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منتجات تنعيم ال�سعر ت�سبب ال�سرطان
حذرت درا�صة طبية حديثة اأجرتها املعاهد الوطنية لل�صحة يف الواليات 
املتحدة، من خطورة املنتجات التي ت�صتخدم يف تنعيم ومتلي�س ال�صعر، 
التي  الدرا�صة  الرحم. وقالت  ب�صرطان  الن�صاء  باإ�صابة  تت�صبب  كونها 
اإن الن�صاء الالتي  ن�صرت نتائجها يف جملة املعهد الوطني لل�صرطان، 
لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث  ال�صعر،  لتنعيم  كيميائية  منتجات  ي�صتخدمن 
ب�صرطان الرحم مقارنة مبن ال ي�صتخدمن هذه املنتجات. ومل يجد 
الباحثون اأي ارتباط بني منتجات ال�صعر االأخرى التي اأبلغت الن�صاء 
االإ�صابة  وخ��ط��ر  والتجعيد،  ال�صعر  �صبغات  مثل  ا�صتخدامها  ع��ن 
متلي�س  اأو  تنعيم  منتجات  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�صار  الرحم.  ب�صرطان 
والبيفينول  ال��ب��اراب��ني  مثل  كيميائية  مركبات  حتتوي  التي  ال�صعر 
ب�صرطان  االإ���ص��اب��ة  خ��ط��ر  زي����ادة  ت�صاهم يف  ق��د  وال��ف��ورم��ال��دي��ه��اي��د، 
الدرا�صة  وت�صمنت  اآي" لالأنباء.  بي  "يو  وكالة  نقلت  وفقما  الرحم، 
بيانات 33497 امراأة اأمريكية، تراوحت اأعمارهن بني 35 و74 عاما، 
وتو�صلت اإىل اأن 1.64 يف املئة فقط من اللواتي مل ي�صتخدمن منتجات 

فرد ال�صعر مطلقا، �صي�صنب ب�صرطان الرحم بحلول �صن ال�صبعني.

درا�سة تك�سف الدور اخلا�ض للدماغ يف عالج املر�ض
ك�صفت درا�صتان منف�صلتان ُن�صرتا يف جملة نيت�صر العلمية باأن مناطق 
العدوى  حماربة  على  وت�صاعد  باملر�س  تتحكم  قد  الدماغ  يف  معينة 
يلعب  الدماغ  ف��اإن  للدرا�صتني،  الطبية  النتائج  ووف��ق  والفريو�صات. 

دورا كبريا يف التحكم باأعرا�س االأمرا�س والتقليل من تبعاتها.
الدماغ  الع�صبية يف  اأن اخلاليا  اإىل  هارفارد  بجامعة  باحثون  واأ�صار 

ت�صاعد على فهم املر�س والتحكم يف اأعرا�صه املتنوعة.
وبهذا ال�صاأن، قال ا�صت�صاري اأمرا�س االأع�صاب، الدكتور ه�صام احلكيم، 
"اإن اجل�صم هو جهاز متكامل ال ن�صتطيع اأن جنزئه الأجزاء خمتلفة، 
وعند املر�س، اجلهاز املناعي يعطي اإ�صارات اإىل الدماغ، حيث يتحكم 
التعامل  ملحاولة  اجل�صم،  مع  كامل  جتان�س  وي�صكل  اجل�صم،  بحرارة 
فاإن  نيت�صر،  جملة  ن�صرتهما  الالتي  الدرا�صتني  ووف��ق  املر�س".  مع 
وا�صتجابته  تن�صق كيفية مقاومة اجل�صم للمر�س  الدماغ  اأجزاء من 
ا�صتمرار  على  حمتملة  اأدل��ة  يعطي  مما  عنه،  تن�صاأ  التي  لالأعرا�س 
وال�صيق  كالتعب  م��زم��ن��ة  م�صكالت  م��ن  االأ���ص��خ��ا���س  بع�س  م��ع��ان��اة 
الدماغية،  الع�صبية  اخل��الي��ا  بع�س  ال��ب��اح��ث��ون،  وق���ال  واالإره������اق. 
م�����ص��وؤول��ة ع��ن م��ق��اوم��ة اجل�صم وحت��ف��ي��زه جت��اه االأم���را����س املختلفة 
وم�صببات  باالإنفلونزا  يتعلق  فيما  وحتديدا  والعدوى  والفريو�صات 

االأمرا�س االأخرى املهددة لل�صحة.

مقرتح برملاين للت�سدي لظاهرة هدر الطعام
يعد هدر الطعام من امل�صكالت ذات التبعات ال�صلبية على املناخ، هذا 

اإىل جانب م�صاهمتها ب�صكل كبري يف انت�صار ظاهرة اجلوع.
وب��ح�����ص��ب ب��رن��ام��ج االأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي ف���اإن ق��راب��ة ث��ل��ث ال���غ���ذاء املنتج 
مالية  بخ�صارة  يت�صبب  ما  فقده،  اأو  يتم هدره  الب�صري  لال�صتهالك 
تقدر بحوايل تريليون دوالر اأمريكي �صنويا، وبالتايل و�صع الربنامج 
هدفا ن�صب عينيه، يتمثل بتقليل هدر الغذاء اإىل الن�صف بحلول عام 
2030. ويف م�صر قدم ع�صو جمل�س النواب اأمين حم�صب اقرتاحا 
الإطالق  يهدف  ال��ن��واب،  جمل�س  رئي�س  جبايل  حنفي  امل�صت�صار  اإىل 
تقليل  بغر�س  امل�صريني،  لدى  اال�صتهالكية  الثقافة  لتغيري  مبادرة 
الغذاء من  ا�صتهالك  باأهمية تر�صيد  املواطنني  هدر الطعام وتوعية 
التاأكيد  مع  لها فقط،  احتياج  هناك  يكون  التي  الكمية  خالل طهى 
على مراعاة اأبعاد اال�صتدامة يف جميع مراحل اإنتاج الغذاء و�صوال اإىل 
التكنولوجيا  جمال  يف  النا�صئة  ال�صركات  دعم  عن  ف�صال  امل�صتهلك، 
ملوقع  حديث  يف  حم�صب  واأو���ص��ح  الطعام.  ه��در  ومعاجلة  الغذائية، 
اأن اأحد م�صببات  اأثبتت  "�صكاي نيوز عربية" اأن االأبحاث والدرا�صات 
التي  ال��غ��ذاء،  بواقي  اأو  الطعام  نفايات  هي  الكوكب  على  االنبعاثات 
امليثان عند حرقها،  القمامة، والتي تنتج غاز  التخل�س منها يف  يتم 
االحتبا�س  ظاهرة  لزيادة  امل�صببة  الدفينة  ال��غ��ازات  �صمن  وامل�صنف 
مليون طن   931 قرابة  عنه  ينتج  العامل  اأن  اإىل  م�صريا  احل���راري، 
من نفايات الطعام �صنويا، منها 569 طنا تخرج من املنازل، وقرابة 
244 مليون طن من املطاعم، واأن مقدار الهدر من الطعام يف العامل 

العربي جتاوز ال�40 مليون طن، منها 9 ماليني طن يف م�صر.
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رم�سان 2023.. ح�سور 
بارز لـ الدراما ال�سعيدية

تدور  التي  االأع��م��ال  م��ن  "د�صمة"  وجبة  امل�صرية  ال��درام��ا  ع�صاق  ينتظر 
 ،2023 اأحداثها عن ال�صعيد، ُتعر�س باملو�صم الدرامي املرتقب رم�صان 
املناف�صة  غ��م��ار  خل��و���س  ا�صتعدادهم  ع��ن  النجوم  م��ن  ع��دد  ك�صف  اأن  بعد 

ال�صعيدية. الدراما  �صياق  "ال�صعبة" يف 
وعادة ما تكون امل�صاركة يف "دراما ال�صعيد" اختبار �صعب للفنانني، ال �صيما 
اللهجة  من  ب��دءاً  االأع��م��ال،  تلك  تتطلبها  التي  اخلا�صة  ال�صمات  �صوء  يف 

واالأزياء واحلبكة الدرامية وغري ذلك.
ومن بني االأعمال املنتظرة يف دراما رم�صان 2023 والتي تدور اأحداثها 

يف اأجواء �صعيدية:
�صامي. حممد  واإخراج  رم�صان،  حممد  "العمدة" بطولة 

عبد  روؤوف  واإخراج  الرحمن  عبد  نا�صر  تاأليف  روجينا  "�صتهم" بطولة 
العزيز.

"الدراما  يف  ك����رمي  ن��ي��ل��ل��ي  ال��ف��ن��ان��ة  اأع����م����ال  اأول  حني"  ب��ع��د  "ولو 
ال�صعيدية".

مكي. اأحمد  النجم  اأوي" بطولة  "الكبري 
الدراما  اإط���ار  يف  ي���دور  ال��ع��زي��ز،  عبد  ويا�صمني  العو�صي  اأح��م��د  م�صل�صل 
ال�صعيدية. وكان العو�صي قد كتب عرب "في�صبوك: اللي جاي �صعيدي ابن 

�صوهاج، ال�صعيد واالأ�صول واجلدعنة والدم احلامي.
ومع تعدد االأعمال، هل تنجو "الدراما ال�صعيدية" يف رم�صان 2023 من 

ال�صقوط يف فخ التنميط الذي ات�صمت به عديد من االأعمال ال�صابقة؟.

احلوت الأحدب ي�سدم 
قارب �سيد

االأ�صماك  "عادية" ل�صيد  رحلة  حتولت 
نادر،  ح��دث  اإىل  واب��ن��ه،  اأب  فيها  ت�صارك 
ع��ن��دم��ا ف��وج��ئ االث���ن���ان ب��ح��وت اأح����دب 
�صخم بدا وكاأنه يطري فوق املاء، قبل اأن 

ي�صطدم بقاربهما.
وال��ده على منت  بيلر برفقة  وك��ان زاك 
ق��ارب��ه��م��ا، ق���رب ���ص��اح��ل ن��ي��وج��ري���ص��ي يف 
اأ�صماك  ب��داأت  عندما  املتحدة،  ال��والي��ات 
�صغرية تتطاير يف الهواء، قبل اأن يظهر 
احلوت االأحدب هائل احلجم، ل�"يطري" 
هو االآخ��ر. وقفز احلوت يف الهواء، قبل 
االأب  ذه��ول  و�صط  ب��ال��ق��ارب،  يرتطم  اأن 

وابنه اأمام هذا امل�صهد املهيب.
ون�صر بيلر مقطع الفيديو على �صفحته 
يف تطبيق اإن�صتغرام، معلقا عليه بالقول: 
"لقطات ملحمية حلوت!. �صرب جانب 
االأحدب  احل���وت  على  واأُط��ل��ق  قاربنا". 
التي  الكبرية  للحدبة  اال�صم، نظرا  هذا 
تت�صكل على ج�صده عندما يقّو�س ظهره 

للغو�س يف املحيط.
االأحدب  احل��وت  ط��ول  ي�صل  اأن  وميكن 
اإىل 18 مرتا، ووزن 40 طنا، اأما طول 
ي�صل  ف��ي��م��ا  اأم���ت���ار،   5 فيبلغ  ال��زع��ان��ف 

عر�س ذيله اإىل 5.5 مرتا.

 مر�ض كرون: ماذا ناأكل وما الذي 
يجب جتنبه لإدارة الأعرا�ض؟ �ص 23

الباردة  ال�صنة  ف�����ص��ول  ب��ال��زك��ام يف  امل��وظ��ف  ُي�����ص��اب  ح��ني 
ال��ن��ا���س يف مكان  ك��ل  اإ���ص��اب��ة  يت�صبب يف  وق��د  ي�صعل  ف��اإن��ه 
املبا�صر  ال��ت��وا���ص��ل  ب��ال��زك��ام. وي��ح��ذر اخل���رباء م��ن  العمل 
ذلك  بتفادي  وين�صحون  العمل،  يف  وزمالئه  امل�صاب  بني 
من خالل العمل البيتي. ولكن توجد اأعمال ووظائف ال 
ميكن للموظف اأو العامل فيها اإال الذهاب اإىل بيته، مثل 
البقاء  مثال  للنادل  االأف�صل  فمن  املطاعم.  يف  العاملني 
يف البيت يف حالة اإ�صابته بالزكام واإال فاإنه قد يت�صبب يف 

عدوى الزبائن وزمالء العمل والكثري من النا�س.
وبح�صب املواقع االإلكرتونية االأملانية: "اإركيلتيت اإنفو" و 
"اأو تي زد" و"بريوف�س �صرتاتيغي". يورد اخلرباء بع�س 
الن�صائح حول كيفية التعامل مع الزكام ونزالت الربد يف 

مكان العمل يف ف�صل ال�صنة الباردة.
يف  اإجن���ازه  املطلوب  بالعمل  فقط  التفكري  ع��دم  ينبغي   -
مكان ال�صغل ولكن ينبغي اأي�صا التفكري يف ال�صحة الذاتية 

ويف �صحة الزمالء.
- ينبغي تخفي�س حرارة جهاز التدفئة: فرغم اأن الربودة 
درجة  اإىل  املدفئة  ت�صغيل  ع��دم  ينبغي  �صديدة  تكون  ق��د 
كبرية، الأن التدفئة املفرطة والزائدة عن الالزم قد تكون 
وبالتي  ال��ه��واء ي�صبح ج��اف��اً  الأن  ن��ظ��راً  ال��زك��ام،  يف �صالح 
الهواء  ال���ط���ريان يف  ع��ل��ى  ق����درة  اأك����رث  اجل��راث��ي��م  ت�صبح 
اأكرب،  وتنف�صها  ا�صتن�صاقها  اح��ت��م��ال  وي�صبح  اجل����واف، 

اأ�صرع وهذا يجعل  ب�صكل  املخاطية جتف  االأغ�صية  اأن  كما 
اإبعاد  على  ق��درة  اأق��ل  املناعية  والرئوية  االأنفية  االأه���داب 

الفريو�صات والتخل�س منها.
الأن  فنظراً  ال��وج��ه:  عن  واإبعادها  االأي���دي  غ�صل  ينبغي   -
ال��ف��ريو���ص��ات وال��ع�����ص��ي��ات اجل��رث��وم��ي��ة تنتقل ع��ن طريق 
غ�صل  دائ���م���اً  فينبغي  اجل�����ص��م  اإىل  ك��ب��ري  ب�صكل  ال��ي��دي��ن 
االأي����دي يف ف��رتة االإ���ص��اب��ة ب��ال��زك��ام، وي��ج��ب اإب��ع��اده��ا عن 
العيون  عن  اليدين  اإبعاد  االأف�صل  وم��ن  الوجه.  منطقة 
والفم واالأنف، كي ال تتمكن الفريو�صات من الدخول عرب 

املجاري املخاطية.
فباإمكان  بالفيتامينات:  الغنية  امل����واد  ت��ن��اول  ينبغي   -
املوظفني اأن يزيدوا من قوتهم املناعية عن طريق تناول 
فواكه  باإح�صار  مثاًل  بالفيتامينات،  غنية  غذائية  م��واد 
اإىل  وال��ربت��ق��ال  ال��ت��ف��اح  مثل  الفيتامينات  على  حمتوية 
بهذه  موظفيه  تزويد  العمل  رب  وباإمكان  ال�صغل،  مكتب 

الفواكه.
بعد  فالتم�صية  ك����اٍف:  ب�صكل  وال��ن��وم  ال��ت��ح��رك  ينبغي   -
ل��ك��ي يتم  املنع�س مهمة  ال��ط��ل��ق  ال��ه��واء  ال��غ��ذاء يف  وج��ب��ة 
ت��ن��دي��ة وت��رط��ي��ب االأغ�����ص��ي��ة امل��خ��اط��ي��ة وب��ال��ت��ايل تقوية 
اجلهاز املناعي. وكذلك فرتات الراحة مهمة جداً كاأهمية 
احلركة، وقد مت اإثبات اأن اجلهاز املناعي يقّوي نف�صه من 

خالل النوم الكايف.

ممتلئة  ت��ك��ون  ال��ت��ي  امل��ك��ت��ب  يف  امل��ن��اط��ق  تطهري  ينبغي   -
بالفريو�صات: فاجلراثيم والفريو�صات التي ت�صبب الزكام 
واأزرار  االأب���واب  مقاب�س  عند  كبري  ب�صكل  موجودة  تكون 
اأن  ينبغي  وبالتايل  الكمبيوتر.  مفاتيح  ول��وح��ات  االإن���ارة 
يتم تطهريها وتعقيمها عدة مرات يف كل اأ�صبوع. وينبغي 
املهمالت  بالن�صبة ل�صالت  ب�صكل خا�س  االحرتاز واحلذر 
وخ�صو�صاً اإذا كانت من دون غطاء. مثاًل: عند وجود �صّلة 
نفايات يف املكتب ممتلئة باملناديل امل�صتخدمة فاإن اإمكانية 
نقلها للعدوى تكون كبرية للغاية، وب�صكل خا�س تلك التي 
املكاتب،  م��ن  الكثري  يف  م��وج��ود  ه��و  كما  مغطاة،  تكون  ال 
ولذلك فاإن اإفراغها بانتظام وتغطيها ي�صاعد على خف�س 

عامل اخلطر املعدي.
وم�صاباً  مري�صاً  يكون  ح��ني  امل��وظ��ف  اأن  اخل���رباء  وي��رى 
بالزكام فعليه اأن يرتاح واأال يحّول الغرفة التي ينام فيها 
اأال  وُي�صتح�صن  ع��م��ل،  مكتب  اإىل  مري�س  وه��و  البيت  يف 
ين�صغل باأمور ال�صغل وبالتوا�صل مع رب العمل اإال اإذا دعت 
ب�صرير  مربوطاً  لي�س  املري�س  لكن  ذل��ك.  اإىل  ال�صرورة 
ق�صرية:  م�صاوير  يف  ال��ذه��اب  فباإمكانه  ك��ذل��ك،  امل��ر���س 
اأو اإىل امل�صِرف  اأو اإىل ال�صيدلية  اأو اإىل الطبيب  للت�صوق 
"البنك". وحني ُي�صَفى االإن�صان من املر�س فمن امل�صتح�صن 
يعود اإىل العمل �صريعاً، حتى اإذا كانت الفرتة املقررة طبياً 

لبقائه يف املنزل ما زالت قائمة اأو �صتنتهي يف امل�صتقبل.

فندق فل�سطيني 
طاقمه من 

اأ�سحاب الهمم
"معا للحياة" هو لي�س �صعارا بل 
ا�صم فندق �صياحي افتتح موؤخرا 
ق���دمي مبدينة  ت��راث��ي  م��ن��زل  يف 

بيت حلم.
ال��ف��ن��دق ويجعله  ه��ذا  وم��ا مييز 
فريدا من نوعه هو اأن العاملني 
ف��ي��ه م���ن اأ����ص���ح���اب ال��ه��م��م ممن 
عن  الذهنية  اإعاقُتهم  تثِنهم  مل 
ممار�صة عمل يقوم به االأ�صحاء، 
امل�صّجعة  ال���ظ���روُف  ت���وف���رت  اإذا 

لذلك.
الفندق  على  القائمون  وي��ه��دف 
الإب�����راز ال�����دور االإي���ج���اب���ي لذوي 
االحتياجات اخلا�صة يف املجتمع.

الفندق  يف  ال���ع���م���ل  ����ص���ّك���ل  ك���م���ا 
االحتياجات  ذوي  م��ن  للعاملني 
القدرة  الإظهار  فر�صة  اخلا�صة، 
على التغلب على االإعاقة ونظرة 

املجتمع ال�صلبية.
الفندق يف كلمات

يف  ت��راث��ي��ا  معلًَما  ال��ف��ن��دق  ي�صكل 
مدينة بيت حلم.

