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كيف يوؤثر عالج ال�صرطان على اخل�صوبة؟
ملختلف  والتعر�ض  بال�سرطان  الإ�سابة  اأن  عديدة  درا���س��ات  اأظ��ه��رت 
طرق عالجه، يوؤثران على خ�سوبة الرجال والن�ساء على حد �سواء، 
اخلاليا  عدد  من  واجلراحة  والكيميائي  الإ�سعاعي  العالج  يقلل  اإذ 

اجلن�سية، ما يخف�ض اإمكانية احلمل يف امل�ستقبل.
وك�سفت درا�سة اأجراها باحثون يف اأ�سرتاليا عام 2022، اأن 8200 
معر�سون  الأربعني،  �سن  دون  املرتفعة  اخل�سوبة  اأعمار  يف  اأ�سرتايل 
لالإ�سابة بال�سرطان، ما يفوق معدل الإ�سابة مبقدار ال�سعف مقارنة 
الناجحة،  والعالجات  املبكر  الت�سخي�ض  بف�سل  ولكن   .1980 بعام 
فاإن كثريا من الأطفال والن�ساء والرجال امل�سابني بال�سرطان ُي�سفون 
منه. ولكن قليال من املر�سى ل يعرفون خطورة نق�سان اخل�سوبة 
الناجم عن عالج ال�سرطان، وخياراتهم البديلة القادرة على حماية 

قدرتهم على اإجناب الأطفال.
ويقدر الباحثون اأن ن�سف امل�سابني فقط يخو�سون نقا�سا عن حماية 

خ�سوبتهم اأثناء عالج ال�سرطان.
العالج  يعر�ض  اإذ  اخل�سوبة،  على  املختلفة  العالجات  اأن���واع  وت��وؤث��ر 
البوي�سات  خ��الي��ا  ال�����س��رط��ان��ي��ة،  اخل��الي��ا  ي��ه��اج��م  ال���ذي  الكيميائي 

والنطاف للخطر، مت�سببا يف تقليل اأعدادها.

كيف نحمي اأنف�صنا من اإنفلونزا »اأ« املو�صمية؟
بيئة  امل��دار���ض  اإىل  الطلبة  وع���ودة  احل���رارة  درج���ات  انخفا�ض  ي�سكل 
الأحيان  بع�ض  يف  تكون  التي  املو�سمية،  الإنفلونزا  لتف�سي  خ�سبة 
كما  يومني  يف  يتال�ض  �سحي  عار�ض  جم��رد  ولي�ض  للحياة،  مهددة 

يعتقد البع�ض.
وتقول منظمة ال�سحة العاملية اإن الإنفلونزا املو�سمية عدوى فريو�سية 
الأنفلونزا  من  اأمن��اط  ثالثة  هناك  الفريو�سات،  اأح��د  ي�سّببها  ح��ادة 
الأنفلونزا من  وتتفّرع فريو�سات  و"د"،  و"ج"،  و"ب"،  "اأ"،  املو�سمية 

النمط "اأ" كذلك اإىل اأمناط فرعية.
والإنفلونزا املو�سمية التي تنت�سر يف ف�سل ال�ستاء �سببها الفريو�سني 
ما  املو�سمية  الإنفلونزا  فريو�ض  ح�سانة  فرتة  ت�ستغرق  "اأ" و"ب". 
بني -2 4 اأيام حتى تظهر بعدها الأعرا�ض التي قد تكون يف البداية 
ارتفاع  وه��ي:  كلينك"،  "مايو  ع��ي��ادة  موقع  بح�سب  بالزكام  �سبيهة 
اأمل يف  التعب والإره���اق.  38 درج��ة مئوية.  احل���رارة مبا يزيد على 
�سيق  وامل�ستمر.  اجل��اف  ال�سعال  وال��ت��ع��رق.  الق�سعريرة  الع�سالت. 
التنف�ض. التهاب يف احللق. ال�سداع. ان�سداد اأو �سيالن الأنف . القيء 

والإ�سهال "تنت�سر بني الأطفال ب�سكل كبري".

علماء اأمريكيون يطورون عالجا واعدا �صد كورونا
اأخبار  العامل على نحو ملمو�ض، فلم تعد  الوبائي يف  الو�سع  حت�سن 
زالوا  ما  ال�سحة  خرباء  لكن  كبري،  باهتمام  19" حتظى  "كوفيد 
املقبل، لأن فريو�ض كورونا  ال�ستاء  الو�سع بحلول  ي�سوء  اأن  يخ�سون 

امل�ستجد قد يتطور ويتحور في�سبح اأكرث �سرا�سة.
وبح�سب �سحيفة "وا�سنطن بو�ست" الأمريكية، فاإن عددا من العلماء 
التطور، وذلك  اأجل جعل الفريو�ض عاجزا عن  يطورون عالجا من 
عرب حرمانه من الو�سول اإىل الربوتينات التي يحتاجها حتى يوؤذي 
ج�سم الإن�سان. وذكر امل�سدر، اأنه يف حال مت اإجناز هذه املهمة العلمية، 
فاإنها �ستوؤدي اإىل �سد الثغرة املوجودة يف خمتلف اللقاحات والعالجات 

املتاحة حاليا �سد كورونا.
ول ت�ستطيع اللقاحات املتاحة حاليا منع انتقال العدوى اإىل الإن�سان، 
ب�"كوفيد  الإ�سابة  عند  الأ�سد  الأع��را���ض  تفادي  على  ت�ساعد  لكنها 

امل�ساعفات. ب�سبب  والوفاة  امل�ست�سفى  دخول  احتمال  فتقلل   ،"19
يطرح  حتى  اجل�سم  يف  املوجودة  الربوتينات  على  الفريو�ض  ويعتمد 
اإ�سافية منه، وبالتايل، فاإن حرمانه من الربوتني ي�سبه منع  ن�سخا 

حيوان مفرت�ض من الغذاء والأوك�سجني، اأي اإ�سعافه واإنهاكه.
نتائج واعدة لعالج  اأظهرت درا�ستان طبيتان  املا�سي،  ال�سهر  وخالل 
واإحدى  الب�سرية،  الربوتينات  ا�ستهداف  طريق  عن   "19 "كوفيد 
تخ�سع  فيما  �سيغنالني"،  "�ساين�ض  �سحيفة  يف  من�سورة  الدرا�ستني 

الثانية لتدقيق علمي على موقع خمت�ض.
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مكعبات الثلج للب�صرة اجتاه 
جتميلي على تيك توك

ع�ساق  ب��ني  الزدي����اد  اآخ���ذ يف  ج��دي��د  اجت���اه  الثلج  الب�سرة مبكعبات  ع��الج 
التي  الفيديو  مقاطع  اآلف  موجز  بحث  ويقدم  ت��وك.  تيك  على  اجلمال 

تظهر جمموعة من الأ�سخا�ض وهم يفركون وجوههم مبكعبات الثلج.
لبدء عالج وجهك باجلليد"  "هذه طريقة  بعنوان  وح�سل مقطع فيديو 
على 2.7 مليون اإعجاب. ويقول فيديو اآخر مع 1.1 مليون اإعجاب "اإذا مل 

تقم با�ستخدام مكعبات الثلج على وجهك، ف�سيفوتك الكثري".
تاأثريات  على  للح�سول  اجللد  على  الب�سيط  الثلج  ا�ستخدام  املمكن  ومن 
يتم  الواقع،  الإنرتنت. ويف  التجميل عرب  لع�ساق  لتقارير  متوهجة، وفقاً 

ت�سويق منتجات خم�س�سة لت�سهيل فرك الثلج على اجللد.
لوك�ض  ع��ي��ادة  وم��وؤ���س�����ض  التجميل  طبيب  قري�سي،  عثمان  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً  الثلج  ك��ان  "لطاملا  الربيطانية  اإك�سربي�ض  ل�سحيفة 
العناية بالب�سرة للح�سول على ب�سرة نقية و�سحية". اإذن، ملاذا تعترب هذه 
الطريقة مفيدة للب�سرة؟ اأو�سح الطبيب اأنه يجعل املنتجات اأكرث فعالية 
ويعالج عدداً من م�سكالت العناية بالب�سرة. وقال الدكتور قري�سي "ميكن 
اأن ي�ساعد فرك الثلج قبل و�سع منتجات التجميل مبا�سرة على امت�سا�ض 
من  العميقة  الطبقات  اإىل  ال��و���س��ول  خ��الل  م��ن  اأف�����س��ل  ب�سكل  املنتجات 
اجللد. وعند تطبيقه، توؤدي درجة احلرارة املنخف�سة اإىل ارتفاع الدم حتت 
�سطح اجللد، وهذا بدوره يعالج جمموعة متنوعة من م�ساكل اجللد مثل 

اللتهابات واجللد الباهت والبثور والنتفاخ والهالت ال�سوداء".

امراأة تلد على علو 
قدم األف   36

اأم��ري��ك��ي��ة بالذهول  اأ���س��ي��ب رك���اب ط��ائ��رة 
عندما اأجنبت امراأة يف الطائرة على ارتفاع 
"10000 مرت"، واأطلقت  األف قدم   36
احلدث.  مع  يتطابق  ا�سًما  مولودها  على 
الربيطانية،  "مرتو"  �سحيفة  وذك����رت 
اأم�ض الأول الثالثاء، نقاًل عن و�سائل اإعالم 
"�سكايلن  اأطلقت ت�سمية  الأم  اأن  اأمريكية، 
كافون اإير فران�سي�ض" على طفلها؛ وذلك 
واأ�سارت  ال�سحاب.  ف��وق  ل��ولدت��ه  ت��ك��رمًي��ا 
ا  ال�سحيفة اإىل اأن الولدة باجلو تعني اأي�سً
اأن والدته كندريا رودن، البالغة من العمر 
جن�سية  من  متاأكدة  تكن  مل  ع��اًم��ا،   21
ابنها - وا�سطرت على الفور اإىل احل�سول 
على جواز �سفر له حتى يتمكن من العودة 
كندريا  اأط��ب��اء  اأن  اإىل  ولفتت  امل��ن��زل.  اإىل 
من  ال�سحية،  الرعاية  عاملة  وهي  رودن، 
الأمريكية،  كونيتيكت  ب��ولي��ة  ه��ارت��ف��ورد 
حامل  وهي  بال�سفر  لها  �سمحوا  قد  كانوا 
يف الأ�سبوع ال� 32، م�سيفة اأنها قررت اأن 
الأمريكية  اجلوية  اخلطوط  رحلة  تاأخذ 
لالحتفال  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان  ج��م��ه��وري��ة  اإىل 
كيندايل  اأختها،  مع  والدتها  ميالد  بعيد 

رودن.

هل ميكن ا�صتبدال اللحوم 
بال�صمك يف النظام الغذائي؟ �ص 23

- ل ت�سعرين باأنك على ما يرام
اأن تدفعك  التي يجب   1 الإن���ذار رق��م  اإ���س��ارة  املعاناة هي 
اإىل ا�ست�سارة طبيب نف�سي. ت�سعرين باحلزن اأو الغ�سب، 
روؤيتك  و���س��ف��ه،  اأو  ت�سميته  مي��ك��ن��ك  ل  ان���زع���اج  ل��دي��ك 
للم�ستقبل مظلمة، حياتك اليومية تبدو حزينة، ثقيلة، 
ي�سعب التعاي�ض معها ... اإذن حتتاجني اإىل عالج نف�سي.

- لقد ا�ستمر اأملك لب�سعة اأ�سابيع
اإذا ا�ستمر هذا النزعاج )على الأقل( 3-4 اأ�سابيع، فمن 

الأف�سل حتديد موعد مع طبيب نف�سي.
اأو مكتئبة  اأن تكوين حزينة  قد يكون لديك كل احلق يف 
ملدة اأ�سبوع واحد، اأو حتى 15 يوماً! لكن عليك اأن تقلقي 
من ا�ستمرار املعاناة لب�سعة اأ�سابيع، اأو حتى ب�سعة اأ�سهر. 
اح��ر���س��ي على ع��دم الن��ت��ظ��ار ط��وي��اًل اأي�����س��اً: يتم عالج 
بع�ض الأمرا�ض )مثل الكتئاب( ب�سكل اأف�سل عندما يتم 

ت�سخي�سها مبكراً.
- انزعاجك يوؤثر على حياتك اليومية

الأكل...  وا�سطرابات  وال�سلوك  املزاجية  واحلالة  النوم 
عندما يبداأ النزعاج بالتاأثري على احلياة اليومية، يجب 
يتعلق  الأم���ر  يكون  ق��د  وب��ال��ت��ايل  اخت�سا�سي.  ا�ست�سارة 
ب�سعوبة النوم، وفقدان ال�سهية، وم�ساكل اجللد، والتعب 

الذي ل "مير"، والتهيج امل�ستمر، و"نفخة" يف البطن...
- مل تعودي تتعرفني اإىل نف�سك

اإذا كان لديك انطباع باأنك "تغريت" منذ ظهور النزعاج، 
فمن الأف�سل ا�ست�سارة طبيب نف�سي. على �سبيل املثال: اإذا 
كنت حتبني اخلروج مع اأ�سدقائك )اأو ممار�سة الريا�سة، 

الآن تعانني من  واأن��ت   )... العمل يف م�سروع  اأو  امل�سي  اأو 
اإىل  الن�سحاب  اإىل  يدفعك  ال��ذي  نق�ض كبري يف احلافز 

نف�سك.

- حميطك ي�سجعك على روؤية طبيب نف�سي
بالطبع، لي�ض من املمكن "اإجبار" �سخ�ض ما على حتديد 
ب��داأ من  اإذا  اأخ���رى،  ناحية  نف�سي. من  موعد مع طبيب 
جارتك،  العائلة،  م��ن  ف��رد  �سديقتك،  )زوج����ك،  ح��ول��ك 
زميلة يف العمل، اإلخ( يف ذكر هذا الحتمال، فرمبا يجب 
يحتاج  الأح��ي��ان  بع�ض  ففي  ا�ست�سارة.  يف  التفكري  عليك 

ال�سخ�ض اإىل وقت ليدرك اأنه بحاجة اإىل روؤية م�سكلته.
- لديك اأفكار انتحارية

اإنها حالة طارئة: ل بد من ا�ست�سارة اخت�سا�سي )طبيب 
وقت  اأ���س��رع  يف  ع��ي��ادي...(  نف�ض  علم  اخت�سا�سي  نف�سي، 
اأو الأفكار املظلمة، تعني عدة  ممكن. الأفكار النتحارية 
اأنه حل مل�ساكله، وي�سع  اأ�سياء: يرى ال�سخ�ض املوت على 

�سيناريوهات للموت، ويعترب املوت خياراً حمتماًل.

اأعرا�ض الكتئاب املو�سمي ال�ستوي والأ�سباب
ُيعرف  م��ا  اأو   »SAD« املو�سمي  العاطفي  ال���س��ط��راب 
ب�»الكتئاب املو�سمي ال�ستوي«؛ هو نوع من الكتئاب ينجم 
عن تغري يف املوا�سم عادًة عند بدء ف�سل اخلريف، ويزداد 
اأوائل  اأو  اأواخ��ر اخلريف  يف  �سوءاً  املو�سمي  الكتئاب  هذا 

ال�ستاء، ثم ينتهي يف اأيام الربيع امل�سم�سة.
ويوؤثر الكتئاب املو�سمي ال�ستوي يف حياتك اليومية، مبا 

احلظ،  وحل�سن  فيه،  وتفكرين  ب��ه  ت�سعرين  م��ا  ذل��ك  يف 
ال�سعب  الوقت  العالج يف جتاوز هذا  ي�ساعدك  اأن  ميكن 

من العام.
ي��وؤث��ر الك��ت��ئ��اب امل��و���س��م��ي ال�����س��ت��وي يف ال��ن�����س��اء اأك���رث من 
الرجال، على الرغم من اأن الباحثني غري متاأكدين من 

ال�سبب، وهو اأكرث �سيوعاً بني ال�سباب.
عوامل تزيد من فر�ض الإ�سابة بالكتئاب املو�سمي

يكون الإن�سان اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالكتئاب املو�سمي، 
اإذا كان:

الكتئاب  ا�سطراب  مثل  اآخ��ر،  مزاجي  ا�سطراب  لديه   -
ال�سديد اأو ال�سطراب ثنائي القطب.

- لديه اأقارب يعانون من ا�سطراب القلق الجتماعي اأو 
غريه من اأ�سكال الكتئاب اأو حالت ال�سحة العقلية، مثل 

الكتئاب ال�سديد اأو الف�سام.
اأق�سى اجلنوب من  اأو  ال�سمال  اأق�سى  بلدان  يعي�ض يف   -
اأق���ل خالل  ال�سم�ض  ���س��وء  ي��ك��ون  الإ���س��ت��واء، بحيث  خ��ط 

ال�ستاء عند هذه املناطق.
- يعي�ض يف مناطق غائمة.

