000202019/9/28  10000

درهم بنك امل�شرق20000212019/11/30  27261

درهم بنك امل�شرق30000252019/11/30  51651

درهم اإجمايل املبالغ امل�شتحقة على املنذر اليه   88912
نداينكم مببلغ )88912 درهم( - فقط ثمانية وثمانون الفا وت�سعمائة واثنا ع�سر درهما ، اإل اأنه ولدى مطالبة موكلنا اإياكم 
باأداء مبلغ املديونية ، اأحجمتم عن �سداد املر�سد يف ذمتكم ل�سالح موكلنا دون مربر اأو م�سوغ قانوين و�سرعي ، وهو ما حدا بنا 

اإىل توجيه الإنذار املاثل لتكليفكم بالوفاء مببلغ  املديوينة.
))لذلك(( 

الفا  ثمانية وثمانون  - فقط  دره��م(  ب�مبلغ )88912  املقدر  املديونية  بالوفاء مببلغ  لتكليفكم  لكم  الإن��ذار  بهذا  نتوجه  فاإننا 
املر�سد  املبلغ  و�سداد  للعلم مب�سمونه  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  القانونية من  والفائدة  درهما  واثنا ع�سر  وت�سعمائة 
واإل �سن�سطر   ، الإن��ذار  اأي��ام من تاريخ ت�سلمكم هذا  ، وذل��ك يف موعد غايته خم�سة  ، لئا يكون لكم حجة من بعده  يف ذمتكم 
%12 من تاريخ  القانونية بواقع  املبلغ املطالب به والفائدة  القانونية �سدكم نحو املطالبة ب�سداد  اإىل اتخاذ كافة الإج��راءات 

املطالبة وحتى متام ال�سداد. 
اإبراهيم ممدوح الد�سوقي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

Date 23/ 5/ 2021  Issue No : 13246
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0003089 - Civil (Partial)

To the defendant: Muhammad Imran Muhammad Rafique
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Muhammad 
Imran Muhammad Rafique - Pakistan, requesting: - Registration of the lawsuit, setting 
a date for its consideration, and announcing the defendant. - Obligate the defendant 
to pay an amount of (28295.99 dirhams) Twenty-eight thousand two hundred ninety-
five dirhams and ninety-nine fils, and the legal interest at 12% from the date of the 
judicial claim until the date of full payment. - Obligate the defendant to pay charges 
and expenses and attorney fees. You are assigned to attend the hearing 03/06/2021 in 
front of the Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - 
Office No. (Case Manager Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and 
to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and 
examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 23/ 5/ 2021  Issue No : 13246
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of 
First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0003086- Civil (Partial)

To the defendant: Hawskins Chukwunenye
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
You are assigned to attend the hearing 08/06/2021 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. 
(Case Manager Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to 
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear 
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Requesting: - Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, 
and announcing the defendant. - Obligate the defendant to pay an amount of 
(27586.53 dirhams) Twenty-seven thousand five hundred eight-six dirhams 
and fifty-three fils, and the legal interest at 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment. - Obligate the defendant to pay charges and 
expenses and attorney fees.
Judicial Services Office / Aisha Ibrahim Al-Harmoodi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 23/ 5/ 2021  Issue No : 13246
Legal Notice by Publication 

No. (2684/2021)
Exhibit No. 33222/1/2020
The Warner : AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates
The Warned : Mohammad Ali Abolhassan Ravan- An Iranian national
1. The Warned has drawn from his bank account with Emirates Bank 
the Cheuge number (000431) in favor of the Warner for the amount of 
AED 15,000 (Fifteen thousand Arab Emirates Dirhams) with due date 
of 13.011.2013. 
2. The Cheque was bounced without cashing when it was presented to 
the bank.
Therefore, The Warner serves this Notice to the Warned Party to instruct 
it to pay the said Cheque amount in the sum of AED 15,000 (Fifteen 
thousand Arab Emirates Dirhams) within five days form the receipt date 
hereof subject to taking all legal procedures to claim for payment of this 
debt, relevant interests, judicial fees and expenses.
Respectfully, 
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 5/ 2021  Issue No : 13246
A Legal Notification by Publication

No. 4263/--/1/2021
Claimant : Kamal Korshna Mishra
Respondent : Rajram Ogaha Natabara Ogaha

Subject: A Legal Notification by Publication
We hereby address you and warn you that it is obligatory to pay the whole amounts 
that you owe to the Claimant, which are AED 158,000 (one hundred and fifty eight 
thousand dirhams), which is the value of the cheque bounced dated 26/12/2019 n the 
amount of AED 50,000 drawn on Ras Al Khaimah National Bank and check dated 
3/8/2020 in the amount of AED 108,000 drawn on Emirates Islamic Bank within five 
days of the date of your alerting by way of this warning.

For These Reasons
The claimant under this warning alerts the respondent to immediately pay the amounts 
that you owe, which are AED 158,000 (one hundred and fifty eight thousand dirhams) 
within five days of the warning date so that we are not forced to take all the legal 
procedures against you to collect all the dues payable to our client. We hereby charge 
you of all the resultant fees, expenses interest and attorney's fees in addition to 
claiming compensation for the damage incurred because of your delay in payment 
while our client reserves all other rights within five days from the date of notification 
to you via this warning.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 92/2020/20 جتاري كلي
مو�سوع الدعوى: اإ�سدار احلكم بحل وت�سفية �سركة / نري باى لدارة املعلومات والت�سويق �س ذ م م وندب امل�سفي �ساحب الدور يف 
اجلدول املتخ�س�س يف ت�سفية ال�سركات لت�سفيتها بالإطاع على اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى اأن يقدمه اخل�سوم له من 

م�ستندات اأخرى
طالب العان: نريباي جروب ليميتد �سفته بالق�سية:  مدعى

�سركة نري باى لدارة املعلومات والت�سويق �س ذ م  �سريك يف  ب�سفته  عبداهلل حممد احل�سرمي،   املطلوب اعانهم:  1- حممد جمال 
م - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه  2- نري باى لدارة املعلومات والت�سويق �س ذ م م - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 

 مو�سوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 07-02-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�سالح/ نريباي 
جروب ليميتد بحل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها الثانية ? نري باي لإدارة املعلومات والت�سويق �س.ذ.م.م - وتعيني اخلبري ال�سابق ندبه 
اإدارتها تقدمي كافة  اأ�سولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�سركة والقائمني على  م�سفيا لها جلرد كافة 
ح�ساباتها واأموالها ودفاترها ووثائقها للم�سفى وعلى الأخري حترير قائمة مف�سلة باأموال ال�سركة والتزاماتها وميزانيتها ويوقعها 
معه مديرو ال�سركة واأن مي�سك دفرا لقيد اأعمال الت�سفية وعلى امل�سفى اأن يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على اأموال ال�سركة وحقوقها 
واأن ي�ستويف مالها قبل الغري واأن يودع املبالغ التي يقب�سها يف اأحد امل�سارف حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفية فور قب�سها واأن يويف ما 
على ال�سركة من ديون وبيع ما لديها من منقولت اأو عقار باملزاد العلني على األ يبيع كل موجودات ال�سركة مرة واحدة اإل باإذن من 
املحكمة وعليه اإخطار جميع دائني ال�سركة اإن وجدوا بكتب م�سجلة بعلم الو�سول بافتتاح الت�سفية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم خال 
خم�سة واأربعون يوما من تاريخ الإخطار وللم�سفى اإجراء الإخطار بالن�سر يف �سحيفتني حمليتني يوميتني ت�سدران باللغة العربية 
اإن كان الدائنون غري معلومني اأو مواطنهم غري معلومة واإي��داع الديون خزينة املحكمة يف حالة اإذا مل يقدم بع�س الدائنني طلبات 
وكذلك اإيداع مبالغ تكفي للوفاء بالديون املتنازع عليها اإل اإذا ح�سل اأ�سحاب تلك الديون على �سمانات كافية اأو تقرر تاأجيل تق�سيم 
اأموال ال�سركة اإيل اأن يتم الف�سل يف املنازعة وعليه اأن يق�سم اأموال ال�سركة الناجتة عن الت�سفية على ال�سركاء مبا يعادل ح�س�سهم يف 
راأ�س املال بعد اأداء ديون ال�سركة اإن وجدت وكذلك توزيع اخل�سارة بذات الطريقة وعليه تقدمي ح�سابا موؤقتا لأعمال الت�سفية كل �ستة 
اأ�سهر واأن يعر�سه على ال�سركاء وعلى امل�سفى عند انتهاء الت�سفية اأن يقدم ح�سابا ختاميا لها وعليه �سهر هذا احلكم كذلك عند انتهاء 
الت�سفية بال�سجل التجاري واأن يقوم بتقدمي طلب ل�سطب قيد ال�سركة من ال�سجل التجاري بعد الت�سفية وحددت املحكمة مبلغ ع�سرة 
األف درهم كاأجر للم�سفى ت�ساف على عاتق الت�سفية وعلى امل�سفى النتهاء من الت�سفية خال ت�سعة اأ�سهر من تاريخ �سهر هذا احلكم 
يف ال�سجل التجاري وعليه عر�س الأمر على املحكمة يف حالة عدم النتهاء خال املدة �سالفة البيان واألزمت املدعى عليهما امل�سروفات 
ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