للحياة"  "معا  فندق  مبنى  �ُصيَِّد 
قبل اأكرث من 130 �صنة.

لعملهم  ال��ف��ن��دق  ع��ام��ل��و  ي��ن��ظ��ر 
كمخرج حلب احلياة.

الفندق  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  ي�����ص��ع��ى 
لتغيري الفكرة النمطية ال�صائدة 
االحتياجات  ذوي  عن  اجتماعيا 

اخلا�صة.
الفريد  للحياة"  "معا  ف���ن���دق 
لكني�صة  جم�����اور  ع��م��ل��ه  ب��ط��اق��م 

املهد
ق�صة متيز

املتميز  الفندق  ه��ذا  ق�صة  ب���داأت 
م���ن م��ن��زل ت���راث���ي ق���دمي حتول 
"معا  ���ص��م��ي  ف���ن���دق  اإىل  ال����ي����وم 

للحياة".
قبل  للحياة"  "معا  ف���ف���ن���دق 
ال��ت��ح��دي واأخ����ذ ال��ق��ائ��م��ون عليه 
�صخرة  ت��ك�����ص��ري  ع��ات��ق��ه��م  ع���ل���ى 
ال������ن������ظ������رة ال����ن����م����ط����ي����ة ل�������ذوي 
االحتياجات اخلا�صة باأنهم عالة 
واأن مكانهم  للعمل،  ال ي�صلحون 
الفاقدة  ال���ب���اردة  ال��ب��ي��وت  زواي����ا 
ل��الح��ت�����ص��ان واالح�����ت�����واء. لكن 
النتيجة كانت، ابت�صامة بالل وهو 
ي�صتقبل النزالء، وطيبة مرام يف 

حت�صري الطعام وتقدميه.

الزكام بني الزمالء ويف مكان العمل.. ما احلل؟

يوميًا  م��راف��ق��ًا  ي�صبح  ق��د  وال��زك��ام  امل��ر���ض 
تنتقل  وق���د  ال��ع��م��ل.  م��ك��ان  يف  ل��ل��م��وظ��ف��ن 
ولكن  والكحة.  ال�صعال  خالل  من  الفريو�صات 
وزميلهم  مع  العمل  يف  الزمالء  يتعامل  كيف 

يكون  ومتى  امل��زك��وم؟ 
املوظف  ب��ق��اء 
ب���ال���ب���ي���ت ه��و 
الأف�صل؟  احلل 

ه������ن������ا ب���ع�������ض 
الن�صائح.

قالت درا�صة جديدة اإن تعر�س اجللد للتدخني ال�صلبي يرفع املوؤ�صرات احليوية 
املرتبطة ببداية االأمرا�س اجللدية، مثل التهاب اجللد التما�صي وال�صدفية.

وُن�صرت الدرا�صة يف دورية "اإي بيوميدي�صن"، وهي االأوىل من نوعها على جلد 
الب�صر.

ويتكون التدخني ال�صلبي من امللوثات من دخان التبغ التي تبقى على االأ�صطح 
اأو عالقة يف الغبار بعد تدخني ال�صجائر.

وميكن اأن تبقى هذه امللوثات الأجل غري م�صمى على االأ�صطح الداخلية، ما 
يعر�س املدخنني وغري املدخنني الآثارها.

جلد  تعر�س  اأن  "وجدنا  وقالت:  كاليفورنيا،  جامعة  يف  الدرا�صة  واأج��رت 
االإن�صان للتدخني ال�صلبي يوؤدي اإىل ظهور اآليات مر�س اجللد االلتهابي، 
اأن  ميكن  والتي  املوؤك�صدة،  لالأ�صرار  البولية  احليوية  املوؤ�صرات  ويرفع 

القلب وت�صلب  واأمرا�س  ال�صرطان  اأخرى مثل  اأمرا�س  اإىل  توؤدي 
مدخنني  غري  اأ�صحاء   10 الدرا�صة  يف  و�صارك  ال�صرايني". 

ارت��دى كل  3 �صاعات  22 و45 عاماً، ومل��دة  اأعمارهم بني 
و�صار  ال�صلبي،  ال��ت��دخ��ني  ب��اآث��ار  م�صبعة  مالب�س  م�����ص��ارك 

لزيادة  �صاعة  كل  دقيقة يف   15 امل�صي   على جهاز  رك�س  اأو 
التعرق وامت�صا�س اجللد.

التدخني ال�سلبي يزيد 
خطر الأمرا�ض اجللدية
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�ش�ؤون حملية
بح�صور �صفري الإمارات باملك�صيك و�صفري املك�صيك بالإمارات

الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  توقع بروتوكول تعاون مع 
وزارة الزراعة باملك�سيك لتنظيم املهرجان الدويل الأول للتمور املك�سيكية 2022

مب�صاركة وا�صعة لأكرث من 100 جامعة مرموقة من 20 دولة حول العامل

جامعة الإمارات ت�سارك يف املعر�ض الدويل جناح اأبوظبي 2022  

الأوىل من نوعها على م�صتوى الدولة

اإطالق خدمة فح�ض الدم من املركبات يف دبي

•• اأبوظبي-الفجر

لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  االأمانة  وقعت 
امل�صرتك  التعاون  بروتوكول  الزراعي  واالبتكار  التمر 
الواليات  يف  ال��ري��ف��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���زراع���ة  وزارة  م��ع 
الدويل  املهرجان  بتنظيم  اخلا�س  املك�صيكية  املتحدة 
 13  –  09 ال��ف��رتة  خ���الل  املك�صيكية  للتمور  االأول 
)عن  التوقيع  مرا�صم  ج��رت  حيث   ،2022 نوفمرب 
2022 يف ك��ل من  اأك��ت��وب��ر   17 ي���وم االث��ن��ني  ُب��ع��د( 
العامة  االأم��ان��ة  ومقر  باملك�صيك  ال��زراع��ة  وزارة  مقر 
االأ�صتاذ  �صعادة  م��ن  ك��ل  بح�صور  ب��اأب��وظ��ب��ي،  للجائزة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  �صفري  املنهايل،  اأحمد 
لدى املك�صيك، و�صعادة االأ�صتاذ لوي�س األفون�صو غار�صيا 
العربية  االإم��ارات  املك�صيك لدى دول��ة  األبا، �صفري  دي 
اأرغويلو كامبو�س،  �صانتياغو  االأ�صتاذ  و�صعادة  املتحدة، 
من�صق عام وزارة الزراعة والتنمية الريفية باملك�صيك، 
عام جائزة خليفة  اأم��ني  زاي��د،  الوهاب  والدكتور عبد 

الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
اأرغ���وي���ل���و كامبو�س،  ���ص��ان��ت��ي��اغ��و  ال�����ص��ي��د  ح��ي��ث رح���ب 
ب��ج��ه��ود دول����ة االإم������ارات العربية  ب��احل�����ص��ور م�����ص��ي��داً 
اآل نهيان،  املتحدة ودعم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
ال��وزراء، وزير ديوان الرئا�صة، يف  نائب رئي�س جمل�س 
وت�صنيع  واإن��ت��اج  النخيل  زراع��ة  قطاع  وتطوير  تنمية 
ال��وط��ن��ي واالإقليمي  امل�����ص��ت��وى  ال��ت��م��ور ع��ل��ى  وت�����ص��وي��ق 
اأحمد  االأ�صتاذ  �صعادة  اأ���ص��ار  فقد  جهته  من  وال���دويل. 
لدى  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  �صفري  املنهايل، 
املك�صيك اىل اأهمية التعاون بني االأمانة العامة جلائزة 
مع  ال��زراع��ي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
املك�صيك يف تنظيم املهرجان الدويل  الزراعة يف  وزارة 
هذا  وتطوير  تنمية  ب��ه��دف  املك�صيكية  للتمور  االأول 
البلدين  واأه�����داف  روؤي����ة  ال��واع��د مب��ا يحقق  ال��ق��ط��اع 
األفون�صو  االأ�صتاذ لوي�س  �صعادة  ال�صديقني. كما رحب 
االإمارات  دول��ة  لدى  املك�صيك  �صفري  األبا،  دي  غار�صيا 
دولة  حققته  ال��ذي  الريادي  باملوقع  املتحدة،  العربية 
االإمارات يف تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل واإنتاج 

التمور على امل�صتوى الوطني واالإقليمي والدويل ملا له 
من اأهمية يف مد ج�صور التعاون بني البلدين لتعزيز 

االأمن الغذائي وحتقيق التنمية امل�صتدامة.
م��ن ج��ه��ت��ه ف��ق��د اأو����ص���ح ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���وه���اب زايد 
ليوؤكد  ياأتي  الربوتوكول  ه��ذا  ب��اأن  ع��ام اجلائزة  اأم��ني 
التي حققتها اجلائزة بف�صل  الدولية  امل�صداقية  على 
توجيهات ودعم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
الرئا�صة،  دي���وان  وزي���ر  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
وزير  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ  معايل  ومتابعة 
اجلائزة،  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  والتعاي�س،  الت�صامح 
ذات  ال�����ص��راك��ات  ل��ب��ن��اء  دول��ي��ة  من�صة  اأك����رب  ب�صفتها 
واإنتاج  النخيل  زراع��ة  قطاع  وتطوير  بتنمية  العالقة 

التمور على امل�صتوى الوطني واالإقليمي والدويل.

•• اأبوظبي-الفجر

بح�صور معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير 
الت�صامح والتعاي�س يف الدولة، �صاركت جامعة االإمارات 
للمعر�س  ال�صاد�صةع�صر  ال��دورة  يف   املتحدة  العربية 
يف  ي��ق��ام  وال����ذي  اأبوظبي" 2022،  "جناح  ال����دويل 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س )ADNEC( يف 
الفرتة من 16 اإىل 18 اأكتوبر اجلاري، بالتعاون مع 
وزارة الرتبية والتعليم ، ومب�صاركة وا�صعة الأكرث من 
دولة   20 من  الأكرث  ومرموقة  عاملية  جامعة   100
االإمارات  : دولة  بارز لكل من  العامل، وح�صور  حول 
املّتحدة،  وامل��م��ل��ك��ة  االأم��ري��ك��ّي��ة،  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 
والعديد  واملجر،واأ�صرتاليا  واليابان،  وكندا،  واأملانيا، 

من الدول االأخرى. 
واأ�صار االأ�صتاذ �صعود العامري – مدير عمادة القبول 
االإم����ارات  جامعة  م�صاركة  اأه��م��ي��ة  "اإىل  والت�صجيل 
الوعي  ن�صر  اإىل  تهدف  التي  التعليمية  املعار�س  يف 
اأم������ره، قبل  وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��ه��م ال��ط��ال��ب وويل 
الرحالت  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك  ب��اجل��ام��ع��ة،  التحاقه 
ملا  االإم���ارات  جامعة  وجناح  املعر�س  لزيارة  املدر�صية 
املدار�س  خمتلف  م��ن  وطالبة  طالب   5000 يفوق 
اأمور الطلبة. واأ�صاف  اأولياء  اإىل  بالدولة، باالإ�صافة 
ا�صتعرا�س  مت  االإم��ارات  جامعة  من�صة  خالل  "من 
الربامج التخ�ص�صية والعلمية واالأكادميية وتعريف 
الطلبة بها ، والتخ�ص�صات احلديثة التي مت طرحها 
كما  العليا،  والدرا�صات  البكالريو�س  مل�صارات  موؤخراً 

بال�صركاء  لالإلتقاء  امل�صاركة  ه��ذه  خ��الل  من  نهدف 
واملوؤ�ص�صات التعليمية االأخرى ، لبحث اأوجه التعاون 
جامعة  طلبة  ي��خ��دم  مب��ا   ، ال��ط��رف��ني  ب��ني  املختلفة 
وال��ت��ب��ادل الطالبي،  ال��ت��دري��ب،  االإم�����ارات م��ن حيث 
�صبل  بحث  وك��ذل��ك  الطالبية،  امليدانية  وال���زي���ارات 

توظيف خريجي جامعة االإمارات. 
قد حققت  االإم���ارات  "اأن جامعة  اإىل  العامري  ون��وه 
ال��ع��م��ل، من  االأك��ادمي��ي��ني وج��ه��ات  ب��ني  �صمعة عالية 
وهو  وال����دويل،  واالإق��ل��ي��م��ي  املحلي  ح�صورها  خ��الل 
نحو  اجل��ام��ع��ة  ت��وج��ه  ع��ل��ى  التناف�صية  ع��ل��ى  م��وؤ���ص��ر 

العاملية". 
 ،  2022 ال����دويل  اأبوظبي"  معر�س"جناح  وي��ت��ي��ح 
املوؤ�ص�صات  تقدمه  م��ا  على  للتعرف  الفر�صة  ل��ل��زوار 

درا�صية،  م��ن��ح  م��ن  ال��دول��ي��ة  واجل��ام��ع��ات  التعليمية 
وف��ر���س امل�����ص��اع��دات امل��ال��ي��ة وال��ق��ب��ول وال���درا����ص���ة يف 
ك���ل م���ن تخ�ص�صات   ف���ر����س   اخل������ارج، وا���ص��ت��ك�����ص��اف 
امل�صتقبل  يف  للتعليم  العليا  والدرا�صات  البكالوريو�س 
، واخل������ريات امل��ه��ن��ي��ة ،وذل�����ك م���ن ب���ني ال��ع��دي��د من 
املو�صوعات املهمة االأخرى، مل�صاعدة الطلبة يف اتخاذ 
التفاعل  عرب  امل�صتقبلية،  توجهاتهم  نحو  ال��ق��رارات 
العايل  التعليم  واملخت�صني يف جم��االت  اخل��رباء  مع 
احلية،   واالأج��وب��ة  االأ�صئلة  عرب  اجلامعات  وخريجي 
والعرو�س  العمل،  وور����س  وامل��ح��ا���ص��رات،  وال��ن��دوات، 
من  العديد  يف  الدرا�صة  اإمكانيات  لفهم  التعريفية، 
دول العامل، بح�صور فعال ومميز من االأ�صر والطلبة 

والعديد من �صرائح املجتمع يف دولة االإمارات.  

•• دبي- الفجر

م�صتوى  ع��ل��ى  م�����ص��ب��وق��ة  غ���ري  خ���ط���وة  يف 
بدبي،  ال�صحة  م��ن هيئة  وب��دع��م  ال��دول��ة، 
ان��ط��ل��ق��ت م�����وؤخ�����راً خ���دم���ة ف��ح�����س ال����دم 
�صبكة  عليها  ت��ق��وم  وال��ت��ي  امل��رك��ب��ات،  م��ن 
للمختربات  ال�صوي�صرية  "يونيالب�س" 
الت�صخي�صية واحلا�صلة على �صهادة االآيزو 
من مركز االإمارات العاملي، وذلك بالتعاون 

مع مركز يونايتد الطبي بدبي.
ت�����اأت�����ي اخل�����دم�����ة م����واك����ب����ة حل����زم����ة من 
ال�صحة  هيئة  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  الت�صهيالت 
ال�صحي  القطاع  مع  فيها  وتعاونت  بدبي، 
اخلا�س، من اأجل متكني املتعاملني واأفراد 

امل��ج��ت��م��ع م��ن ال��و���ص��ول ل��ل��خ��دم��ات ب�صكل 
اأف�����ص��ل واأ����ص���رع و���ص��م��ن م��ع��اي��ري اجل���ودة 

العالية واملناخ ال�صحي االآمن.
ومع انطالق هذه اخلدمة النوعية �صيكون 
فح�س  طلب  ل��دي��ه  متعامل،  اأي  مب��ق��دور 
الدم  اإج���راء فح�س  م��ن  خم��ربي معتمد، 
االختبارات  جل��م��ي��ع  وذل����ك  امل��رك��ب��ة،  م���ن 
وال��ف��ح��و���ص��ات ال��ط��ب��ي��ة امل��و���ص��ي ب��ه��ا من 

الطبيب املعالج.
واأفاد الدكتور مروان املال املدير التنفيذي 
ال�صحة  هيئة  يف  ال�صحي  التنظيم  لقطاع 
م��ا���ص��ي��ة يف خطتها  ال��ه��ي��ئ��ة  ب�����اأن  ب���دب���ي، 
منظومة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  واأه��داف��ه��ا 
طبية  خدمات  واإ�صافة  ال�صحية،  الرعاية 

املتعاملني،  ح��اج��ة  تلبي  ج���دي���دة،  ن��وع��ي��ة 
وت���ف���وق ت��وق��ع��ات��ه��م، وت���زي���د م���ن معدالت 

ر�صاهم و�صعادتهم.
دائماً  حت��ر���س  دبي"،  "�صحة  اأن  واأو���ص��ح 
على حتقيق اال�صتثمار االأمثل يف عالقتها 
وتوظيف  اخل����ا�����س،  ال�����ص��ح��ي  ب��ال��ق��ط��اع 
يف  املهم،  القطاع  لهذا  الهائلة  االإمكانيات 
اأجواء  و���ص��ط  اخل��دم��ات،  م�صتوى  تطوير 
ب���ني م�صلحة  ال���ت���وازن  ت��ن��اف�����ص��ي��ة، حت��ق��ق 

املتعامل ومقدم اخلدمة.
ل�صبكة  التنفيذي  املدير  داود  واأك��د حممد 
جناح  اأن  االأو�صط  بال�صرق  “يونيالب�س” 
نتيجة  ج���اء  اأع��م��ال��ه��ا  ت��ط��وي��ر  يف  ال�صبكة 
لبيئة االبتكار واالإبداع التي توفرها "دبي" 

يف ظل توجهها نحو الريادة والتميز. 
الرعاية  ق���ط���اع  اإن  داود  حم���م���د  وق������ال 
ال�����ص��ح��ي��ة وامل���خ���ت���ربات ال��ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة يف 
مت�صارع،  ب�����ص��ك��ل  وي���زده���ر  ي��ن��م��و  ال���دول���ة 

كافة  بتوظيف  التزامنا  موا�صلة  ون��وؤك��د 
القدرة  دعم  يف  وخرباتنا  التقنية  مواردنا 
االإنتاجية للمنظومة املخربية ذات املعايري 

امل�صتقبلية. 