ما اأعرا�ض الكتئاب املو�سمي ال�ستوي؟
الكتئاب،  م���ن  ن����وع  ه���و  ال�����س��ت��وي  امل��و���س��م��ي  الك���ت���ئ���اب 
هذا  ُي�سنَّف  الأمريكية،  النف�سي  الطب  جلمعية  ووف��ق��اً 
مع  كبري  اكتئابي  ا�سطراب  اأن��ه  على  ر�سمياً  ال�سطراب 
ا�سطراب  م��ن  تعانني  كنت  اإذا  لذلك  مو�سمية؛  اأمن���اط 
ت��غ��ي��ريات مزاجية  ع��اط��ف��ي م��و���س��م��ي، ف�����س��ت��ع��ان��ني م���ن 

واأعرا�ض اكتئاب.:

ما�صك: احل�صابات املوثقة 
على تويرت ملزمة بالدفع

عالمة التوثيق الزرقاء يف ح�سابات 
الر�سمية  ال����دلل����ة  ه���ي  ت���وي���رت، 
مل�������س���داق���ي���ة احل���������س����اب وح����ام����ل 
امل���ال���ك اجلديد  ول��ك��ن  احل�������س���اب، 
باقتطاع  يقوم  ق��د  تويرت  ل�سركة 

مبلغ مايل مقابل اإبقائها.
امل��ال��ك اجلديد،  اأع��ل��ن  اأي���ام،  وقبل 
اأن عملية  ما�سك،  اإيلون  امللياردير 
�ست�سهد  احل�سابات"  "توثيق 

تغيريات جذرية يف امل�ستقبل.
وقال تقرير جديد اإن لدى ما�سك 
امل�ستخدمني  لإج������ب������ار  خ���ط���ط 
"املوثقني" على دفع مبلغ ا�سرتاك 
عالماتهم  على  للحفاظ  �سهري، 
ال����زرق����اء. وت���ن���وي م��ن�����س��ة تويرت 
 19.99 م��ن  ر���س��وم  فر�ض  حاليا 
املوثقة،  للح�سابات  �سهريا،  دولرا 
مقابل ال�سرتاك ب�خا�سية "تويرت 
على  واحل���ف���اظ  اجل����دي����دة،  بلو" 
اخلطة  مبوجب  التوثيق.  عالمة 
امل�سرتكني  ل��دى  �سيكون  احلالية، 
لال�سرتاك  ي���وم���ا   90 امل��وث��ق��ني 
عالمة  خ�������س���ارة  اأو  ب��ل��و  ب��ت��وي��رت 
التوثيق الزرقاء اخلا�سة بهم. هذا 
اأن التوثيق �سيكلف احل�ساب  يعني 

الواحد 240 دولر �سنويا.

ت�صرب معلومات العمالء يف 
موقع الربيد امللكي الربيطاين

الربيطاين  امل��ل��ك��ي  ال��ربي��د  ���س��ه��د 
حيث  للبيانات،  اإل��ك��رتون��ي��ا  خ��رق��ا 
م�ساهدة  ال��ع��م��الء  ب���اإم���ك���ان  ك����ان 

معلومات امل�ستخدمني الآخرين.
"�سكاي  م���وق���ع  ك�����س��ف  م���ا  ووف�����ق 
موقع  ف�����اإن  ال���ربي���ط���اين،  نيوز" 
يف  خللل  امللكي" تعر�ض  "الربيد 
 ،"Click & Drop" خ��دم��ة 
اإىل روؤي��ة بع�ض العمالء  اأدى  مما 
م�ستخدمني  وت��ف��ا���س��ي��ل  ط��ل��ب��ات 

اآخرين.
الربيد:  خ���دم���ات  ���س��رك��ة  وق���ال���ت 
الو�سول  اأوقفنا  وقائي،  "كاإجراء 
اإىل Click & Drop موؤقتا.. 
ن���ت���ع���ام���ل م����ع امل�������س���ك���ل ك���اأول���وي���ة 

ق�سوى".
الثالثاء،  ظهر  منت�سف  وبحلول 
ان���ت�������س���رت ����س���ك���اوى ع����دي����دة على 
م��وق��ع ت���وي���رت، ي��ب��ل��غ ف��ي��ه��ا بع�ض 
تفا�سيل  روؤي����ة  ع��ن  امل�ستخدمني 
طلبات اأ�سخا�ض اآخرين وبياناتهم. 
وبعدها بنحو �ساعتني، ذكر الربيد 
نتفهم  "نحن  الربيطاين:  امللكي 
مت����ام����ا م����ا ح�������س���ل ون����ع����ت����ذر عن 

الإزعاج الناجم عن هذا اخللل".
وتابع: "يعمل مهند�سونا بجد قدر 
الإمكان لإعادة املوقع وت�سغيله كما 

كان".

اأبدًا الأمر  تهملي  ل  نف�صي..  اخت�صا�صي  زيارة  ت�صتدعي  عالمات   6

النف�س  علم  اخت�صا�صية  تقول 
اإنه  روزنبلوم،  جوانا  العيادي 
عن  العار  و�صمة  اإزال���ة  يجب 

ال�صحة النف�صية، اإذ كما تعتنني 
الطبيب  اإىل  وتذهبني  بج�صمك 

عليك  م��ر���س،  اأي  م��ن  امل��ع��ان��اة  عند 
والذهاب  بعقلك  االعتناء  اأي�صًا 

دعت  اإذا  خمت�س  طبيب  اإىل 
احلاجة. وتذكري دائمًا اأنه 

للبدء  اأبدًا  االأوان  يفت  مل 
بنف�صك.  االع��ت��ن��اء  يف 

ع���ام���ات   6 اإل����ي����ك 
ت�صتدعي زيارة 
�صي  خت�صا ا

ن���ف�������ص���ي، وف���ق 
االخت�صا�صية جوانا:

اقرتحت درا�سة جديدة اتباع تو�سيات الوقاية من ه�سا�سة العظام قبل �سن 
ال� 35، خا�سة لدى الن�ساء، بتناول مكمالت الكال�سيوم يف �سن مبكر.

بتجارب  الباحثون  وق��ام  ال�سينية،  وينزهو  جامعة  يف  ال��درا���س��ة  واأج��ري��ت 
ع�سوائية م�سبوطة �سارك فيها 7300 �سخ�ض، تقارن الكال�سيوم وفيتامني 

العظام. يف  املعادن  كثافة  وقيا�ض  وهمي،  دواء  "د" بتناول 
كتلة  وت�سل  ال��وق��ت،  مب��رور  طبيعي  ب�سكل  العظام  كتلة  ت��غ��ريات  وحت��دث 
العظام اإىل ذروتها يف الع�سرينات من العمر، مع وجود اختالف بني الذكور 
والإناث. ووفقاً ملوقع "ميديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون اأن مكمالت 
الكال�سيوم لدى الأ�سخا�ض الذين تقل اأعمارهم عن 35 عاماً حت�سن ب�سكل 
كبري م�ستوى كثافة املعادن يف العظام لكل من اجل�سم الكلي، وعنق الفخذ، 

وتزيد ب�سكل طفيف من كثافة املعادن يف العمود الفقري القطني.
ووجد الباحثون اأن هذا التح�سن اأكرث و�سوحاً لدى من ترتاوح اأعمارهم 

بني 20 و35 عاماً، وهو �سن ذروة الكتلة العظمية.
ومكمالت  للكال�سيوم  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����س��ادر  م��ن  ك��ال  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
عام،  ب�سكل  للعظام  املعدنية  الكثافة  على  اإيجابية  تاأثريات  لها  الكال�سيوم 
مل  القطني  الفقري  والعمود  الفخذ  عنق  يف  امل��ع��ادن  كثافة  قيا�سات  لكن 

تتح�سن اإل بعد مكمالت الكال�سيوم.

احلاجة اإىل مكمالت 
الكال�صيوم تبداأ قبل الـ 35
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�ش�ؤون حملية

تكرمي الفائزين بجائزة ب�صمة معلم ملهم يف ن�صختها االأوىل

ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة الإمارات ينظم  يوم الرتبية اخلا�صة

مب�صاركة جمموعة من ال�صخ�صيات االإماراتية 

جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية تنظم فعالية الكُتب الناطقة حتت �صعار »الإمارات ُتلهم« 
حمللة يف العلوم اجلنائية ومهند�صة طائرات ومديرة الفريق العلمي يف م�صروع الإمارات ملحاكاة الف�صاء وع�صو يف طاقم املحاكاة ي�صاركون جتاربهم مع احل�صور

نظمته هيئة اأبوظبي للدفاع بالتعاون مع جمال�س اأبوظبي

جمل�س �صامل بن لوتيه ي�صت�صيف حما�صرة حول  تعزيز الوعي الوقائي يف املنازل

مبنا�صبة االأ�صبوع الوطني للر�صاعة الطبيعية

�صحة تطلق حملتها ال�صنوية للتوعية بفوائد الر�صاعة الطبيعية

•• العني – الفجر

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ج��ام��ع��ة الإم������ارات ممثلة 
"الرتبية اخلا�سة"؛  يوم  الرتبية اخلا�سة  بق�سم 
املتطورة  اأهم الربامج  ال�سوء على  والذي ي�سلط 
البكالوريو�ض  مرحلتي  يف  الق�سم  يقدمها  التي 
الفائزين  تكرمي  اإىل  اإ�سافة  العليا،  وال��درا���س��ات 
الأوىل،  ن�سختها  "ب�سمة معلم ملهم" يف  بجائزة 
والتي ت�سلط ال�سوء على اإجنازات واأدوار معلمي 
اأ�سحاب  وم�����س��ان��دة  ودع�����م  اخل���ا����س���ة،  ال���رتب���ي���ة 
الأ�ساليب  اأف�سل  على  الرتكيز  خالل  من  الهمم 
وامل��م��ار���س��ات امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ت��دع��م ال��ط��ل��ب��ة من 

قدراتهم  رف�����ع  يف  وت�������س���اه���م  ال���ه���م���م  اأ����س���ح���اب 
وم�ستوياتهم.

موؤ�س�سة  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  خالل  ومن 
���س��ع��ادة عبد  اأ���س��ار  ال��ه��م��م  زاي���د العليا لأ���س��ح��اب 
العليا  زاي��د  ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني  احلميدان  اهلل 
الركائز  املعلم يعترب من  اأن دور  الهمم  لأ�سحاب 
من  م��ق��در  دور  وه���و  الأمم،  ب��ن��اء  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة 
بكل  املعلم  يحظى  حيث  املجتمع،  ف��ئ��ات  خمتلف 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ل����دوره يف  وت��ق��دي��ر؛  اح����رتام 
واحل���ر����ض ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ م��ن��ظ��وم��ة  ال��ق��ي��م وبناء 
ال�سخ�سية الطالبية، واأ�ساف �سعادته باأننا نقدر 
دورهم  اخلا�سة  الرتبية  جمال  يف  العاملني  لكل 

م�سيدا  الهمم  اأ���س��ح��اب  ل�سالح  املتميز  وعملهم 
يف ال��وق��ت نف�سه ب��ال��دور ال��وا���س��ح  ال��ذي تقوم به 
كوادر  الم��ارات يف تخريج  الرتبية بجامعة  كلية 
اخلا�سة  الرتبية  جم��ال  يف  متخ�س�سة  اإم��ارات��ي��ة 
كونها ال�سريك ال�سرتاتيجي ملوؤ�س�سة زايد العليا 
امللحة  احل���اج���ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ه��م��م،  لإ���س��ح��اب 
يف امل���ي���دان ال���رتب���وي ل���س��ت��ق��ط��اب اأك���رب ع���دد من 
اخلا�سة،  ال��رتب��ي��ة  تخ�س�ض  يف  ال��ذك��ور  الطلبة 
نظًرا  التوجه  ه��ذه  تدعم  زاي��د  موؤ�س�سة  اإن  حيث 
زايد  موؤ�س�سة  تثمن  ثم  وم��ن  ل��ه،  امل��ي��دان  حلاجة 
تلعبه جامعة  الذي  الدور  الهمم  العليا لأ�سحاب 
وا�سهاماتها  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  خل��دم��ة  الم�����ارات 

الإيجابية يف تقدمي الربامج الكادميية النوعية 
ل�سيما يف جمال الدرا�سات العليا، واحلر�ض على 
تطوير قدرات البحث العلمي، واإنتاج ودعم املعرفة 
ثماًرا  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��وط��ن��ي��ة.  التنمية  ودع���م 
واملتمثلة  اجلانبني  بني  امل�سرتكة  التعاون  لأوج��ه 
يف بناء اأول مقيا�ض اإماراتي لل�سلوك التكيفي على 
م�ستوى الدولة من خالل ال�سراكة ال�سرتاتيجية 
وموؤ�س�سة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  بني 
ال��ه��م��م وال���ت���ي �ست�ستمر  ال��ع��ل��ي��ا لأ���س��ح��اب  زاي����د 
اأ�سحاب  م��ن  اأب��ن��ائ��ن��ا  دع��م  اأج���ل  م��ن  امل�ستقبل  يف 
ب��ال��ث��ن��اء وال��ت��ق��دي��ر والت�سجيع  ال��ه��م��م.  وت��وج��ه 
الر�سالة  لطالب كلية الرتبية وخريجيها مقدًرا 

الرعاية والدعم  يوؤدونها بتقدمي  التي  الإن�سانية 
الدكتورة  اأك����دت  جانبها  م��ن  ال��ه��م��م.  لأ���س��ح��اب 
على  بالإنابة  الرتبية  كلية  عميد  حوير�ض  هاله 
اأهمية دور ق�سم الرتبية اخلا�سة يف كلية الرتبية 
الأق�سام  م��ن  يعترب  وال����ذي  الم������ارات،  ب��ج��ام��ع��ة 
العلمية املهمة، حيث يتمثل هدف كلية الرتبية يف 
تلبية الحتياجات التعليمية متا�سًيا مع الأجندة 
والتي  الر�سيدة  القيادة  و�سعتها  التي  الوطنية 
حيث  للطلبة،  املتميز  التعليم  ت��وف��ري  ت�ستهدف 
التعليم  على  تركز  اأك��ادمي��ة  ب��رام��ج  الكلية  تقدم 
اإدراك  الطلبة  جميع  ي�ستطيع  بحيث  ال��ف��ّع��ال، 
مهارات  واكت�ساب  اجل��دي��دة،  ال��رتب��وي��ة  املفاهيم 

اإ�سافة لربامج  تربوية متميزة،  وقيادة  تدري�سية 
املهارات  تطوير  يف  ت�ساعد  التي  املهنية  التنمية 

التدري�سية وحت�سني الأداء املدر�سي. 
الرتبية  ق�سم  طالبات  عر�ست  الإط���ار  ه��ذا  ويف   
التخ�س�سات  ع����ن  خم��ت��ل��ف��ة  اأرك�����اًن�����ا  اخل���ا����س���ة 
فيها  يو�سحن  اخلا�سة،  الرتبية  بق�سم  املختلفة 
والعالجية  التدري�سية  والأ�ساليب  امل��ه��ارات  اأه��م 
ذلك فقد مت  اإىل  اإ�سافة  الهمم،  اأ�سحاب  دعم  يف 
اإعالن نتائج جائزة "ب�سمة معلم ملهم" وتكرمي 
الفائزات، حيث فازت باملركز الأول فاطمة �سباح 
املحريبي، ويف املركز الثاين �ساحلة علي الزيودي، 

ويف املركز الثالث نوره عبد اهلل النيادي.

•• دبي-  الفجر

والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن  حممد  جامعة  نظمت 
الناطقة"  "الُكتب  ال�سنوية  فعاليتها  ال�سحية 
اآل مكتوم  ُتلهم" يف مكتبة  "الإمارات  حتت �سعار 
ا�ستثنائية  فر�سة  للح�سور  اأتيح  حيث  الطبية، 
نظراً  ملهمة  اإم���ارات���ي���ة  �سخ�سيات  اأرب����ع  ل��ل��ق��اء 

مل�سريتهم ال�سخ�سية واملهنية املمّيزة.
العام جمموعة مميزة  هذا  الفعالية  يف  و�ساركت 
الأم�����ريي، حمللة  ل��ي��ن��ا  �سملت  امل��ت��ح��دث��ني،  م��ن 
لالأدلة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن  اجل��ن��ائ��ي��ة  الأمن����اط 
اجلنائية وعلم اجلرمية يف �سرطة دبي؛ ود. �سعاد 
ال�سام�سي، اأول مهند�سة طريان اإماراتية؛ و�سيخة 
ال��ع��ل��م��ي يف م�سروع  ال��ف��ري��ق  ال��ف��ال���س��ي، م��دي��رة 
العامري،  ال��ف�����س��اء؛ و���س��ال��ح  مل��ح��اك��اة  الإم������ارات 
ع�سو طاقم املحاكاة،  حيث اأتاحت اجلل�سات التي 
احل�سور  اأم���ام  الفر�سة  دقيقة   25 مل��دة  ام��ت��دت 
على  وال��ت��ع��ّرف  الأرب��ع��ة  امل�ساركني  م��ع  للتحّدث 

بتكوين  اأ�سهمت  وال��ت��ي  حياتهم،  حم��ط��ات  اأه���م 
�سخ�سياتهم ور�سم م�ستقبلهم.