هذا العان. �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 4411/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )245.000( 

درهم والر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعان : الغرير لان�ساءات خر�سانة �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانهما : 1- ا�سريد اوي�س�س للمقاولت �س.ذ.م.م 2- ا�سريد اوي�س�س لل�سناعات 
�س.ذ.م.م - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما -   جمهويل حمل الإقامة 

بتاريخ  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  ام��ر  ا�ست�سدار  :  طلب  الإع��ان  مو�سوع 
بان  ����س.ذ.م.م  لل�سناعات  اوي�س�س  ا�سريد  الثانية/  �سدها  املعرو�س  بالزام   2021/1/11
ب�سيطة قدرها  اليه فائدة قانونية  للطالب مبلغا وقدره )245.000( درهم م�سافا  توؤدي 
9% �سنويا اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك حتى ال�سداد التام والزمت املعرو�س �سدها 

الثانية بامل�ساريف
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.

رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )158631.48( 

درهم والر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعان : ال�س الأمارات للطابوق ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانهما : 1- لعيونك للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 2- حممد عمران حممد �سريف 
ب�سفته املفو�س بالتوقيع على ال�سيكات - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما 

جمهويل حمل الإقامة 
بتاريخ  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  ام��ر  ا�ست�سدار  :  طلب  الإع��ان  مو�سوع 
2021/3/6 الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )158.631.48( 

درهم والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.

رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  734/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/752 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )207382.35( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعان : بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانهم : 1- نورا للمقاولت البناء �س.ذ.م.م ميثلها في�سل بن م�سعود بن خما�س 
ال�سحى مبوجب الرخ�سة التجارية 639835 ال�سادرة عن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
2- في�سل بن م�سعود بن خما�س ال�سحي- �سفته بالق�سية : منفذ �سده- جمهول حمل 

الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )207382.35( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  2754/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1078 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )180.580( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعان : �سركة ال�ساحلي للمقاولت ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانهم : 1- �سركة اك�سكيوترز لاأر�سيات واحلوائط ذ.م.م- �سفته بالق�سية : 

منفذ �سده- جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )180.580( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خال )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  2906/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1553/2019 جتاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )1455042.75( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعان : مكارين كون�سرك�سن ليمتد ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانهم : 1- �سركة ثاجات عبداهلل ابار واولده ���س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : 
منفذ �سده- جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )1455042.75( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  1690/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3862/2020 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )314.959.40( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف  
�����س.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب  ال��ع��ني ل��ان��ت��اج احل��ي��واين  ط��ال��ب الإع����ان : م���زارع 

التنفيذ 
املطلوب اإعانهم : 1- �سركة طار�س عبيد املزروعي للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد عا�سم 

عتيق �سديقي - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما- جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )314.959.40(  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
 اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 1197/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: 1- قبول ال�ستئناف �سكا 2- ويف املو�سوع بالغاء احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به من رف�س 

الدعوى �سد امل�ستاأنف �سدهم من الثاين وحتى الثامن والق�ساء جمددا بالزام امل�ستاأنف �سدهم جميعا 
بالت�سامن او بالت�سامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )5.332.000( درهم والفائدة التاأخريية 
بواقع 9% اعتبارا من تاريخ الدعاء باحلق املدين احلا�سل بتاريخ:2016/3/23 وحتى متام ال�سداد 3- الزام 

امل�ستاأنف �سدهم بذات ال�سفة بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة وعن درجتي التقا�سي  
طالب الإعان : معر�س الب�سام لل�سيارات امل�ستعملة �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعانهم : 1- او�سكار لوكي روي كومين�س  - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم.
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/1130 جتاري جزئي، وحددت لها جل�سه يوم 
الثاثاء املوافق 2021/6/1  ال�ساعة 09.00 �سباحا ينظر ال�ستئناف يف اإدارة الدعوى ال�ستئنافية التا�سعة ويكون 
احل�سور عن بعد من خال برنامج الت�سال املرئي عرب تطبيق BOTIM على الرقم 00971569943031 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13246 بتاريخ 2021/5/23 
اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 64/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- تنميات جلوبال للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة  
مبا ان حمكوم له : حممد ال�سيد حامد عمران وميثله : �سفيع حممد ابراهيم 

ل�سالح/   اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف   2021/4/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
الكائنة  العقارية رقم 1607  املوؤرخة يف 4  البيع وال�سراء  اتفاقية  ال�سيد حامد عمران اول:بف�سخ  حممد 
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  ثانيا:   - �سك�سبري  برج   ، ال�ساطري  دبي لند   -  3 ال�سفا  وادي  دبي  ام��ارة 
املطالبة  تاريخ  من  به  املق�سي  املبلغ  على   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )500.685( وق��دره  مبلغ  للمدعي 

الق�سائية وحتى متام ال�سداد.
ثالثا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ مقداره )خم�سني الف درهم( تعوي�سا عما حلقه من 
�سرر والزمت املدعي عليها بامل�سروفات بالدعوى وثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا 

ذلك من طلبات
حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

يرجى الت�شال علىلإعالناتكم يف 

هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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ا�ستدامة  لتعزيز  “ن�سعى  �سعادتها:  واأ���س��اف��ت 
احت�سان  ع���رب  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  وال��ن��ه�����س��ة  امل��ع��رف��ة 
مهارات  وتنمية  الح��راف��ي��ة  الأدب���ي���ة  امل��واه��ب 
النفع  جمعيات  مع  بالتعاون  الواعدين،  الكّتاب 
اجلهود  وتكاتف  ال��دول��ة،  يف  الن�سر  ودور  ال��ع��ام 
الثقايف، خا�سًة مع ما يتهدده  للنهو�س باملنجز 

من خماطر نتيجة ظروف جائحة كورونا«.
عن  الإع��������ان  “ي�سرين  ����س���ع���ادت���ه���ا:  وت���اب���ع���ت 
ان�سمام 13 اإ�سداراً اأدبياً اإماراتياً جديداً ملكتبة 
اإ�سدارات املبادرة التي بلغت اأكرث من 60 كتاباً 
لعزمنا  تاأكيداً  املا�سية،  ال�ست  ال�سنوات  خ��ال 
والفكر  للمعرفة  ثقافية  حا�سنة  تر�سيخ  على 
والتزامنا  الأدب������ي،  احل�����راك  ت��ف��ع��ي��ل  يف  ت�����س��ه��م 
العربية  ولغتنا  الثقافية  هويتنا  ب�سون  املتجدد 
�سعيا لإبراز الدور الريادي لاإمارات يف م�سرية 

احل�سارة الإن�سانية«.
ومن جهته اأعرب �سعادة �سلطان العميمي، رئي�س 
جمل�س اإحتاد كّتاب واأدباء الإمارات عن تقديره 
املواهب  دع���م  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل����ب����ادرات  ل��ك��ل 
اآف���اق ال��ت��وا���س��ل بينها وبني  الإم��ارات��ي��ة، وت��ع��زز 
ال��ق��ارئ حمليا ودول��ي��ا، ���س��واء م��ن خ��ال الن�سر 
خال  م��ن  اأو  املختلفة  من�ساته  ع��رب  ال��ورق��ي 
من  امل��واه��ب  تلك  مكامن  على  ال�سوء  ت�سليط 
اإليها  خال منح م�ساحات تفاعلية لها ليتعرف 
اجلمهور عن قرب يف جميع  املحافل التي تعنى 

بالكتاب واملنا�سط الثقافية والأدبية والفنية.
اأبوظبي  ت���ع���اون جم���م���وع���ة   ال��ع��م��ي��م��ي  وث���م���ن 
للثقافة والفنون مع احتاد كتاب واأدباء الإمارات  
يف فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل  للكتاب هذا 
اإ�سدارات)  بخم�سة  معا  يحتفيان  حيث   ، العام 
توقيعا ومناق�سة(، اأربعة منهم ملبدعات اإماراتيات 
هن : جناة الظاهري و�سيخة املطريي يف جمال 
ال�سعر ولولوة املن�سوري وبا�سمة يون�س يف جمال 
مل��ح��م��د �سعيب  اإ����س���دار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ق�����س��ة 