متا�صيًا مع الهتمام بفئة ال�صباب
املوؤمتر العاملي احلادي والع�سرين للجمعية 

الدولية لعلم ال�سموم الذي ت�ست�سيفه اأبوظبي 
يخ�س�ض يومه الثاين للباحثني ال�سباب 

•• اأبوظبي- الفجر

ال�صباب،  لفئة  الر�صيدة  القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري  االإهتمام  مع  متا�صياً 
ال�صموم،   لعلم  الدولية  للجمعية  والع�صرين  احل��ادي  العاملي  املوؤمتر  اأف��رد 
وا�صت�صاف  ال�صموم،  علم  يف  ال�صباب  للباحثني  اأعماله  من  الثاين  اليوم 
املوؤمتر عدداً من الباحثني ال�صباب من خمتلف دول العامل حيث عر�صوا 
نتائج اأبحاثهم ودرا�صاتهم يف علم ال�صموم اأمام العلماء واملخت�صني واأ�صاتذة 
الفر�صة لهم لالإحتكاك مع  اتاحة  املوؤمتر بهدف  امل�صاركني يف  اجلامعات 
اخلرباء واملخت�صني واال�صتفادة من خرباتهم الكبرية وجتاربهم العميقة 

يف علم ال�صموم.
وا�صتعر�س 11 باحثاً �صاباً من دولة االإمارات العربية املتحدة، والواليات 
التمحدة االأمريكية، واململكة املتحدة، والهند والربازيل واأملانيا، وبلجيكا، 
اأمام  ال�صموم،  علم  يف  اأج��روه��ا  التي  ودرا�صاتهم  اأبحاثهم  نتائج  ورو�صيا، 
اجلامعات  واأ�صاتذة  املخت�صني  اأ�صئلة  على  واأجابوا   ، املوؤمتر  يف  امل�صاركني 

حول درا�صاتهم واأبحاثهم.
ديني�س  الدكتورة  خاللها  حتدثت  رئي�صية  حما�صرة  الثاين  اليوم  و�صهد 
تامبورجي من معهد ديني�س تامبورجي بوتانتان يف مدينة �صاو باولو يف 
عقد  كذلك  ومت  الب�صرية،  الت�صميات  يف  التكميلي  النظام  حول  الربازيل 
عدة جل�صات قدم خاللها امل�صاركون خال�صة اأبحاثهم ونتائج درا�صاتهم يف 
علم ال�صموم، ومن اأبرزهم الدكتور تيم لودك من معهد فرانهوفر االأملاين، 
والدكتور مايك دام، اال�صتاذ يف جامعة برلني التقنية يف اأملانيا، والدكتور لو 
فريفيل ا�صتاذ يف جامعة لييج البلجيكية، والدكتور اإرن�صتو لوبيز بينهريو 
جونيور اال�صتاذ يف جامعة لوفني البلجيكية، تناولوا منهجية قيا�س الطيف 

الكتلي عالية االإنتاجية ال�صتخال�س �صموم الببتيد من ال�صموم اخلام. 
وعر�س الدكتور ديني�س كودريافت�صيف االأ�صتاذ يف معهد الكيمياء احليوية 
الع�صوية التابع الأكادميية العلوم الرو�صية، نتائج درا�صته عن �صموم االأفاعي 
وا�صتعر�س  االأ�صكال،  متعدد  الدبقي  االأروم���ي  للورم  الع�صبية  وال�صموم 
الدكتور دوغال�س �س اأوليفريا ، والدكتور برونا فرنانديز بينتو، والدكتور 
بري�صيال هي�س لوبيز من معهدبوتانتان يف الربازيل، درا�صة حول اإفرازات 

جلد الربمائيات
املعهد  يف  اال�صتاذ  راغوناث  راجيني  الك�صمي  �صينجي  الدكتور  وا�صتعر�س 
يف  طبياً  اأهمية  االأك��رث  االأفاعي  ل�صموم  التطورية  البيئة  للعلوم  الهندي 
الهند، فيما ا�صتعر�س الدكتور ميت�صل اأوكومو االأ�صتاذ يف جامعة نريوبي 
الكينية امكانية حتييد ال�صم يف املخترب ويف اجل�صم احلي بوا�صطة بع�س 

م�صادات ال�صموم يف كينيا. 
الباحثة يف جامعة ماليزيا �صباح  باال�صوبرنيام  برانيثا  الدكتورة  وقدمت 
الكوبرا  �صم  مل�صاد  والكيميائية  الفيزيائية  النقاوة  ح��ول  بحثاً  املاليزية 
للطب  ليفربول  مدر�صة  م��ن  داو���ص��ون  �صارلوت  الباحث  وق��دم  الفلبيني، 
، اململكة املتحدة، بحثاً حول التقييم قبل ال�صريري للعالجات  اال�صتوائي 

اجلزيئية ال�صغرية.
ال�صموم،   لعلم  الدولية  للجمعية  والع�صرين  احل��ادي  العاملي  املوؤمتر  وكان 
قد افتتح ر�صمياً اأم�س االثنني حتت رعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�صة، ، يف فندق كونراد 

اأبوظبي اأبراج االحتاد.
ال�صرق  منطقة  يف  نوعها  من  �صركة  اأول  اأم�صال،  �صركة  املوؤمتر  وتنظم   
وزارة  من  وت��ع��اون  وبدعم  لها،  مقراً  اأبوظبي  من  تتخذ  والتي  االأو���ص��ط، 
اأبوظبي، وهيئة ال�صياحة والثقافة   � التغري املناخي والبيئة، وهيئة البيئة 
� اأبوظبي، و�صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"، وي�صارك فيه نحو 
300 مهتماً ح�صورياً و2000 افرتا�صياً، ويتحدث خالله قرابة 137 
عاملاً وخمت�صاً وخبرياً يف علم ال�صموم من 37 دولة من خمتلف دول العامل 
واملهتمني  التنفيذيني،  وامل��دراء  العاملية،  واأ�صاتذة اجلامعات  الباحثني  من 

بعلم ال�صموم.

تعاون بني »�سحة« وم�ست�سفى فيالدلفيا لالأطفال لتعزيز البحث والتعليم يف املجال الطبي بدولة الإمارات 
•• اأبوظبي- الفجر

 وّقعت �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"، اأكرب �صبكة للرعاية ال�صحية 
لت�صهيل  لالأطفال  فيالدلفيا  م�صت�صفى  مع  تفاهم  مذكرة  االإم���ارات،  دول��ة  يف 
وحت�صني  والبحوث  الطبي  التعليم  بجودة  واالرت��ق��اء  ال��دويل  التعاون  وتعزيز 
جتربة املر�صى داخل دولة االإم��ارات العربية املتحدة. ويف معر�س تعليقه على 
هذا التعاون، قال الدكتور غامن احل�صني، مدير التعليم يف جمموعة "�صحة": 
لتعزيز  لالأطفال  فيالدلفيا  م�صت�صفى  مع  االتفاقية  هذه  ُنربم  اأن  "ي�صعدنا 
م�صتوى  تعزيز  موا�صلة  بهدف  واخل���ربات  امل��ع��ارف  الأح���دث  امل�صرتك  التبادل 

الرعاية ال�صحية يف اأبوظبي وخارجها. نحن على قناعة را�صخة باأهمية العمل 
امل�صرتك يف قطاع الرعاية ال�صحية، والدور احليوي الذي يلعبه التعاون الدويل 
لالرتقاء مب�صتوى اجلودة والقدرة على احل�صول على خدمات الرعاية يف جميع 
اأنحاء العامل. ومن �صاأن هذه ال�صراكة اأن حتّقق مكا�صب متبادلة يف رحلة منو 
وتطوير طواقمنا الطبية، وبالتايل �صت�صاعدنا على حت�صني جتربة املر�صى هنا 
جمتمعنا  الأبناء  االإيجابية  وثماره  التعاون  هذا  اإىل  ُقدماً  نتطلع  "�صحة".  يف 
". ومبوجب مذكرة التفاهم، �صتتعاون "�صحة" وم�صت�صفى فيالدلفيا لالأطفال 
ال�صحية لتحقيق  الرعاية  اأن�صطة تطوير وتعليم وتدريب الأخ�صائيي  لتوفري 
االإقامة  برامج  وت�صهيل  للمر�صى، ودعم  اأف�صل  ونتائج عالجية  رعاية  جتارب 

وامل�صاركة  التجارب  وت��ب��ادل  البحثية  ال��درا���ص��ات  وتعزيز  وال��ت��دري��ب  وال��زم��ال��ة 
الطبية،  وغري  الطبية  التعليمية  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات  وتنظيم  ا�صت�صافة  يف 
املزيد من  اإىل جانب العمل على تعزيز جتربة املري�س واخلدمات وا�صتك�صاف 
فر�س التعاون يف املجاالت االأخرى التي من �صاأنها دفع عجلة العمل اجلماعي 
والتن�صيق يف الربامج التعليمية والبحثية وال�صريرية وم�صاريع حت�صني اجلودة. 
بدورها، قالت روث فراي، ممر�صة اأطفال معتمدة حائزة على ماج�صتري علوم 
م�صت�صفى  يف  االأعمال  وتطوير  العاملية  اال�صرتاتيجية  رئي�س  نائب  التمري�س، 
فيالدلفيا لالأطفال: "يت�صرف م�صت�صفى فيالدلفيا لالأطفال بالدخول يف هذه 

ال�صراكة الدولية، ونتطلع اإىل جني فوائدها على املدى البعيد."
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يعرف مر�ض كرون اأنه حالة معدية معوية معقدة ميكن 
اأن ت�صبب م�صاكل مثل �صوء امت�صا�ض العنا�صر الغذائية 

واللتهابات يف جميع اأنحاء اجلهاز اله�صمي.
يف  للم�صاعدة  مهمة  و�صيلة  الغذائي  النظام  ويعد 
تخفيف الأعرا�ض وتهدئة اجلهاز اله�صمي يف حالت 
التي  التهاب المعاء  نوبة مر�ض  اأثناء  ا�صتداد الأمل 

ترافق املر�ض يف بع�ض الأحيان.

ماذا ياأكل املري�ض يف حالة ا�صتداد الأمل؟
با�صم  تغذية م�صجلة ومتحدثة  اأخ�صائية  تقول 
و���ص��ائ��ل االإع����الم ال��وط��ن��ي��ة الأك��ادمي��ي��ة التغذية 
وعلم التغذية روك�صانا اإح�صاين، اإنه من االأف�صل 
الد�صم  ومنخف�س  خفيف  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  ت��ن��اول 

ولطيف خالل االأيام القليلة االأوىل.
وت�صيف: "من املهم اأن تبقى رطبا قدر االإمكان، 
خا�صة اإذا كنت تعاين من الكثري من االإ�صهال اأو 

القيء".
امل�صروبات  ت��ن��اول  امل��ه��م  م��ن  اإح�����ص��اين  وبح�صب 
وتن�صح  ب��االإل��ك��رتول��ي��ت��ات،  ال��غ��ن��ي��ة  واالأط���ع���م���ة 
االأخ�����ص��ائ��ي��ة ب��ت��ن��اول امل����رق، م��ث��ل م���رق العظام، 
للح�صول على ال�صوائل وال�صوديوم والربوتني، 
للح�صول  الريا�صية  امل�صروبات  لتناول  اإ�صافة 
على �صعرات حرارية وفرية، وت�صهيل االمت�صا�س 

وحتمل الكربوهيدرات واالإلكرتوليتات.
حتملها،  ت�صتطيع  كنت  اإذا  اإح�صاين:"  وت�صيف 
يعانون  ملن  ولي�س  ال��زب��ادي،  مثل  االأطعمة  ف��اإن 
من عدم حتمل الالكتوز واملقرم�صات ي�صهل على 

اأمعائك حتملها".
�صاي  اأو  النعناع  يفيد  قد  االأخ�صائية  وبح�صب 
يف  ا�صطراب  اأو  غثيان  اأي  تهدئة  يف  الزجنبيل 

وقليلة  الدهون  قليلة  الوجبات  وت�صاهم  املعدة، 
االألياف يف تخفيف االأعرا�س".

املنتدب يف  الع�صو  دي��ب��ورا يل،  ال��دك��ت��ورة  ت��ق��ول 
اأثناء  اإنه  �صيدلية دكتور فوك�س على االإنرتنت، 
النوبة، من االأف�صل تناول نظام غذائي منخف�س 

االألياف وجتنب الكثري من الدهون:
ال��ب��ط��ي��خ، واخل���وخ،  ال��ف��اك��ه��ة قليلة االأل���ي���اف:   -

والنكتارين، والفواكه املطبوخة اأو املعلبة.
االأل��ي��اف: اخل�صروات غري  قليلة  - اخل�صروات 
ال�صليبية، الطماطم والفلفل والكو�صة والهليون 

والب�صل واجلزر وال�صبانخ واخليار.
اأو  الدجاج  الدهون:  من  اخلالية  الربوتينات   -
ويف�صل  مثالية،  التوفو  اأو  البي�س  اأو  ال�صمك 
االبتعاد عن اللحوم احلمراء اإىل احتوائها على 
يوؤدي  قد  امل�صبعة مما  الدهون  عالية من  ن�صبة 

اإىل تفاقم االأعرا�س.
ال�صلمون  ي���ح���ت���وي  ال���ده���ن���ي���ة:  االأ�����ص����م����اك   -
وال�صلمون املرقط واملاكريل والتونة على كميات 
ك��ب��رية م��ن اأح��م��ا���س اأوم��ي��غ��ا 3 ال��ده��ن��ي��ة التي 
ويحتوي  القوية،  االلتهاب  م�صادات  من  تعترب 
اجلوز وبذور الكتان اأي�صا على كميات كبرية من 

اأوميغا 3.

- ال���ده���ون ال�����ص��ح��ي��ة غ��ري امل�����ص��ب��ع��ة، م��ث��ل زيت 
قم  اللفت،  ب��ذور  زي��ت  اأو  االأف��وك��ادو  اأو  الزيتون 
بداًل  بالبخار  طهيه  اأو  خبزه  اأو  الطعام  ب�صواء 

من القلي اأو التحمي�س.
واالأرز  االأب���ي�������س  اخل���ب���ز  امل����ك����ررة:  احل���ب���وب   -
االألياف،  اأقل من  ن�صبة  واملعكرونة حتتوي على 
التزم باالأطعمة التي تقل عن 2 جرام لكل ح�صة 

من االألياف.
ت�صمل  وال���ربي���ب���اي���وت���ك�������س:  ال���ربوب���ي���وت���ي���ك   -
الربوبيوتيك الزبادي، والكفري، وخملل امللفوف، 

ت�صمل الربيبايوتك�س املوز ومنتجات ال�صويا.
التي  :"امل�صروبات  يل  ديبوا  االأخ�صائية  ت�صيف 
وال�صودا،  القهوة،  مثل  الكافيني،  على  حتتوي 
وال�����ص��اي، اأو ح��ت��ى امل��ي��اه ال���ف���وارة ق��د ي��ك��ون من 
ال�صعب جدا حتّملها، جتنب الفواكه احلم�صية 
والربتقال  ف�����روت  واجل����ري����ب  ال��ل��ي��م��ون  م��ث��ل 
تكون  ق��د  احلم�صية  االأط��ع��م��ة  الأن  وال��ط��م��اط، 
ق��ا���ص��ي��ة ج�����دا ع���ل���ى م���ع���دت���ك، وجت���ن���ب معظم 
االأ�صخا�س  لبع�س  ميكن  اإذ  االأل��ب��ان،  منتجات 
حتمل الزبادي، ولكن يجب جتنب جميع اأ�صكال 
االألبان االأخرى حيث ي�صعب على معظم النا�س 

حتملها".
وبح�صب يل يجب جتنب العلكة واحللويات التي 

قد ت�صبب االإ�صهال يف بع�س االحيان.
وت�صرد قائمة باالأطعمة التي ت�صجع مر�صى داء 

كرون على جتنبها اأثناء النوبة:
- البذور واملك�صرات: هذه االأطعمة خ�صنة و�صعبة 
للذوبان  القابلة  غري  باالألياف  وغنية  اله�صم 

وغالبا ما متر عرب االأمعاء غري مه�صومة.
مثل  ق�صر،  به  �صيء  اأي  جتنب  معينة:  فواكه   -
غري  ب��االأل��ي��اف  الغنية  تلك  اأو  النيئة  الفاكهة 
القابلة للذوبان ب�صكل خا�س، وال تاأكل الفواكه 
املجففة، مبا يف ذلك الزبيب واخلوخ، وجتنب لب 
الفاكهة مثل ع�صائر الفاكهة، وحتتوي الفراولة 
على الكثري من البذور ال�صغرية ومن االأف�صل 

جتنبها.
ب��ع�����س اخل���������ص����روات: م���ن االأف�������ص���ل جتنب   -
بروك�صل  ب��راع��م  مثل  ال�صليبية،  اخل�����ص��راوات 
والربوكلي،  وال��ل��ف��ت،  وامل��ل��ف��وف،  وال��ق��رن��ب��ي��ط، 

واجلرجري، والفجل، وكذلك اخل�صار النيئة.
وميكن اأن يوؤدي طهي الطعام اإىل تفتيت االألياف 
ب�صكل طفيف، وتغيريها من االألياف غري القابلة 
وت�صهيل  للذوبان  القابلة  االألياف  اإىل  للذوبان 

عملية اله�صم، كما هو مو�صح يف جملة االأطعمة 
النباتية للتغذية الب�صرية.

مر�صى  ي���ع���اين  اأن  امل���رج���ح  م���ن  ال���الك���ت���وز:   -
ك����رون م���ن ع����دم حت��م��ل ال���الك���ت���وز، ومي��ك��ن اأن 
تت�صبب الكميات الكبرية من الالكتوز يف ظهور 
االأعرا�س، وقد تكون الكميات ال�صغرية مقبولة: 

طاملا ال يوجد ح�صا�صية حقيقية من الالكتوز.
اإىل  الدرا�صات  بع�س  ت�صري  واملحليات:  ال�صكر   -
اأن ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ع���ايل ال�����ص��ك��ر مي��ك��ن اأن 
يوؤدي اإىل تفاقم اأعرا�س كرون، وميكن اأن توؤدي 
اإىل  اأي�صا  االأ�صبارتام،  مثل  ال�صناعية،  املحليات 

تفاقم االأعرا�س.
املذنبني  م���ن  وال�����ص��ورب��ي��ت��ول  االإك�����ص��ي��ل��ي��ت��ول   
املحتملني االآخرين، وتوجد جميعها يف امل�صروبات 
وامل�صروبات الغازية منخف�صة ال�صعرات احلرارية 
من  اخلالية  واحللويات  والعلكة  كرمي  واالآي�س 

ال�صكر، والتي يجب جتنبها جميعا.
املكون  ه��و  "الكاب�صي�صني  احل����ارة:  االأط��ع��م��ة   -
املوجود يف الفلفل احلار الذي ين�صط م�صتقبالت 
للتوابل  ح��ارق  ت��اأث��ري  الإع��ط��اء  املخاطي  الغ�صاء 

الفلفل احلار يف الفم"، كما تقول يل.
%41 من مر�صى  اإح��دى الدرا�صات  اعتقد  يف 
اأن تناول االأطعمة الغنية  داء االأمعاء االلتهابي 
اأع����را�����س م���ر����س التهاب  ي���زي���د م���ن  ب��ال��ت��واب��ل 
التي  االأطعمة  يعني جتنب  �صوءا، وهذا  االأمعاء 
الفلفل  وم�����ص��ح��وق  احل���ار  الفلفل  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
الفلفل  ت�صمنت  كما  والبابريكا،  والفلفل  احلار 

االأ�صود واخلردل والفجل.

اأغذية حمية البحر الأبي�ض املتو�صط
كرون  ملر�س  الغذائي  النظام  اإن  اإح�صاين  تقول 
اأقل  ه��دوء هو  االأع��را���س يف حالة  تكون  عندما 
تقييدا. "ميكنك اأن تاأكل نظاما غذائيا متوازنا 
وغ��ن��ي��ا ب��امل��غ��ذي��ات ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�����ص��ادر جيدة 
ال���ده���ون واحلبوب  ل��ل��ربوت��ي��ن��ات اخل��ال��ي��ة م���ن 
والفا�صوليا  واخل�����ص��روات  وال��ف��واك��ه  ال��ك��ام��ل��ة 

واملك�صرات والبذور"
اأف�صل  ب�صكل  ت�صعر  "قد  اإح�����ص��اين:  وت�����ص��ي��ف 
اأكرث تواترا على  اأ�صغر ووجبات  بتناول وجبات 
ال�صهل حتملها وه�صمها.  الأن��ه من  اليوم  م��دار 
اأو���ص��ي دائ��م��ا ب��االح��ت��ف��اظ ب��دف��رت ي��وم��ي��ات عن 
اأعرا�س الطعام وتدوين االأطعمة اخلا�صة بك، 
جنبا اإىل جنب مع االأعرا�س اليومية بجوارها، 

ملعرفة ما اإذا كانت هناك اأي اأطعمة قد توؤدي اإىل 
حدوث ا�صتعال. "

حتتاج  هل  كرون:  ملر�ض  الغذائي  النظام 
اإىل املكمالت؟

ت�صجع اإح�صاين اأولئك الذين يعانون من فرتات 
الأن  املكمالت،  تناول  على  االإ�صهال  من  طويلة 
�صوء امت�صا�س املغذيات ميكن اأن ي�صبب نق�صا. 
وتقول: "االأ�صخا�س امل�صابون بداء كرون والذين 
يعانون من االإ�صهال املزمن قد يعانون من �صوء 
الفيتامينات  من  ي�صتفيدوا  اأن  وميكن  التغذية 
هم  ك��رون  ب��داء  امل�صابون  االأ�صخا�س  امل��ت��ع��ددة، 
اأي�صا اأكرث عر�صة لالإ�صابة بفقر الدم، لذا فاإن 

ومكمل  مهم  بانتظام  احلديد  م�صتويات  فح�س 
عندما يكون االنخفا�س �صروريا."