يف  م�ساركتها  خ��الل  الأم����ريي  لينا  وا���س��ت��ذك��رت 
بذرة  زرع  لأح��د معلميها يف  املهم  ال��دور  اجلل�سة 
بها  اأدى  ال����ذي  ال��ط��ري��ق  وه���و  ب��ال��ع��ل��وم،  �سغفها 
واع��ت��م��اده��ا موؤخراً  ال��ع��ل��وم اجل��ن��ائ��ي��ة  ل��درا���س��ة 
الأو�سط  ال�سرق  يف  جنائية  اأمن��اط  حمللة  ك��اأول 
لينا  وق��ال��ت  الأط���ف���ال.  م��ع  واأول حم���اور جنائي 
ال�سف  "تعّرفت على علم اجلينات يف  الأم��ريي: 
احلادي ع�سر، ومل اأكن قبل ذلك مهتمة بالعلوم 
بها  علمتنا  التي  الطريقة  اأن  اإل  البيولوجيا،  اأو 
اإحدى املدر�سات لعبت الدور الأ�سا�سي يف زرع حب 

العلوم يف نف�سي".
اأول  ال�سام�سي،  ���س��ع��اد  د.  حت��ّدث��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
مهند�سة طريان اإماراتية واملتخ�س�سة يف معدات 
التي  التحديات  عن  واإق��الع��ه��ا،  الطائرة  هبوط 
الهند�سة  مهنة  م��زاول��ة  ق���ررت  عندما  واجهتها 
ودخ�����ول جم���ال ي��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه ال���ذك���ور. "مل اأكن 

اأول مهند�سة ط��ائ��رات يف  ���س��اأك��ون  ب���اأين  اأت��خ��ّي��ل 
لأن  ذل��ك  م��ن حتقيق  اأين متّكنت  اإل  الإم�����ارات، 

اأردت  بل  الوظيفي،  اللقب  على  يكن  تركيزي مل 
بعمل  واملتعلقة  ال�سائدة  النمطية  ال�سورة  تغيري 

املراأة يف قطاع الطريان".
و�سالح  ال���ف���ال����س���ي  ���س��ي��خ��ة  م����ن  ك����ل  وحت�������ّدث 
ال��ع��ام��ري م��ن م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���س��د للف�ساء 
يف  ال��ف�����س��اء  حم��اك��اة  مهمة  يف  م�ساهمتهما  ع��ن 
دولة الإمارات. وناق�ست �سيخة الفال�سي، مديرة 
الإم�������ارات ملحاكاة  م�����س��روع  ال��ع��ل��م��ي يف  ال��ف��ري��ق 
امل�ساركني  لخ��ت��ي��ار  لة  املف�سّ العملية  ال��ف�����س��اء، 
لتجربته  ال��ع��ام��ري  ت��ط��ّرق  فيما  ال��ربن��ام��ج،  يف 
مهمة  ا�ستكمل  حيث  الربنامج،  يف  ق�ساها  التي 
العي�ض  ظ��روف  ملحاكاة  اأ�سهر،  ثمانية  مل��دة  عزلة 
كيفية  ل��درا���س��ة  70 جت��رب��ة  واأج���رى  الف�ساء  يف 
تاأثري العزلة طويلة الأمد على ال�سحة النف�سية 

والوظائف الع�سوية لالإن�سان.
من ناحيتها، قالت متارا موير، مدير اإدارة اأول - 
ال�سوؤون الإدارية يف اجلامعة: "متثل هذه الفعالية 
املعرفة  مل�ساركة  و�سريعة  و�سهلة  مبتكرة  و�سيلة 
ال�سخ�سيات  دع��وة ه��ذه  وال��ت��ج��ارب، فمن خ��الل 
على جتارب  التعّرف  مّكنا احل�سور من  الأربعة، 

�سخ�سيات اإماراتية ملهمة من اأ�سحاب اخلربات 
هوؤلء  ُيعّد  حيث  خمتلفة،  قطاعات  يف  الفريدة 
املتحدثني مثاًل حياً عن الإرادة، وم�سدراً لإلهام 
الآخرين الذين يتطلعون اإىل تغيري جمتمعاتهم 
على  التعّرف  اأهمية  تقت�سر  ول  الأف�سل.  نحو 
اإلهام  على  الإم��ارات��ي��ة  ال�سخ�سيات  ه��ذه  جت��ارب 
تعّو�ض  تعليمية ل  ف��ر���س��ًة  ب��ل مت��ّث��ل  احل�����س��ور، 

ا�ستمتع بها احل�سور وامل�ساركون".
"الكتب  برنامج  م��ن  ج���زءاً  الفعالية  ه��ذه  وت��ع��د 
انطلق  ال���ذي   "  ®Living Booksالناطقة
مكتبة  م��ن  بتنظيم   2019 ع��ام  الأوىل  للمرة 
ممّيزة  جت��رب��ًة  ي��ق��دم  وال���ذي  الطبية  مكتوم  اآل 
ناطقة  لكتب  املتحدثون  فيها  يتحول  ومبتكرة 
و�سادقة  مبا�سرة  ح��وارات  يقروؤها احل�سور عرب 
معهم. ويهدف الربنامج لفتح قنوات احلوار بني 
اجلامعة،  واأ�سرة  املجتمع  يف  املوؤثرة  ال�سخ�سيات 
ي�سهم يف  امل�ساركني، ما  مل�سرية  اأف�سل  وبناء فهٍم 

نهاية املطاف يف تعزيز التالحم يف املجتمع. 

••  اأبوظبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة اأب���وظ���ب���ي ل��ل��دف��اع ب��ال��ت��ع��اون مع 
املواطنني  ����س���وؤون  مب��ك��ت��ب  اأب���وظ���ب���ي  جم��ال�����ض 
توعوية  حما�سرة  الرئا�سة،  دي��وان  يف  واملجتمع 
قدمها  املنازل"  يف  ال��ع��ام��ة  "ال�سالمة  ب��ع��ن��وان 
الرائد عارف اأحمد اجلابري من اإدارة ال�سالمة 
�سامل  �سعادة  جمل�ض  يف  اأقيمت  وال��ت��ي  ال��ع��ام��ة، 
زاخر  رملة  العامري مبنطقة  لوتيه  بن  حممد 

العني مب�ساركة وح�سور الأهايل واملدعوين.
حت��دث يف ال��ب��داي��ة م��دي��ر املجل�ض ���س��امل حممد 
بن لوتيه فاأثنى على كافة قطاعات الدولة التي 
ال�سالمة  لتعزيز  الوقائية  ال��ت��داب��ري  ك��ل  ت��وف��ر 
يف  ال��وع��ي  ���س��رورة  ع��ل��ى  ال���جمهور  وت������وجيه 

املنازل .
الأخطار  ب��اأن��واع  التعريف  املحا�سرة   وت�سمنت 

منها  واحل��د  الوقاية  و�سبل  املنازل  يف  املتواجدة 
كالتحميل على الأجهزة الكهربائية فوق طاقتها 
والتاأكد من جودة التو�سيالت الكهربائية وعدم 
املواد  من  بالقرب  الكهربائية  الأ���س��الك  متديد 
واللتزام  احل��رارة،  وم�سادر  لال�ستعال  القابلة 
مع  التعامل  يف  ال�سالمة  ا���س��رتاط��ات  بتطبيق 

ا�سطوانات الغاز.
كما تطرقت املحا�سر اإىل اأهمية التقيد باإر�سادات 
ال�سالمة اأثناء ا�ستخدام اأجهزة التدفئة لتجنب 
اأي����ة ح����وادث ق��د ت��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا، و���س��الم��ة حتميل 
ع��ل��ى الأ����س���الك ال��وا���س��ل��ة ب��ني امل���دف���اأة وامل�سدر 
اإطفاء �سخانات املياة  الكهربائي، واحلر�ض على 
ال�ساحن  يف  النقالة  الهواتف  ت��رك  وع��دم  لياًل، 
الأفران  مفاتيح  غلق  من  والتاأكد  الليل  ط��وال 
وا�سطوانات الغاز ومراوح التهوية يف دورات املياه 

اأو املطابخ قبل النوم.

وقدم املقدم �سامل حممد العامري مدير مركز 
مف�ساًل  ���س��رح��اً  زاخ���ر  امل���دين مبنطقة  ال��دف��اع 
للح�سور حول "دورية برق" من خالل عر�سها، 
الطرق  يف  ت�ستخدم  واإط��ف��اء  اإن��ق��اذ  �سيارة  وه��ي 
اإنقاذ  اخلارجية الرئي�سية وحتتوي على معدات 
الطرق، كما  هي مزودة  املحا�سرين يف ح��وادث 
�سريع  بنظام  تعمل  اإلكرتونية  اإط��ف��اء  مب�سخة 
باآليات  وم��ق��ارن��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة حل��ج��م��ه��ا  احل���رك���ة 

الإطفاء الكبرية.
ويف نهاية املحا�سرة جرى حوار مع احلا�سرين 
يف  املحيطة  والأخ��ط��ار  الوقائية  التوعية  ح��ول 
اأخ��ذ �سورة جماعية بح�سور  امل��ن��ازل، ثم ج��رى 
�ساحب املجل�ض �سامل بن لوتيه واملقدم حمدان 
الت�سال  ق�����س��م  رئ��ي�����ض  ذي���ب���ان  ح�����س��ن حم��م��د 
ال�سام�سي رئي�ض  املوؤ�س�سي والرائد خلفان مطر 

ق�سم ال�سالمة العامة مبنطقة العني.

•• اأبوظبي- الفجر

ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
يف  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  ���س��ب��ك��ة  اأك����رب  "�سحة"، 
اإطالق  دول��ة الإم����ارات، خ��الل ه��ذا الأ�سبوع عن 

بالر�ساعة  للتوعية  ال�سنوية  حملتها  فعاليات 
الطبيعية عرب من�ساآتها ال�سحية، وذلك يف اإطار 
الطبيعية،  للر�ساعة  الوطني  الأ�سبوع  فعاليات 
الأن�سطة  م���ن  ت��ن��ظ��ي��م جم��م��وع��ة  ت��ع��ت��زم  ح��ي��ث 
املجتمعية التي تثّقف املجتمع حول اأهمية وفوائد 

الر�ساعة الطبيعية لكّل من الأمهات واأطفالهّن.
ُي�سار اإىل اأن الأ�سبوع العاملي للر�ساعة الطبيعية 
هو حملة عاملية ت�ستهدف زيادة الوعي والت�سجيع 
واأهميتها  الطبيعية  بالر�ساعة  الح��ت��ف��اء  على 
للر�ساعة  العاملي  بالأ�سبوع  ويحتفل  وفوائدها. 
فيما  اأغ�سط�ض،   7 اإىل   1 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ع��امل��ي��اً 
املتحدة خالل  العربية  الإم��ارات  حتتفل به دولة 

الأ�سبوع الأول من نوفمرب.
اإىل  كامل  لأ�سبوع  ت�ستمر  التي  احلملة  وت�سعى 
واملوؤثرة  الفاعلة  اجل��ه��ات  متكني  على  ال��رتك��ي��ز 
الر�ساعة  ودع���م  وتعزيز  حماية  ع��ن  وامل�����س��وؤول��ة 
الطبيعية عرب خمتلف امل�ستويات، من امل�ست�سفى 
اإىل مكان العمل واملجتمع باأ�سره. ويقّدم خاللها 
العالجية  واخل����دم����ات  ال��ك��ورن��ي�����ض  م�����س��ت�����س��ف��ى 
والت�سجيع  الدعم  الظفرة  وم�ست�سفى  اخلارجية 

لالأمهات خالل رحلة الر�ساعة الطبيعية. 
ب���ول بو�سيو،  ال��دك��ت��ور  ق���ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ويف ه���ذه 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  ال��ط��ب��ي��ة  ال�������س���وؤون  رئ��ي�����ض 
"ميتلك م�ست�سفى  الكورني�ض:  بالإنابة مل�ست�سفى 

الت�سجيع  يف  ومتميزاً  طوياًل  �سجاًل  الكورني�ض 
حول  الأمهات  وتثقيف  الطبيعية  الر�ساعة  على 
بالأمهات  ب��ال��ع��ن��اي��ة  �سغفنا  وب��ف�����س��ل  ف��وائ��ده��ا. 
حافظنا  الطبيعية،  الر�ساعة  على  وبت�سجيعهن 
على اعتمادنا كم�ست�سفى "�سديق لالأم والطفل" 
واليوني�سف.  العاملية  ال�سحة  منظمة  قبل  م��ن 
ونفخر بخربات فريقنا املتفاين من املتخ�س�سات 
على  واحلا�سالت  الطبيعية  الر�ساعة  جمال  يف 
اأف�سل التدريبات يف هذا املجال لتقدمي كل الدعم 
الالزم لنحو %98 من الأمهات اللواتي يقررن 

ال�سروع يف رحلة الر�ساعة الطبيعية ".
فالنتينا:  ق��ال��ت  امل�����س��ت�����س��ف��ى،  يف  جت��رب��ت��ه��ا  وع���ن 
مع  املحتملة  امل�����س��اع��ف��ات  جميع  م��ن  "عانيُت 
الأول، من  بعد ولدة طفلي  الطبيعية  الر�ساعة 
الت�سققات اإىل العدوى، مما حّد من قدرتي على 
الر�ساعة الطبيعية. لكن من خالل الدعم الذي 
تلقيته من فريق الر�ساعة الطبيعية يف م�ست�سفى 
الكورني�ض ومراقبتهم اليومية والدقيقة، متكنت 
ال��ع��ق��ب��ات ومتابعة  ت��ل��ك  ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ك���ل  م���ن 

املا�سيني  ال��ع��ام��ني  خ���الل  الطبيعية  ال��ر���س��اع��ة 
اأم عاملة." واأ�سافت: "خالل حملي الثاين،  واأنا 
الولدة  قبل  اللباأ  حليب  على  للح�سول  خّططنا 
م�ساكل.  اأي  ظهور  حالة  يف  م�سبقاً  لال�ستعداد 
وبعد الولدة، متت اإحالة طفلي اإىل وحدة العناية 
واأعطى فريق  نتوقعه.  نكن  اأم��ر مل  وهو  املركزة 
اللباأ ومن خالل دعمهم امل�ستمر  الإر�ساع طفلي 
احلليب  ب�سحب  قمت  م�سبقاً،  بدقة  والتخطيط 
ومتكنت من اإطعامه ملدة ثمانية اأيام حتى خرجنا 
من  يبلغ  �سحي  طفل  الآن  وه��و  امل�ست�سفى.  من 
العمر �سهرين، واأنا اأ�ستمتع بكل م�ساعري بكوين 
اأماً لطفلني جميلني."  وتوؤكد "�سحة" اأن حليب 
املهمة  الغذائية  العنا�سر  توفري  يف  ي�ستمر  الأم 
ع طاملا ا�ستمروا يف الر�ساعة الطبيعية، كما  للر�سّ
ت�ساعد الأطفال على حماربة العدوى وبناء نظام 
الر�ساعة  اأن  اإىل  الأبحاث  وت�سري  اأق��وى.  مناعة 
الأم  اإ�سابة  خطر  من  تقلل  اأن  ميكن  الطبيعية 
النوع  م��ن  وال�سكري  واملبي�ض  ال��ث��دي  ب�سرطان 
الثاين واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية. يذكر 

ال�سحيحة  بالطريقة  الطبيعية  ال��ر���س��اع��ة  اأن 
مدى  والأط��ف��ال  الن�ساء  ل�سحة  للغاية  �سرورية 
نائب  النقبي،  فواغي  الدكتورة  وعّلقت  احل��ي��اة. 
العالجية  اخل��دم��ات  يف  الطبية  ال�����س��وؤون  م��دي��ر 
اخلارجية قائلًة: "ب�سفتنا مزّود الرعاية الأولية 
التي  الوجهة  من�ساآتنا  ُت��ع��ّد  "�سحة"،  �سبكة  يف 
وعادًة  ال�سحية  املجتمع  اأف���راد  احتياجات  تلبي 
�سبكة  �سمن  يق�سدونها  حم��ط��ة  اأول  ت��ك��ون  م��ا 
"�سحة". ومن هذا املنطلق، نعمل ب�سكل وثيق مع 
م�ست�سفيات "�سحة" لدعم وت�سجيع الأمهات على 
خيار الر�ساعة الطبيعية. ولهذه الغاية، افتتحنا 
خليفة  مدينة  مركز  يف  الر�ساعة  عيادة  م��وؤخ��راً 
التخ�س�سي  امل�سرف  وم��رك��ز  ال�سحية  للرعاية 
لالأطفال، ولدينا خطط تو�سعية لفتح املزيد من 
العيادات يف امل�ستقبل القريب. وعالوة على ذلك، 
نعمل على اعتماد مراكز الرعاية ال�سحية التابعة 
لنا باعتبارها مراكز رعاية �سحية "�سديقة لالأم 
الرا�سخوامل�ستمر  دعمنا  على  كموؤ�سر  والطفل" 

للر�ساعة الطبيعية."
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ي�صنف فول ال�صويا بني البذور الزيتية وي�صتخدم يف ال�صني منذ 5000 
يعترب  فيما  العقاقري،  لت�صنيع  وم�صدرا  طعاما  عام 

على  الهامة  وال�صناعية  الغذائية  املحا�صيل  من 
امل�صتوى العاملي.