احلمادي عن الراحل الكبري حبيب ال�سايغ.
الن�سر  ���س��ن��اع��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل����ب����ادرة  وت���ه���دف   

الإماراتي ودعمها وت�سجيع املبدعني الإماراتيني 
يف جمالت الكتابة الإبداعية والأدبية، وتر�سيخ 
املنجز الفكري للُكّتاب والأدباء يف م�سهد الثقافة 
مبنجزهم  والحتفاء  العاملي،  والإب���داع  العربية 
تخطها  التي  ال��روائ��ع  ن�سر  ت�سجيع  خ��ال  م��ن 
اأن���ام���ل ال��ك��ّت��اب الإم���ارات���ي���ني، ان�����س��ج��ام��اً م��ع ما 
حت��ّق��ق��ه دول����ة الإم�������ارات م���ن ن��ه�����س��ة يف جمال 
والإبداعي  ال��ث��ق��ايف  ل��ل��ح��راك  وم��واك��ب��ًة  الن�سر، 
احلي يف الدولة بدعم وتوجيه القيادة الر�سيدة 
التعليمية  واملوؤ�س�سات  الثقافية  املوؤ�س�سات  عرب 

والبحثية الكثرية.
التنمية  م�ساقات  ع��ن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تنف�سل  ول 
املجتمعية والثقافية امل�ستدامة التي ت�سبُّ فيها 
اأبو ظبي للثقافة والفنون منذ  جهود جمموعة 
تاأ�سي�سها يف العام 1996، واملتمثلة يف املبادرات 
“رواق  ال���ع���دي���دة ���س��م��ن ال���ربن���ام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
لاإبداع  املجتمعي، حتفيزاً  املعرفة” والربنامج 
وحفظاً لاإرث املعريف الإماراتي و�سوناً لعنا�سر 
يف  العربية  اللغة  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  الوطنية  الهوية 

مقّدمها.

وت��ت�����س��م��ن الإ�����س����دارات اجل���دي���دة ل��ل��م��ب��ادرة يف 
مع  بال�سراكة  اأدب��ي��اً  اإ���س��داراً   13  ،2021 ع��ام 
احت��اد كّتاب واأدب���اء الإم���ارات ودار نبطي للن�سر 
“عندما  وه��ي:  والن�سر،  للطباعة  هماليل  ودار 
كانت الأر�س مربعة”، “الكوكب 10 “ للكاتبة 
 “ م�ستعملة  “غيمة  ي��ون�����س،  با�سمة  ال��دك��ت��ورة 
اأنا” لل�ساعرة  “اأظنُّ  الظاهري،  جناة  لل�ساعرة 
للكاتب  حبيب”  م���ر  “هنا  امل���ط���ريي،  ���س��ي��خ��ة 
قلبي”  ملك  “حبك  احل��م��ادي،  �سعيب  حممد 
ال�سمت”  وراء  “ما  املن�سوري،  �سيخة  للكاتبة 
الذات”  م��ع  “حتديات  ال��ع��دان،  م��رمي  للكاتبة 
تبا�سري  “الرطب  ال��ع��ام��ري،  ال�سغرية  للكاتبة 
“املطر  الغي�س،  علي  عائ�سة  للباحثة  القيظ” 
جميع  الإماراتي” للباحث  ال�سعبي  امل��وروث  يف 
لل�ساعرة  جزئياً”  “غائم  ال��ظ��ن��ح��اين،  ���س��امل 
ب��ن ظ��اه��ر: ج��ول��ة يف  “املاجدي  �سيخة حم��م��د، 
احلكمة وامل�ساعر” للباحث وال�ساعر حممد عبد 
اأيقونة  ف���رج:  جمعة  و”مرمي  ال��دي��ن،  ن��ور  اهلل 
الق�سة الق�سرية يف الإمارات” تاأليف جمموعة 

من الكّتاب.

وت�ستمل فعاليات مبادرة رواق الأدب والكتاب من 
ياأتي  للثقافة والفنون والتي  اأبوظبي  جمموعة 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  فعاليات  �سمن  اأغلبها 
 23 م��ن  ال��ف��رة  الثاثني يف  دورت���ه  للكتاب يف 
ع��رب من�سات  وت��ب��ث   ،2021 م��اي��و   29 ل��غ��اي��ة 
من  جمموعة  على  الرقمية،  اأبوظبي  مهرجان 
احلوارية  والندوات  التدريبية  الور�س  فعاليات 
الكتب  ت��وق��ي��ع  وح��ف��ات  ال�سعرية  والأم�����س��ي��ات 
ول����ق����اءات امل���وؤل���ف���ني، م��ن��ه��ا ال����ن����دوة احل���واري���ة 
الفرا�سية بالتعاون مع دار نبطي للن�سر بعنوان 
الإمارات” حول  اثنني من مبدعي  بني  “حوار 
احلكمة  يف  جولة  ظاهر  بن  “املاجدي  الكتابني 
اهلل  عبد  حممد  وال�����س��اع��ر  للباحث  وامل�ساعر” 
نور الدين و”الرطب تبا�سري القيظ” للباحثة 
بعنوان  احلوارية  والندوة  الغي�س،  علي  عائ�سة 
والتطبيق”  النظرية  بني  الفرا�سي  “النقد 
و�سائل  على  الف��را���س��ي  النقد  ت��ت��ن��اول  وال��ت��ي 
اأم ح��ال��ة عابرة،  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ظ��اه��رة 
���س��واب��ط ال��ن��ق��د الف��را���س��ي ال��ت��ي جت��ع��ل منه 
نقدا حقيقيا، النقد الفرا�سي بني الأكادميية 

وال�ست�سهال يف الطرح، ودور املوؤ�س�سات الثقافية 
يف �سبط والتحكم يف م�سهد النقد الفرا�سي، 
مب�ساركة د. عبري احلو�سني ود. فاطمة املعمري، 

تديرها الإعامية هاجر الرئي�سي.
بعنوان  تفاعلية  ور�سة  الفعاليات  تت�سمن  كما 
اإىل  ت��ه��دف  الإبداعية”  ال��ك��ت��اب��ة  “اأ�سا�سيات 
وخ�سائ�سها،  الأدب�����ي�����ة  ب���امل���ذاه���ب  ال���ت���ع���ري���ف 
والأ�سكال التعبريية الإبداعية، ودرا�سة املح�سنات 
اللفظية والبيانية والبديعي�ة لتمكني امل�ساركني 
من اإنتاج الن�س الأدب�ي والكتابة الأدبي�ة )الق�سة 
البني�ة  ال��ق�����س��ي�����رة،  ال��ق�����س��ة  ج������داً،  ال��ق�����س��رية 
واخلاط�رة  ال��ق�����س��ي�����دة  وال�����س��ردي��ة،  ال��روائ��ي�����ة، 
باأهمية  الرت���ق���اء  اإىل  ت��ه��دف  ك��م��ا  ال�����س��ع��ري��ة(، 
التعبري والكتابة الإبداعية يف اإطار تعزيز اللغة 
كعو�س  �سامح  الناقد  من  كل  يقدمها  العربية، 
ثانية  تفاعلية  وور���س��ة  الع�سم،  اأحمد  وال�ساعر 
لاأطفال”  الق�سة  ك��ت��اب��ة  “اأ�سا�سيات  ب��ع��ن��وان 
ال�سردية  ال��ك��ت��اب��ة  ب��اآل��ي��ات  ال��ت��ع��ري��ف  تت�سمن 
الق�سة  النامية يف  ال�سخ�سيات  وبناء  لاأطفال، 
مبا ي�سهم يف حتفيز خميلتهم وتنمية مهاراتهم 

تب�سيط  م���راع���اة  م���ع  ال��ت��ع��ب��ري،  الإب���داع���ي���ة يف 
احلبكة ال�سردية مبا يتنا�سب مع م�ستوى الفئات 
العمرية املختلفة، اإ�سهاماً يف احت�سان مواهبهم 
الفنية والأدبية اخلاقة، ويقدمها �سامح كعو�س 

والروائية با�سمة يون�س.
وتقّدم املبادرة اأم�سية �سعرية يتبعها حفل توقيع، 
تت�سمن قراءات يف جمموعتني �سعريتني �سدرتا 
�سيخة  لل�ساعرة  اأنا”  “واأظن  هما  عنها  حديثا 
امل���ط���ريي، وه���ي ع���ب���ارة ع���ن جم��م��وع��ة �سعرية 
على  م��وزع��ة  ق�سيدة  وع�سرين  �ست  م��ن  تتاألف 
و”غيمة  املتو�سط،  القطع  من  �سفحة  ثمانني 
م�ستعملة” لل�ساعرة جناة الظاهري، وهي عبارة 
ق�سيدة  ع�سرين  ت�سم  �سعرية  جم��م��وع��ة  ع��ن 
موزعة على خم�س وثمانني �سفحة من القطع 
املتو�سط. اإ�سافة اإىل اأم�سية قراءات ق�س�سية يف 
جمموعتني ق�س�سيتني “الكوكب 10” للكاتبة 
با�سمة يون�س، وهو عبارة عن جمموعة ق�س�سية 
م���ن ث����اث ق�����س�����س، ت���ت���وزع ع��ل��ى م��ئ��ة وث���اث 
وع�سرين �سفحة من القطع املتو�سط، و”عندما 
املن�سوري  لولوة  الأر���س مربعة” للكاتبة  كانت 
وهو عبارة عن جمموعة ق�س�سية ت�سم ثماين 
ع�سرة ق�سة تتوزع على ت�سع وت�سعني �سفحة من 