اإ�صافة الكال�صيوم  اأنه من املهم  اأي�صا  وتذكر يل 
على  لتاأثريها  نظرا  املن�صطات  تتناول  كنت  اإذا 
�صحة العظام.وتقول: "ال�صتريويدات توؤثر على 
التمثيل الغذائي للعظام وتزيد من خطر فقدان 
العظام وه�صا�صة  اإىل ه�صا�صة  يوؤدي  العظام مما 
المت�صا�س  �����ص����روري  د  وف��ي��ت��ام��ني  ال���ع���ظ���ام، 
الكال�صيوم يف االأمعاء، لذا من االأف�صل تناولهما 
بالكال�صيوم  ال��غ��ن��ي��ة  االأط���ع���م���ة  وت�����ص��م��ل  م���ع���ا، 
واخل�صراوات  ال��د���ص��م  قليلة  االأل���ب���ان  منتجات 
ال��ورق��ي��ة وال�����ص��ل��م��ون وال�����ص��ردي��ن وال��ت��وف��و واأي 

منتجات مدعمة بالكال�صيوم ".

حالة معدية معوية معقدة ميكن اأن ت�صبب م�صاكل مثل �صوء المت�صا�ض

 مر�ض كرون: ماذا ناأكل وما الذي يجب جتنبه لإدارة الأعرا�ض؟

ما خطورة زيادة الفركتوز يف النظام الغذائي؟

وت�صيف، يح�صل االإن�صان على �صكر الفركتوز من الفواكه 
والثمار وبع�س املواد الغذائية الطبيعية. ويعلم امل�صابون 
للبنكريا�س  �صررا  اأق��ل  ال�صكر  هذا  اأن  ال�صكري،  مبر�س 

مقارنة بال�صكر االعتيادي.
العادي،  ال�صكر  مثل  الفركتوز  �صكر  يعالج  "ال  وت��ق��ول، 
من  يعاين  وم��ن  للبنكريا�س.  االإج��ه��اد  ي�صبب  ال  لذلك 
ال�صكري يعلم اأن �صكر الفركتوز اأف�صل قليال من ال�صكر 

العادي".
ولكن االإفراط بتناول املواد املحتوية على �صكر الفركتوز، 

قد يوؤثر �صلبا يف حالة الكبد.
وتقول، "يوؤدي احل�صول على كمية كبرية من الفركتوز، 
�صكل  ي��رتاك��م على  ال��ك��ب��د، حيث  ال��ع��بء على  زي���ادة  اإىل 

اأحما�س دهنية يف اأن�صجة اجل�صم".
وت�صيف مو�صحة، فما كمية الفواكه والثمار التي ميكن 

تناولها، دون اإحلاق اأي �صرر باجل�صم.
من  غ��رام   200-150 تكفي  للن�صاء  "بالن�صبة  وتقول، 
الثمار اأو الفواكه يف الوجبة الواحدة، وبالن�صبة للرجال 

غراما".  250-200

اليومي  الغذائي  النظام  يت�صمن  اأال  يجب  لها،  ووف��ق��ا 
ولكن  والثمار.  الفواكه  من  وجبتني  من  اأك��رث  امل��ت��وازن 
اأكرث  بتناول  ين�صح  ال  فمثال  بع�صها.  من  احل��ذر  يجب 
من 100 غرام من العنب الأنه يحتوي على ن�صبة عالية 

من الفركتوز، 
ونف�س ال�صيء ي�صمل الفواكه املجففة.

اأي  املجففة.  الفواكه  تناول  من  التقليل  "يجب  وتقول، 
يجب اأن تكون الكمية التي نتناولها يف اليوم اأقل ب� 4-3 

مرات من الكمية املعتادة، اأي حوايل 50 غراما فقط".

حذرت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبرية التغذية الرو�صية، من املخاطر التي يتعر�ض لها 
الكبد الناجمة عن زيادة �صكر الفركتوز يف النظام الغذائي.

وت�صري اخلبرية يف مقابلة مع راديو "�صبوتنيك" اإىل اأنه يعتقد اأن �صكر الفركتوز اأقل 
�صررا من ال�صكر التقليدي. ولكن هل هذا �صحيح؟
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العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
MOJAU_2022- 0095655 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن تنازل

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : عبدالرحيم نا�صر علي عبداهلل املازمي اإماراتي اجلن�صية 
حممد  ال�صيدة/�صميه  اإىل  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 100% وذلك 
عنوان  ))كافترييا  امل�صماه  الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  اماراتية  املعدي  �صليمان  عبداهلل 
ال�صاي(( والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )781167( ال�صادرة من دائرة 

التنمية االقت�صادية بال�صارقة. تعديالت اخرى : ال يوجد
 2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
MOJAU_2022- 0095611 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن / بيع وتنازل عن الرخ�صة التجارية

))بقالة منار ال�صناعية(( فردية
االمارات  اجلن�صية  اليافعي،  ال�صراج  �صالح  عو�س  ال�صيد/�صلطان  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
مف�صل  احلي  عبد  اإىل  ذلك  100% و  والبالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
حق اجلن�صية : بنغالدي�س يف الرخ�صة امل�صماه ))بقالة منار ال�صناعية(( والتي تاأ�ص�صت باأمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )774300( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة ، 
تعديالت اأخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة الآخر ، تغيري ال�صكل القانوين من مو�ص�صة فردية ايل 
وكيل خدمات. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق    2013
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
MOJAU_2022- 0095760 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

ميلك  اجلن�صية  بنغايل   - عبدالعزيز  حممد  حاجي  العامل  را�صد  حممد   : ال�صيد  اأن  حيث 
تاأ�ص�صت  والتي  جتارية  رخ�صة  واخل�صروات(  الفواكة  لتجارة  )الرتجي  التجارية  الرخ�صة 
بال�صارقه مبوجب رخ�صة رقم )504641( حيث ان ال�صيد : حممد را�صد العامل حاجي حممد 
عبدالعزيز - بنغايل اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية 
))الرتجي لتجارة الفواكة واخل�صروات(( البالغة ) 100%( اإىل ال�صيد : حممد �صجاد ح�صني 

�صاودرى حممد نور ح�صني �صاودرى - بنغايل اجلن�صية ، تنازل �صاحب الرخ�صة الآخر ،
�صاأن  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  من   5 فقره  املادة )14(  و عمال بن�س 
انه �صوف يتم الت�صديق على االأجراء  ، فقد اقت�صى ن�صر هذا االإعالن للعلم و  الكاتب العدل 
امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
MOJAU_2022- 0091811 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�صيد / حممد عا�صق الرحمن خوكون �صراج بنغالدي�س اجلن�صيه 
واحمل جواز �صفر رقم BE0560653 اأرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة )%100( 
اإىل ال�صيد / حممد عبد اجلليل حممد �صريو مياه - بنغالدي�صي اجلن�صية ويحمل جواز �صفر 
رقم : BR0049327 لت�صبح ن�صبته )100%( ، يف الرخ�صة امل�صماه )الوجه ال�صعيد لكي 
املالب�س( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب الرخ�صة رقم : )603002( تنازل �صاحب 

الرخ�صه الخر
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
MOJAU_2022- 0095477 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ص�ر

البيع  باك�صتان، يرغب يف  ا�صرف حممد اجلن�صية  : خالد حممد  ال�صيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
والتنازل عن 20 % من كامل ح�صته البالغة 100% و ذلك اىل ب�صري حممد على ح�صني، اجلن�صية 
االمارات العربية املتحدة ، و يرغب يف البيع والتنازل عن 40 % من كامل ح�صته البالغة %100 
امل�صماه  الرخ�صة  يف  باك�صتان،  اجلن�صية  �صانديو،  حممد  �صاه  �صانديو  عبداللطيف  اىل  وذلك 
 )778576( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي  اال�صباغ((  ملقاوالت  ))الر�صام 
ال�صكل  �صركاء، تغيري  ا�صافة   : ، تعديالت اخرى  بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من 

القانوين من وكيل خدمات اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة،
�صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  القانون االحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
MOJAU_2022- 0095534 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني االأطراف 
املذكورة. من الطرف االأول : حممد اغا خان عبدال�صبحان اجلن�صية : بنجالدي�س حيث 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% اإىل الطرف الثاين : حممد 
امان اهلل خان حممد اغا خان اجلن�صية : بنجالدي�س  باال�صم التجاري )ور�صة ال�صبيحيه 
لت�صليح ال�صيارات(  ن�صاط الرخ�صة )ال�صيانة واال�صالح العام للمركبات( واملرخ�س من 
بتاريخ  ال�صادرة   241530 رقم  مهنية  رخ�صة  ال�صارقة   - االإقت�صادية  التنمية  دائرة 

1992/2/4 يف دائرة التنمية االإقت�صادية ال�صارقة
وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل

بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن بالن�شر اجتماع خربة مرئي 

باللغتني )العربية و الإجنليزية(
املدعي عليها/ درة ال�شفوح للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

املو�شوع / الدعوى رقم 1758/2022 جتاري جزئي حماكم دبي
مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعية/ االمارات دي�صرتيكت كولينج )امييكول( 
بالدعوى  ال�صادر  احلكم  مبوجب  ح�صابياً  كخبرياً  تكليفنا  مت  واأنه  دبي  حماكم  اأمام  �س.ذ.م.م، 
اأعاله. فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة املرئي عرب برنامج زووم وذلك يوم االثنني املوافق 
24/10/2022 يف متام ال�صاعة 10:30 �صباحاً. وعليه يرجى التواجد واحل�صور عن طريق 
الفيديو )برنامج زووم( باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد االجتماع بكافة امل�صتندات 
املوؤيدة لدفاعكم على الربيد االلكرتوين للخربة intrafinance@intra.ae والتوا�صل 

على اأرقام الهواتف : 0589323011  - 042206244
اخلبري امل�شريف واملحا�شبي/ د. علي را�شد الكيتوب
رقم القيد )10(

اإعالن اإجتماع خربة 

70021 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

ال�شارقة الق�شية رقم 6959/2022 
اخلبري احل�شابي اأ�شعد زهري �شعدو عبا�ض

بتاريخ  اأعاله  الدعوى  يف  االبتدائية  االحتادية  ال�صارقة  حمكمة  من  ال�ص�ادر  القرار  على  بناء 
الطالب  اموال  وت�صفية  اع�صار  اجراءات  اإفتتاح  طلب  بقبول  ق�صى  والذي   05/10/2022
)املدين(/حازم م�صطفى عبدالغني هجر�س. وحيث �صدر قرار املحكمة بتعيني اخلبري احل�ص�ابي 
كافة  من  يرجى  وعليه   ، االأموال(  وت�ص�ف�ية  االع��ار  الإجراءات  )اأمينا  عبا�س  �ص�عدو  زهري  اأ�ص�عد 
اأمني  اخلبري  اىل  وت�صليمها  لذلك  املوؤيدة  بامل�صتندات  مدعومة  مطالباتهم  تقدمي  الدائنني 
تاريخ  من  عمل  يوم  ع�صرين   )20( على  تزيد  ال  مدة  خالل  االأموال  وت�صفية  االعمار  اإجراءات 
asad.abbas@ : ن�صر هذا االعالن. على ان تقدم املطالبات على الربيد االإلكرتوين التايل

abbasaccounting.ae لالإ�ص�ت�ف�ص�ار : مكتب اأ�صعد عبا�س و�صركاه )حما�ص�ون قانونيون( - 
مكتب رقم 405 - بناية اأ�صبكت تاور - اخلليج التجاري - دبي ، تليفون : 0097144329083 

- فاك�س : 0097144329084
المني - اخلبري احل�شابي/
اأ�شعد زهري �شعدو عبا�ض

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن بالن�شر 

  03/21832/2022 رقم  الدعوى  االأيجارية يف  املنازعات  تكليف مركز ف�س  على  بناء 
اإيجارات جتاري ل�صنة 2022 

دبي  جممع   - دبي  اإمارة   : باركو  �صوبرماركت   / الثاين  �صده  امل�صتاأنف  على  يجب 
-27 بتاريخ  اخلربة  اجتماع  ح�صور   )1408663543( مكاين  رقم   - لالإ�صتثمار 

و التوا�صل عرب االمييلني   الرابط  خالل  من  �صباحا   10 ال�صاعة  بعد  عن   2022-10
expertdubaioffice@gmail.com/s6911123@hotmail.com"

يف حال عدم احل�صور �صوف تبا�صر اخلربة مهمتها.
اطراف الدعوى : امل�صتاأنف / ايه كي مارت هايرب ماركت �س.ذ.م.م 

امل�صتاأنف �صده االأول/ مطعم جرين فايل �س.ذ.م.م 
امل�صتاأنف �صده الثاين / �صوبرماركت باركو )�س ذ م م(

مكتب يف اأي ا�ض ا�ض انرتنا�شونال للتدقيق      

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

ق�صم االإ�صهادات 
املو�شوع  الأ�شماء

تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان املدعو/ اإبراهيم احمد حممد 
الري�س ، تقدم بطلب تعديل املقطع الرابع )حممد( و اإ�صافة م�صمى 
ال�صهرة )الري�س( ، ال�صماء بناته / جنود وعروب ، لتكون ا�صمائهم 
بعد التعديل واالإ�صافة / جنود اإبراهيم احمد حممد الري�س ، عروب 
اإبراهيم احمد حممد الري�س ،  وان من له م�صلحة يف االعرتا�س 
على ذلك ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ االعالن امام 

ق�صم اال�صهادات يف حمكمة را�س اخليمة. 
حكومة را�ض اخليمة - ق�صم الإ�صهادات
طارق عبد الرحمن جمعه  

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نورو�شكو ملقاولت التك�شية والر�شيات  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006430/ 

اإىل املحكوم عليه : نورو�صكو ملقاوالت التك�صية واالأر�صيات 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ فخر العامل �صلطان احمد - اجلن�صية بنجالدي�صي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 5776.0

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شيف حممد �شيف ال�شويدي   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004943/ 

اإىل املحكوم عليه : �صيف حممد �صيف ال�صويدي 
العنوان : اإمارة ال�صارقة منطقة النوف �صارع رقم 74 بالقرب من اإت�صاالت القرائن فيال رقم 1 �صندوق 

SAF_0O0@HOTMAIL.COM بريد 2352 هاتف 0588108089 اإمييل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ م�صرف ال�صارقة اال�صالمي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 381539.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الإحتاد الوروبي ملقاولت البناء - ذ م م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005883/ 

اإىل املحكوم عليه : االإحتاد االوروبي ملقاوالت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد عجول مياه يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك 

، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 10386.0 درهم   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
 اعالن بالن�شر

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف �شحيفتني باللغة العربية والإجنليزية

يف الإ�شتئناف رقم 2022/1289 عمايل 
بناء علي طلب امل�صتاأنف : مطبعة جبل النور 

امل�صتاأنف �صده : حممد منري الزمان �صورور ح�صني 
املرئي   االإت�����ص��ال  ع��رب  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�صور  مكلف  ان��ت 
مبحكمة ا�صتئناف ال�صارقة - �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي 
يوم  يف  وذل��ك  امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  جوابية  مذكرة 
  - اأع��اله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف   2022/10/20 املوافق  اخلمي�س 

بو�صفك م�صتاأنف �صده.

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70535

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0025694 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 5000 درهم

املخطر : حميد مبارك ياقوت مبارك الغفلي ب�صفتي وكيال عن / عبدالعزيز ا�صماعيل ح�صن خليفة - امارتي 
اجلن�صية مبوجب الوكالة امل�صدقة لدى كاتب العدل برقم 2021/1/55780

املخطر اليه : فادى على �صيخ حممد - �صوري اجلن�صية
ال�صرح

ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع  اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ خم�صة االف درهم مو�صوع  املخطر 
�صرف  دون  ارتد  انه  اال  ال�صيك  ل�صرف  املخطر  توجه  ال�صيك  ا�صتحقاق  بتاريخ  اهلل  حيث  اليه  املخطر  عن 
لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبيانه كالتايل : ال�صيك رقم 10 مببلغ 5000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 
االإمارات دبي الوطني. وحيث ان املخطر اليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم  بنك  وامل�صحوب على   2019/9/1
ب�صرورة  فاننا نخطركم   ، لذلك  دون جدوى.  ولكن  وتكرارا  الودية مراراً  واملطالبة  ا�صتحقاقه  تاريخ  م�صي 
�صداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم واال �صت�صطر التخاذ االإجراءات القانونية.  

واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اإخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70392 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2022 / 0001931 جتاري )جزئي(    
اإىل املدعي عليه : اأطهر اإقبال �صونداي هندي/ اجلن�صية،

نعلمكم باأن املدعي �صركة دار التمويل )�س.م.ع(
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�صدر احلكم االتي 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )خم�صة 
األفاً وت�صعة و�صبعون درهما وواحد و�صتون فل�صا( وفائدة بواقع 12% �صنويا على  واأربعون 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  درهم   78.150،33 مببلغ  واملقدر  الدين  اأ�صل  من  املتبقي 
وحتى متام ال�صداد على اأال تتجاوز الفائدة املبلغ املق�صي به، واإلزامه بالر�صوم وامل�صاريف و 

املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. اأتعاب  مقابل  درهم   500
حرر بتاريخ 2022/10/17 - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003975/ 
اإىل املحكوم عليه : ن�صرين فاروق حممد عزيز  

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ هيثم جعفر الطاهر حممد ، اجلن�صية �صوداين  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
الر�صم املحدد  املذكور ودفع  املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  اأن املحكوم له  ومبا 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 22010.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - الن�شمة ل�شتقدام اليدى العاملة
)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003656/ 

اإىل املحكوم عليه : الن�صمة ال�صتقدام االيدى العاملة - العنوان : عجمان - ليوارا - مقابل مكتب الربيد 
مكاين رقم 4360911115 وتعلن بالر�صائل على رقم 0506391992  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ را�صد �صعيد عبداهلل احمد ال�صريدي ، اجلن�صية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 7060.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�شركة بيغا�شو�ض ملقاولت البناء - ذ م م �شاريل جراهام   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006491/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - �صركة بيغا�صو�س ملقاوالت البناء - ذ م م ، 2 - ايان �صاريل جراهام 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ جلوبال لال�صباغ - �س م ح - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 593954.0 درهم   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن بالن�شر 

دعوة حل�شور اجتماع خربة ح�شابية 
عجمان  - م�شتعجل  يف الدعوى رقم 2079/2022 

ب�ص��ف�ت�ى اأن�ا / ت�امر عبداحلمي�د م�م�دوح اأحم�د خبي�ر ح��ص�ابياً مكل�ف م�ن ق�ب�ل م�ق�ام حمكم�ة ع�ج�م�ان االإحتادية املوقرة 
باإجراء اخلربة احل�صابية يف الدعوى رقم 2079/2022 م�صتعجل - عجمان

املرفوعة من املدعية / ح�صناء �صابرى
�صد / املدعى عليهما / وفاء بلمعطي & حممد جمعه حممد جمعه اليحيائي

فاإننا قد قررنا دعوة ال�صادة      وفاء بلمعطي & حممد جمعه حممد جمعه اليحيائي 
دب�ي  يف  اخلبري  م�ك�ت�ب  مق�ر  اإل�ى  باحل�ص�ور  وذل�ك  اخلبي�ر  م�ع  لالإجتم�اع  املذكورة  بال�دع�وى  عليهم�ا  املدعى  ب�صفتهما 
للحلويات  ال�صلطان  البناية  اأ�ص�ف�ل   - ال�زرع��وين  بناي�ة   - التج�اري  اأب�وظبي  بن�ك  - مقاب�ل  ال�رق�ة  �ص�ارع   - دي�رة  مبنطق�ة 
مكتب رقم )602(  يوم االإثنني القادم املوافق )24/10/2022( ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحاً )11:00( �صباحاً.  اأو 

االإت�صال علي هاتف رقم 2517720/04  وذلك لتقدمي مالديكم من م�صتندات اأو دفوع اأو مذكرات
املحكم واخلبري احل�صابي  / تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد

رقم القيد ب�صجل اخلرباء )410( 
ماج�صتري اإدارة الأعمال - حما�صبة ومتويل

 CPA زميل جمعية املحا�صبن الدولية
قيد مدققي احل�صابات بوزارة الإقت�صاد )659(

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
املو�شوع : اإعالن بالن�شر

يف الق�شية الإ�شتئنافية رقم 940/2022 مدنى 
باللغتني العربية والإجنليزية

حل�صور   - ظفر  مريزا  بيك  اإقبال  ظهري   / ال�صيد  يعلن  احل�صابي  اخلبري 
ال�صاعة   25/10/2022 املوافق  الثالثاء  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع 
املوؤيدة  امل�صتندات  اأعاله وتقدمي كافة  اإليها  امل�صار  )11( �صباحاً يف الدعوى 
لدفوعكم مع مراعاة ترجمة امل�صتندات ترجمة قانونية من ن�صختني ، وذلك 
يف مقر النور�س لتجارة االأدوات احلديدية ، وعنوانه : ال�صارقة - مويلح �صارع 
مليحة حمل رقم 1+2 ملك را�صد عبد اهلل عمران ال�صام�صي.)مقر امل�صتانف 

�صدة الثاين( وتقبلوا حتياتنا
اخلبري احل�شابي 
�شفوت اأحمد حممد ال�شغري 

اإعالن اإجتماع خربة 

70392

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004312/ 
اإىل املحكوم عليه : احمد عرفان حممود حايك  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ منادى جنوح املطرود ، اجلن�صية �صوري - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 18924.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : كينج اأوف فابور لتجارة ال�صجائر اللكرتونية ولوازمها ذ م م  
ال�صكل   - ب��ردب��ي   - ب��اي  بزن�س   - ���ص��اه  ���ص��ون��ار ج��اي��ان��درا  771 ملك  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 1002494 رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1635894 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/13
حممد  موؤ�ص�صة  ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ض 
بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2973071  :

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات 
914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب  العنوان : مكتب رقم 
 04-2973071  : ف��اك�����س   04-2973060  : ه��ات��ف   - بور�صعيد   - دي���رة   -
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
ولوازمها  اللكرتونية  ال�صجائر  لتجارة  فابور  اأوف  كينج  لت�صفية  اأع���اله 
لدى  وامل��وث��ق   2022/10/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
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العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0009965 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه جاويد اأحمد بيتايف �صحبت على خان،
العنوان : 9433021

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح الطاهر لتجارة احلديد واالملنيوم د.م.م ، بالتايل 
: نامر باإلزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ مائة األف درهم والزمته 
ال�صداد  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  بالفائدة 

التام والزمته بالر�صوم وامل�صروفات. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 6049/2022 جتاري كلي ال�شارقة
لدى حمكمة ال�شارقة البتدائية

املرفوعة من : م�صرف ابوظبي اال�صالمي
�صد : علي �صعيد حميد اخلييلي

املدعى عليه / علي �صعيد حميد اخلييلي مدعو للح�صور �صخ�صياً اأو بوا�صطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة )امل�صرفية( 
االول وفقاً للتفا�صيل املبينة اإدناه:

- اليوم : االثنني املوافق 24/10/2022
- ال�صاعة : 10:30 �صباحاً

- موقع مكتب اخلبري امل�صريف يون�س علي املال
ال�صارقة ، منطقة مويلح - �صارع املدينة اجلامعية - بناية رقم )976( مكتب رقم 202

)Google Maps خرائط قوقل(
https://goo.gl/maps/fGSFCoK3HLc5u7vg7

للتوا�صل / 0552752147
اخلبري/ يون�ض علي املال
ع�شو الدائرة التجارية الكلية امل�شرفية

اإعالن اإجتماع خربة 

70392

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
MOJAU_2022- 0095590 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة / فاطمه عمران �صلطان القا�صمي، اجلن�صية : االمارات 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد / �صلطان را�صد 
�صلطان عبداهلل احلمادي، اجلن�صية : االمارات بالرخ�صة امل�صماه )كافترييا املودة( تا�ص�صت 
بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )520530( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 

بال�صارقه، تعديالت اأخرى: ال يوجد
 2013 ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
MOJAU_2022- 0095740 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�صر

ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�صيد/ حممد �صرب الدين حممد كتاب علي ، اجلن�صية : بنغالدي�س 
/ ال�صيد   -1 اىل كال من  100% وذلك  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
عبدول غفور عالء الدين بيباري، اجلن�صية: بنغالدي�س بن�صبة 50% ، 2- ال�صيد/ا�صاد خان 
ها�صم خان، اجلن�صية : بنغالدي�س ن�صبة 50%، بالرخ�صة امل�صماه )خطاط العا�صق( تاأ�ص�صت 
االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )538035( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة 

بال�صارقه، تعديالت اخرى : ال يوجد. 
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ص�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيدة / موزه عي�صى يو�صف بلله ال�صويدي - اجلن�صية االمارات 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يف الرخ�صة امل�صماه )مطعم ق�صر 
ال�صلطان( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم )782659(، 
ال�صكل  تغري   : اخرى  تعديالت   ، �صوريا  اجلن�صية   - �صالح  ابراهيم حممد خري   / ال�صيد  اإىل 
القانوين من فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م تغري اال�صم التجاري من مطعم ق�صر 
 )14( املادة  الواحد. وعمالبن�س  ال�صخ�س  �صركة  م  م  ذ  ال�صلطان  ق�صر  اىل مطعم  ال�صلطان 
العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �صان  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  فقرة )5( من احكام  
اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع ب�ان : ال�صيد/ حممد كوثر احمد حممد اجري الدين - اجلن�صية 
: بنغالدي�س يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل 
امل�صماه  الرخ�صة  يف  بنغالدي�س   : اجلن�صية   - الدين  ب�صري  احمد  �صهيب  ال�صيد/ 
)�صالون الفار�س الذهبي للحالقة( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة 

برخ�صة رقم )779841( تعديالت اأخرى : اليوجد.
ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
البيع  يف  يرغب  باك�صتان  اجلن�صية:   - �صروار  غالم  نواز  عاطف  ال�صيد/   : ب�اأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/ و�صيم اخرت غالم �صرور - اجلن�صية: 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  امل�صلحة(  النجارة  ملقاوالت  نواز  )عاطف  امل�صماه  الرخ�صة  يف  باك�صتان، 
االإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )762947( تعديالت اأخرى :• تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة 
نواز  )عاطف  من  للرخ�صة  التجاري  اال�صم  • تغيري  حملية(،  ل�صركة  )فرع  اإىل  خدمات(  )وكيل  من 
 •  ،)1 – فرع  ال�صارقة  الطلبات فرع  الباهيه خلدمات تو�صيل  اإىل )جنمه  امل�صلحة(  النجارة  ملقاوالت 
تغيري الن�صاط التجاري للرخ�صة من )مقاوالت فئة �صاد�صة،جنارة م�صلحة، تركيب وحدات التكييف( 
القانون  املادة )14( فقرة )5( من احكام   الغذائية(، وعمالبن�س  املواد  اإىل )خدمات تو�صيل طلبات 
االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  يتم الت�صديق  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
يرغب  اجلن�صية:االإمارات   - مبارك  ثاين  مبارك  طارق  ال�صيد/   : ب�ان  للجميع  معلوماً  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/ نبيه حمد ابوع�صلى 
دائرة  من  ال�صادرة  الف�صة(  لتجارة  االأمان  )طريق  امل�صماه  الرخ�صة  يف  �صوريا،   : اجلن�صية   -

التنمية االإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )763065(، 
تعديالت اأخرى:• تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )�صركة ال�صخ�س 
الواحد ذ م م(، • تغيري اال�صم التجاري للرخ�صة من )طريق االأمان لتجارة الف�صة( اإىل )طريق 

االأمان لتجارة الف�صة ذ م م �صركة ال�صخ�س الواحد(،
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  4151/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- علي ح�صن علي ابراهيم الزعابي

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صطفى �صعيد علي اأبو �صعيدة

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2500000.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  3421/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- كيت فور كيدز للتجاره �س.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حممد عبداللطيف عثمان الب�صام التميمي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )3224575.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4821/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 250/2021 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )8130( درهم �صامال 
للر�صوم وامل�صاريف - حيث مت التظلم من امر االداء رقم 6215/2021 وقررت املحكمة )حكمت املحكمة بقبول التظلم 
�صكال ويف املو�صوع الغاء القرار املتظلم منه واالمر جمددا بالزام/املتظلم �صده بان يوؤدي اىل املتظلمة مبلغ )4500( 
درهم اربعة االف وخم�صمائة درهم اماراتي وفائدة 5% من تاريخ اال�صتحقاق تاريخ االعالن بالتكليف بالوفاء تاريخ 
2021/6/21 وحتى ال�صداد والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك 

من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �صمول االمر بالنفاذ املعجل المربر له لذا ق�صت برف�صه .
طالب التنفيذ : الروعة لتاجري ال�صيارات

عنوانه:عجمان - الرا�صدية - هورايزون تاور - الطابق 15 - مكتب 1507
املطلوب اإعالنه : 1- قا�صم عبدالكرمي القا�صم - �صفته : منفذ �صده

املبلغ املنفذ به وقدره )8130(  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�صوع االإع��الن : قد 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2643/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/94 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)27349633.73( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري
- �س.ب:939  واملخاطر  ال��دي��ون  دائ��رة معاجلة   - الرئي�صي  املركز   - ابوظبي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:االم��ارات 

اأبوظبي - هاتف:026962222 - فاك�س :026109750
املطلوب اإعالنه : 1- بريان جريجوري ماكارتي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ر�صوم خلزينة  باال�صافة اىل مبلغ  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  )27349633.73( درهم اىل طالب 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 70197

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1757/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�صوع اال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:1427/2017 جتاري كلي والر�صوم 

وامل�صاريف واالتعاب. 
امل�صتاأنف:م�صطفى �صبري �صبري علي )الكفيل ال�صخ�صي مايكرو ماك�س للتجارة �س.ذ.م.م

�صقة 302   - بلوك ب  بو�صقر  بناية   - �صارع 104   - القرهود  دي��رة - منطقة   - عنوانه:امارة دبي 
 info@fahadadvocates.com:هاتف رقم:042560738- مكاين:3289393656 - بريد الكرتوين -

- وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد 
املطلوب اإعالنه :  1- مايكرماك�س للتجارة �س.م.م  -  �صفته : اخل�صم املدخل

مو�صوع االإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2017/1427 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/10/25  ال�صاعة 10.00 �س بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70533

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  13454/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000022( وال�صادر عن م�صرف اأبوظبي اال�صالمي 
بقيمة )91.000( درهم .

طالب التنفيذ : جورج جوزيف يعقوب عبدال�صيد
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�صعيد  - ديره - دبي - �صارع االحتاد - مبنى بزن�س افنيو - �صقة 809 

- خلف معر�س �صيارات ني�صان
املطلوب اإعالنه : 1- عمر هجو العو�س احمد - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)93335.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4158/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

017+409779+408891+367792+406290( اأرق��ام  املرجتعة  ال�صيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 
بقيمة  التجاري  دبي  بنك   + االول  ابوظبي  بنك  عن  وال�صادر   )367797+001623+409477+408890+375

)141226.05( درهم .
طالب التنفيذ : املزروعي ايكا�س �س.ذ.م.م - فرع دبي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ال�صفا االوىل - دبي - �صارع ال�صفا 1 - مبنى ام ا�س ام 1 - بجوار اوتوالند 
موتورز

منفذ   : �صفتهما   - كري�صنا  كومار  راجي�س   -2 ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  جلف  بيفر   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�صدهما

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : االإع���الن  مو�صوع 
وقدره )145286.05( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
 اعالن بالن�شر

2169/2022/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
االقامة  حمل  جمهول   - بو�صيباروتا  فرانك   -1/ �صده  امل�صتاأنف  اىل 
مبا ان امل�صتاأنف / الك�صمان موتورز م.م.ح - قد ا�صتاأنف/احلكم ال�صادر 
يوم  لها جل�صه  وح���ددت    - 2022/1175 جت��اري جزئي  رق��م  ب��ال��دع��وى 
االثنني املوافق 2022/10/24 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70197

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  38/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�صادر من احتاد املالك ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )650.269( درهم 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : االحتاد العقارية �س.م.ع
- مبنى  �صارع جرين كوميونتي   - دب��ي   - االول  دب��ي لال�صتثمار  دب��ي - جممع  ام��ارة   - عنوانه:االمارات 

االحتاد العقارية - �صقة االر�صي - بالقرب من بنك را�س اخليمة الوطني
املطلوب اإعالنه : 1- جنوم ال�صماء للعقارات �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

املبلغ  ب�صداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2022/10/12  العقارية  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : االإع��الن  مو�صوع 
للعلم مبا جاء  وذل��ك  املعدلة  التنفيذ  وفقا لالئحة  دره��م  وق��دره )15.666.794.36(  املرت�صد يف ذمتكم 
فيه ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:2130/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية الثالثة رقم 87
 ، افال�س  اج���راءات  رق����م:33/2022  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  اإ�صتئناف   : اال�صتئناف  مو�صوع 

والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. 
امل�صتاأنف:�صركة اأرما الكرتوبانت�س لاللكرتوميكانيك ذ.م.م

- رقم  رق���م 3601  م��ك��ت��ب   - ال��ط��اب��ق 36   - ب���رج لطيفة   - زاي����د  ال�����ص��ي��خ  ���ص��ارع   - ع��ن��وان��ه:دب��ي 
هاتف:043521131

املطلوب اإعالنه :  1- �صركة اأي اي - ارما امل�صاهمة لاللكرتوبانت�س وااللكرتوميكانيك وال�صناعة 
واالعمال الهند�صية والتعهدات والتجارة - �صركة اأجنبية  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع االإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2022/33 اجراءات افال�س. وحددت 
لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2022/11/21  ال�صاعة 10.00 �س بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة
ا�صم ال�صركة : نوتريبي�ض للتجارة - �ض ذ م م  

العنوان : مكتب ملك ايه بي ان بزن�س �صنرت �س ذ م م - املركز التجاري الثاين - اال�صتدامة 
B - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 827875 رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1396649 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/4/20 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/4/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
باترا  501 ملك مايور  العنوان : مكتب رقم  ام بي �صي ملراجعة احل�صابات  املعني 
 04-5521352 5521328-04 فاك�س :  - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي :  ام بي �صي ملراجعة احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 501 ملك مايور باترا - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف 
االإقت�صاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-5521352  : فاك�س   04-5521328  :
نوتريبي�ض  لت�صفية   اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�صياحة يف 
 2022/4/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ض   - للتجارة 
اأي  2022/4/20 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 9134/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230 

الرخ�صة  يف  و�صريك  بالتوقيع  املخول  ب�صفته   - �صينغ  ح�صوره  �صينغ  رافيندر   / �صده  املنفذ  ق��ام   : التنفيذ  مو�صوع 
ال�صاحب عليها ال�صيك/ منظر ال�صماء بتحرير ال�صيك رقم 000032 مببلغ 120.750.00 درهم )مائة وع�صرون 
بتاريخ  لل�صرف  ال�صيك  تقدمي  وعند   ، االإ�صالمي  االإم���ارات  البنك  علي  امل�صحوب  درهما(  وخم�صون  و�صبعمائة  ال��ف  

�صدهما.  املنفذ  بح�صاب  كايف  ر�صيد  وجود  لعدم  ارتد   2022/5/31
طالب التنفيذ : اال�صطورة الزراعية - عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - املويجعي - العني - �صارع رقم 2 - مبنى بناية 

ال�صيد/ مرزوق بن فالح جاب - �صقة 1 - مقابل �صمان ال�صناعية  
املطلوب اإعالنه : رافيندر �صينغ ح�صوره �صينغ - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 126،610 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف ال�شتئناف رقم 315 / 2022 / 912  ا�شتئناف عمايل

املنظورة يف دائرة اال�صتئناف العمالية االوىل رقم 86
مو�صوع اال�صتئناف اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2022/2908 و الر�صوم و امل�صاريف و االتعاب.

امل�صتاأنف : يا�صمني حممد ا�صامه لبيب احمد - عنوانه : االإمارات-اإمارة ال�صارقة-النهدة - ال�صارقة- �صارع النهدة-
مبنى بناية املها بلوك اأ- �صقة 107 الطابق 1- مركز ال�صيافة الطبي

�صده م�صتاأنف  �صفته:  الرتجمة  خلدمات  االختيار  دقة  مكتب  املطلوب اإعالنه /1- 
املحكمة مبثابة  ب��اأن حكمت  تعلنكم  اأع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  الدعوى  اأق��ام  قد  امل�صتاأنف  اأن  : مبا  االإع��الن  مو�صوع 
احل�صوري وقبل الف�صل يف مو�صوع اال�صتئناف - بتوجيه اليمني احلا�صمة اإىل املمثل القانوين عن امل�صتاأنف �صدها 
)ح�صن نعيم داوود �صليمان ابراهيم( ليحلفها بال�صيغة االآتية ))اق�صم باهلل العظيم انني قد قمت بت�صليم امل�صتاأنفة 
لبيب احمد “ اجرها عن �صهر �صبتمرب لعام 2021 كامال وانها ا�صتلمت كافة رواتبها  ا�صامه  حممد  “ يا�صمني 
ال�صهرية من خالله  االج��ور  باإيداع  االج��ور اخلا�س  نظام حماية  وان  اقتطاع منها  دون  الدعوى  بها يف  املطالب 
ما  على  واهلل  املطالبة  الرواتب حمل  ل�صداد  مهلة  امل�صتاأنفة  اطلب من  وانتي مل  �صوري  نظام حقيقي وغري  هو 
اقول �صهيد(( وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2022-10-27 ال�صاعة 10:00 �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن بعد والتي ميكن الو�صول اإليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين- اخلدمات العامة-جداول 

جل�صات الق�صايا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

الدعوى رقم 2022/3081 
املدعي عليه : ملينا عبدالكبري 

العنوان : عجمان النعيمية 3   برج �صيتي تاور برج  C1  �صقة 211  هاتف 0566477250
نعلمكم نحن اخلبري الهند�صي )اأحالم علي اإبراهيم(  املنتدب من وزارة العدل يف الق�صية املذكورة اأعاله )رقم القيد 547(  
جابر غالب  ال�صيد  وميثلها  )عقار(  عجمان  عقار  موؤ�ص�صة   : املدعي  قبل  من  �صدكم  املرفوعة  الق�صية  اإلينا  اأحيلت   باأنه 

 وعليه نطلب منكم على  التوا�صل معنا باحل�صور اأو االإت�صال على العناوين واالرقام الواردة اأدناه:
* موقع املكتب :  دبي – �صارع اأم �صقيم- القوز ال�صناعية 4 – مكتب رقم 3

https 9964050   ، 0563417409 050 ،   2559775-04 : الهواتف  *
ahlam.ali@step.ae  -  s.ali@step.ae : الربيد االإلكرتوين  *

علما باننا اأي�صا �صنقوم بتاريخ  2022/11/2 يوم االأربعاء بالإجتماع مع االأطراف وعقد اجتماع اخلربة االأول يف الق�صية 
حمل الدعوى و يتطلب ح�صوركم يف العنوان اأعاله يف متام ال�صاعة 12 ظهرا. 