تقول اأخ�صائية التغذية كاثرين بايرب:" رمبا 
التغذية  مو�صوعات  اأك��ر  ال�صويا  ف��ول  يكون 

اإثارة للجدل، ومن املرجح اأن تكون النتائج املختلفة يف 
البحث مرتبطة باالختافات يف كيفية درا�صة فول ال�صويا."

ميكن تناول فول ال�سويا باأمان عدة مرات 
يف الأ���س��ب��وع خ��ا���س��ة ع��ن��د ت��ن��اول��ه كبديل 
ل��ل��ح��وم احل��م��راء وامل��ع��اجل��ة، ك��م��ا يقول 

خرباء التغذية.
ال��ع��دي��د من  "تدعم  ب��اي��رب:  ت��ق��ول 
جراما   25 ���س��الم��ة  ال���درا����س���ات 
يوميا  ال�سويا  بروتني  من 
وفول ال�سويا 
غ���������ن���������ي 

والكال�سيوم  والألياف  الربوتني  ويوفر  باملغذيات، 
على  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  ل��ه  اأن  وي��ب��دو  وفيتامينات ب 
اأولئك الذين يعانون من اأمرا�ض القلب وال�سكري 

والن�ساء يف �سن الياأ�ض."

يدعم ال�صويا فقدان الوزن
يعترب  ل��ل��ربوت��ني،  غني  م�سدر  ال�سويا  ف��ول  يعد 
وبناء  اإ����س���الح  ي�����س��اه��م يف  ال���ربوت���ني  اأن  اخل����رباء 
اأطول  ل��ف��رتة  بال�سبع  ال�سعور  وي��زي��د  الع�سالت 
ويحارب الرغبة ال�سديدة يف تناول الكربوهيدرات 
ال�سكرية.تقول اأخ�سائية التغذية لورين ماناكري: 
مقاومة  يف  اإيجابيا  دورا  ال�سويا  فول  يلعب  "قد 
الدهنية،  الأح���م���ا����ض  وا���س��ت��ق��الب  الأن�������س���ول���ني، 
اجلزيئية  اأو  اخللوية  اأو  الهرمونية  والتغريات 

الأخرى املرتبطة بزيادة الوزن".
للعلوم  الدولية  املجلة  يف  درا���س��ة  ووج��دت 
الطبية التي نظرت يف تاأثري فول ال�سويا 
يعانون  ال����ذي����ن  الأ����س���خ���ا����ض  ع���ل���ى 
بروتني  ت���ن���اول  اأن  ال�����س��م��ن��ة  م���ن 
بانتظام  ال���غ���ذائ���ي  ال�������س���وي���ا 
يقلل من وزن اجل�سم وكتلة 
وم�ستويات  ال������ده������ون 

الكولي�سرتول.

ي���ح���م���ي ال�����ص��وي��ا 
القلب

اأن  اإىل  اخل���������رباء  ي�������س���ري 
النظام الغذائي الغني ب� بروتني 
ال�سويا قد ي�ساعد على اإنقا�ض الوزن 

وتخفيف بع�ض ال�سغط عن القلب.
وت���ق���ول اأخ�����س��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة وع�����س��و جمل�ض 
توبي   Eatthis م��وق��ع  يف  ال��ط��ب��ي��ة  امل��راج��ع��ة 
اأميدرو: "ميكن اأن ي�ساعد فول ال�سويا يف خف�ض 
الإ�سابة  خ��ط��ر  وت��ق��ل��ي��ل  ال��ك��ول��ي�����س��رتول  ن�����س��ب��ة 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية"، 
وت�ست�سهد  الأخ�سائية بتحليل تلوي عام 2019 

ُن�سر يف جملة التغذية،
ال�سويا يقلل الربوتني  اأن بروتني  وال��ذي وجد   
ي�سمى  م����ا  اأو  ال���ك���ث���اف���ة،  م��ن��خ��ف�����ض  ال���ده���ن���ي 
بالكولي�سرتول "ال�سار"، بن�سبة 3 اإىل ٪4 لدى 

البالغني.

تخفيف خماطر االأمرا�س ال�صامتة

وبح�سب اأميدور ي�ساهم فول ال�سويا يف التخفيف 
املزمنة  ال�����دم والل���ت���ه���اب���ات  ارت����ف����اع ���س��غ��ط  م���ن 
خاليا  فيها  تغمر  حالة  وه��ي  ال��درج��ة  منخف�سة 
اجل���ه���از امل��ن��اع��ي اجل�����س��م ب��ا���س��ت��م��رار ب�����س��ب��ب �سوء 
التغذية والتدخني وتعاطي الكحول وعوامل منط 
احلياة الأخرى، وقد يوؤدي هذا الهجوم اخلفي اإىل 
والتي  ال�سرايني،  بطانات  مثل  الأن�سجة،  اإت���الف 
ارتفاع  ه��و  اآخ��ر  �سامت  قاتل  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن 
�سغط الدم.وقد يت�سبب كل من اللتهاب وارتفاع 
ال�سرايني ميكن  ال��دم يف ظهور لويحات يف  �سغط 
اأن تنفجر وحتفز جلطات الدم التي ت�سبب النوبات 

القلبية وال�سكتات الدماغية، 
النظام  ا�ستكمال  اأن  اإىل  درا�ستان حديثتان  وت�سري 
الغذائي بربوتني ال�سويا قد يقلل من �سغط الدم 

واللتهابات املزمنة.

ي�صاهم يف تقوية العظام
مع التقدم يف العمر، يزداد خطر الإ�سابة به�سا�سة 

العظام، 
اأعمارهم  تزيد  ال��ذي��ن  البالغني  ن�سف  ويتعر�ض 
عن 50 عاما خلطر ك�سر العظام ب�سبب انخفا�ض 

كثافة العظام، 
الأمريكية،  الوطنية  العظام  ه�سا�سة  ملوؤ�س�سة  وفقا 
وقد ي�ساعد تناول املزيد من ال�سويا على حمايتك 

من الك�سور.
املوجودة  الي�سوفالفون  "ترتبط  ماناكري:  تقول 

يف اأطعمة ال�سويا بتح�سني كثافة املعادن يف العظام 
العظام،  به�سا�سة  امل��رت��ب��ط  ال��ع��ظ��ام  ف��ق��دان  وم��ن��ع 
نوع  هو  والي�سوفالفون  وزن��ك،  عن  النظر  بغ�ض 

من ال�سرتوجني النباتي، 
يف  بكرثة  يوجد  النباتات  م��ن  م�ستق  مركب  وه��و 
فول ال�سويا ومنتجات ال�سويا اأكرث من اأي طعام 

اآخر".

يحمي ال�صويا من �صرطان الثدي.
الإ�سرتوجني  م���ن  ال��ع��ال��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات  ارت��ب��ط��ت 

ب�سرطان الثدي، لهذا ال�سبب،
اأثناء  الثدي  ب�سرطان  امل�سابات  الن�ساء  من  ُطلب   
العالج بالهرمونات جتنب تناول منتجات ال�سويا، 
ال�سويا،  املعتدل لفول  فاإن ال�ستهالك  ومع ذلك، 
ما ي�سل اإىل ح�ستني من التوفو اأو حليب ال�سويا 
الإ�سابة  ي��زي��د م��ن خ��ط��ر  ي��وم��ي��ا، ل  اإدام���ام���ي  اأو 
ب�سرطان الثدي، وفقا ملايو كلينك.ووجدت اأبحاث 
اجلمعية  قبل  م��ن   2022 ع��ام  يف  ن�سرت  اأخ���رى 
قد  ال�سويا  فول  اأن  ال�سرطان  لأبحاث  الأمريكية 
ب�سرطان  الإ�سابة  من  ال�سغريات  الفتيات  يحمي 
الثدي يف وقت لحق من احلياة، كما يقول اأميدور.
فتاة   329 ل�  الغذائي  النظام  الدرا�سة يف  ونظرت 
ال�سهرية  ال��دورة  بعد  البلوغ حتى عامني  �سن  من 
ا�ستهالك  ب��ني  عك�سيا  ارت��ب��اط��ا  ووج����دت  الأوىل 
ال�سويا وحجم الغدد الليفية املطلق، مما يدل على 

انخفا�ض خطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي.

ميكن تناوله باأمان عدة مرات يف االأ�صبوع

ال�صويا فول  لتناول  مده�صة  اآثار   5

هل ميكن ا�صتبدال اللحوم بال�صمك يف النظام الغذائي؟

ال�سمك  ي���ك���ون  اأن  "يجب  وت����ق����ول، 
2-3 م���رات  ال���ط���ع���ام  ع��ل��ى م���وائ���د 
اجل�سم  ومي���ت�������ض  الأ�����س����ب����وع.  يف 
اأ���س��رع مرتني  ال�سمكي  ال��ربوت��ني 
الربوتني احليواين- خالل  من 
2-3 �ساعات فقط. وبالإ�سافة 
الأ�سماك  تعترب  الربوتني،  اإىل 
م�����������س�����درا م����ه����م����ا لأح����م����ا�����ض 
اأوميغا3- الدهنية غري امل�سبعة 
ال�������س���روري���ة ل��ل��ق��ل��ب والأوع����ي����ة 
الدموية، وحتتوي على فيتامينات 
B التي تذوب يف  E و  A و  D و 
ال��ده��ون، وامل��ع��ادن الأ���س��ا���س��ي��ة مثل 
واملغني�سيوم  والفو�سفور  ال�سيلينيوم 

وال�سوديوم والبوتا�سيوم".
اأطباق  ب��ا���س��ت��ب��دال  ي��ن�����س��ح  ذل���ك ل  وم���ع 
اللحوم بالكامل باأطباق ال�سمك، اإذا ل توجد 

موؤ�سرات طبية تتطلب ذلك.
ال���ربوت���ني  م���ك���ون���ات  ت���ن���وع  ي���زي���د  "اأول،  وت����ق����ول، 
الأم��ي��ن��ي��ة )القيمة  الأح���م���ا����ض  ال��ت��غ��ذي��ة، م���ن م��وؤ���س��ر  يف 
البيولوجية للربوتني( التي نح�سل عليها. وثانيا، حتتوي 
اللحوم على عن�سر احلديد الذي ي�سهل امت�سا�سه. ونف�ض 
اأطباق  ا�ستبدال  عند  لذلك   .  В12 فيتامني  م��ع  احل��ال��ة 
مواد  ع��ن  البحث  يجب  ال�سمك،  باطباق  بالكامل  اللحوم 
اإىل املكمالت  اأو اللجوء  امل��واد.  اأخ��رى لتعوي�ض نق�ض هذه 

اأجل ه�سمها وامت�سا�سها  الن�سطة. ولكن من  البيولوجية 
يجب اأن يكون عمل اجلهاز اله�سمي م�ستقرا".

عواقب  اإىل  ي��وؤدي  لن  اللحوم  تناول  عن  التخلي  وت�سيف، 
ومتوازنا،  متنوعا  الغذائي  النظام  ك��ان  اإذا  �سلبية،  �سحية 
الدواجن  وحل���م  ال��ب��ح��ري��ة  وامل���اأك���ولت  الأ���س��م��اك  يت�سمن 

والبي�ض ومنتجات احلليب.
ال�سخ�سية  الإن�����س��ان  اأخ���ذ ح��ال��ة  ال�����س��روري  "من  وت��ق��ول، 
ب��دن��ه، م�ستوى ن�ساطه  ال��ع��م��ر، اجل��ن�����ض، ح��ال��ة  ب��الع��ت��ب��ار- 

ريا�سيا  ك���ان  اإذا  فمثال  ح��ي��ات��ه.  من��ط  وال��ف��ك��ري،  ال��ب��دين 
حمرتفا، اأو طفال، اأو امراأة حامال اأو مر�سعة اأو يعاين من 
�سعف منظومة املناعة اأو فقر الدم، فاإن اللحوم �سرورية يف 
نظامه الغذائي ول ميكن ا�ستبدالها بالأ�سماك. ومن جانب 
التقليل  يجب  وال�سيخوخة  معينة  مر�سية  ح��الت  يف  اآخ��ر 
من تناول اللحوم. لذلك ل توجد و�سفة موحدة للجميع. 
ويجب ا�ست�سارة الطبيب ب�ساأن النظام الغذائي لأنه م�ساألة 

�سخ�سية متاما".

تعترب االأ�صماك من اأهم املنتجات يف النظام الغذائي لاإن�صان. ولكن هل ميكن اأن حتل حمل اللحوم يف نظامه الغذائي؟
ت�صري الدكتورة األك�صندرا رازارينوفا، خبرية التغذية الرو�صية، يف حديث لراديو "�صبوتنيك"، اإىل اأن البع�س 

يتحولون اإىل تناول االأ�صماك واملاأكوالت البحرية ويتخلون عن تناول اللحوم.
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 )L-0560 سركة /�سوكرتا موبايل تريدينج �ض م ح منطقة حرة  )�ض ذ م م( )رخ�سة رقم�
، الإمارات  ، املنطقة احلرة مركز دبي التجاري العاملي   SRT-FLR18-87 ب����  والكائنة 
العربية املتحدة ، مرخ�سة مبوجب �سلطة املنطقة احلرة ملركز دبي التجاري العاملي يف اعالن 
بتاريخ   عقد  ال��ذي  اإجتماعه  يف  الإدارة  جمل�ض  بوا�سطة  ات��خ��اذه  مت  وال���ذى  للكافة  ق��راره��ا 

ال�سركة. وحل  اغالق  ب�ساأن   2022/9/14
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب : 
اإ�سم ال�سركة : اأي بي حما�سب قانوين 

�ض ب : 377310  
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 04-4252890 
INFO@AABICA.COM :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
70021
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اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1985/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف : اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

والفوائد  درهم   17000 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  المر  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
القانونية ب�سنبة 9% �سنويا وذلك من تاريخ ا�ستحقاق الدين وحتى متام ال�سداد مع الزامه بامل�ساريف 

والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة و�سموله بالنفاذ املعجل وبال كفالة . 
املدعي:و�سام معت�سم عيتاين

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع القرهود - مبنى ملك عبدالرحيم حممد بالغزوز - �سقة 916
املطلوب اإعالنه :  1- احمد توفيق طه مطر   -  �سفته : مدعي عليه

بتاريخ:2022/9/9  البتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�ست�سدار  الإع��الن :طلب  مو�سوع 
- بالزام املدعي بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )17000( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
طلب النفاذ املعجل ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق الحكام ال��واردة يف 

املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
ا�سم ال�سركة : بوابة الغرب جتارة ال�صاعات  وقطع غيارها - ذ م م   

العنوان : مكتب رقم 702 ملك امني حممد حممد ال�سريف - املرقبات - ديرة - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   909683  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1517479 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/25
ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
 : ف��اك�����ض   04-2973060  : ه���ات���ف   - ���س��ع��ي��د  ب����ور   - دي�����رة   - ال�����س��ب��اب 
2973071-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  بوابة الغرب جتارة ال�صاعات وقطع 
غيارها - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/24 
من  وعلى   2022/10/24 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/151365(
املنذر : ميهوجن واجن )�سيني اجلن�سية(

املنذر اإليه : داوكيو �سني )�سيني اجلن�سية( 
جمهول حمل الإقامة

ينذر املنذر املنذر اليه �سرورة �سداد مبلغ وقدره خم�سمائة الف درهما 
قيمة املديونية املرت�سدة بذمته يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ 
هذا الإنذار ، واإل فاإننا �سن�سطر للجوء اىل الق�ساء للمطالبة بالزامكم 
كافة  حتميلكم  م��ع  عنه  القانونية  وال��ف��ائ��دة  بذمتكم  املرت�سد  ب�سدد 

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

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نور ال�صم�س للمقاولت الفنية ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006351/ 