القطع املتو�سط.
يتبعها  ح��واري��ة  ن��دوة  امل��ب��ادرة  فعاليات  وت�ستمل 
حفل توقيع كتب بالتعاون مع دار نبطي للن�سر 
الإمارات”  م��ن  م��ب��دع��ني  ب��ني  “حوار  ب��ع��ن��وان 
تتناول الإ�سدارات اجلديدة للموؤلفني امل�ساركني، 
“غائم جزئياً” للباحثة وال�ساعرة �سيخة حممد 
اجلابري و”املطر يف املوروث ال�سعبي الإماراتي” 
للباحث جميع �سامل الظنحاين. وندوة حوارية 
يتبعها حفل توقيع كتب بالتعاون مع دار هماليل 
اجلديدة  الإ���س��دارات  تتناول  والن�سر  للطباعة 
ال�سغرية  ل��ل��ك��ات��ب��ة  الذات”  م���ع  “حتديات 
مرمي  للكاتبة  ال�سمت”  وراء  “ما  ال��ع��ام��ري، 
�سيخة  للكاتبة  قلبي”  ملك  و”حبك  ال��ع��دان، 

املن�سوري.

يف دورتها ال�شاد�شة �شمن فعاليات معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب

مبادرة رواق الأدب والكتاب تقّدم 13 اإ�سدارًا اأدبيًا ملوؤلفني اإماراتيني

•• اأبوظبي-الفجر:

والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  ال�سعر  اأكادميية  ك�سفت 
باأبوظبي عن تنظيمها لأن�سطة متنوعة  الثقافية والراثية 
فعاليات  الإ���س��دارات اجلديدة �سمن  وطرحها ملجموعة من 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته الثاثني، التي تقام 

بني الفرة من 23 اإىل 29 مايو احلايل.
والو�سائط  الأر�سيف  وحدة  رئي�سة  الطنيجي،  مريا  واأ�سارت 
يف اأكادميية ال�سعر، اإىل اأن اأن�سطة الأكادميية ت�سمل تواقيع 
كتب واإ���س��دارات عرب من�سة التواقيع يف املعر�س وذل��ك يوم 
ال�سعر  “اأعام  ك��ت��اب  وم��ن��ه��ا  م��اي��و،   27 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س 
اأج��زاء ملوؤلفه الدكتور را�سد املزروعي الذي  ال�سعبي” ثاثة 
يوقع كتابه يف متام ال�ساعة الواحدة م�ساء، وكتاب “خمت�سر 
الثانية  ال�ساعة  متام  يف  الكندي  علي  تاريخ الظفرة” ملوؤلفه 

متام  يف  امل��زروع��ي  �سليمة  للكاتبة  و”ال�ساديات”  م�����س��اء، 
التي  الكتب  من  اآخ��ر  عدد  جانب  اإىل  م�ساء،  الثالثة  ال�ساعة 
احتاد  منها  واأدب��ي��ة  ثقافية  موؤ�س�سات  م��ع  بالتعاون  ���س��درت 
كتاب واأدباء الإمارات، الذي �سي�سهد جناحه توقيع املجموعة 
اأكادميية  اإ���س��دارات  م��ن  التعيني” وه��ي  على  “ل  ال�سعرية 

ال�سعر للموؤلف حممد عبدالرحيم العمادي. 
العناوين  كما �ستعر�س الأكادميية يف جناحها جمموعة من 
الإمارات/  دول��ة  يف  الغاف  “معجم  منها:  م��وؤخ��را،  ال�سادرة 
العلمية  “املو�سوعة  العميمي،  �سلطان  ملوؤلفه  ثانية”  طبعة 
الدكتور  ملوؤلفها   ،13_8 م��ن  الأج����زاء  النبطي”  لل�سعر 
غ�سان احل�سن، “الأغنية الإماراتية ن�ساأتها وتطورها مرحلة 
ال�سيباين،  موؤيد  ملوؤلفه  الثاين”  اجل��زء  التاأ�سي�س/  بعد  ما 
الإمارات”  يف  الن�سائية  الذاكرة  مرويات  من  �سعبية  “اأبيات 
بن  �سيف  لل�ساعر  �سليمان  اب��ن  “ديوان  الها�سمي،  لفاطمة 

حمد ال�سام�سي” و”ديوان الع�سري لل�ساعر را�سد بن غامن 
ال�سام�سي  حمد  بن  �سيف  وحتقيق  واإع���داد  الع�سري” جمع 
للم�سطلحات  مو�سوعي  “معجم  الرئي�سي،  عبداهلل  وحميد 
الأنروبولوجية-املجلد الثاين” للدكتور عبدامللك مرتا�س، 
ال�سعر  “ترجمة  ف�سل،  �ساح  للدكتور  الن�س”  “�سفرات 
من  وغ��ريه��ا  طينة،  نيفني  للدكتورة  احلديث”  الع�سر  يف 

العناوين ال�سعرية والأدبية. 
على  ال��ع��ام  امل�����س��رف  امل�سعبي،  ع��ب��داهلل  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
الأكادميية  اإن  الكتاب،  معر�س  يف  ال�سعر  اأكادميية  م�ساركة 
الفعاليات  خمتلف  يف  حا�سرة  تكون  اأن  على  دائ��م��ا  حتر�س 
دولة  يف  الثقافية  املوؤ�س�سات  تنظمها  التي  والأدبية  الثقافية 
واملوؤلفات  الكتب  اإ�سهاماتها من  للقارئ  واأن تقدم  الإم��ارات، 
ال�سعبي.  والأدب  ال�سعر  تاريخ  من  كثرية  ملراحل  توثق  التي 
الهتمام  دف���ع عجلة  اأ���س��ه��م��ت يف  امل��وؤل��ف��ات  ت��ل��ك  اأن  م��وؤك��دا 

ووازنة  اأ�سماء كبرية  ال�سوء على  وت�سليط  ال�سعبي  باملوروث 
واأ�ساف  العربية.  وكذلك  واخلليجية  الإماراتية  ال�ساحة  يف 
امل�سعبي” نحن يف الأكادميية جند اأن اإقامة معر�س اأبوظبي 
يعد  وال���ذي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  للكتاب  ال���دويل 
لعر�س  فر�سة  ال��ع��امل،  يف  الكتب  معار�س  اأب���رز  م��ن  واح���داً 
املعر�س  قبل جمهور  عليها من  والط���اع  الإ���س��دارات  تلك 
امل��ع��ر���س الذين  ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى  وامل��ه��ت��م��ني. ون�����س��ك��ر جميع 
جميع  وجن���اح  اإق��ام��ت��ه  �سبيل  يف  ي�ستطيعون  م��ا  ك��ل  يبذلون 
فعالياته وبراجمه«. ي�سار اإىل اأن الأكادميية ت�سارك باملعر�س 

G0510 : عرب جناح خا�س رقم
فكرة  املعر�س  اأي���ام  خ��ال  جناحها  يف  الأك��ادمي��ي��ة  و�ستقدم   
يف  بالت�سجيل  للمهتمني  ال��درا���س��ي��ة  ب��راجم��ه��ا  ع��ن  ���س��ام��ل��ة 
الدرا�سة الكادميية للدورة القادمة التي تبداأ يف الرابع من 

اأكتوبر املقبل.