 عليه يرجى �صرعة التوا�صل معنا على االأرقام الواردة اأعاله للتن�صيق امل�صبق بخ�صو�صه 
ويف حال تغيبكم عن التوا�صل  اأواحل�صور ال�صخ�صي فاإنه �صتتم ا�صتكمال االإجراءات يف غيابكم.

م.خبري هند�شي : اأحالم علي اإبراهيم علي

اإعـــــــــــــــالن     

70533 العدد 13675 بتاريخ 2022/10/19 
اإعالن بالن�شر

رقم )151182/2022(
بناية   - الرب�صاء )1(  بر دبي -  اإم��ارة دبي -   : العنوان  العقارية )ذ.م.م(   ل��الأدارة واال�صت�صارات  دانية  �صركة   : املعلنة 
دو�صلدورف بيزن�س بوينت - وميثلها ال�صيد / منري مونادات بارامبا مبوجب وكالة قانونية م�صدقة، حتت رقم املحرر  

 0526734878  : متحرك   ،  04-4472444  : الهاتف   -  2021/1/273720
املعلن اإليها : مي�صون ميز العمال تنفيذ الت�صميم الداخلي �س.ذ.م.م - رقم الرخ�صة / 747640

العنوان : م�صتودع رقم )6( - ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية - منطقة )القوز ال�صناعية الثالثة( - اإمارة دبي رقم مكاين : 
)78857- 20004( - دبي - الهاتف : 0507046285

املو�صوع :  تعلن املعلنة/ املعلن اإليها ب�صرورة �صداد قيمة االإيجار امل�صتحق عن العني �صالفة الذكر على اعتبار توقفكم 
من  يوماً(   30( يوماً  ثالثون  اأق�صاها  مهلة  خ��الل  وذل��ك   ، تاريخه  وحتى   2022/10/09 تاريخ  منذ  الدفع  عن 
تاريخ اإ�صتالم هذا االإعالن، وخالف ذلك �صيتم اإتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة الإخالئكم من العني املذكورة اأعاله 
ومطالبتكم ب�صداد قيمة االإيجار املرت�صد يف ذمتكم من تاريخ 2022/10/9 حتي االإخالء التام على اعتبار القيمة 
األفاأ درهم ال غري(، وذلك طبقا لن�س املادة )1/25/1( من القانون  االإيجارية 35000 درهم )فقط خم�صة وثالثون 
اإليه ب�صدر االإن��ذار، مع حتيملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف  امل�صار  2007 وتعديالته باإخالء العقار  رقم )33( ل�صنة 

الق�صائية لغرم التقا�صي ور�صم واالنذار العديل وذلك ح�صب قانون االإيجارات املعمول به يف اإمارة دبي.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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•• اأبوظبي -الفجر:

يف اإطار ح�صوره العاملي الفاعل معرفياً، ي�صارك 
لل�صنة  واال���ص��ت�����ص��ارات  للبحوث  تريندز  م��رك��ز 
الثانية يف فعاليات معر�س فرانكفورت الدويل 
الفرتة  74 يف  ال�  ن�صخته  م  ُتَنظَّ الذي  للكتاب، 
 2022 اأكتوبر اجل���اري   23 اإىل   19 ب��ني  م��ا 

حتت �صعار »الكلمات تربط العوامل«.
J42 يف  »تريندز« اخلا�س، رقم  وي��رثي جناح 
القاعة الرابعة، زوار املعر�س باإ�صدارات بحثية 
تغطي املجاالت العلمية، وال�صيا�صية، واالأمنية، 

واالقت�صادية، والع�صكرية، اإىل جانب مو�صوعته 
واإ�صداراته حول حركات االإ�صالم ال�صيا�صي.

الرئي�س  العلي،  عبداهلل  حممد  الدكتور  وق��ال 
التنفيذي ملركز تريندز للبحوث واال�صت�صارات 
فرانكفورت  معر�س  يف  »ت��ري��ن��دز«  م�صاركة  اإن 
اإط����ار احل��ر���س على  ت��اأت��ي يف  للكتاب  ال����دويل 
احل�صور النوعي والفاعل يف املحافل الثقافية 
ال�صرتاتيجية  وجت�صيداً  والعاملية،  االإقليمية 
»تريندز« الهادفة اإىل تعزيز االنت�صار والتو�صع 
املحافل  يف  والبحثية  العلمية  املعرفة  ن�صر  يف 
ملا  الكتب،  معار�س  وخ�صو�صاً  كافة،  الدولية 

لها من اأهمية كربى يف التقريب بني ال�صعوب، 
���ص��رائ��ح م��ت��ن��وع��ة م���ن املفكرين  ح��ي��ث جت���ذب 

والباحثني واالأكادمييني، ودور الن�صر العاملية.
واأ�صاف اأن »فرانكفورت الدويل للكتاب« ي�صكل 
احلركة  خ��ارط��ة  على  للتواجد  دول��ي��ة  من�صة 
امل��ع��رف��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وت��ع��زي��ز توا�صل 
وقادة  العاملي  الكتاب  جمهور  م��ع  “تريندز” 
من  املحتوى  و�صّناع  والتوزيع  الن�صر  �صناعة 
ي�صكل  املعر�س  اأن  مبيًنا  ال��ع��امل،  اأق��ط��ار  كافة 
ا فر�صة ثمينة الإطالع زواره على نتاجات  اأي�صً
ال��ب��ح��ث��ي��ة، وال��ت��وا���ص��ل م���ع اجلمهور  ت��ري��ن��دز 

مبا�صرة، وتبادل اخلربات حول اأحدث تطورات 
وتقنيات �صناعة الن�صر العاملي. 

اأهم  اأحد  اأن »فرانكفورت للكتاب« يعد  واأو�صح 
م��ع��ار���س ال��ك��ت��ب ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، وهو 
ملتقى دويل لقطاع وا�صع من الُكّتاب واملوؤلفني 

والقراء.
من جانبها، قالت رو�صة املرزوقي مديرة اإدارة 
رقم  ج��ن��اح  اإن  وال��ت��وزي��ع  وامل��ع��ار���س  الت�صويق 
J42 يف القاعة الرابعة ي�صارك يف »فرانكفورت 
للكتاب« بحزمة وا�صعة من االإ�صدارات القيمة 
التي تت�صم بالتنوع والرثاء، وت�صتعر�س ق�صايا 

واأزم��ات ت�صتحوذ على اهتمام املجتمع الدويل، 
وعلى راأ�صها تيارات االإ�صالم ال�صيا�صي، والتنمية 
والعالقات  اخل��ارج��ي��ة  وال�صيا�صة  امل�صتدامة، 

الدولية، 
واالأم��ن ال��دويل واالإره���اب، واالأم��ن االإن�صاين، 
التنمية  ت���ت���ن���اول  اإ��������ص�������دارات  اإىل  اإ�����ص����اف����ة 
الطبيعية،  وامل������وارد  وال��ط��اق��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة، 
والذكاء  واال���ص��ت��ث��م��ارات،  ال��دول��ي��ة  وال��ت��ج��ارة 

اال�صطناعي والتكنولوجيات املتقدمة.
يعد  ل��ل��ك��ت��اب«  »ف��ران��ك��ف��ورت  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
العامل،  يف  ثقافية  دول��ي��ة  تظاهرة  واأه���م  اأك��رب 

وحا�صنة معرفية لع�صرات االآالف من املثقفني 
���اب وال��ب��اح��ث��ني وال��ن��ا���ص��ري��ن، م���ا يعزز  وال���ُك���تَّ
اأمام  بها  والتعريف  »تريندز«  اإ�صدارات  انت�صار 
والباحثني  وال��ُك��ّت��اب  ال���زوار  م��ن  االآالف  مئات 

واالأكادمييني من خمتلف دول العامل.
يذكر اأن اأكرث من 4 اآالف جهة عر�س من اأكرث 
من 65 دول��ة �صت�صارك يف ال���دورة اجل��دي��دة ة 
ويغطيها  للكتاب،  ال��دويل  فرانكفورت  ملعر�س 
من  اأك��رث  انعقاد  و�صت�صهد  ال�صحفيني،  مئات 
1000 فعالية وجل�صة نقا�صية وندوة حوارية 

مع كبار �صنَّاع الن�صر والُكّتاب يف العامل.

يوا�صل ح�صوره العاملي لل�صنة الثانية على التوايل 

ترينـــــدز يف فـــــرانكفــــورت للكتـــــــاب

•• دبي-الفجر: 

اأحداث  وقع  وعلى  االأرب��ع��اء،  اليوم  م�صاء  مع حلول 
“مهرجان دبي  “ملن يهمه االأمر”، يرفع  م�صرحية 
مل�صرح ال�صباب” �صتائر ن�صخته ال� 13، التي تنظمها 
يف  للثقافة”،  “دبي  دبي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة 
 26 ن���دوة ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم ب��دب��ي، وت�صتمر ح��ت��ى 
اأكتوبر اجلاري، وت�صعى من خاللها اإىل تعزيز دعم 
ال�صناعات االإبداعية يف اإمارة دبي، و�صواًل لتحقيق 
للثقافة،  عاملياً  دبي مركزاً  تر�صيخ مكانة  روؤيتها يف 
ل��ل��م��واه��ب. وحتقيقاً  م��ل��ت��ق��ى  ل����الإب����داع،  ح��ا���ص��ن��ة 
الأهداف املهرجان يف دعم املواهب امل�صرحية النا�صئة 
من االإماراتيني واملقيمني على اأر�س الدولة، وحثهم 
على موا�صلة م�صرية االإبداع، اأعلنت “دبي للثقافة” 
عن تو�صيع نطاق برنامج ن�صخة املهرجان ال� 13، من 
خالل ا�صت�صافة عر�صني اإ�صافيني من اإنتاج “نا�صئة 
التابعتني  القدرات”  لتطوير  و”ال�صارقة  ال�صارقة 
وهما  واملبتكرين،  القادة  ل�صناعة  قرن  ربع  ملوؤ�ص�صة 
الذي �صيقدم على خ�صبة  “نحو اخلم�صني”  عر�س 
الثامنة  ال�صاعة  يف  امل��ق��ب��ل،  اجلمعة  ي��وم  امل��ه��رج��ان 
م�صاًء، يليه يف اليوم ذاته عر�س “فوق االأر�س حتت 
ويف  م�صاًء.  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  يف  ال�صماء” 

اإدارة  مدير  اجل��الف،  فاطمة  اأ���ص��ارت  ال�صياق،  ه��ذا 
اإىل  للثقافة”،  “دبي  يف  ب��االإن��اب��ة  االأدائ��ي��ة  الفنون 
ال�صباب”  مل�صرح  دبي  “مهرجان  يلعبه  ال��ذي  ال��دور 
يف دعم وت�صجيع املواهب امل�صرحية ال�صابة. وقالت: 
“منذ انطالقته و”مهرجان دبي مل�صرح ال�صباب” يف 
الدولة،  امل�صرحي يف  القطاع  دور  لتعزيز  دائم  �صعي 
حيث تعمل “دبي للثقافة” من خالله على حتفيز 
ال�����ص��ب��اب ل��الإق��ب��ال ع��ل��ى ال��ف��ن��ون امل�����ص��رح��ي��ة، بهدف 
امل�صرحية”.  للفنون  م�صتدامة  اإبداعية  بيئة  خلق 
ال�صارقة”  “نا�صئة  عرو�س  “ا�صت�صافة  واأ�صافت: 
فعاليات  ���ص��م��ن  القدرات”  ل��ت��ط��وي��ر  و”ال�صارقة 
“دبي  �صعى  على  يوؤكد  للمهرجان،   13 ال�  الن�صخة 
للثقافة” اإىل تاأ�صي�س قاعدة قوية مل�صرح امل�صتقبل، 
باملواهب  االرتقاء  على  ق��ادرة  م�صرحية  بيئة  وخلق 
يف  �صغفها  تطوير  موا�صلة  نحو  ودف��ع��ه��ا  ال�����ص��اب��ة، 
هذه  ا�صت�صافة  اأن  اإىل  م�صرية  االأدائية”،  الفنون 
واملوؤ�ص�صات  املراكز  ت�صجيع  اإط��ار  يف  ياأتي  العرو�س 
يف ك��اف��ة اأن��ح��اء ال���دول���ة، ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف حمافل 
ذلك  ب��اأن  امل�صرح، موؤكدة  �صيما  االأدائ��ي��ة، ال  الفنون 
وال�صباب  النا�صئة  بجهود  واع��رتاف��اً  “ت�صجيعاً  فيه 
واإبداعاتهم، ما يعزز من اإ�صهامات “اأبو الفنون” يف 
تنمية االقت�صاد االإبداعي لدبي، وي�صمن ا�صتدامة 

عملية التطوير، و�صواًل اإىل تعزيز مكانة دبي مركزاً 
ثقافياً عاملياً، وحا�صنة لالإبداع، وملتقى للمواهب.   
عدنان  ال��دك��ت��ور  اأك���د  جهته،  م��ن  اأع��م��ق  م�صتويات 
�صلوم، خبري الفنون امل�صرحية يف “نا�صئة ال�صارقة”، 
باأن عر�س “نحو اخلم�صني” يركز على فن االإمياء 
“فوق  ع��ر���س  ينتمي  ح��ني  يف  اجل�����ص��دي،  والتعبري 

اإىل فنون العرائ�س.  وقال:  االأر�س حتت ال�صماء” 
“متثل ه���ذه ال��ع��رو���س م�����ص��ت��وي��ات اأك����رث ع��م��ق��اً يف 
الو�صول  على  لقدرتها  امل�صرحية،  الفنون  برنامج 
واللغوية”،  وامل��ع��رف��ي��ة  العمرية  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة  اإىل 
الفنون  برناجمي  ثمار  �صكال  العر�صني  ب��اأن  مبيناً 
امل�صرحية وفنون العرائ�س اللذين ا�صتهدفا منت�صبي 

القدرات”،  لتطوير  و”ال�صارقة  ال�صارقة”  “نا�صئة 
�صمن “م�صروع ربع قرن للم�صرح وفنون العر�س” 
ربع  “موؤ�ص�صات  منت�صبي  ك��اف��ة  ي�����ص��ت��ه��دف  ال����ذي 
 ”31-6“ من  املختلفة  العمرية  بفئاتهم  قرن”، 
“يهدف امل�صروع اإىل دمج هذه الفئات  �صنة. وتابع: 
وم�صابقات  وور������س  ب���رام���ج  ي�����ص��م  اآخ�����ر  مب�����ص��روع 
مب�صتويات معرفية مت�صل�صلة تف�صح املجال للمنت�صب 
لل�صري مع خطوات هذه امل�صروع، ونعمل على اإيجاد 
م�صاحات يلتقي فيها املنت�صبني بربامج تدريبية كل 

ح�صب م�صتواه املعريف وفئته العمرية«.
تاريخ الإمارات

وي�صلط عر�س “نحو اخلم�صني” الذي ي�صتند اإىل 
فنون االإمياء والتعبري اجل�صدي، ال�صوء على تاريخ 
االإمارات وما مرت به من تطورات تاريخية ونه�صة 
اكت�صاف  قادتها نحو  �صاملة على مدار ن�صف قرن، 
ال��دول��ة يف كافة  ت��األ��ق  العمل  ي��ربز  ال��ف�����ص��اء، حيث 
رئي�صة  عنا�صر   3 على  ذلك  يف  مرتكزاً  القطاعات، 
بطولة  ويلعب  وال��ف�����ص��اء،  والياب�صة  البحر  متثل 
هذا العر�س، جمموعة من اأبناء “نا�صئة ال�صارقة” 
ومن بينهم: حممد  و”ال�صارقة لتطوير القدرات”، 
وعبدالرحيم  امل���زروع���ي،  و�صلطان  ع��ب��ا���س،  ع��م��ران 

ح�صن بركة، وعبداهلل جمعة العبيديل وغريهم. 

“فوق االأر���س حتت ال�صماء”  يف حني، يفتح عر�س 
الذي ي�صتند اإىل فنون العرائ�س، العيون على معاناة 
وذلك  عليهم،  احل��روب  وتاأثري  الالجئني  االأطفال 
من خالل تبيان مرحلة تغري وانتقال حياة االأطفال 
من احلياة الطبيعية اإىل حياة ما بعد احلرب، وما 
وثقافتهم،  ومدار�صهم  لبيوتهم  تدمري  حتدثه من 
االأيادي  اأ�صحاب  تدخل  اأهمية  على  العر�س  ويركز 
البي�صاء مل�صاعدة هوؤالء االأطفال والعمل على اإعادة 
ر�صم االبت�صامة على مالحمهم، من خالل ما تقدمه 
من م�صاهمات يف البناء والتعليم. وي�صارك يف تقدمي 
العمل نخبة من املواهب ال�صغرية ومن بينهم عمر 
يون�س الزرعوين، ومن�صور اأحمد الزعابي، وحممد 
ح�����ص��ن ال��ع��ب��ي��ديل، وحم��م��د ح�����ص��ن، وم��اج��د جمعة 

العبيديل وغريهم.