اإىل املحكوم عليه : نور ال�سم�ض للمقاولت الفنية - ذ م م 
برج  مكاتب  ال�ساعة  ميدان  الزهراء  �سارع  امل�سلى  منطقة  ال�سارقة  اإمارة  املتحدة  العربية  الإمارات   : العنوان 
 065233324 ثابت  هاتف   0506461993 متحرك  هاتف   905 مكتب  التا�سع  الطابق  ال�ساعة 

 suntech412@gmail.com
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جنوم البلد للمقاولت الفنية - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 125454.0  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد خالد دياب   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005671/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد خالد دياب 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد بن خليفة بن علي ال�سيدي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 51837.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - بالل ابراهيم بالل حممد تقي
املرجتعة   ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004555/ 

اإىل املحكوم عليه : بالل ابراهيم بالل حممد تقي 
العنوان : اإمارة عجمان املنطقة املويهات 3 قرب من م�سجد نوح فيال رقم 5 �سندوق الربيد 2180 رقم 

املوبايل 0503155343  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

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

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 161017.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007729 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد فيهم ح�سني حممد باليت ح�سني - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي : حممد ا�سفاق عبدالر�سيد 

والذي يطالبكم ب : الزام املدعي عليه مببلغ )2000( الف درهم 
الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

اعالن املدعى عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 للفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/9 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
2( �سخ�سيا او  الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/11/1 مز   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003218 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سفوان �سالح �سعيد علوي
جمهول حمل الإقامة

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/1 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اعالن مدعى عليه بالن�صر   

ال�صخ�صية  الأحوال   AJCFISHPAF2022 /0000601 يف  الدعوى رقم
يف جريدتني وا�صعتي الإنت�صار   

اإىل املدعي عليه : عمر ابو زيد اأملاين / اجلن�سية  
نعلمكم باأن املدعية مروه ريا�ض ال�سيخ �سوري اجلن�سية 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0 
لذا يجب عليكم احل�سور اأمام حمكمة عجمان الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية ال�سرعية ، 
10:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف  2022/11/22 ال�ساعة  املوافق 
اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات  اأو  حالة عدم ح�سوركم 

القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ / 2022/10/18 

مركز �سعادة املتعاملني 
حمكمة عجمان الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003954 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عبدالرحمن عبدالرحمن - العنوان : 9538051 
�سركة الإحتاد للتاأمني - ذ م م - العنوان : 9538052  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/9/21 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوىاملذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة - ذ م م   بالتايل :

ن�ض احلكم  حكمت املحكمة : 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )729.50 
درهم( �سبعمائة وت�سعة وع�سرون درهما وخم�سون فل�سا ، بالإ�سافة للفائدة القانونية على 
5% �سنويا من تاريخ الإدعاء وحتى ال�سداد التام على األ تتجاوز ا�سل  هذا املبلغ بواقع 

الدين - مع الر�سوم وامل�ساريف. 
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003306 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هيماين نارايان راجوين  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/2 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007871 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد طالل حممد ر�سوان ال�سباغ  
جمهول حمل الإقامة 

وخم�سمائة  اآلف  )اأربعة  درهم   4.570 مقداره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعى  الزام 
وامل�سروفات  والر�سوم  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  %5 من  والفائدة  درهما(  و�سبعون 
والتعاب.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/15  اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
 )10 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/2 م  

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006612/ 

اإىل املحكوم عليه :  �ساجنيف جو�ض 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد جليل ح�سني على احمد الهزمي - اجلن�سية كويتي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 5850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.   ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - انعام ذوالفقار ميان حممد ذوالفقار   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006496/ 

اإىل املحكوم عليه : انعام ذوالفقار ميان حممد ذوالفقار
العنوان : اإمارة ال�سارقة - القا�سمية خلف �سارع ال�ستقالل برج علياء - �سقة رقم 305 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد جليل ح�سني علي احمد الهزمي - اجلن�سية كويتي  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 9850.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار.   ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
 )L-0560 سركة /�سوكرتا موبايل تريدينج �ض م ح منطقة حرة  )�ض ذ م م( )رخ�سة رقم�
، الإمارات  ، املنطقة احلرة مركز دبي التجاري العاملي   SRT-FLR18-87 ب����  والكائنة 
العربية املتحدة ، مرخ�سة مبوجب �سلطة املنطقة احلرة ملركز دبي التجاري العاملي يف اعالن 
بتاريخ   عقد  ال��ذي  اإجتماعه  يف  الإدارة  جمل�ض  بوا�سطة  ات��خ��اذه  مت  وال���ذى  للكافة  ق��راره��ا 

ال�سركة. وحل  اغالق  ب�ساأن   2022/9/14
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب : 
اإ�سم ال�سركة : اأي بي حما�سب قانوين 

�ض ب : 377310  
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 04-4252890 
INFO@AABICA.COM :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
70021

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : مطبخ �صني �صني ال�صيني - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 8-9 ملك زين العابدين عبدالرحمن اخلاجة - مردف - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   577789  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1111708 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/9/2 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
2022/9/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني باركر 
بن  ال�سيخ م�سلم  504 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  را�صل عبيد لتدقيق احل�صابات 
�سامل بن حم )بن حم العقارية( - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2959958-04 فاك�ض 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2959945  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70392

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : ت�صني ت�صني لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م 
الثانية   ال�سناعية  اخل��ور  را���ض   - اهلل  احمد جنيب  وكيل  02 ملك  م�ستودع   : العنوان 
القيد  رق��م   768680  : الرخ�سة  رق��م    ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�سكل 
بال�سجل التجاري : 1252424 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/9/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
باركر را�صل عبيد لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�سيخ م�سلم 
 04-2959958 بن �سامل بن حم )بن حم العقارية( - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2959945  : فاك�ض 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70392

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : باركر را�صل عبيد لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم )بن حم العقارية( - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2959958-04 فاك�ض : 2959945-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
مطبخ �صني �صني ال�صيني - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  لت�سفية 
بتاريخ 2022/9/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/2 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70392

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : باركر را�صل عبيد لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم )بن حم العقارية( - 
ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2959958-04 فاك�ض : 2959945-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
لت�سفية ت�صني ت�صني لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/9/2 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  2022/9/2 وعلى من 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70392
العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية
 الق�صية التنفيذية رقم 1736 ل�صنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )املنفذ �صده  ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / كولكارنى راجنانات كي�ساف  

ل�سالح ورثة املنفذ له / غان�سيام جثاناند بجرانى  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم 
الربعاء املوافق 2022/11/9 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل: 
1،161.38 مرت مربع باإمارة عجمان  ب�سعر ا�سا�سي  العقار قطعة رقم )0057( مبنطقة الرميلة )2( مب�ساحة 
مقداره )3،125،000.00( درهم، )ثالثة ماليني ومائة وخم�سة وع�سرون الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن 

http: www.emiratesauction.ae  : اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 

اللكرتوين لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

اأيام على الأقل. 
حليمه اأحمد احلو�صني
مدير اخلدمات الق�صائية مبحكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 الق�صية التنفيذية رقم 1736 ل�صنة 2019 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(

اإىل املنفذ �سده / كولكارنى راجنانات كي�ساف  
ل�سالح ورثة املنفذ له / غان�سيام جثاناند بجرانى  

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم 
الربعاء املوافق 2022/11/9 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل: 
1،161.38 مرت مربع باإمارة عجمان  ب�سعر ا�سا�سي  العقار قطعة رقم )0057( مبنطقة الرميلة )2( مب�ساحة 
مقداره )3،125،000.00( درهم، )ثالثة ماليني ومائة وخم�سة وع�سرون الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن 

http: www.emiratesauction.ae  : اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 

اللكرتوين لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

اأيام على الأقل. 
حليمه اأحمد احلو�صني
مدير اخلدمات الق�صائية مبحكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : رو�صيكادا لتجارة الهواتف املتحركة وم�صتلزماتها - ذ م م    
العنوان : مكتب 101 اىل 433 و 1 اىل 17 ملك ورثة عبدالعزيز عبداهلل الزرعوين 
، رقم الرخ�سة :  ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة   D893 ا�ستدامة  املرر - 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1639934  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   1005817
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
 : ف��اك�����ض   04-2973060  : ه���ات���ف   - ���س��ع��ي��د  ب����ور   - دي�����رة   - ال�����س��ب��اب 
قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب   04-2973071
مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية رو�صيكادا لتجارة الهواتف املتحركة 
وم�صتلزماتها - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021
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اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  8003/2022/253 تنفيذ �صيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سكاي لتجارة امل�ستلزمات الطبية �ض.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/خدمات تقنية املعلومات موؤ�س�سة فردية

بتاريخ 2022/10/27 قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )204.515( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:4625/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

الفان  دره��م   )2.711.81( مبلغ  للمتنازعة  ي��وؤدي��ا  ب��ان  �سدهما  املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
تاريخ  م��ن  �سنويا   ٪5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د   - فل�سا  وث��م��ان��ون  وواح���د  دره���م  ع�سر  واح���د  و�سبعمائة 

ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  . 
املتنازع:ي�سري لتاأجري ال�سيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - ند احلمر - ديره - دبي - �سارع جممع راأ�ض اخلور - مبنى �سالة عر�ض رقم 
6 - وميثله:عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي 

املطلوب اإعالنه :  1- دي�ستا دميي�سى في�سا 2- جارى جوناثان بيامي�ض  -  �سفتهما : متنازع �سدهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سدهما بان يوؤديا للمتنازعة 
مبلغ )2.711.81( درهم الفان و�سبعمائة واحد ع�سر درهم وواحد وثمانون فل�سا - والفوائد القانونية بواقع 
5٪ �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام- وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2022/11/10 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة:09:00 �سباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�صويات   الودية    
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اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:1344/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

الت�سجيل  املنازعة : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه للوحدة رقم 221 مبنى �ساي�ستا والغاء  مو�سوع 
با�سم املدعي عليه واعادة ت�سجيل الوحدة با�سم املدعية والزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )42800( درهم باقة 
والفائدة  درهم  وق��دره )128400(  املدعية مبلغ  ل�سالح  املدفوعة  املبالغ  العقد مع م�سادرة  مان�سبته 40٪ من قيمة 
بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:عزيزي ديفيلومبنت�ض �ض.ذ.م.م

ت��اور - الطابق 15 - مكتب 1505 -  ك��ون��راد بيزن�ض  زاي��د -  ال�سيخ  دب��ي - بردبي - �سارع  ام��ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
وميثله:حممد عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي 

املطلوب اإعالنه :  1- ابراهيم بن يو�سف بن عبدالرحمن الزويد  -  �سفته : متنازع �سده
مو�سوع الإعالن :قررنا مبثابة احل�سوري ف�سخ عقد البيع املربم بني طريف النزاع واملت�سمن بيع املتنازعة للمتنازع 
�سده الوحدة العقارية 221 مب�سروع عزيزي �ساي�ستا والغاء ت�سجيلها با�سم املتنازع �سده بال�سجل املبدئي لدى دائرة 

الرا�سي والمالك وبالزامه بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�ض ما عدا ذلك من طلبات .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�صويات   الودية    
70392
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اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:898/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية الثانية رقم 256

مو�سوع الدعوى : مطالبة مببلغ وقدره )190693( درهم اماراتي فقط مائة وت�سعون الفا و�ستمائة ثالث 
وت�سعون درهما اماراتيا لغري - بال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 

ال�سداد التام . 
املدعي:البنك التجاري الدويل �ض.م.ع

الفي�ستيفال -  الرباط - دبي - دبي في�ستيفال �سيتي - برج  دي��رة - �سارع  ام��ارة دبي -  عنوانه:المارات - 
الطابق الثالث ع�سر - الدائرة القانونية - وميثله:فاطمة ح�سني علي احمد

املطلوب اإعالنه :  1- عمر وهيب ح�سني  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/10/31 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/البنك التجاري الدويل �ض.م.ع  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
00000

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:347/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة الدعوى الثامنة رقم 410

مو�سوع الدعوى : املطالبة ببطالن القرار ال�سادر عن اجتماع اجلمعية العمومية للمدعي عليها الثانية املوؤرخ 2021/8/15 
املوؤرخ  الول  عليها  للمدعي  الدائنني  اجتماع  حم�سر  عن  ال�سادر  ال��ق��رار  وبطالن  الوىل  عليها  املدعي  وت�سفية  بحل 
رقم  التجاري  التنفيذ  اج��راءات  بوقف  عار�ض  طلب  مت�سمنه  لهما  اثر  اي  وانعدام  لل�سركة  م�سفي  بتعيني   2021/9/12
والر�سوم  جت��اري  تنفيذ   596/2022 رقم  والتنفيذ  الوىل  عليها  املدعي  �سد  الرابعه  عليها  املدعي  من  املقام   5610/2021

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:دي او ايه تريدينغ م.د.م.�ض - واخرون

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام���ارة دب��ي - ب��ردب��ي - دب��ي - ���س��ارع اخليل - مبنى ب��رج م��زاي��ا بزن�ض افينوا ب��ي ب��ي 2 - �سقة 1501 - 
مكاين:1284773765

املطلوب اإعالنه:  1- هكان هولدينجز ليمتد  -  �سفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطالن القرار ال�سادر عن اجتماع اجلمعية العمومية  مو�سوع الإع��الن :  قد 
للمدعي عليها الثانية املوؤرخ 2021/8/15 بحل وت�سفية املدعي عليها الوىل وبطالن القرار ال�سادر عن حم�سر اجتماع 
عار�ض  طلب  مت�سمنه  لهما  اث��ر  اي  وان��ع��دام  لل�سركة  م�سفي  بتعيني   2021/9/12 امل��وؤرخ  الول  عليها  للمدعي  الدائنني 
بوقف اجراءات التنفيذ التجاري رقم 5610/2021 املقام من املدعي عليها الرابعه �سد املدعي عليها الوىل والتنفيذ رقم 
596/2022 تنفيذ جتاري والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/11/7  
ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  15527/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )101517-101586-101585-101532( وال�سادر عن 
بنك دبي ال�سالمي بقيمة )195.300( درهم .

طالب التنفيذ : توم�سون للتجارة العامة �ض.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى اأفنيو �سيتي - �سقة مكتب رقم 205 

- 206 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب اإعالنه : 1- النقيب لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)199611( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اعالن بالن�صر        

 1835/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل االإعان بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سيد ر�سول �سيد عظيم 2- فريدة رحمت اهلل 3- في�سل �سيد ر�سول  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :حممد بركات حامد ا�سماعيل 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بف�سخ عقد التفاق املوؤرخ 2021/10/10 واملحرر بني املدعي عليهما الول والثانية 
للغ�سب والطرد والخالل باللتزامات العقدية وت�سليم ال�سركة واملركز بكافة املعدات والجهزة الكهربائية واملنقولت خالية 
من التلف والك�سر وخايل من ال�سخا�ض - ثانيا:احلك بالغاء كافة التعديالت التي متت على الرخ�سة التجارية وملحق 
املدعي عليهم جميعا  ثالثا:احلكم علي   - بدبي  القت�سادية  بالدائرة  للمدعي  الرابع  عليه  املدعي  كافة  والغاء  التعديالت 
بالت�سامن والت�سامم بدفع الرباح التي حققها املركز من تاريخ:2022/2/1 - اىل 2022/9/1 وما ي�ستجد من ارباح حتى 
تاريخ الت�سليم اىل املدعي مع الفوائد القانونية بواقع 12٪ على املبالغ من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ ال�سداد التام - 
رابعا:احلكم بالتعوي�ض على املدعي عليهم جميعا بالت�سامن والت�سامم على ال�سرار املادية واملعنوية والدبية التي ا�سابة 
املدعي من جراء طرده من �سركة وا�ستباحتهم اموال املدعي دون وجه حق وما فاته من ك�سب مببلغ )200000( مع الفوائد 

القانونية بواقع 12٪ من قيمة املبلغ من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ.
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/11/7 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  959/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 279/2022 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )162976( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : متويل م�ساهمة خا�سة - عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي 
- �سارع املكتوم  - بناية بنك دبي ال�سالمي

وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن   
املطلوب اإعالنه : 1- كالفني د�سوزا �سلف�سيرت د�سوزا - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )162976( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7352/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3193/2021 جتاري جزئي ، القا�سي بالزام املنفذ 
�سده الول ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1327737.60( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف + القا�سي بالزام 

املنفذ �سده الثاين ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1282815.65( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : نويل ل�سيانة ال�سفن

- هاتف   302 �سقة   - بلوك ب  بو�سقر  بناية   -  104 �سارع   - القرهود  - منطقة  دي��رة   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
   info@fahadadvocates.com:042560738 - مكاين:3287893582 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعالنه : 1- دريك اند �سكل اجنينريجن �ض.ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2610553.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  213/2010/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2007/662 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )4376394( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك دبي الوطني �ض.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي   