�شمن فعاليات اأبوظبي الدويل للكتاب 2021

اإ�سدارات جديدة واأن�سطة متنوعة لأكادميية ال�سعر 

•• اأبوظبي- الفجر:

�شمن فعاليات مهرجان اأبوظبي يف دورته الثامنة ع�شرة 2021، حتت �شعار »امل�شتقبل يبداأ الآن«،  وبرعاية ال�شريك الرئي�شي 
جمموعة  تقدم  للكتاب،  الدويل  اأبوظبي  معر�ص  يف  م�شاركتها  اإطار  ويف  “مبادلة”،   لال�شتثمار  مبادلة  �شركة  للمهرجان 
اأبوظبي للثقافة والفنون الدورة ال�شاد�شة من مبادرتها “رواق الأدب والكتاب”، �شعيًا منها لإثراء الروؤية الثقافية لالإمارات 
والحتفاء بالإبداع الأدبي العربي ودعم املوؤلفني والكّتاب و�شناعة الن�شر والِكتاب، عرب �شراكتها ال�شرتاتيجية مع احتاد 

كّتاب واأدباء الإمارات بالتعاون مع دور الن�شر الإماراتية دار نبطي للن�شر ودار هماليل للطباعة والن�شر.
وقالت �شعادة هدى اإبراهيم اخلمي�ص، موؤ�ش�ص جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون، املوؤ�ش�ص واملدير الفني ملهرجان اأبوظبي: 
“ن�شعى من خالل مبادرة رواق الأدب والكتاب اإىل حتفيز الإبداع الأدبي والإنتاج الفكري واملعريف الإماراتي ودعم املوؤلفني 

ال�شباب و�شناعة الن�شر والحتفاء بالإرث الثقايف«.
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ل يجروؤ الكل على القرتاب من الكوميديا

اأجنو ريحان: اجتهُت 
نحو التلفزيون ب�سبب 

توقف امل�سرح

• ت�ساركني يف م�سل�سل )زوج حتت الإقامة 
اأن حالك كحال غالبية  اجلربية(، ويبدو 
التلفزيون،  نحو  اجت��ه��وا  امل�����س��رح  ممثلي 
فهل اأجربكم توقف امل�سرح على الجتاه 

نحو ال�سا�سة ال�سغرية؟
ب�سبب  التلفزيون  - طبعاً. اجتهُت نحو 
الأول،  �سغفي  ه��و  ال��ذي  امل�سرح  توقف 
خ�������س���و����س���اً م����ع ي���ح���ي���ى ج����اب����ر، بعد 
)ج��ول��ي��ا( و)جم����درة ح��م��را( وجائزة 

اأف�سل ممثلة م�سرحية يف لبنان.
امل�����س��رح ه���و م��ل��ع��ب��ي، لأن���ن���ي اأق����ول 

الن�س الذي اأريده.
م����ث����ًا، يف م�����س��رح��ي��ة )جم�����درة 
ح��م��را( ت��ع��اون��ُت يف ال��ك��ت��اب��ة مع 
يحيى جابر وا�ستغرقنا يف كتابة 
الن�س 8 اأ�سهر، وكل حرف فيه 
وغ�سباً  وج��ه��داً  حباً  اأعطيته 

وجزءاً مني.
امل�سرح،  على  اأق��دم��ه  وعندما 

اأمّثل بكل جوارحي.
اأنا ممّثلة م�سرح اأوًل، وحالياً 
لأنني  التلفزيون  على  اأرّك����ز 

اأريد اأن اأعي�س.
وامل�سرح  ل��ل��م��ال  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

لل�سغف وال�سينما للعاملية.
نعي�س  اأن��ن��ا  ت��ري��ن  • وه��ل 
ف�����ن�����ي�����اً زم���������ن ال���ت���م���ث���ي���ل 
وخ���������س����و�����س����اً م�����ع وف�����رة 
التي  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����س��ات 
على  ن���ف�������س���ه���ا  ف����ر�����س����ْت 

الدراما؟
اأن��ن��ا نتجه  ���س��ك يف  - ل 
نحو  ف�������اأك�������رث  اأك������������رث 
امل���ن�������س���ات، وال���ن���ا����س يف 
ي�����ع�����ودوا  مل  ب����ي����وت����ه����م 
ي���ل���ح���ق���ون امل���ح���ط���ة، بل 
امل�����س��ل�����س��ل وامل����ن����رب ال����ذي 
يعر�سه، واأعتقد اأن حمطات 
الوقت  مع  �ستتحّول  التلفزيون 
على  ت��ن��زي��ل��ه  مي��ك��ن  ت��ط��ب��ي��ٍق  اإىل 
وهذا  ع���ربه،  ال��ربام��ج  ومتابعة  الهاتف 
اأكرب كممثلني  الأمر �سيوفر لنا م�ساحة 

للعمل.

جمال  يف  نوعية  بقفزة  قمنا  التحديد،  وج��ه  على  كلبنانيني  ونحن 
مهماً  ولي�س  وم�سل�ساتنا،  اأفامنا  يتابعون  العرب  وك��ل  ال��درام��ا، 
اأو خليجيني، بل  اأو �سوريني  �سواء كانت مطّعمة مبمثلني م�سريني 
املهّم هو امل�سل�سل نف�سه، وهل اأََحّبه اجلمهور اأم ل وهل يتابعه وينتظر 

جزءاً ثانياً منه، ب�سرف النظر عن جن�سية املمثلني املُ�ساِركني فيه.
الإقامة  امل�ساركة يف م�سل�سل )زوج حتت  اأكرث ما �سجعك على  • ما 
اأم ه��ن��اك عوامل  ب��ال��درج��ة الأوىل،  ك��وم��ي��دي  اجل���ربي���ة(، ه��ل لأن���ه 

اأخرى؟
- يف اأي عمل، يدّقق املمثل بكل التفا�سيل واملعطيات، كالدور والن�س 

وامليزانية وموقعه فنياً يف هذه املرحلة.
واإذا كان املق�سود الناحية املادية، فاملمثل ل ميكن اأن ي�سارك يف عمل 
غري مقتنع به مهما ك��ان الأج��ر، لأن ه��ذا الأم��ر �سيعوق درب��ه نحو 

م�سل�سات جديدة م�ستقبًا.
عندما اأقبل مب�سل�سل ما، فاإنني اأخطط من خاله للم�سل�سل الذي 
اأق��وم بخطوة  اأن  مِل��ا بعده، ول��ذا ل ميكن  يليه لأن��ه �سيكون ب��اب رزق 
ناق�سة اأو اأن اأقبل بعمل ل�ست مقتنعة به من اأجل َبَدل مادي معنّي، 

بل اأخّطط للخطوات التي تليه.
احلقيقي؟ ملعبك  هي  الكوميديا  اإن  القول  ميكن  • هل 

- بل ملعبي يكون يف العمل املنا�سب. ل �سك يف اأن الكوميديا �سعبة 
اأ�سواطاً  اأن��ن��ا قطعنا  ح��ني  ك��ث��رياً، يف  فيها  ننغم�س  ون��ح��ن مل  ج���داً، 

متقدمة يف الدراما.
يف  ثقافة  توجد  ول  الكوميديا،  م��ن  الق���راب  على  الكل  ي��ج��روؤ  ل 

نظرتنا حول كيفية تنفيذها.
الر�سالة من ورائه،  الن�س مهم ج��داً، م��اذا نقول وكيف نقّدمه وما 
وكيف يتفاعل اجلمهور معه ولي�س ملجّرد اأن ين�سى قليًا ويرّفه عن 

نف�سه.
من  اأحت���ّدث  واأن��ا  القا�سي،  واقعنا  عن  نن�سغل  كي  الفن  نتابع  نحن 

منطلق الأعمال التي قّدمُتها وحتديداً يف امل�سرح.
يتابع م�سرحياتي مع يحيى جابر  َمن  بالفخر عندما يقول  واأ�سعر 

اإننا اأخذنا امل�سرحية معنا اإىل البيت.
الهدف من الكوميديا لي�س اإ�سحاك املُ�ساهد يف حلظة معينة، بل اأن 
ِحك  ترك اأَثراً، واأنا اأحاول اأن اأقول �سيئاً يف كل اأعمايل �سواء كنُت اأُ�سْ
النا�س اأو اأُْبكيهم. لي�س بال�سرورة اأن جند حًا مل�سكلة معينة بل على 

الأقل اأن ن�سيء عليها.
اإىل  ت�سعني  فهل  الكوميديا،  عن  بعيداً  جديدة  باأعمال  • ارتبطِت 
واملُْنِتجني، وكم متلكني من  املُْخِرجني  اأنف  اأدوارك رغم  التنويع يف 

التحدي كي تربهني اأنك ممثلة كل الأدوار؟
- ل اأحت���دى اأح���داً ول اأع��م��ل رغ��م اأن��ف اأح���د، اأن��ا ممثلة واأح���اول اأن 
اأي�ساً،  به بفرح وب�سدق  اأق��وم  الذي  ال��دور  اأوؤدي  واأن  اأمار�س مهنتي 
يتواطاأ معي عند م�ساهدتي  اأجعله  اأن  واأري��د  اأح��رم اجلمهور  واأن��ا 
على ال�سا�سة، مبعنى اأن ي�سّدق اأنني ل�ست اأنا َمن ميّثل بل ال�سخ�سية 

التي األعبها.
ول  كوميدياً،  اأو  درام��ي��اً  ك��ان  �سواء  يعجبني  ال��ذي  بالعمل  اأقبل  اأن��ا 

نف�سه  ال��ن�����س  يهمني  م��ا  ب��ق��در  ال��ن�����س،  ن���وع  اأو  ال����دور  ن���وع  يهمني 
والإ�سافة التي ميكن اأن اأقّدمها له.