»ملن يهمه الأمر« عر�ض الفتتاح و»نحو اخلم�صن« و»فوق الأر�ض حتت ال�صماء« عرو�ض اإ�صافية 

»دبي مل�ســـــرح ال�سبـــــاب 13« يرفـــــع �ستــــائره الليلـــــة 
القدرات« يتاألقان بعر�صن مميزين لتطوير  و»ال�صارقة  ال�صارقة  • »نا�صئة 

لتعزيز دور القطاع امل�صرحي يف الدولة دائم  �صعي  يف  املهرجان  اجلالف:  • فاطمة 
متثل م�صتويات اأكرث عمقًا يف برنامج الفنون امل�صرحية اجلديدة  العرو�ض  �صلوم:  • عدنان 

الثقافة  لدائرة  التابع  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  ي�صارك 
ف��ّع��ال��ي��ات م��ع��ر���س فرانكفورت  – اأب��وظ��ب��ي، يف  وال�����ص��ي��اح��ة 
للكتاب 2022، التي تنطلق اليوم وت�صتمر حتى 23 اأكتوبر 
املعر�س من  . وُيعد  االأملانية  اجل��اري يف مدينة فرانكفورت 
اأدبياً  ب�صفته حدثاً  العامل،  يف  الكتاب  معار�س  واأع��رق  اأه��م 

وثقافياً ميتد تاريخه الأكرث من خم�صة عقود.
وي�صعى املركز من خالل م�صاركته يف املعر�س للو�صول اإىل 
اأبوظبي  ملعر�س  وال��رتوي��ج  للن�صر،  الدولية  االأ���ص��واق  اأه��م 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، وامل�����ص��اري��ع وال��ف��ّع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة التي 
مع  اال�صرتاتيجي  التعاون  تفعيل  اإىل  باالإ�صافة  ينظمها، 
ال��ع��الق��ات وال��ت��وا���ص��ل م��ع �صناّع  اجل��ان��ب االأمل����اين، وتعزيز 
الن�صر والثقافة، واالط��الع على م�صتجّدات  القرار يف عامل 

قطاع الن�صر، والتقنيات امل�صتحدثة فيه.
اأح��دث التوجهات يف قطاع  اإىل التعرف على  ويهدف املركز 
ة  من�صّ املعر�س  ُي�صكل  حيث  االإبداعية،  وال�صناعات  الن�صر 

ناع  و�صّ ال��ن�����ص��ر  ج��ه��ات  ب��ني  احل����وار  ���ُص��ب��ل  لت�صهيل  ف��اع��ل��ة 
املحتوى، وقادة الفكر ورواد االأعمال على اختالف توّجهاتهم 
االإبداعية، مبا يدعم جهود املركز للم�صاهمة يف تطوير هذه 
بالن�صر  املرتبطة  االإبداعية  وال�صناعات  الثقافية  املجاالت 
لل�صناعات  الوطنية  اال�صرتاتيجية  من  انطالقاً  والكتاب، 
الثقافية واالإبداعية للدولة، والتي تهدف للنهو�س بقطاع 
ال�صناعات الثقافية واالإبداعية، وتعزيز حجمه واإمكانياته، 
االإم����ارات  يف  اقت�صادية  �صناعات  ع�صر  اأه���م  �صمن  ليكون 

م�صتقباًل.
اأبوظبي  مركز  رئي�س  متيم،  بن  علي  الدكتور  �صعادة  وق��ال 
للغة العربية - بهذه املنا�صبة - : “تربط مركز اأبوظبي للغة 
العربية ومعر�س فرانكفورت الدويل للكتاب عالقة �صراكة 
وتعاون وطيدة، متتّد ل�صنوات طويلة حافلة بتعزيز اجلهود 
امل�صرتكة يف دعم امل�صهد الثقايف املحلي واالإقليمي والدويل، 
تعّد  التي  ال��رائ��دة،  وامل�صاريع  وامل��ب��ادرات  باالأعمال  واإث��رائ��ه 

�صكاًل من اأ�صكال الروافد االإبداعية يف احلراك الثقايف«.
واأ�صار �صعادته اإىل اأن معر�س فرانكفورت حدث ثقايف دويل 
االأدباء  تُخ�س  التي  الق�صايا  اأهم  ال�صوء على  ي�صّلط  مهم، 
�صني يف قطاع الن�صر، وميّثل فر�صًة لتبادل  والكّتاب واملتخ�صّ
احلالية  وال��ت��ح��ّدي��ات  امل�صتجّدات  اأه���م  ومناق�صة  اخل���ربات 
ال  عاملياً،  الن�صر  قطاع  على  بظاللها  ُتلقي  التي  واملحتملة 
الرقمية احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا  بعد دخول  �صّيما 
و�ُصبل  امل�صتقبلية  التوّجهات  بحث  عن  ف�صاًل  امل��ج��ال،  اإىل 

حتقيق التنّوع واملرونة واال�صتدامة يف القطاع.
وينظم املركز خالل م�صاركته يف املعر�س عدداً من الفّعاليات 
ا�صتقبال  حفل  تت�صمن  التي  النوعية،  واالأدب��ي��ة  الثقافية 
للكتاب  زاي���د  ال�صيخ  وج��ائ��زة  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز 
�صة على  ُي�صلط ال�صوء على اجلائزة ومنحة الرتجمة املخ�صّ
االأدبية  االأعمال  لرتجمة  الدوليني  للنا�صرين  العام  م��دار 
واأدب الطفل الفائزة واملوؤّهلة للقائمة الق�صرية يف اجلائزة 

للغات االأخ��رى.ويف �صياق مت�صل، اأعلنت جائزة ال�صيخ زايد 
للكتاب مبركز اأبوظبي للغة العربية، م�صاركتها يف املعر�س، 
ت�صمل حلقة  التي  الفعاليات  التي يتخّللها تنظيم عدد من 
ات  نقا�صية بعنوان “رحلة االأدب العربي من املقاهي اإىل املن�صّ
العامل  يف  الكتب  جت��ارة  منو  “اآفاق  وجل�صة  االإلكرتونية”، 
املرتجمة  الكتب  ا�صتعرا�س  امل�صاركة  ت�صمل  كما  العربي”، 
التي اأطلقتها  حديثاً من خالل مبادرة “منحة الرتجمة”، 
م�صاركته يف  املركز، خالل  2018.ويقوم  العام  اجلائزة يف 
املعر�س، باإطالق جمموعة كتب املو�صيقى من �صل�صلة “رّواد 
من  املو�صيقى«  »مدينة  اأب��وظ��ب��ي  باختيار  اح��ت��ف��اًء  بيننا”، 
منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة »اليون�صكو«.

ال��ذي يت�صمن  الع�صق”  “زمان  ن��دوة حول كتاب  كما يعقد 
جم��م��وع��ة م���ن خ��م�����ص��ني ق�����ص��ي��دة اأمل��ان��ي��ة ع���ن ال��ع�����ص��ق من 
الع�صرين والواحد والع�صرين، والتي مت ترجمتها  القرنني 
للغة العربية، كما تعقد جل�صة نقا�صية اأخرى بعنوان “اآفاق 

ومعر�س  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  ب��ني  ال�����ص��راك��ة 
فرانكفورت الدويل للكتاب«.

ويف اإط�����ار ���ص��ع��ي امل���رك���ز ل��ت��ع��زي��ز ���ص��راك��ات��ه امل�����ص��ت��دام��ة مع 
للم�صاركة  اإماراتيان  نا�صران  ُدع��ي  االإماراتيني،  النا�صرين 
مع وفد املركز يف املعر�س، وهما من�صورات “غاف” لعفراء 
والتوزيع حل�صة اجل��ارودي والإثراء  للن�صر  حممود، ومدار 
متحف  ُدع��ي  و�صياحية،  ثقافية  اأب��ع��اداً  وت�صمينها  امل�صاركة 
اأب��وظ��ب��ي للم�صاركة يف اجل��ن��اح م��ن خ��الل تقدمي  ال��ل��وف��ر- 

معلومات حول املتحف واإ�صداراته.
هذا  اختار  ال��دويل  فرانكفورت  معر�س  اأن  بالذكر  اجلدير 
 2000 اأكرث من  اإ�صبانيا �صيف �صرف، وي�صارك فيه  العام 
رائ����دة جت��م��ع خرباء  ة  وُي��ع��د من�صّ دول����ة.  ع��ار���س، و150 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال�صناعات  ق��ط��اع  ���ص��رك��اء م��ن  ال��ن�����ص��ر م��ع 
وا�صتقاء  االأف��ك��ار،  لتبادل  واالأل��ع��اب  االأف��الم  االإبداعية مثل 

االإلهام، وجتربة تقنيات جديدة وتنمية االت�صاالت.

مركز اأبوظبي للغة العربية ي�سارك يف معر�ض فرانكفورت للكتاب 2022
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بداأت »نتفليك�ض« عر�صه قبيل مهاجمة رو�صيا اأوكرانيا

»ميونيخ: حافة احلرب«... 
احلا�سر ُي�سبه املا�سي

ة االأمريكية هذه بنب�صة قلٍب،  تبداأ اأفالم املن�صّ
اأقرب اإىل �صربة طبل. كاأّن فعل امل�صاهدة حرب. 
"نتفليك�س"،  بح�صب  املعركة:  امل�صاهدة،  نتيجة 
98 يف املائة من املُ�صاهدين را�صون عن الفيلم.
ه��ذا فيلٌم جديد عن احل��روب االأوروب��ي��ة، وعن 
بلدين  بني  ال�صالم  خدمة  يف  �صخ�صية  �صداقة 
ع�صية  بلدين،  م��ن  �صابقان  �صديقان  ع��دوي��ن: 
دخولهما احلرب. تعقيدات مهنية حتّطم عالقة 
���ص��ادق��ان نزيهان،  �صابان  داف��ئ��ة.  ب���داأت  زوج��ي��ة، 
اأي  اإىل  ب�صهولة  االنحياز  املتفّرج  على  ي�صعب 

منهما.
�صّفه  يف  البطل.  �صنف  من  �صخ�صية  اأحدهما   
امل��زاح. �صخ�صيات  يوؤذيه يف  لكْن عملياً  ظاهرياً، 
حلظة  يف  م��الم��ح.  ب��ال  لي�صت  ب��دق��ة،  مر�صومة 
ملنع  ال��وق��ت  �صد  �صباق  يف  ينخرطان  تاريخية، 
تغيري  �صهاًل  لي�س  ل��ك��ْن،  دب��ل��وم��ا���ص��ي��اً.  احل���رب، 
ال����واق����ع ع��ل��ى ط���اول���ة امل���ف���او����ص���ات، م���ع زعيٍم 
النّية  ُح�صن  وُيثبت حمدودية  يفاو�س ويهاجم، 
ال�صيا�صة. هذا در�ٌس لكّل �صيا�صي متفائل: ال  يف 

مُيكنك اللعب اإال باأوراٍق متلكها.
لتغيري  �صغط  و�صائل  ال�صيا�صي  ميلك  ال  ح��ني 

الواقع على االأر�س، تكون اخل�صارة م�صمونة.
ُيقّدم "ميونيخ: حافة احلرب" زعيماً ديكتاتورياً 
ُي��ر���ّص��خ مم��ار���ص��ات ع��ب��ادة ال�صخ�صية، يف  دم��وي��اً، 
دميقراطي  ب��ري��ط��اين  وزراء  رئ��ي�����س  م��واج��ه��ة 
الزعيم  ه��ذا هو  ب��دّق��ة.  ق��رارات��ه  وحكيم، يختار 
كي�صنجر  ه���ري  بح�صب  احل��ق��ي��ق��ي،  ال�صيا�صي 
الذي ُيعّرف الزعيم احلقيقي بالتايل: "ينطوي 
االأم������ر ع��ل��ى ح��ج��م اإدراك��������ه، وم����ن خ����الل �صري 
االأمد  ط��وي��ل��ة  وامل�����ص��ال��ح  التكتيكية،  ال���ق���رارات 
لبلده، مع ر�صم ا�صرتاتيجية منا�صبة لتحقيقها" 
يومنا  حتى  ال��ب��اردة  احل��رب  من  )الدبلوما�صية 
ه����ذا، ت��رج��م��ة م��ال��ك ف��ا���ص��ل ال���ب���دري، االأهلية 
ا�صرتاتيجية   .)150 ���س  وال���ت���وزي���ع،  للن�صر 
ت�صمن االأمن واالزدهار واال�صتقرار، وت�صتهدف 
�صفر م�صاكل. لتحقيق ذلك، تنطوي م�صوؤولية 
رجل الدولة، بح�صب كي�صنجر، على حّل املع�صلة، 

ال على تاأّملها.
اإ�صغاء  كيف يتحّقق ذلك يف فيلم �ْصفوخو؟ بني 
الناخبني، والت�صعيد  اإىل طلبات  ال��وزراء  رئي�س 

�صد اأملانيا النازية،
وُيغ�صب  الهدنة،   وعقد هدنة مع هتلر، يختار 
الوقت،  ك�صب  على  ي�صاعده  م��ا  يختار  ناخبيه. 
الناخبون،  غ�صب  واإْن  ال�����ص��الم،  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً 
ال�صالم  ال���وزراء:  رئي�س  �صعار  ال�صلطة.  وخ�صر 

اأهّم من ال�صلطة.
�صياقاً  ي��ح��ت�����ص��ن  ال�����ذي  ال����ع����ام،  ال�����ص��ي��اق  اإّن������ه 
واإنكليزي،  اأمل���اين  حتتفل.  ال�صبيبة  �صخ�صياً: 
وبينهما �صابة يهودية �صعيدة. العامل يتعافى من 
واعد.  واالأف���ق   ،)1929( االقت�صادية  االأزم���ة 
وخمابرات  ح��ك��ي��م،  وزراء  رئ��ي�����س  ل��ربي��ط��ان��ي��ا 
دعاية  مل�صة  ب�صهولة.  نظام هتلر  ماهرة تخرتق 

وطنية حما�صية.
بداية  يف  بتخّرجهم،  االأ���ص��دق��اء  يحتفل  بينما 
مفرقعات،  تنت�صر  احلرب"،  حافة  "ميونيخ: 
يّت�صح  ال��رع��ب.  وينت�صر  ح��ول��ه��م،  ن���اٌر  وت��ن��دل��ع 

ال�صعوب  اأح��الم  �صهب �صناعية.  ذلك جم��ّرد  اأْن 
ُت�صمع  النهاية،  يف  كبرية.  ال�صالم  يف  االأوروب��ي��ة 
مفرقعات نارية حقيقية قاتلة، يف مطلع احلرب 

العاملية الثانية.
عن  بريطانياً  فيلماً  ينجز  ���ص��اب  اأمل���اين  خم��رج 
�صّهلت  ال��ت��ي  ال��غ��ب��ي��ة   1938 م��ي��ون��خ  م��ع��اه��دة 
البعيدة عن  اأوروب��ا،  باجتياح  للبدء  مهّمة هتلر 
اأمريكا. ميلك الفيلم راهنّية كبرية، بينما تعي�س 
اأوروبا حرباً ُمدّمرة، ُتهّدد بالتمّدد يف اأي حلظة. 
الالوعي  يف  رهيٌب  وزٌن  الثانية  العاملية  للحرب 
يف  احل���رب  ب�صبب  حالياً  ه��ذا  يتعّزز  االأوروب�����ي. 
اأخ���رى.  اأوك��ران��ي��ا، واح��ت��م��ال مت��ّدده��ا اإىل دول 
اإّنها م�صاألة وقت فقط. مبا اأّن اأملانيا تت�صّلح، عام 
2022، لتواجه رو�صيا، ُتفّكر فرن�صا يف �صيناريو 

.1938
بو�صعه يف �صياق التتابع التاريخي الأفالم احلرب 
ُمقدمة  ���ْص��ف��وخ��و  فيلم  ي��ب��دو  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
لكري�صتوفر   )2017( "دانكريك"  ل��وق��ائ��ع 
نوالن الذي جتري اأحداثه عام 1940. الفيلم 

جديدة  تاريخية  درام���ا  ميونيخ.  م��ع��اه��دة  ع��ن 
عن حروب اأوروبا التي ال تنتهي. �صردياً، تتقّدم 
اأحداثه �صريعاً، وال تلتّف حول نف�صها. ب�صرياً، اإّنه 
ق�صيدة �صوء.اأ�صلوبياً، ال يوجد بحٌث يهدف اإىل 
جعل اأ�صلوب الت�صوير يطغى على املو�صوع. تعمل 
كو�صيٍط  كاأّنها غري موجودة  كامريا فرانك الّم 
كامريا  حركات  توجد  ال  واحل��دث.  املتفّرج  بني 
كري�صتيان  يتجّنب  العبقرية.  الإظهار  مفتعلة، 
كما  وجودها"،  وتعلن  "تزعق  ك��ام��ريا  �ْصفوخو 
فيلم  العك�س يف  يظهر  اأنغيلوبولو�س.  ثيو  ح��ّذر 
ن����والن، ح��ي��ث ال��ك��ام��ريا ت��ع��ل��ن ع��ن وج���وده���ا يف 
ومطاردتها  واب��ت��ع��اده��ا  اق��رتاب��ه��ا  يف  لقطة،  ك��ّل 
مو�صوعها. تلعب على تناوب "املُتناهي ال�صغر" 
و"املُتناهي الكرب"، وحتذف اللقطات الو�صيطة.
النجاح،  يف  حظوظها  ت����زداد  اأن  الأف����الٍم  مُي��ك��ن 
فيها.  �صدرت  التي  التاريخية  الظرفية  بف�صل 
يعترب اأندره بازان اأّن "الزمن املرجعي للُم�صاهد 
4 جم��ل��دات، بني  ه��و االآن" )م��ا ه��ي ال�صينما؟، 
عامي 1958 و1962(. املُ�صاهد يقارن وقائع 

الفيلم الذي ُي�صاهده بع�صره.يّتخذ ال�صرد بنية 
دائرية، يف فيلٍم يهاجم اللحظة التاريخية التي 
اأرق���ى يف  �صكٌل  ال��دائ��رة  ح��ال��ي��اً.  اأوروب����ا  تعي�صها 
ال�صردية  التقنية  هذه  ُت�صتخدم  لذلك،  ال�صرد. 
امل�صمرة مل�صاعدة املتلّقي، لريبط ويقارن النهاية 

ُي�صبه  احل��ا���ص��ر  اأّن  ك���م  ول��ي��ك��ت�����ص��ف  ب��ال��ب��داي��ة، 
دائرية  ال�صرد مع  دائرية  تتوازى  املا�صي. هكذا 
اأّنها ه�ّصة  التاريخ، الذي ُيهّدد باإعادة نف�صه. كم 
الدم  رغم  الُعميان،  بعرقييها وقومييها  اأوروب��ا، 

كّله الذي �صال.

لدى  املف�صل  ال���دور  اإىل  ريفز  كيانو  النجم  يعود 
هناك  اأن    people موقع  اأك��د  حيث  املعجبني؛ 
 Constantine ف��ي��ل��م  م���ن  ج����دي����ًدا  ج������زًءا 
والعمل    2005 عام  طرح  ال��ذي  "ق�صطنطني" 

قيد االإعداد.
يعيد  وه��و  ع��اًم��ا،   58 ري��ف��ز،  املعجبون  �صي�صاهد 
وع���امل  ال�������ص���ري���رة  االأرواح  ك���ط���ارد  دوره  مت��ث��ي��ل 
بعد  ق�صطنطني  ج��ون  �صخ�صية  ع��رب  ال�صياطني 
17 عاًما منذ اأول عر�س للفيلم والذي جنح جناح 
مزهل، و�صيعيد ريفز فيلم االإثارة اخلارق للطبيعة 

مع خمرج العمل االأول فران�صي�س لوران�س.
 Hellblazer  الفيلم االأ�صلي، الذي ي�صتند اإىل
وجوده  خ���الل  م��ن  ق�صطنطني  يتبع   ،DC م��ن 
حقق  ال�صريرة.  ال�صياطني  ي��ح��ارب  ال��ذي  امللعون 
الفيلم اأكرث من 200 مليون دوالر يف جميع اأنحاء 

العامل عند �صدوره.
ال�����ص��ي��ن��اري��و وينتج  اأك��ي��ف��ا ج��ول��د���ص��م��ان  ���ص��ي��ك��ت��ب 
واأبرامز  جيه.  جيه  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا  امل�����ص��روع، 
كان  الذي   ،Deadline ل�  وفًقا  وهانا مينغيال، 

اأول من اأعلن عن اخلرب.
يعلن عن  ك��ان  العمل فدائما  اأب��ًدا  ريفز  يبتعد  مل 
الذي  ال��ب��ط��ل  دور  اإىل  م��ا  ي��وًم��ا  ال���ع���ودة  اأم��ل��ه يف 
�صتيفن  م��ع  اخل�����ص��ن.يف حم��ادث��ة  املعطف  ي��رت��دي 
كولبري العام املا�صي، قال ريفز اإن ق�صطنطني كان 
على راأ�س قائمة ال�صخ�صيات التي يرغب يف العودة 
اأكون جون ق�صطنطني مرة  اأن  "اأحب  اإليها. قال: 

اأخرى". "لقد حاولت".