املطلوب اإعالنهم : 1- عفراء غامن علي الفال�سي 2- لطيفة غامن علي الفال�سي 3- موزه غامن علي 
الفال�سي 4- اآمنه غامن علي الفال�سي 5- مينى غامن علي الفال�سي - �سفتهم : منفذ �سدهم

الكائنة  ال��وح��دات  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
مبنطقة املرور - برقم ار�ض 381 - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )4376394( درهم يف امللف اعاله وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2022/8/18.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  525/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/60 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )638420.45( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
فاك�ض   - لال�ستثمار  دب��ي  مبنى   - علي  جبل  منطقة   - لال�ستثمار  دب��ي  جممع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

رقم:048851007 - هاتف:048851188 - �ض.ب:111485 - مكاين:1521766151 
   info@alserkallawfirm.ae:امييل 

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة كارتل لل�سناعة - ذات م�سوؤولية حمدودة - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة حق منفعة على ار�ض ينتهي 
بتاريخ 2034/4/1 - املنطقة جممع دبي لال�ستثمار الول - رقم الر�ض 149 - وفاء للمبلغ املطالب به 

وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:2387/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

درهم   )28.303.78( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:هيئة كهرباء ومياه دبي �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى املبنى الرئي�سي ديوا 

وميثله:خليفه عبداهلل �سعيد عبداهلل هويدن الكتبي
املطلوب اإعالنه :  1- عدنان طاهر ميان ميان حممد طاهر  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإعالن :  قررنا مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازعة 
مبلغ ثمانية وع�سرون الف وثالثمائة وثالثة دراهم وثمانية و�سبعون فل�سا وبالزامه 

بامل�سروفات وب�سمول القرار بالنفاذ املعجل بال كفالة .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�صويات   الودية    
70197 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  1920/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000010- 000006( وال�سادر عن املنفذ �سده من بنك 

الفجريه الوطني بقيمة )18724( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة النت�سار لعمال املواد العازلة

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع خلف �سارع امللك في�سل - مبنى ملك عبدالعزيز 
حممد ماجد املعل - �سقة �سقة رقم 1   

املطلوب اإعالنه : 1- �سوكلري ا�سكوير ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )20684(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
 اعالن بالن�صر

2208/2022/305 ا�صتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- حممد �سيد عبد العال فراج - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / فالح في�سل م�سعل العدوان - وميثله:عبدالرحمن عمر 
 4590/2019 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - خمري  عبداهلل 
جتاري جزئي -  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2022/11/9 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
70197 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

 اعالن بالن�صر
1047/2022/300 ا�صتئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- حممد الكاهن للتجارة العامة - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / خلفان عبداهلل ا�سماعيل عبداهلل احلمادي - وميثله:حممد 
عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الربيكي - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى 
املوافق  الث��ن��ني  ي���وم  ل��ه��ا جل�سه  وح����ددت    - اع�����س��ار  اج�����راءات  رق���م 2022/4 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي  بقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا   2022/11/14

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
70392

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

  239/2015/211 تنفيذ عقاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- جلف ديفيلوبرز �ض.م.ح  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ر�سوان اإح�سان الهي اح�سان

وميثله:بدرية حممد مالك البلو�سي
املنفذ به  املبلغ  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/11/1 اخطاركم ب�سداد 
وقدره )1347000( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع قطعه الر�ض رقم 
1206 - منطقة وادي ال�سفا 7 - واملباين امل�سيده عليها والعائدة لكم بطريق املزايدة 

وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0091878 رقم املعاملة
اإخطار عديل باللوفاء مببلغ 21،000 درهم

املخط�ر / الوليد خالد بن خادم النعيمي، اماراتي اجلن�سية وميثله بالوكالة ال�سيد / عبدالهادي عي�سى حممد تقي حممد جناحي - 
 SH20200901D44246 بحريني اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم)784198757403948( مبوجب وكالة رقم

العن�وان / ال�سارقة – املويلح – خلف �سارع خليفة بن زايد – رقم البناية 5171 - هاتف رقم / 0557555262 
املخطر اإليه / ا�سيد احمد م�سطفى ال�سميك - اردين اجلن�سية – يحمل بطاقة هوية رقم 199154862736 784  

العن�وان/ ال�سارقة – هاتف رقم / 0589958004
املو�سوع / اإخطار عديل باللوفاء مببلغ 21،000 درهم

ايجار بني  اماراتي فقط مبوجب عقد  درهم  الف(  و ع�سرون  21،000 )واحد  للمخطر مببلغ  �سيكات   3 اإليه حررعدد  املخطر 
املخطر و املخطر اليه ، 

 حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفها اإل اأنه ارتد دون �سرف ب�سبب احل�ساب مغلق ، وبيانات ال�سيكات كالتايل :
�سيك رقم 413999 مببلغ 7،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/10/15 وامل�سحوب على بنك ابوظبي الوطني
�سيك رقم 414000 مببلغ 7،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/12/16 وامل�سحوب على بنك ابوظبي الوطني
�سيك رقم 414001 مببلغ 7،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/02/15 وامل�سحوب على بنك ابوظبي الوطني

حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى 
لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،

 واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
اجلن�سية   - علي  ال  يو�سف  مراد  عبداهلل  را�سد   / ال�سيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�سة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - المارات 
بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  لتاجري  )ريجال  امل�سماه 
 - ال�سعفار  على  عبداهلل  عزير  منى   / ال�سيد  اإىل   ،)112243( رقم  جتارية  برخ�سة 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / اآزاد ميه �سوياب ميه - اجلن�سية بنغالدي�ض - يرغب 
)امل�ستعجل  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  املالب�ض(  لكي 
اجلن�سية   - عبدالرب  حممد  الرحمن  م�سعود  حممد   / ال�سيد  اإىل   ،)544730(

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن��س�ر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : ال�سيدة/عفه عظيمه حممد ظفر ح�سني – اجلن�سية:الهند ترغب 
يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ مزهر 
 - ح�سني  ظفر  حممد  عظيمه  عفه  ال�سيدة/  ترغب  وكذلك  الهند،  اجلن�سية:   - حممد  على 
اجلن�سية:الهند يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اإىل 
ال�سيد/ حممد جاكري ح�سني- اجلن�سية: الهند يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا عنوان الطعام( 
اأخرى:  ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )772964(، تعديالت 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
دعوة حل�صور اجتماع خربة
رقم 272/2022 تعيني خربة

اإىل املتنازع �سدهما يف الدعوي املذكورة اأعاله : 
املتنازع �سده الأول / اأمري �سفيق خان - واملتنازع �سدها الثانية / نافني اأمري �سفيق

يف  ح�سابي  خبري  انتدابنا  ب�ساأن  دبي  حماكم  من  ال�سادرة  احلكم  مبوجب  ثابت  هو  كما 
الدعوى املذكورة اأعاله ، وحيث مت البدء يف اأعمال اخلربة احل�سابية، وعليه يتوجب عليكم 
)دبي  يف  الكائن   – قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  اخل�سر   / مكتب  مقر  اإيل  احل�سور 
506 - هاتف :2578853-04 فاك�ض  اأبراج املمزر - مكتب رقم  منطقة املمزر - بناية 
Alkhader_co@ 48239 دبي - بريد اإلكرتوين :  042578854 : �ض.ب   -:

كافة امل�ستندات التي تتعلق مبو�سوع الدعوي املقامة عليكم  وبرفقتكم   )  yahoo.com
من املتنازعة / اخلط الأمامي لإدارة ال�ستثمار ذ.م.م ، وذلك يوم الربعاء 09/11/2022 

يف متام ال�ساعة 11:00ظهراً
�صامل را�صد �صامل اخل�صر ال�صام�صي 
اخلبري املحا�صبي يف الدعوى     

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 

MOJAU_2022- 0098316 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإع�الن
الرخ�سة  ميلك  اجلن�سية  اماراتي   - الطنيجي  فتري  بن  �سعيد  �سامل  حممد  ال�سيد:  اأن  حيث 
التجارية )ا�ستوديو وحمالت جناه( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم 
)22585(  حيث ان ال�سيد: حممد �سامل �سعيد بن فتري الطنيجي - اماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))ا�ستوديو وحمالت جناه(( البالغة 
)100%( اإىل ال�سيد : حممد حنيف �سافعي - هندي اجلن�سية ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر 
ودخوله كوكيل خدمات، تغيري ال�سكل القانوين من فردية ايل وكيل خدمات ، وعمالبن�ض املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  فقد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
MOJAU_2022- 0098893 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

يف  يرغب  بنغالدي�ض   : اجلن�سية  ح�سني،  مياه  لقمان  حممد   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 وذلك اىل ال�سيد / �سهادات ح�سني جاجري ح�سني، 
مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  للخياطة(  الهدى  )نور  امل�سماه  بالرخ�سة  بنغالدي�ض  اجلن�سية: 
 • اخرى:  تعديالت  بال�سارقه،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )214584( رقم  رخ�سة 
 • املتحركة(   الهواتف  لتجارة  الهدى  )نور  اىل  للخياطة(  الهدى  )نور  التجاري من  ال�سم  تغيري 
تغيري الن�ساط التج�اري م�ن )خياطة املالب�ض الرجالي�ة( اىل )بيع الهواتف املتحرك�ة - بالتجزئة، 
ا�س�الح الهواتف املتحركة( وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13688 بتاريخ 2022/11/3 
اإعالن حكم بالن�صر

رقم الدعوى 2022/638 -جتاري جزئي
بناء علي طلب مدعي / عوي�سه بن عبدالعايل بن علي العجمي اجلن�سية / ال�سعودية

اىل مدعى عليه / عبداهلل على حممد جا�سم بوال�سفارد اجلن�سية / الإمارات العربية املتحدة
يرجي الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 29-09-2022 ا�سدرت بحقك احلكم التايل : 

 1581000 باأن يوؤدي للمدعي مبلغ  املدعى عليه  باإلزام   : حكمت املحكمة يف مادة جتارية 
درهم )مليون و خم�سمائة و واحد و ثمانون األف درهم( و الفائدة القانونية على ذلك املبلغ 
مب�سروفات  األزمته  و  ال�سداد  متام  حتى  و   2022/8/25 تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع 

الدعوى ومائة درهم اأتعاب و حماماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اإعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وباإنق�ساء 
هذا امليعاد دون الطعن علي احلكم امل�سار اليه فاإن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية 

لتنفيذه
اداري �صعادة متعاملني
علياء اأحمد النعيمي

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70533



ثقافة وفن�ن
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•• اأبوظبي-الفجر: 

خدمات  �سركة  لالإعالم”،  “اأبوظبي  اأع��ل��ن��ت 
الإعالم العامة الرائدة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، عن م�ساركتها يف فعاليات الدورة ال�41 
والذي  من “معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب”، 
ان��ط��ل��ق يف م��رك��ز اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة حت��ت �سعار 

“كلمة للعامل”،
12 يوماً، وذل��ك بح�سور   وي�ستمر على م��دار 
املنطقة  يف  الن�سر  �سناعة  اأق��ط��اب  م��ن  نخبة 

العربية والعامل.
وت��ت��م��ث��ل م�����س��ارك��ة اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم يف دورة 
الإعالمي”  “ال�سريك  ب�سفتها  ال���ع���ام  ه���ذا 
امل�ساريع  اأب��رز  ُيعترب من  لهذا احل��دث، وال��ذي 
ُت�سارك  ك��م��ا  وال���ع���امل.  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
املعر�ض عرب جناح خا�ض  اأبوظبي لالإعالم يف 
بها ي�سم عدداً من املن�سات الإعالمية والرقمية 

والتجارية التي تتبع لها.

املعر�ض،  يف  ل��الإع��الم  اأبوظبي  م�ساركة  وت��اأت��ي 
الن�سر  تطبيقات  على  ال�����س��وء  ت�سليط  ب��ه��دف 
�سحيفة  م��ن  لكل  التابعة  الرقمية  واملن�سات 
وجملة  اخلليج”  “زهرة  وجم��ل��ة  “الحتاد” 
“ماجد”  وجملة  جيوغرافيك”  “نا�سيونال 
ب�سكل  ال��رتك��ي��ز  و�سيتم  “حمتوى”،  ومن�سة 
اأ����س���ا����س���ي ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ع ال�������زوار ع��ل��ى حتميل 
ومتابعة  الإع��الم��ي��ة،  املن�سات  ه��ذه  تطبيقات 
اأبوظبي  لعالمات  التابعة  الر�سمية  احل�سابات 
لالإعالم، مبا ين�سجم مع ا�سرتاتيجية التحول 

الرقمي التي تتبعها ال�سركة.
وبهذا ال�سدد، قال عبدالرحيم النعيمي، مدير 
عام اأبوظبي لالإعالم بالإنابة: “توؤكد امل�ساركة 
امل�ستمرة لأبوظبي لالإعالم يف معر�ض ال�سارقة 
الدويل للكتاب على التزام ال�سركة بدعم املحافل 
الثقافية الوطنية ذات البعد الدويل �سواًء على 
م�ستوى الرعاية الإعالمية اأو احل�سور البارز، 
باإنتاج  ل���الإع���الم  اأب��وظ��ب��ي  ال���ت���زام  تعك�ض  ك��م��ا 

ال���ه���ادف واملوجه  امل��ح��ت��وى  وت��ط��وي��ر وت���وزي���ع 
العربية،  واملنطقة  الإم��ارات  دول��ة  للجمهور يف 
مبا ُي�سهم يف تعزيز التوجهات الرئي�سية للدولة 
والتالقي  الفكري  والإب����داع  للكتاب  كحا�سنة 

واحلوار الثقايف«.
وتابع النعيمي: “اإن م�ساركة اأبوظبي لالإعالم 
يف م��ع��ر���ض ال�������س���ارق���ة ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب على 
ب��ع��دد من  واحل�����س��ور ممثلًة  ال��رع��اي��ة  م�ستوى 
من  وب��ع��دد  وال��رق��م��ي��ة،  الإع��الم��ي��ة  من�ساتها 
لر�سالة  ه���و جت�����س��ي��د  ال��رتوي��ج��ي��ة،  امل����ب����ادرات 
ال�سركة يف اإبراز روؤية القيادة واإجنازات الدولة 
ودعم تطلعات املجتمع يف دولة الإمارات وقيمه 
املبنية على ال�ستثمار يف الإن�سان وعلى التنمية 

والت�سامح«.
واأ�ساف النعيمي: “لقد كانت اأبوظبي لالإعالم 
و�ستبقى منرباً وطنياً رائداُ يف جمال امل�ساهمة 
باأهمية موا�سلة الرتقاء  املجتمع  بتعزيز وعي 
بجودة  والهتمام  الإن�سانية،  املعارف  مب�ستوى 

امل��ح��ت��وى ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف والأدب����ي والعلمي 
والت�سجيع  وال��ف��ن��ي،  والتعليمي  والق��ت�����س��ادي 
املحتوى  ون�سر  وتاأليف  وطباعة  ال��ق��راءة  على 
ال��ب��ّن��اء وال����ه����ادف، ن���ظ���راً لأث���ره���ا امل���ح���وري يف 
مزدهر  م�ستقبل  و���س��ن��اع��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ت��ق��دم 
وت�ساحماً من خالل مد ج�سور  واأك��رث انفتاحاً 

التوا�سل الثقايف بني �سعوب املنطقة والعامل«.
ويف م��ب��ادرة م��وّج��ه��ة ل��الأط��ف��ال وُع�����س��اق جملة 

“ماجد” من زوار املعر�ض،
اأبوظبي لالإعالم، الذي يقع يف   �سي�سهد جناح 
القاعة رقم )6(، اإطالق م�سابقة جملة ماجد 
الأطفال  �سيقوم  حيث  البطل”  “اأنا  ب��ع��ن��وان 
ل�سخ�سيتهم  ق�سة  �سيناريو  اق���رتاح  بتجربة 
املف�سلة والتناف�ض يف طرح اأفكارهم وخميالتهم 
للعي�ض بواقعية مع اأحداث الق�سة حيث �سيتم 
كرتونياً  وق�س�سهم  الفائزين  ���س��ورة  جت�سيد 
وتوفري  ماجد،  جملة  من  القادمة  الأع���داد  يف 
ا�سرتاكات  ع��ل��ى   25% ب��ن�����س��ب��ة  خ�����س��وم��ات 

وذلك  املن�سورات ال�سادرة عن �سركة “توزيع”، 
10 �سباحاً  ال�ساعة  م��ن  الأ���س��ب��وع  اأي���ام  ط���وال 
 4 10 م�ساًء، ويوم اجلمعة من ال�ساعة  وحتى 

ع�سراً وحتى 11 م�ساًء.
التي تقام  املعر�ض يف دورت���ه اجل��دي��دة  وُي��وج��ه 
املقبل  نوفمرب   13 2 حتى  الفرتة من  خ��الل 
ر�سالًة اإىل  وحتتفي باإيطاليا ك�”�سيف �سرف”، 