الزمن  اأن  ترين  هل  الأوىل،  البطولة  اأدوار  عند  بعيدة  • كممثلة 
مي��ك��ن اأن ي��ن�����س��ف��ك، وم���ا راأي�����ك ب��اخ��ت��ي��ار امل��م��ث��ات ا���س��ت��ن��اداً لعدد 

املتابعني عرب )ال�سو�سيال ميديا(؟
اأك��رث، �سواء كان دور  األعب  ال��ذي يجعلني  اأطمح للدور  اأع��رف.  - ل 
بطولة اأم ل. اأحب الدور الذي تكون م�ساحته كبرية كي اأمتكن من 
اأو كي اأمتكن  اإي�سال ال�سخ�سية التي تكون مكتوبة بطريقة جميلة 
اأين اأتت وما عاقتها بالآَخرين،  اأن اأ�سيف تاريخاً لها، اأي ِمن  من 
وكلنا  واملمثلني،  املُْخِرج  مع  لل�سخ�سية  للتح�سري  الوقت  اأملك  واأن 

نطمح لهذا الأمر.
للجميع،  مفتوح  املجال  اإن  فاأقول  املُْنِتجون،  يختار  ملَن  بالن�سبة  اأما 
اأو  للممثلة  البطولة  اأدوار  يوؤّمن  ال��ذي  هو  املتابعني  ع��دد  ك��ان  واإذا 
العك�س، فا �سك اأنها لعبة موجودة لها اإيجابياتها و�سلبياتها، ولكن 

الأكيد اأن هذا ال�سخ�س حمبوب ومقبول عند اجلمهور.
واأخريات  اأزح��ن جانباً،  اأن  لبثن  بالقوة، وما  ُفر�سن  هناك ممثات 

يعرفن جيداً اإىل اأين يردن الو�سول.
بالن�سبة للُمْنِتجني، نحن جمرد اأرقام جتارية، توؤّمن لهم املال، وق�سم 

من مهنتنا يف مكان ما هو جتاري.
من  كبري  ع��دد  اأم���ام  وال��ف��ر���س  الأب����واب  �ستفتح  الرقمية  املن�سات 
املمثلني، واجلمهور هو الذي يقّرر عندما يتابع الأعمال ويعطي كل 

ممثل الر�سيد الذي ي�ستحقه.
البطولة؟ اأدوار  تهمك  ل  اأنه  • يبدو 

- بل يهّمني الدور الذي اأقتنع به، واأن اأ�سعر باأنني را�سية عنه عندما 
يف  �سادقني  نكون  اأن  ويجب  اإح�سا�س،  الفن  اأن  خ�سو�ساً  اأ���س��اه��ده، 

الكاراكتري الذي منَثله.
الوقت  يتوافر  واأن  البطولة،  اأدوار  من  اأك��رث  ال��دور  م�ساحة  تهّمني 
التي  ال�سخ�سيات  م��ن  واأ�ستوحي  الكاراكتري  على  اأط��ل��ع  ك��ي  ال��ك��ايف 
اأعرفها اأو من اأعمال �ساهدُتها، كي اأمتكن من تقدمي كاراكتري خا�س 

بي ويقول النا�س اإنه ي�سبهني عندما ي�ساهدونه.
اأحياناً ل تتاح الفر�سة ب�سبب �سيق  اأ�ستمتع بعملي، لكن  اأن  يهمني 
اأو  الت�سوير،  م��ن  ق�سري  وق��ت  قبل  الن�س  َت�َسلُّم  ب�سبب  اأو  ال��وق��ت، 
ب�سبب الإنتاج اأو توقيت العر�س يف رم�سان اأو خارجه، وتاريخ انتهاء 

الت�سوير.
من املهم جداً،

 اجللو�س مع املمثلني والتعرف على موقع الت�سوير قبل البدء به.
هناك عنا�سر كثرية ت�ساهم يف تاأدية الدور ب�سدق يف حال توافرها.

التي قّدمُتها خال  الأعمال  المتياز مل يكن متوافراً يف كل  وه��ذا 
الفنانون  هم  وقائل  عندي،  ما  اأف�سل  اأق��ّدم  كي  الفنية،  م�سريتي 
الذين ير�سون عن اأدوارهم لأنهم عندما ي�ساهدون اأعمالهم، يقولون 
يف  عامات  توجد  ل  خمتلفة.  بطريقة  تقدميها  بالإمكان  كان  اإن��ه 
الفن، بل الفن هو قدرة املمثل على التاأثري باملُ�ساهد وهل �سّدقه اأم 

ل.

مع  لقائه  فى  عبداجلليل،  عمرو  الفنان  وك�سف 
الإعامية ق�سواء اخلاىل، بربنامج "امل�ساء مع 
ق�سواء"، املذاع على ف�سائية ten، عن رغبته يف 
اعتزال الفن والبعد عن الأ�سواء متاما، قائا: 
"بفكر كل فرة والتانية اإنى اعتزل الفن.. واأ�سعر 
بحالة من امللل من كرث الدو�سة ووجع الدماغ.. 

وكل تفكريى خال تلك الفرة هو كيف اأعي�س 
يف هدوء وا�ستقرار"، متابعا اأنه يتمنى املوت وهو 
اإن�سان مت�سالح مع نف�سه يف هذا الأمر ول يخاف 

من املوت، ح�سب قوله.
رغم  اأن��ه  اإىل  اجلليل،  عبد  عمرو  الفنان  واأ���س��ار 
تلك ال�سهرة التي حققها، فهو يعي�س حياة �سعيدة 

الر�سا  نتيجة ح��ال��ة  ذل��ك  "كل  ق��ائ��ا:  وه��ادئ��ة، 
باهلل وعدم اجلرى خلف جني الأم��وال، واحلمد 
ب�سغل�س  وم��ا  ال��ب��ال  وم��رت��اح  مب�سوط  عاي�س  هلل 

بايل بالفلو�س لأن متاأكد اإن رزقي على ربنا".
يقدمه  اأن كل عمل  واأو���س��ح عمرو عبد اجلليل، 
ياأخذ منه جهد كبري وتفكري، يف حني اأن العمل ل 
ي�سيف له اإل ال�سخ�سية اجلديدة التى يقدمها، 
مبينا اأن اأكرث الأعمال التي ا�ستفاد منها هو فيلم 
�سكل  يف  للجمهور  قدمه  مي�سرة" والذي  "حني 
�سيقدم  اأن��ه  يت�سور  اأح��د  يكن  لأن��ه مل  كوميديا، 
عمل ك��وم��ي��دي يف ي��وم م��ن الأي���ام.واأ����س���اف عبد 
يجد  ولكنه مل  كثريا،  امل�سرح  اأن��ه يحب  اجلليل، 
الأعمال  رغم كرثة  يقدمه  الذي  املنا�سب  العمل 
التي عر�ست عليه م�سبقا، مو�سحا اأنه ل يوجد 
ولكن  �سغري،  دور  اأو  كبري  دور  با�سم  يعرف  م��ا 
يوجد دور مميز يثبت الفنان فيه نف�سه، وكذلك 
دور غ��ري مم��ي��ز، كا�سفا ع��ن م��ف��اج��اأة يف جتهيزه 
لاأعمال الفنية التي �سيقدمها، قائا: "مل اأذاكر 
اأعمال  واأجهز لاأعمال، وبعد كل ما قدمته من 
فنية اأ�سبحت لدي اخلربة الكافية لتقدمي العمل 
بدون مذاكرة.. وكل اللي بعمله بقعد مع املخرج 
يعرفني تفا�سيل الدور واأنا انطلق واأ�ستغل على 
طول بدون مذاكرة اأو جتهيز".واأ�سار اإىل اأنه قدم 
يف املو�سم الدرامي الرم�ساين املن�سرم 3 اأعمال 
خاف  على  ال�سرير  ب�سخ�سية  فيها  ظهر  فنية، 
روؤية  ه���ذه  ول��ك��ن  والب�سيطة  ال��ط��ي��ب��ة  حقيقته 

املخرجني الذين و�سعوه يف تلك الأعمال.