 One فيلم  يف  م�صاهده  ت�صوير  هوبكنز  اأن��ت��وين  ال�صري  ب��داأ 
العاملية  احلرب  زمن  اإىل  يعود  الذى   Life in Pinner
ال��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث ي��ل��ع��ب ف��ي��ه دور ال�����ص��ري ن��ي��ك��وال���س وي��ن��ت��ون ، 
يف  طفاًل   669 اأن��ق��ذ  الربيطاين" وال���ذى  "�صندلر  ب���  امللقب 

ت�صيكو�صلوفاكيا من النازيني يف عام 1939 خالل احلرب.
وبدا النجم البالغ من العمر 84 عاماً يف قمة حيويته باأول يوم 

ت�صوير له يف العمل الذى يحظى باهتمام كبري.
وكان  اأنتونى هوبكنز، احلائز على االأو�صكار، قد �صارك جمهوره، 
مبقطع فيديو له، خالل الفرتة املا�صية وهو يرق�س على اأنغام 
وقمي�س  ملونة،  �صيفية  اإط��الل��ة  ف��ى  مبهج  وب��دا  املو�صيقى،  

م�صجر، وبنطلون بلون بيج فاحت، وقبعة.
هوبكنز  اأن�������ت�������وين  و  ه��������اث��������اواي  اآن  ف���ي���ل���م  ع�����ر������س  ومت 
كان  مب���ه���رج���ان   ARMAGEDDON TIME
75، وه��و  درام��ا تاريخية من تاأليف  ال���  ال�صينمائي يف دورت��ه 
اأنتوين هوبكنز،  ه��اث��اواي،  اآن  واإخ���راج جيم�س ج��راي وبطولة 

جريمي �صرتوجن ودومينيك لومباردوزي.
متابعيها  هاثاوى  اآن  العاملية  املمثلة  �صاركت  اأخ��رى  ومن جهة 
مبنتهى  فيها  ظهرت  لها،  جديدة  �صور  بعدة  اإن�صتجرام  على 
 21 اأك��رث من  اأنظار  بهم  موؤخًرا، وخطفت  واجلاذبية  االأناقة 
اإطاللتها االأخرية التي ارتدت فيها ف�صتانا  مليون متابع عرب 
ومعطفا حاز على اإعجاب كثريين ممن يحر�صوا على متابعتها 
مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل. وكانت �صوهدت املمثلة اآن 
هاثاواى مع املمثل الكبري اأنتوين هوبكنز اأثناء  �صريهما معاً، 
 James Gray's Armageddon خالل ت�صوير فيلم
هاثاواي  ظ��ه��رت  حيث  ال��ع��م��ل،  بكوالي�س  وذل���ك   ،  Time
مًعا  ع��اًم��ا   83 البالغ  وهوبكنز  ع��اًم��ا   38 العمر  م��ن  البالغة 

اأثناء قيامهما بتنفيذ م�صاهد من الفيلم.

كيانو ريفز يعود ملحاربة عامل 
Constantine  ال�سياطني يف

اأنتوين هوبكنز يبداأ ت�سوير اأحدث 
 One Life in Pinner اأفالمه

اإما  هم:  ه. يتفاو�ض معه الأوروبيون، فيخريرّ اإقليم �صغري عند جريانه، ل�صمرّ عي ُيطالب باحتالل  اأوروبي تو�صرّ زعيم 
بعنوان  الفيلم  جماعة.  اإىل  العامل  جتررّ  التي  الأوروبية،  اللحظة  يقراأ  فيلٍم  يف  ي�صرت�صونه،  احلرب.  واإما   ، ال�صمرّ

اأوكرانيا. رو�صيا  مهاجمة  قبيل  "نتفليك�ض" عر�صه  تبداأ  �ْصفوخو،  لكري�صتيان  احلرب" )2021(  حافة  "ميونيخ: 
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ال�ستحمام باملاء ال�ساخن 
ي�ساعد على ك�سف �سرطان الدم

اأعلنت الدكتورة اآنا يوجني، اأخ�صائية االأورام يف مركز )CTCA( االأمريكي 
االإ�صابة  عالمات  اإح��دى  ك�صف  على  ي�صاعد  ال�صاخن،  باملاء  اال�صتحمام  اأن 
ب�صرطان الدم. وي�صري موقع Express، اإىل اأنه وفقا لالأخ�صائية، ت�صري 
االأعرا�س املبكرة ل�صرطان الدم، عادة اإىل االإ�صابة باأمرا�س اأخرى، حيث ميكن 
ولكن هناك  ب�صرعة.  بالتعب  وي�صعر  والوهن  عام  ب�صعف  االإن�صان  ي�صعر  اأن 
عار�س واحد فقط، ميكن اعتباره اإ�صارة للخ�صوع اإىل فح�س �صامل - احلكة 
ت�صبح اخلاليا  ال��دم،  ل�صرطان  املبكرة  املراحل  "يف  وتقول،  اال�صتحمام.  بعد 
املحتوية على اله�صتامني، ح�صا�صة جدا، ما يجعل اجللد اأكرث ح�صا�صية للماء 
 40 فوق  اأعمارهم  الذين  االأ�صخا�س  عادة  ي�صيب  الدم  و�صرطان  ال�صاخن. 
الطبيب  مراجعة  اال�صتحمام،  بعد  باحلكة  ي�صعر  من  كل  على  لذلك  عاما. 
االأخ�صائي واإجراء حتليل للدم". وت�صيف، اإذا ظهر اأن م�صتوى كريات الدم 

احلمراء مرتفع، فيجب اخل�صوع لفح�س �صامل ودقيق.

خبرية تغذية: احل�سرات �ساحلة 
لالأكل ولكن ل حاجة لذلك حاليا!

اأعلنت الدكتورة يلينا تيخومريوفا، خبرية التغذية الرو�صية، اأنه ال داعي 
لتناول ال�صرا�صري والديدان كما جاء يف مبادرة املفو�صية االأوروبية.

تعليقها  معر�س  يف  "اإزفي�صتيا"،  ل�صحيفة  حديث  يف  االأخ�صائية  وت�صري 
على مبادرة املفو�صية االأوروبية، ب�صاأن تناول ال�صرا�صري وديدان الدقيق 
واجلراد، اإىل اأن احل�صرات �صاحلة لالأكل فعال. ولكن يف العامل املعا�صر ال 

حاجة لذلك، الأن �صوق املواد الغذائية مملوءة مبختلف املواد واملنتجات.
منذ  الغذائي  النظام  يف  احل�صرات  ا�صتخدام  عن  احلديث  "يدور  وتقول، 
االأكادميي  وحتى  ال��ع��امل،  يف  التغذية  موؤ�ص�صات  خمتلف  يف  طويلة  ف��رتة 
الرو�صي فيكتور توتليان، اأعلن اأنه عند مواجهة م�صكالت يف التغذية، �صوف 
نتناول اجلراد املفروم دون اأي �صرر". ووفقا لها، لدى العديد من املوؤ�ص�صات 
الغذائية املخت�صة ابتكارات غذائية "�صرية" للحاالت الطارئة. فمثال اأن�صجة 
للربوتينات  وهي م�صدر مهم  لالأكل متاما،  �صاحلة  املطحونة  احل�صرات 
االألياف  دور  يلعب  ال���ذي  احل��ي��واين  الكيتني  م��ن  ك��ب��رية  كمية  وك��ذل��ك 
الغذائية. وت�صيف مو�صحة، بف�صل التطور ال�صناعي اأ�صبح باالإمكان اأخذ 
اأي حيوان اأو ح�صرة اأو حمار، وبا�صتخدام عملية اال�صتخال�س، و احل�صول 
منه على مزيج جيد جدا من العنا�صر الغذائية. وتوؤكد تيخومريوفا، على 
اأن �صوق الطعام واملواد الغذائية ممتلئ يف الوقت احلا�صر مبختلف املواد، 
لذلك فاإن احلديث ال يدور عن ا�صتخدام احل�صرات. وتقول، "اإن االبتكارات 
املتعلقة باأكل احل�صرات كانت دائًما و�صوف ت�صتمر، ولي�س احل�صرات فقط، 
"كائنات غري �صاحلة لالأكل"، وهي موجودة دائًما حلاالت  بل وحتى عن 
البقاء على  ال�صخ�س على حافة  العامة، عندما يكون  والكوارث  الطوارئ 
قيد احلياة.  بيد اأن املواد الغذائية متوفرة يف العامل حاليا. ولكن اإذا اأراد 
�صخ�س ما يف العامل اأن ياأكل العث فهذا اختياره ورغبته. ولكن طاملا توجد 

الكثري من املنتجات يف ال�صوق، اأعتقد اأنه ال ينبغي القيام بذلك ".

الأر�ض؟ باطن  يف  يوجد  • ماذا 
نفقا يف جوفها نالحظ  اإذا حفرنا  ال�صخر  كبرية من  ك��رة  -االأر����س 
اقل  االأر���ص��ي��ة  وه��ي  الق�صرة  االأوىل ه��ي  الطبقة  ع��دة  وج��ود طبقات 
من 4 اأميال حتت املحيط تليها طبقة �صميكة من ال�صخر ت�صل حتى 
ارتفعت  املركز  اقرتبنا من  كلما  االأر���س  نحو مركز  امل�صافة  منت�صف 
ح��ار جدا  هناك �صخر  ال�صميكة  ال�صخر  احل���رارة حتت طبقة  درج��ة 
3100 من  تبداأ على ح��وايل  دائ��ب يعرف بالقلب اخلارجي واخ��رياً 
حيث ن�صع اأقدامنا يعتقد اأن احلرارة يف مركز االأر�س هي 11000 

فهرنهايت  
بذلك؟ �صمي  وملاذا  العوا�صم؟  بنهر  �صمي  الذي  النهر  • ما 

- نهر العوا�صم هو نهر الدانوب. و�صمي بذلك الأنه مير بعدة عوا�صم 
اأوروبية وهي "فيينا ، بوداب�صت ، بلغراد"
اأوروبا؟ يف  نهر  اأطول  هو  •  ما 

- نهر الفولغا
 • ما م�صاحة الياب�صة؟

ي�صاوي  ما  اأي  مربع  ميل  مليون   58 ح��وايل  الياب�صة  م�صاحة  -تبلغ 
11580 قدم مربع من الياب�صة لكل اإن�صان ت�صكل الياب�صة 29 باملائة 

من الكرة االأر�صية الباقي هو ماء وي�صاوي 71 باملائة 

املحيطات. يف  موجودة  النباتية  احلياة  من   85% اأن  تعلم  • هل 
�صهرية. ماركة  وهي  ليف�صيتز.  رالف  هو  احلقيقي  لورين  رالف  • اإ�صم 

ال�صكريات. ه�صم  الميكنها  اأنه  مع  ال�صو�س  عرق  اأكل  حتب  االأرانب  اأن  تعلم  • هل 
فقط. حرفاً   13 من  تتكون  االأ�صليني  هاواي  �صكان  لغة  اأن  تعلم  • هل 

اللغة  يف   mt ب�  تنتهي  التي  الوحيدة  الكلمة  “حلمت” هي  تعني  التي   dreamt كلمة  اأن  تعلم  • هل 
االإجنليزية.

الركاب. عظمة  باإ�صم  وتعرف  االأذن،  يف  توجد  االإن�صان  ج�صم  يف  عظمة  • اأ�صغر 
وحتركه. براأ�صها  ت�صتدير  اأن  دون  امل�صي  الميكنها  • البطة 

فقط. اإ�صم   50 على  يحتوي  وكان  1878م،  عام  يف  كان  العامل  يف  هاتف  دليل  دفرت  اأول  اأن  تعلم  • هل 
االأزتيك. الهنود  قبل  من  اخرتع  الف�صار  اأن  تعلم  • هل 

نائماً. عمره  من  عاما   25 يق�صي  العادي  ال�صخ�س  اأن  تعلم  • هل 
اأفريقيا. يف  اآخر  حيوان  اأي  من  اأكرث  الب�صر  يقتل  النهر  فر�س  اأن  تعلم  • هل 

كاالأنبوب. الداخل  من  جوفاء  الرنة  حيوان  • �صعرة 
االإن�صان. ج�صم  يف  جهاز  اأكرب  هو  • اجللد 
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الفلفل احللو 
ك�����ص��ف��ت درا�����ص����ة ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة ان 
االأمالح  معظم  فيه  تتوفر  الفلفل 
تزود  حيث  والفيتامينات،  املعدنية 
بنحو  اجل�صم  منه  ج���رام   100 ك��ل 

فقط. حرارياً  �صعراً   24
وه���و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 6 ج���رام���ات من 

من  ملليجراماً  و22  الكال�صيوم،  من  ملليجرامات  و6  الكربوهيدرات، 
احلديد  من  و�صيء  البوتا�صيوم،  من  ملليجراماً   180 ونحو  الف�صفور، 

وال�صوديوم والزنك.
وم�صدراً  اأ  لفيتامني  اجليدة  امل�صادر  من  احللو  االأخ�صر  الفلفل  ويعترب 
ممتازاً لفيتامني ج، فكل 100 جرام من الفلفل تزود اجل�صم بنحو 160 
اجل�صم  ح��اج��ة  �صعف  م��ن  اأك���رث  ت��ع��ادل  وه��ي  ج  فيتامني  م��ن  ملليجراماً 

اليومية من هذا الفيتامني )احلاجة اليومية 60 ملليجراماً(.
األياف  م��ن  ف��ي��ه  مل��ا  ب��ا���ص��ت��م��رار  احل��ل��و،  االأخ�����ص��ر  الفلفل  ب��ت��ن��اول  وين�صح 

وفيتامينات م�صادة لالأك�صدة وجمددة للخاليا يف اجل�صم.
من  تقي  ب��اأن��ه��ا  يعتقد  ال��ت��ي  اخل�����ص��راوات  �صمن  يقع  االأخ�����ص��ر  والفلفل 

االإ�صابة ب�صرطان الرئة.

اقرتب عيد ميالد ام توتة فاأخذت توته واخوها توتو يفكرون يف هدية عيد ميالد المهما احلبيبة لكن توتة 
تذكرت �صيئا مهما وقالت .. لقد ن�صينا ياتوتو لي�س معنا النقود الكافية.. وما معي ال يكفي �صيئا..ح�صنا يا 
اخي العزيز لنفكر يف �صيء واحد ن�صرتيه. فقال توتو اي�صا ما منلكه من نقود ال يكفي ل�صراء �صيء واحد.. 
ولكن عندي فكرة، لي�صنع كل منا هدية المنا الغالية. واتفقا على ذلك ومل ي�صاهد احد توته وتوتو يلعبان 
اخته  وا�صتعار من  ملونا  وقلما  ورق��ا  القليل  توتو مباله  ا�صرتى   .. الثاين  اليوم  الواجبات ع�صر  انتهاء  بعد 
كل  ان��زوى  اي�صا،  للزجاج  واالل��وان  توته مبا معها قطعة زجاجية كبرية  ا�صرتت  واي�صا  الف�صفورية،  الوانها 
منهما يف غرفته ال يخرج منها كثريا رمبا �صاهدت االم توتو وقد دخل غرفة اخته لثوان معدودة او �صاهدت 
توته وهي جتري لغرفة اخيها ثم تخرج م�صرعة، وهكذا احلال ملدة ثالثة ايام، بعدها طلبا م�صاعدة االب يف 
تغليف هداياهم، وحني جاء موعد العيد اجتمعت العائلة ال�صغرية حول كعكة جميلة �صنعها االب وقال: كما 
تنال ر�صاها، ف�صحك اجلميع و�صفقوا لالب، وقبل  ان  ارجو  وانا �صنعت كعكة لها  اليوم عيد ماما  تعرفون 
ان ينهالوا عليها تقطيعا، تقدمت توته وقالت من �صنع يدي هذه الهدية .. وقدمت الأمها لوحة من الزجاج 
ر�صمت عليها باقة رائعة من الزهور فرحت بها االم كثريا.. وقالت انها رائعة و�صتكون جزءا غاليا يف حياتي. 
وتقدم توتو وهو يحمل هديته ففتحتها االم لتفجاأ ببطاقة كبرية األ�صق بداخلها  �صورة للعائلة جمتمعة وقام 
بتزيينها بالوان ور�صومات م�صيئة وجميلة، وكتب عليه بخط رائع )يف ذكرى عيد ميالد امي اجلميلة لها منا 
كل احلب(، وعند ذلك مل ت�صتطع االم ان تعرب عن حبها للجميع اال بدموع لوؤلوؤية دق لها قلب اجلميع حبا 

واحرتاما ل�صت احلبايب.

التغذية  خبري  غين�صبورغ،  ميخائيل  الدكتور  اأعلن 
اجل�صم،  يف  اإيجابيا  يوؤثر  التفاح  تناول  اأن  الرو�صي، 
الدماغ  وي�صاعد  جميلة  ابت�صامة  على  يحافظ  حيث 

على العمل ويلعب دورا يف الوقاية من ال�صرطان.
للتفاح  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  اخلبري  وي�صري 
فوائد كثرية، فهو غني مب�صادات االأك�صدة واالألياف 
الغذائية التي تقاوم االآثار ال�صلبية لل�صيخوخة. وله 

تاأثري اإيجابي �صامل يف اجل�صم.
وي�����ص��ي��ف، ي��ح��ت��وي ال��ت��ف��اح ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
الدماغ.  لعمل  ال�صروريات  وال�صكر  الكربوهيدرات 
طويلة  عملية  اإىل  الع�صبية  اخل��الي��ا  حت��ت��اج  فمثال 

على  يحتوي  التفاح  ولكن  الغلوكوز،  على  للح�صول 
�صريعا  الع�صبية  اخلاليا  اإىل  ي�صل  ال��ذي  الفركتوز 
وخالل فرتة زمنية ق�صرية. كما اأن املركبات الغذائية 
النباتية املوجودة يف التفاح وفواكه اأخرى حتفز اإنتاج 
ويح�صن  ين�صط عمله  م��ا  ال��دم��اغ،  ج��دي��دة يف  خاليا 
 ،B الذاكرة. ونظرا الحتوائه على جمموعة فيتامني

فاإنه يح�صن املزاج اأي�صا.
ومبا اأن التفاح يحتوي على ن�صبة عالية من االألياف 
الغذائية ال�صرورية لعمل االأمعاء، فاإنه يخف�س من 

خطر االإ�صابة ب�صرطان االأمعاء.
اإ���ص��اب��ة االأع�������ص���اء االأخ����رى  ال��ت��ف��اح  "يكبح  وي���ق���ول، 

بال�صرطان اأي�صا، وباالأخ�س �صرطان الثدي".
وي�����ص��ي��ف، ي��ح��ت��وي ال��ت��ف��اح ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني С، وهو 
م�صاد لالأك�صدة ويلعب دورا يف الوقاية من االأمرا�س 
ال�����ص��رط��ان��ي��ة. ف��م��ث��ال ت��ن��اول ال��ت��ف��اح ب�����ص��ورة دوري���ة 
بن�صبة  ال��رئ��ة  ب�صرطان  االإ���ص��اب��ة  خطر  م��ن  يخف�س 

باملئة.  25
ن�صبة  على  التفاح  احتواء  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�صافة 
امت�صا�س  مي��ن��ع  ال���غ���ذائ���ي���ة،  االأل����ي����اف  م���ن  ع��ال��ي��ة 
انخفا�س  اإىل  ي�����وؤدي  م���ا  ال�����ص��ف��راوي��ة،  االأح���م���ا����س 
لها  اأن  اأي  ال��دم.  "ال�صار" يف  الكولي�صرتول  م�صتوى 

تاأثريا م�صادا لت�صلب ال�صرايني.

ماذا يعني لل�سحة تناول التفاح كل يوم؟

الباندا العمالقة هوان هوان جتل�ض -يف الأ�صفل- مع تواأميها يواندودو وهوانليلي قبل عيد ميالدهما الأول، 
يف حديقة حيوانات بوفال يف �صان اأينان ، و�صط فرن�صا.  ا ف ب