كل �سّكان العامل،
ك�سبيل  بالكلمة  الإمي����ان  اإىل  فيها  ي��دع��وه��م   
القيم  القائم على  الإن�ساين  للتوا�سل واحل��وار 
الُكّتاب  ل��ك��ب��ار  ا�ست�سافته  ي��ح��ّول  اإذ  النبيلة، 

العرب والأجانب، 
ملا  حي  جت�سيد  اإىل  الفعاليات،  ملئات  وتنظيمه 
تقدير  م�ستوى  على  الكلمة  حتققه  اأن  مُيكن 

واحرتام التنوع الثقايف العاملي.
وُي�����س��ه��م م��ع��ر���ض ال�����س��ارق��ة ال����دويل للكتاب يف 
الن�سر والكتب وتعزيز ثقافة  الرتقاء ب�سناعة 
ويت�سمن  ك��اف��ة.  املجتمع  �سرائح  ب��ني  ال��ق��راءة 

احلدث جمموعة وا�سعة من الأن�سطة وجل�سات 
الفكرية  وال����ربام����ج  ال��ع��م��ل  وور������ض  ال��ن��ق��ا���ض 
ب��ي��ئ��ة معرفية  و����س���ط  امل��ب��ت��ك��رة،  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اأهم  م��ن  واح����داً  ُي��ع��د  متكاملة وج���اذب���ة. وه���و 
قطاع  يف  الرائدة  والدولية  الإقليمية  املن�سات 

الن�سر،
الثقايف  امل�سهد  ُي��ع��ّزز  عريقاً،  ثقافياً  وملتقًى   
والفكري لدولة الإم��ارات، عرب ت�سليط ال�سوء 
اأبرز الكتاب واملثقفني،  اإنتاجات  على نخبة من 
اجلهات  واأب�����رز  ال��ن�����س��ر  ُدور  اأه����م  وا���س��ت��ق��ط��اب 
اأن معر�ض  ال�����س��ن��اع��ة.ُي��ذك��ر  ه���ذه  ال��ف��اع��ل��ة يف 
ال�سارقة الدويل للكتاب كان قد ت�سّدر يف دورته 

املا�سية عام 2021،
 معار�ض الكتب العاملية كافًة باإعالنه “املعر�ض 
و�سراء  بيع  م�ستوى  على  العامل”  يف  الأك���رب 
بذلك  م�����س��ج��اًل   ،2021 ل��ع��ام  ال��ن�����س��ر  ح��ق��وق 
والعربية  الإم��ارات��ي��ة  للثقافة  ج��دي��داً  ت��اري��خ��اً 

و�سوق �سناعة الكتاب.

اأبوظبي لالإعالم ُت�صارك يف معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب 2022 بدورته الواحدة والأربعني

•• دبي-الفجر:

الدورة  يف  را���س��د،  ب��ن  حممد  مكتبة  ت�سارك 
ال��واح��دة والأرب��ع��ني م��ن »م��ع��ر���ض ال�سارقة 
2022«، الذي ينظم خالل  الدويل للكتاب 
مركز  يف  املقبل  نوفمرب   13-2 من  الفرتة 
للعامل«،  »كلمة  �سعار  حتت  ال�سارقة  اإك�سبو 
بهدف ا�ستعرا�ض اأبرز خدماتها واملزايا التي 

تقدمها لالأع�ساء وجميع �سرائح املجتمع.
را�سد،  بن  حممد  مكتبة  من�سة  وت�ستعر�ض 
 ،M-13 املوجودة يف �سالة رقم 5 جناح رقم
�سل�سلة فريدة من الكتب النادرة، ومن بينها 
الأدب���ي���ة، وال�سيخ  وال���ع���راق  ال��ك��وي��ت  جم��ل��ة 
خدماتها  على  ال�سوء  ت�سلط  كما  وال��ب��ح��ر، 
اأروقتها  ب���ني  امل��ع��ت��م��دة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  واأح������دث 
وفعالياتها  ال�سطناعي،  الذكاء  بينها  ومن 
التي  ال��ع��م��ل  وور�����ض  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  الثقافية 
تنظمها املكتبة، بالإ�سافة اإىل اإتاحة الفر�سة 
لزّوار من�ستها للت�سجيل امل�سبق يف ع�سويتها 

من خالل الأجهزة املتوفرة على املن�سة.
وعن امل�ساركة،

امل��زروع��ي، ع�سو  �سامل  الدكتور حممد   قال 
بن  م��ك��ت��ب��ة حم��م��د  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
اأبرز  اأح��د  يعد  ال�سارقة  معر�ض  »اإنَّ  را���س��د، 
ودور  واملوؤلفني  الكتاب  جتمع  التي  املن�سات 

وي�سكل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  الن�سر 
التعاون  اأف��ق  لبحث  ومهمة  مثالية  فر�سة 
وال��ع��م��ل امل�����س��رتك م��ع جم��م��وع��ة م��ن كربى 
موؤ�س�سات �سناعة الن�سر والثقافة يف العامل، 
اأح��دث التقنيات يف  اإىل جانب الط��الع على 

قطاع املكتبات وتبادل اخلربات«، 
اإطار  تاأتي يف  املعر�ض  »م�ساركتنا يف  م�سيفا 
ل��ت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور بهذه  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
امل���ب���ادرة ال����رائ����دة، ال��ت��ي مت��ث��ل ق��ي��م��ة اأدبية 
وع��ل��م��ي��ة وف��ك��ري��ة م�����س��اف��ة ت�����س��ه��م يف ر�سم 
دولة  يف  ال��ث��ق��ايف  امل�����س��ه��د  م�ستقبل  م��الم��ح 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وت��ع��زي��ز مكانة 
معرفية  وم��ن��ارة  ثقافية  ك��ح��ا���س��رة  ال��دول��ة 
واملفكرين  والأدب�������اء  ال��ب��اح��ث��ني  ت�����س��ت��ق��ط��ب 
امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل«، موؤكدا   وامل��ب��دع��ني م���ن 
املعر�ض  يف  م�ساركتنا  خ���الل  م��ن  »ن��ح��ر���ض 
على التو�سع يف اقتناء جمموعات جديدة من 
العناوين واملو�سوعات وتزويد املكتبة باأحدث 
التخ�س�سات  كافة  يف  املختلفة  الإ����س���دارات 
جتربة  ت��ع��زي��ز  و  مكتبتنا  حم��ت��وى  لإث�����راء 

الزوار والأع�ساء«. 
كما ت��ق��دم ل��ل��زوار ن��ب��ذة مم��ي��زة ع��ن جولتها 
توفرها  ال����ت����ي  اجل�����دي�����دة  الف����رتا�����س����ي����ة 
الرابط  ع���رب  الإل�����ك�����رتوين،  م��وق��ع��ه��ا  ع���رب 
https://storage.net-fs.com/

والتي   ،/28/hosting/6241505
تتيح لهم التجول بني اأروقتها، وزيارة مركز 
كل  املختلفة يف  الفرعية  واملكتبات  املعلومات 
العامة، ومكتبة  املكتبة  طابق، والتي ت�سمل: 

ال�سباب،
 ومكتبة الطفل، ومكتبة اخلرائط والأطال�ض، 
الأعمال،  ومكتبة  والإع��الم،  الفنون  ومكتبة 
ومكتبة الإمارات، ومكتبة الدوريات، ومكتبة 

املجموعات اخلا�سة.
اأُن�سئت  التي  را���س��د،  بن  حممد  مكتبة  وتعد 
مليون  ن�سف  من  اأك��رث  تغطي  م�ساحة  على 
الأر���ض وم�ساحة  قدم مربع ما بني م�ساحة 

املبنى، 
واح����دة م��ن اأك���رث امل��ب��اين امل��م��ي��زة يف ال�سرق 
��م��م��ت ع��ل��ى ���س��ك��ل رحل،  الأو����س���ط؛ ح��ي��ث ���سُ
X، وامل�ستخدم  الكتب على �سكل  وهو م�سند 
اأن������ح������اء ال�����ع�����امل الإ������س�����الم�����ي،  يف ج���م���ي���ع 
اأك��رث من مليون كتاب يف خمتلف  لتحت�سن 

التخ�س�سات، 
ك��م��ا ت��ع��د اإح����دى اأك���رث امل��ك��ت��ب��ات ت��ق��دم��اً من 
الناحية التكنولوجية يف العامل؛ حيث تعتمد 
الذكاء  بينها  وم���ن  ال��ت��ق��ن��ي��ات،  اأح����دث  ع��ل��ى 
الفرتا�سي  وال��واق��ع   ،)AI( ال�سطناعي 
املج�سم  وال����ت���������س����وي����ر   ،)AR( امل�����ع�����زز 

»الهولوجرام«، والروبوتات الذكية.

مكتبة حممد بن را�صد ت�صتعر�س كتبًا نادرة واأبرز خدماتها يف معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب

•• ال�شارقة -الفجر:

ي�سارك ن��ادي ت��راث الإم��ارات يف ال��دورة 41 من 
تنظمه  ال��ذي  للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ض 
 13 اإىل   2 ال�سارقة للكتاب يف الفرتة من  هيئة 
نوفمرب مبركز اإك�سبو ال�سارقة، حتت �سعار »كلمة 

للعامل«.
واأب���ان���ت ف��اط��م��ة امل��ن�����س��وري م��دي��رة م��رك��ز زايد 
ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث ال��ت��اب��ع ل��ل��ن��ادي، اأن جناح 
ال��ن��ادي ي��ق��دم ه��ذا ال��ع��ام ع���دداً م��ن الإ�سدارات 
الرتاثية  املكتبة  اإىل  اإ�سافة  تعد  التي  اجلديدة 
الإم���ارات���ي���ة، منها ك��ت��اب »ال�����س��ن��ع: ق��ي��م وع���ادات 

املجتمع الإماراتي منهج احلياة امل�ستدامة« تاأليف 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ف���احت زغ���ل والأ����س���ت���اذة فاطمة 
العمراين  التخطيط  »تطور  وكتاب  املن�سوري، 
ملدينة العني من واقع التجربة« للمهند�ض طالل 

ال�سلماين.
اأي�ساً  ومن الإ�سدارات اجلديدة يف جناح النادي 
رث��اء فقيد  ال��ع��ذب: ق�سائد يف  ال�سحاب  »دي���وان 
ال��وط��ن امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ خليفة ب��ن زاي���د اآل 
نهيان« جمع واإعداد ال�ساعرة مرمي النقبي وفكرة 
الرا�سدي،  غما�ض  ب��ن  �سعيد  ال�ساعر  واإ���س��راف 
و»ديوان بن حويرب« لل�ساعر حمد بن بخيت بن 
حويرب املن�سوري جمع ومراجعة و�سرح ال�ساعر 

حممد بن يعروف املن�سوري، و»ديوان العميمي« 
العميمي  را���س��د  ب��ن  را���س��د  ح���ارب  حمد  لل�ساعر 

جمع واإعداد موزة مطر حارب العميمي.
وقالت املن�سوري اإن نادي تراث الإمارات يحر�ض 
باإنتاجات  امل��ع��ر���ض  امل�����س��ارك��ة يف  ع��ام على  ك��ل  يف 
م�سوؤوليته  منطلق  من  وذل��ك  ج��دي��دة،  معرفية 
الفكرية والأدبية جتاه الثقافة الإماراتية والفكر 
الفاعلني  اأح���د  ال��ن��ادي  اإذ يعد  ع��ام��ة،  الإن�����س��اين 
الرئي�سيني يف امل�سهد الثقايف والرتاثي الإماراتي، 
حيث يعمل على حتقيق ر�سالته يف ن�سر الرتاث 

والتعريف به ب�ستى ال�سبل.
ال���ربام���ج  ت���ق���دمي  اأ������س�����ارت اإىل م���وا����س���ل���ة  ك���م���ا 

تنظيمها  على  ال��ن��ادي  جناح  درج  التي  الثقافية 
املحا�سرات  م��ن  ع���دداً  ينظم  حيث  دورة،  ك��ل  يف 
هذا  ن�سخة  و�سعار  تت�سق  موا�سيع  تتناول  التي 
من  ع����دداً  فيها  ي�ست�سيف  امل��ع��ر���ض،  م��ن  ال��ع��ام 
الثقافية  املجالت  خمتلف  يف  املرموقة  الأ�سماء 

والفكرية. 
الإم����ارات يف معر�ض  ت���راث  ن���ادي  وي�سكل ج��ن��اح 
ثابتة  مرجعية  نقطة  للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة 
املهتمني  وال���ك���ت���اب  والأك����ادمي����ي����ني  ل��ل��ب��اح��ث��ني 
من  مم��ي��زة  ت�سكيلة  ل��ه��م  يتيح  ح��ي��ث  ب���ال���رتاث، 
الكتب والدرا�سات والبحوث التي تعد مراجع يف 

جمالت الرتاث والتاريخ املحلي والعربي.

اإ�صدارات جديدة واأن�صطة ثقافية لنادي تراث 
الإمارات يف ال�صارقة للكتاب
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دور )عمر( يف م�صل�صل )للموت( �صكل حتديًا كبريًا يل

با�صم مغنية: لن اأقبل بدور ل يتطابق مع املوا�صفات التي اأريدها
املبا�سرة بت�سوير  اإجازتك قبل  • كنَت دائم الن�سغال يف الأ�سابيع الأخرية، فهل كنَت تق�سي 

اأعمالك؟
- بل انتهيت من ت�سوير اإعالن �سخم جداً يف بوداب�ست.

معينة؟ ملاركة  اإعالنياً  وجهاً  �ستكون  اأنك  يعني  هذا  • وهل 
اأذك��ر �سيئاً الآن �سوى اأن الع��الن �سخم جداً وهو خم�س�ض لل�سوق  - ل ميكنني اأن 

الأوروبي.
عربي؟ فنان  اأنك  مبا  الأو�سط  ال�سرق  يف  ولي�ض  اأوروبا  يف  • وملاذا 

- لأن املُْنَتج الذي يتم الرتويج له يباع يف اأوروبا ولي�ض يف ال�سرق الأو�سط.
اأوروبا؟ يف  جداً  معروف  اأنك  يعني  هذا  • هل 

- بل لأن هناك جالية عربية كبرية يف اأوروبا، و�ساحب امل�سروع قرر ال�ستعانة بي لأن 
اجلالية العربية ل تهتم للممثلني الأجانب.

)للموت(؟ م�سل�سل  من  الثالث  املو�سم  يف  �ست�سارك  • وهل 
- كال، لأن وجودي يف امل�سل�سل مل يعد منطقياً، خ�سو�ساً اأنه مت �سنقي يف احللقة الأخرية 

من اجلزء الثاين.
يكون  كاأن  له  رج  خَمْ ابتكار  ب�سهولة  ميكن  لأنه  الدراما  يف  م�سكلة  لي�ض  املوت   •

لك اأخ تواأم مثاًل؟
- وملاذا يحدث ذلك! اأرى اأن من الأف�سل اأن اأ�سارك يف م�سل�سل اآَخر جديد. ماذا 
اأن  اأو توؤّخر م�ساركتي يف اجلزء الثالث من م�سل�سل )للموت(؟ ميكنهم  م  ُتَقدِّ
يت�سرفوا وفق ما يجدونه ُمنا�ِسباً لهم يف اجلزء اجلديد الذي يتم التح�سري 

له حالياً. 
حتى اإن الفكرة التي اأ�سرِت اإليها ُطرحت علّي ولكنني ل اأريد العودة باأي دور 

كان بل بدور جديد،
 لأنه ل يهّمني اأن اأُطبع ب�سخ�سية واحدة.

لعبُت  اأنني  هو  )للموت(  م�سل�سل  من  الثاين  اجل��زء  يف  ميزين  ما  اأك��رث 
قّدمُته  ال��ذي  )عمر(  دور  عن  يختلف متاماً  وهو  املحروق  )عمر(  دور 

يف اجلزء الأول، 
الذي  املحروق  ال�ساب  دور  لعبُت  لأنني  يل  كبرياً  حتدياً  �سّكل  وهو 
بالكاد يتكلم ومي�سي ويتحرك ولديه تعابري خمتلفة عن تعابري 

)عمر( الذي �ساهده اجلمهور يف اجلزء الأول.
م�سر،  يف  للعمل  متحم�ساً  تبدو  كنت  املا�سية  الفرتة  • يف 
ولكنك ل تبدو كذلك يف املرحلة احلالية، فهل الإ�سرار 
يعد  مل  فيها  وال��ت��واج��د  م�سر  يف  العمل  على 

موجوداً عندك؟
- ل �سك اأنني اأحب العمل يف 
م�سر، ولكن بوجود 
املن�سات مل تعد 
م�������س���ر ه����دف����اً، 
خ�����������س�����و������س�����اً 
اأن����������ه اأ�����س����ب����ح 
ب����������الإم����������ك����������ان 
اأع��م��ال من  تقدمي 
العربية  الدول  خمتلف 
وي�ساهدها  بينها  م��ا  يف  تتناف�ض 
ك��ل اجل��م��ه��ور ال��ع��رب��ي م��ن �سورية 
واجلزائر  واملغرب  وتون�ض  وم�سر 

والأردن ودول اخلليج، بينما يف املا�سي كنا جند اأنف�سنا جمربين على الذهاب اإىل م�سر كي ي�ساهد 
اجلمهور امل�سري اأعمالنا.