اأو���س��ك امل��خ��رج ع��م��رو ���س��اح ع��ل��ى الن��ت��ه��اء من 
بعنوان  اأف��ام��ه  لأح���دث  النهائية  التح�سريات 
عبد  اأ�سرف  النجم  جنبى" بطولة  على  "زومبى 
الباقى وجنوم م�سرح م�سر؛ على ربيع وحمدى 
لت�سويره  ا���س��ت��ع��دادا  عفيفى،  وك���رمي  امل��ريغ��ن��ى 

ال�سهر املقبل.
انتهى اأمني جمال ووليد اأبو املجد موؤلفا العمل؛ 
"الزومبى"  ملو�سوع  ويتعر�س  الفيلم  كتابة  من 
الذى تناولته العديد من الأفام العاملية، ولكن 
جديد  مو�سوع  وه��و  كوميدى،  ب�سكل  امل��رة  تلك 

على ال�سينما امل�سرية ومل يقدم من قبل.
يذكر اأن النجم اأ�سرف عبد الباقي افتتح عرو�س 
كلها  "م�سرحية  م�سرحيتى  من  اجلديد  املو�سم 
عيد  اأي����ام  اأول   ، مباركة"  و"�سباحية   ، غلط" 
اأي��ام اخلمي�س  العرو�س  وت�ستمر  املا�سى،  الفطر 

واجلمعة وال�سبت من كل اأ�سبوع.
ويقدم عبد الباقي على خ�سبة م�سرح الريحاين 
بو�سط البلد، م�سرحية كلها غلط، فيما يقدم على 
مباركة"  "�سباحية  م�سرحية  اأو���س  واأو���س  ربيع 
على خ�سبة م�سرح جراند نايل تاور بجاردن �ستي، 
ال�ساعة  من  "ماتنيه"  امل�سرحيتني  تقدمي  ويتم 
اإلتزاما بقرارات الإغاق  6 حتى 9 م�ساء، وذلك 
املبكر.ويعر�س للمخرج عمرو �ساح حاليا فيلم 
"ديدو" فى دور العر�س ال�سينمائية، من بطولة 
ك����رمي ف��ه��م��ي، وب��ي��وم��ى ف������وؤاد، واأح���م���د فتحي، 
وحمدى املريغني، وحممد ثروت، وهدى املفتى 
ومنهم  ال�سرف  وغريهم وجمموعة من �سيوف 
�سيناريو   ، و�سيكو  م��اج��د  وه�����س��ام  فهمى  اأح��م��د 
وح���وار ك��رمي فهمى، وت���دور الأح����داث ف��ى اإطار 

كوميدى ومغامرة حول فكرة عقلة الأ�سبع.

اأعمال  خالل  من  الدراما،  جمال  اإىل  قوية  لعودٍة  تخّطط  ولكنها  لبنان،  يف  الكوميديا  ممثالت  اأهّم  اإحدى  هي 
�شينمائية وتلفزيونية عدة، با�شرت بت�شوير بع�شها وانتهت من ت�شوير بع�شها الآخر.

اأجنو ريحان، ل تهمها اأدوار البطولة، بقدر ما تهّمها م�شاحة الدور واإعطاوؤها الوقت الكايف للتح�شري لل�شخ�شية 
التي تلعبها، وتوؤكد اأن غالبية املمثلني ل ير�شون عن اأعمالهم، لأنهم عندما ي�شاهدونها يقولون اإنهم ميكن اأن 

يوؤدوها ب�شكل خمتلف.

عمرو عبد اجلليل: اأ�سعر بحالة 
من امللل واأفكر يف العتزال

اأعرب الفنان عمرو عبد اجلليل، عن ر�شاه مبا قدمه من اأعمال خالل م�شواره الفنى، قائال: "قدمت اأكرث 
من 100 عمل فنى ا�شتطعت بها اأن اأثبت نف�شى، وبعد تلك الرحلة اأ�شبحت اأفكر فى الراحة".

اأ�سرف عبد الباقى ي�سور 
»زومبى على جنبى« ال�سهر املقبل
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ماذا يحدث جل�سمنا اإذا تناولنا 
الزبادي �سباح كل يوم؟

ميت�سنيكوف  اإيليا  اهتمام  بلغاريا  يف  املعمرين  ع��دد  ازدي��اد  ظاهرة  اأث��ارت 
القرن  ب��داي��ة  يف  وال��ط��ب  الف�سيولوجيا  جم���ال  يف  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  احل��ائ��ز 

الع�سرين، وحاول ربطها بتناول الزبادي.
وك����ان ال��ع��امل ال��ب��ل��غ��اري ���س��ت��ام��ني غ���ري���غ���وروف، ق��د در�����س ت��رك��ي��ب اللنب 
بكريا  م��ن  نوعني  ف�سل  م��ن  متكن  املخربية  التجارب  وخ��ال  ال��رائ��ب، 
للحرارة  املحبة  العقدية  وامل��ك��ورات  البلغارية  الع�سيات  املخمر:  احلليب 
 Streptococcusو  Lactobacillus bulgaricus(
علمية  ل��درا���س��ات  ب��داي��ة  الك��ت�����س��اف،  ه��ذا  وك���ان   .)thermophilus

مكر�سة لدرا�سة اللنب الزبادي، ول تزال م�ستمرة حتى الآن.
 Oxford جملة  يف  غوميز-جاليغو  ك��ارل��و���س  التغذية  خبري  وي�سري 
 ،Academy Science Journal Nutrition Reviews
البيولوجية.  الناحية  من  اأهمية  الأطعمة  اأك��رث  اأح��د  هو  الزبادي  اأن  اإىل 
ك��م��ا اأن����ه م�����س��در مم��ت��از ل��ل��ربوت��ي��ن��ات وال���ده���ون وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات واملعادن 

والكربوهيدرات �سهلة اله�سم.
وحتتوي 100 غرام من الزبادي على %10 من حاجة اجل�سم للربوتينات 
كيلو�سعرة   106 وعلى  الكربوهيدرات.  من  و4%  ال��ده��ون،  من  و4% 
حرارية. لذلك ين�سح خرباء التغذية الريا�سيني الذين يعانون من الوزن 

الزائد والن�ساء احلوامل بتناوله.
وتكمن ميزة الزبادي الرائعة، يف احتوائه على بكترييا حية- الربوبيوتيك 
الذي يح�سن ميكروبيوم الأمعاء. ولهذه اخلا�سية اأهمية كبرية يف الوقت 
احلا�سر، حيث ي�ستهلك الإن�سان كمية كبرية من الدهون واملواد الغذائية 
ال��ظ��روف يعترب  ه��ذه  ال��زب��ادي يف  ف��اإن  واملعاجلة كيميائيا. لذلك  امل��ك��ررة 

اأف�سل مادة غذائية ل�ستعادة وحت�سني ميكروبيوم الأمعاء.
وبيتا   ،A ال��ده��ون-  يف  للذوبان  قابلة  فيتامينات  على  ال��زب��ادي  ويحتوي 
 ،B1 امل��اء -  ل��ل��ذوب��ان يف  ، وك��ذل��ك فيتامينات قابلة   K و   E و  ك��اروت��ني، 
الكال�سيوم  وم��ع��ادن   .  B12 و   B9  ،B6  ،B5  ،B4  ،B3 )PP( ،B2
واملغني�سيوم وال�سوديوم والبوتا�سيوم والزنك واملنغنيز وال�سيلينيوم ون�سبة 

عالية من الفو�سفور.
العظام  ه�سا�سة  من  يحمي  ي��وم  كل  �سباح  ال��زب��ادي  تناول  اأن  يعني  وه��ذا 
 ،D وفيتامني  الكال�سيوم  من  متناغم  مزيج  على  احتوائه  بف�سل  وذل��ك 
الذي يدعم امت�سا�س الكال�سيوم. كما اأن احتواء الزبادي على ن�سبة عالية 
من البوتا�سيوم واملغني�سيوم يقوي تطبيع م�ستوى �سغط الدم، وفيتامني 
الغذائي،  التمثيل  عملية  يف  اإيجابيا  ت��وؤث��ر   В فيتامينات  وجمموعة   А

للح�سول على الطاقة الازمة وحت�سني ن�ساط الدماغ.
وتقوم البكترييا احلية املوجودة يف الزبادي بالتخل�س من م�سكات اجلهاز 
اله�سمي، حيث ميّكن تناوله يوميا من التخل�س من الإم�ساك والإ�سهال 
البكترييا يف  التخل�س م��ن م��ت��ازم��ة من��و  وال��غ��ازات والن��ت��ف��اخ. وك��ذل��ك 

الأمعاء الدقيقة ب�سبب ا�سطراب عمل اجلهاز اله�سمي.
ويوؤثر حت�سن عمل الأمعاء ب�سورة اإيجابية مبا�سرة يف حالة اجللد والب�سرة 

ومنظومة املناعة واملزاج ومقاومة الإجهاد.

اأفالطون؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- ال�سخ�س عري�س الكتفني.

العربي؟ الأدب  يف  الر�شائل  اأ�شلوب  اأن�شاأ  من  اأول  • من 
-عبد احلميد الكاتب.

الأثايف؟ ثالثة  بكلمة  العرب  ق�شدت  • ماذا 
-احلجر الأكرب من احلجارة التي يو�سع عليها القدر.

الربده؟ ق�شيدة  �شاحب  • من 
-كعب بن زهري.

• يف القرن ال�سابع ع�سر كان العلماء ي�سمون فا�سفة الطبيعة.
• درجة حرارة الربق قد تت�سبب يف موت الإن�سان لأنها قد ت�سل اإىل 30000 درجة مئوية، وبالفعل هي 

ت�سبب يف موت الكثري من النا�س حول العامل كل عام.
• يحتوي كوكب املريخ على غبار اأك�سيد احلديد، ولهذا فاإن ذلك الكوكب يظهر لنا باللون الأحمر.

• مر�س العمى اللوين هو مر�س ي�سيب الرجال اأكرث من الن�ساء، لأن رجل من بني ع�سرين رجل ي�ساب 
بهذا املر�س، ولكن امراأة واحدة ما بني مائتي امراأة ت�ساب به.

الكثري من �سفات كوكب  ي�سبه يف �سفاته  ت��دور من حوله، وهو  اأقمار  اأي  • كوكب عطارد ل يوجد حوله 
الأر�س.

ثانية.  30 بلغ  العامل  يف  م�سرحية  وقت  • اأق�سر 
الذهب. مباء  تكتب  كانت  و  اجلاهلي  ال�سعر  يف  القدمية  الق�سائد  اأو  املعلقات  هي  • املذهبات 

الرنان. الأ�سفر  ا�سم  الذهب  على  يطلقون  كانوا  قدمياً  • العرب 
. بالقرياط  املا�س  و  باجلرام  يوزن  • الذهب 

الذهب. تراب  هو  الترب  اأن  و  الزبرجد  هو  ثان  اأ�سم  له  • الزمرد 
الواحدة. الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  • الذبابة 

وحدها. لها  املتوافر  املاء  لي�سبح  لها  املجاورة  النباتات  به  تقتل  �سماً  تفرز  النباتات  • بع�س 
مر. كيلو  ن�سف  بعد  على  الإن�سان  رائحة  ي�سم  • الفيل 

املر�س. ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  • الن�سور 
. الذبابة  الع�سفور  هو  العامل  يف  ع�سفور  • اأ�سغر 

الفالح الفقري
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ال�شبانخ

اأن  اأثبتت  ال��درا���س��ات  اأن  الأم��ري��ك��ي،   readers digest موقع  اأو���س��ح 
الوقاية  الفوائد يف  كثري من  لها  التي  الورقية  ال�سبانخ من اخل�سراوات 
تقلل  اأنها  ثبت  التي  اخل�����س��راوات  من  واح��دة  وتعد  ال�سكري،  مر�س  من 
ال�سكر  م�ستوى  وت�ساعد على خف�س  ال�سكري  الإ�سابة مبر�س  من خطر 

يف الدم.
اأكرث من وجبة واحدة  ي�ستهلكون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  الدرا�سات  واأك��دت 
من ال�سبانخ يوميا، وغريها من اخل�سراوات الورقية، ت�ساعد على خف�س 
الذين  بالأ�سخا�س  مقارنة   ،14% بن�سبة  ال�سكر  مبر�س  الإ�سابة  خطر 

تناولوا اأقل من ن�سف طبق يف اليوم.
كاملاغن�سيوم  امل���ع���ادن  م���ن  " وال��ع��دي��د   k " ب��ف��ي��ت��ام��ني  غ��ن��ي��ة  وال�����س��ب��ان��خ 
وال���ف���ولت وال��ف��و���س��ف��ور وال��ب��وت��ا���س��ي��وم وال���زن���ك، ك��م��ا اأن��ه��ا م�����س��در جيد 
للربوتني وزياك�سانثني املواد الكيميائية النباتية، وجمموعة من مركبات 
الفافونويد، وعلى الرغم من اأن ال�سبانخ م�سدر غني بالكال�سيوم، اإل اأن 
احتواءها على حم�س الأك�ساليك مينع امت�سا�س اجل�سم للكال�سيوم، ولكن 
من املمكن اأن تغلي ال�سبانخ ملدة دقيقة واحدة للحد من مادة الأك�ساليك 

وا�ستفادة اجل�سم بالكال�سيوم.

ال�سغرية  داره  الدنيا غري  كان هناك فاحا فقريا يق�سي يومه يعمل وم�ساءه يحلم مل يكن ميلك يف هذه 
ودجاجة تبي�س جمع بي�سها يف �سلة �سغرية وو�سعها يف فرا�سه حتى لي�سل اليها الفار .

ويف احد اليام وبعد اأن تناول ع�ساءه جل�س على فرا�سه ينظر للدجاجة التي تتحرك امامه يف الغرفة فقال: 
لقد جمعت لها الن ع�سر بي�سات وعندما ي�سبحن 21 �ساجعلها ترقد عليه فيفق�س البي�س 21 كتكوتا اتركها 
فتكرب  اكرث  كتاكيت  فيفق�س  الخ��ر  ن�سفه  على  ترقد  واجعلها  ن�سفه  يف  اتاجر  كثريا  بي�سا  ت�سع  ثم  لتكرب 
ويزيد الدجاج وي�سبح عندي الكثري وابيع منها وا�سري عنزة وخروفا يتوالدا.. ورمبا ا�سريت بعد ذلك بقرة 
�سغرية لتلد يل ثورا ويكون الدجاج قد ا�سبح ع�سرات وع�سرات ويكون هناك عدة خراف وعنزات وقتها اذهب 
اىل الوايل واخطب ابنته لت�سبح زوجة يل ثم تلد يل ولدا ي�سبح هو ذراعي المين اربيه كما ا�ساء واتعارك معه 
لجعله رجا وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ا�سرخ عليها وا�سربها وارف�سها هكذا بقدمي واقول لها اذهبي 
يا ابنة التي�س، ثم رف�س برجله رف�سة قوية اطاح بها �سلة البي�س من الفرا�س فانك�سر كل البي�س وذهبت كل 
احامه، وهذه اول كارثة، اما الكارثة الخرى فان الوايل كان مير بجوار بيت الفاح و�سمع حلمه كله فدخل 
على الفاح كالثور الهائج وام�سك به و�سربه �سربا مربحا ثم قال له: هذا لنك رف�ست ابنتي بقدمك ولنك 

�سبهتني بالتي�س وثالثا لنك جتراأت وتزوجت من ابنتي لعنك اهلل.

املراأة  ج�سم  يف  الف�سيوليوجية  العمليات  بع�س  تبداأ 
بتغريات  يت�سبب  ق��د  م��ا  الأرب���ع���ني،  ���س��ن  يف  بالتغري 
غري متوقعة يف الوزن، لذلك من ال�سروري اتباعهن 

نظاما غذائيا خا�سا يف هذا العمر.
ووفقا للدكتورة يلينا كالني، خبرية التغذية الرو�سية، 
العمر  م��ن  الأرب��ع��ني  الن�ساء مم��ن جت���اوزن  ين�سح  ل 
عملية  تباطوؤ  ب�سبب  قا�سية،  غذائية  حميات  باتباع 
م�ستوى  يف  احلا�سلة  وال��ت��غ��ريات  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 
ال��ه��رم��ون��ات. واإمن����ا ب��ت��ن��اول م����واد غ��ذائ��ي��ة متنوعة 
من  والإكثار  والأ�سماك  اخل�سروات  خا�سة  وب�سورة 

�سرب املاء.

وت�سري اخلبرية، اإىل اأن م�ستوى هرمون ال�سروجني 
يف ج�سم  الن�ساء ينخف�س مع مرور الوقت. لذلك من 
اأج���ل احل��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذا امل�����س��ت��وى وجت��دي��ده عليهن 
الأ�سماك  وك��ذل��ك  وال��رم��ان  وامل�سم�س  التفاح  ت��ن��اول 
والفا�سوليا  ال���دواج���ن  وحل���م  ال��ب��ح��ري��ة  وامل���اأك���ولت 

والبازلء والكرف�س وال�سبانخ والباذجنان.
)ال�سوفان  احل��ب��وب  باإ�سافة  الن�ساء  ك��ال��ني  وتن�سح 
اإىل  وال��ن��خ��ال��ة(  وال�����س��ع��ري  ال��ب��ن��ي  والأرز  واجل������ودار 
الهرمونات  م�ستوى  على  للحفاظ  الغذائي  النظام 
يف اأج�سامهن. كما توؤكد على �سرورة الهتمام بكمية 

ونوعية الطعام.

نظام غذائي خا�ض ملن جتاوزن �سن الأربعني

راق�شان يرتديان مالب�ص �شبايدرمان يوؤديان عر�شا يف مرتو اأنفاق �شانت بطر�شربغ يف رو�شيا. )ا ف ب( 