اليوم مثاًل، وبعد عر�ض م�سل�سل )للموت(، �ساهدين اأحد املمثلني امل�سريني وطلب اأن يت�سّور معي 
لأنه تابعني يف هذا العمل، كما اأخربين باأنه وزوجته ي�ساهدان م�سل�سل )للموت( اأوًل ومن بعده 
يتابعان الأعمال الأخرى. من خالل املن�سات اأ�سبحنا قادرين على التواجد عرب الأعمال امل�سرتكة 

وغري امل�سرتكة.
قلياًل  عدداً  اأن  عن  عدا  كثرياً  امل�سرتكة  الأعمال  يتقبل  مل  امل�سري  اجلمهور  اإن  يقال  • ولكن 

جداً من املمثلني امل�سريني �ساركوا فيها؟
- املمثل امل�سري مل ي�سارك يف الأعمال امل�سرتكة، لي�ض لأنه ل يحب امل�ساركة فيها، بل لأن الأعمال 
امل�سرية املحلية كثرية جداً، بينما نحن كممثلني لبنانيني كنا بحاجة يف مرحلة من املراحل لأن 
نتواجد يف امل�سل�سالت امل�سرتكة كي ي�ساهدنا املواطن العربي ونتمكن من ت�سويق الدراما اللبنانية 

خارج لبنان.
ال�سوق امل�سري م�سمون ويعي�ض اكتفاًء ويوجد يف م�سر عدد كبري من املمثلني واملُْخِرجني والكّتاب 

و�سركات الإنتاج كما اأنه ينتج �سنوياً عدداً كبرياً من الأعمال.
 لكن هناك اأعماًل م�سرتكة ُعر�ست يف م�سر و�سربت كثرياً عند امل�سريني بينها م�سل�سل )للموت( 
و)عرو�ض بريوت(. و�ساأغادر قريباً اإىل م�سر لأنني ارتبطُت بت�سوير فيلم �سينمائي ومت التفاق 

على تفا�سيله.
م�سرتك؟ م�سري  فيلم  هو  • وهل 

- نعم، واأتقا�سم بطولته مع اأحد املمثلني امل�سريني.
اللبنانية؟ ال�سينما  يف  ت�سارك  اأن  ميكن  • وهل 

- اأين هي ال�سينما اللبنانية واأين هي الأفالم اللبنانية!
)الهيبة(؟ فيلم  اإطالق  مت  ق�سرية  فرتة  قبل  • لكن 

- فيلم )الهيبة( هو تكملة مل�سل�سل )الهيبة(. وكي ي�ستفيد املُْنِتج من دون اأن ي�سّور مو�سماً جديداً 
من امل�سل�سل قّرر اأن ُيْنِتج فيلماً �سينمائياً.

)الهيبة(؟ عن  فيلم  تقدمي  فكرة  مع  اأنت  • وهل 
- اأنا مع كل ما من �ساأنه اأن ي�سّب يف م�سلحة املُْنِتج مادياً، �سرط األ يكون الإنتاج ركيكاً. ل �سك اأن 
م�سل�سل )الهيبة( حقق اأرقاماً قيا�سية من حيث ِن�سب امل�ساهدة وتاَبَعه كل العامل العربي والنا�ض 

تعلقوا باأبطاله، واأنا مع فكرة اأن ُي�ستثمر كل هذا النجاح �سينمائياً.
ال�سّباح؟ �سادق  اإنتاج  من  عمل  يف  ن�ساهدك  اأن  ميكن  • هل 

- وما املانع يف ذلك؟
 واأنا كنُت قد تعاونُت معه يف م�سل�سل )ال�سحرورة(.

امل�سل�سل؟ هذا  بعد  )ال�سّباح(  اإنتاج  من  اآَخر  عمل  اأي  يف  تظهر  مل  • لكنك 
اإنتاج )ال�سّباح( وكلها كانت اأعماًل جيدة،  ل معي للم�ساركة يف اأكرث من عمل من  - ح�سل َتوا�سُ

ولكن الأدوار التي ُعر�ست علّي ل ميكن اأن اأقبل بها.
 هناك حيثيات معينة يجب اأن تتوافر يف الدور كي اأقبل به.

جمال  املُْنِتج  يفعل  كما  جيد  ب�سكل  يقّدرك  ل  ال�سّباح  �سادق  املُْنِتج  اأن  كالمك  من  نفهم  • هل 
�سنان؟

- ل يوجد ُمْنِتج ميكن اأن ُيْح�ِسن معاملتي كما يفعل جمال �سنان. جمال �سنان يقّدر موقعي جيداً، 
ولكن عالقتي باملُْنِتج �سادق ال�سّباح وابنته ملى وابنه اأنور قوية جداً ونحن نتوا�سل ب�سكل م�ستمر، 

وهم يعرفون اأنه لي�ض بال�سرورة اأن نعمل معاً كي تكون عالقتنا جيدة.
لكن الدنيا عْر�ض وطلب وهناك عدد كبري من الأعمال التي �ساهدها النا�ض على ال�سا�سة كانت 

ُعر�ست علّي، 
ولكنني اعتذرُت عنها لأنني ل ميكن اأن اأقبل بدور ل يتطابق مع املوا�سفات التي اأريدها. يجب اأن 
اأكون بطل العمل واأرف�ض اأن اأكون )�سنيداً(، وهذا الأمر مل اأفعله ولن اأفعله اأبداً، ولكن يف املقابل 

ميكن اأن اأ�سارك ك�سيف فيه.

ح�سون  ���س��ذى  العراقية  الفنانة  ك�سفت 
عن بدء جتهيزها ل�سناعة )ميني األبوم( 
اأغنيات   5 يت�سمن  اأن  املقرر  غنائي من 

متنوعة.
ح�سون:  اأو�����س����ح����ت  الأل������ب������وم،  وح�������ول 
)امليني  ي��ك��ون  اأن  على  ك��ث��رياً  )حري�سة 
جمهوري  اأذواق  جلميع  م��ر���س��ي��اً  األ���ب���وم( 
العزيز، لهذا اأعمل بجهد على اأن يكون متنوعاً 

يف األوانه ما بني اخلليجي وامل�سري والعراقي(.
وت��اب��ع��ت: )يف ال��وق��ت ال���راه���ن، م��ا زل���ت يف طور 
ب�سكل  اعتماده  ليتم  اأك��رث من عمل  النتقاء بني 

ر�سمي، ومن ثم اإطالقه خالل الفرتة املقبلة.
كما ل توجد اأ�سماء معينة على �سعيد ال�سعراء اأو 
التعاون معهم، لأن الختيار  �سيتم  امللحنني ممن 

�سوف يكون لالأف�سل والأجمل(.
الغدر(  )م�سل�سل  الأخ��رية  اأغنيتها  يخ�ّض  ما  ويف 
قبل  �سدروها  رغ��م  جناحاً  حت�سد  زال��ت  ما  التي 

اأ�سهر،   3
3 ماليني  ال�  قالت: احلمدهلل حققت الأغنية ن�سبة م�ساهدات فاقت 
حت�سد  زال��ت  ما  اليوم  واإىل  اإطالقها،  منذ  )يوتيوب(  يف  قناتي  على 

النجاح وتلقى الأ�سداء الإيجابية، ما اأ�سعدين كثرياً.
فهي من اإبداع ال�ساعر ق�سي عي�سى واأحلان الفنان نور الزين، وفعلياً 
ميكن القول اإنها )توجع القلب( وللمرة الأوىل اأقدم مثل هذا اللون 

احلزين.
واأردفت ح�ّسون: )�سخ�سياً، مّر علّي نا�ض )غدروين هواي(، كما اأعترب 
واأ�سعر باأن غدر ال�سديق القريب الذي يعرف كل اأ�سرارنا مزعج اأكرث 

من غدر احلبيب لأ�سباب عديدة.
ففي النهاية كل �سيء منر به يف حياتنا عبارة عن درو�ض نتعلم منها، 

فالإن�سان معّر�ض للمرور بالكثري من املواقف(.
من الغناء اإىل التمثيل،

 وب�سوؤالها عما اإذا كانت ت�سعر باحلنني للوقوف جمدداً اأمام الكامريا، 
قالت ح�ّسون: )نعم م�ستاقة كثرياً واأ�سعر باحلنني للتمثيل كثرياً، كما 
اأنتظر الدور الذي ينا�سبني. واأوؤكد للجميع اأنني جاهزة كلياً هذه املرة 

للعودة اإىل التمثيل.

م�صتاقة كثريًا واأ�صعر باحلنني للتمثيل

�صذى ح�ّصون جتهز لـ)ميني 
األبوم( من 5 اأغنيات

بعد انتهائه من ت�صوير اإعان عاملي يف بوداب�صت، غادر املمثل 
فيلم  بت�صوير  للمبا�صرة  م�صر  اإىل  مغنية  با�صم  اللبناين 

�صينمائي جديد بعدما مت االتفاق على كل تفا�صيله.
ر مل�صل�صل جديد الأنه  مغنية، ك�صف يف هذا احلوار عن اأنه يح�صّ
الثالث  اجلزء  يف  امل�صاركة  على  جديد  بدور  يطّل  اأن  ل  يف�صّ
من م�صل�صل )للموت(، الفتًا اإىل اأن م�صاركته يف اأي عمل يجب 
اأن يكون بطًا له، راف�صًا اأن يكون )�صنيدًا(، م�صتدركًا اأنه يف 

املقابل ميكن اأن ي�صارك ك�صيف فيه.
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كيف نتعرف على ال�صكري مبكرا؟
ت�سري اآخر الإح�سائيات، اإىل اأن اأكرث من 500 مليون �سخ�ض من �سكان 
اأدوية  اأقل من ن�سفهم يتناولون  الأر�ض يعانون من مر�ض ال�سكري. واأن 

تخف�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم، والبقية ل يعريون اأهمية لذلك.
برنامج  يف  ال�سماء،  الغدد  اأخ�سائية  بال�سوفا،  ناتاليا  الدكتورة  وت�سري 
تلفزيوين، اإىل اأن مر�ض ال�سكري من الأمرا�ض اخلطرية. لأنه يوؤدي اإىل 
وحالة  املناعة،  منظومة  وي�سعف  �سكريات،  اإىل  اجل�سم  بروتينات  حت��ول 

القلب والأوعية الدموية، والعيون والكلى واجلهاز الع�سبي.
وت�سيف، هناك عالمات مبكرة ملر�ض ال�سكري يجب النتباه لها وا�ست�سارة 

الطبيب الأخ�سائي عند مالحظتها.
با�ستمرار بالعط�ض  وال�سعور  الفم  جفاف   - الأوىل  • العالمة 

تقول الدكتورة، "يوؤدي ارتفاع م�ستوى الغلوكوز يف الدم، اإىل اأن ال�سخ�ض 
يكرث من �سرب املاء، ومع ذلك ي�سعر بجفاف يف الفم".

التبول كرثة  الثانية-  • العالمة 
كرثة  اإىل  ي���وؤدي  ال�سوائل  ���س��رب  م��ن  الإك��ث��ار  لأن  طبيعية  م�ساألة  وه���ذه 

التبول.
اأ�سود ح�ساك  ظهور   - الثالثة  • العالمة 

احل�ساك الأ�سود، )ال�سواك الأ�سود(، هو تغري متميز يف اجللد، "متاأ�سل يف 
مقاومة الأن�سولني اخللقية. اأي انخفا�ض ح�سا�سية امل�ستقبالت لالأن�سولني 
وراثيا". ويظهر احل�ساك الأ�سود، على �سكل بقع بنية غري داكنة يف مناطق 

حمددة من اجللد.
الأداء وانخفا�ض  ال�سعف   - الرابعة  • العالمة 

"وقود" للج�سم. ويف حالة الإ�سابة مبر�ض ال�سكري، ي�سل  الغلوكوز، هو 
اإىل اخلاليا ب�سعوبة. وبالتايل ينخف�ض م�ستوى الأداء.

الروؤية �سعف   - اخلام�سة  • العالمة 
املنا�سب، فاإنه  ال�سكري مبكرا ويف الوقت  اإذا مل ت�سخ�ض الإ�سابة مبر�ض 
الإدراك  العني، وي�سعف  قاع  الدموية يف  الأوعية  اإىل تدهور حالة  ي��وؤدي 

احل�سي، ما يوؤدي بالتايل اإىل م�سكالت يف الروؤية.
اجللد جفاف   - ال�ساد�سة  • العالمة 

جفاف اجللد والغ�ساء املخاطي هي اإ�سارة لل�سخ�ض ملراجعة الطبيب. • اأي العنا�صر الكيميائية يكون �صائًا عندما يتواجد 
يف درجة حرارة الغرفة؟

- الزئبق والربوم.
وال�صلبة؟ ال�صائلة  االأك�صجني يف احلالتني  لون غاز  •  ما هو 

- لونه اأزرق.
؟ جوتنربج  هو  •من 

-هو خمرتع املاين يرجع الف�سل اليه يف اخرتاع الطباعة باحلروف 
املتحركة.

؟ معادن  ا�صم  حتمان  اللتان  الدولتان  • ماهما 
-هما قرب�ض ويعني ا�سمها الالتينيي كيربيو�ض النحا�ض ،اما الدولة 
اي  ارج��ان��ت  ال�سبانية  م��ن  م�ستق  وا�سمها  الرجنتني  فهي  الخ���ري 

الف�سة. 

- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�ساخن
- اأن مايخ�ض اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة

- اأن البعد بني ال�سم�ض والأر�ض يعادل 385 �سعفا من بعد الأر�ض عن القمر
- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�سعت حوايل �ساعتني يف �سوء 

النهار
النحا�ض يف نف�ض قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من  اللحية لدى  اأن �سعر   -

�سعره
- عدد الوليات يف الوليات املتحدة الأمريكية ي�سل اإىل 50 ولية.

 - يحتوي ج�سم الفيل على اأربع ركب، وهذا مييزه عن غريه من احليوانات الثديية.
 - قوة الرجل عندما يكون لديه 65 عام، تعادل قوة ج�سم املراأة وهي لديها 25 �سنة.

-البومة هي الطائر الوحيد الذي ي�ستطيع الروؤية يف كل الجتاهات.
- اأن الكاأ�ض ال�سميك معر�ض للك�سر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�سع به م�سروب �ساخن

الأر����ض حول  بها  ت��دور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 اأك��رث من  ي�ستمر  الك�سوف ل  اأن   -
ال�سم�ض.

ال�شبل املفقود
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التونة
ي��ح��ت��وى حل���م ال���ت���ون���ة، على 
الفيتامينات  من  عالية  ن�سبة 
اإ�سافة  الأمينية،  والأحما�ض 
املفيد   -3 الأوميجا  زي��ت  اإىل 
ف�����ى دع�������م ����س���ح���ة اجل�������س���م، 
وتقوية جهاز املناعة، كما ُتعد 
اأ�سماك التونة من اأهم م�سادر 

الربوتني.
وين�سح الأطباء بتناول �سمك 

التونة مرتني اأ�سبوعيا حيث لن يرهق ميزانية الأ�سرة فهو رخي�ض الثمن 
مقارنة بباقى اأنواع الربوتني، ويوؤكد خبري التغذية الدكتور مايكل مكرم، 
اأّن التونة قادرة على عالج 5 م�ساكل �سحية تتمثل يف ت�سفية التونة من 
زيتها واإ�سافة نقاط من ع�سري الليمون تزيد من معدلت احلرق باجل�سم 

ومتده بالطاقة الالزمة.
وذكر اأّن �سمك التونة ي�ساعد فى منع الإ�سابة بالأزمات القلبية وال�سكتات 
ومادة  )اأوميجا3(  مب��ادة  غنية  زي��وت  على  حتتوى  اأن��ه��ا  كما  الدماغية، 
)اإن3-( وهما من املواد التى اأثبتت فاعليتها فى وقف �سربات القلب الغري 

منتظمة التى توؤدى اإىل حدوث الأزمة القلبية.
كبريا  دوراً  تلعب  التى  )ال�سيلينوم(  التونة حتتوى على مادة  اأّن  واأ�ساف، 
كم�ساد لالأك�سدة وحماية خاليا الدم احلمراء من التلف، بجانب اإحتوائه 
على مادة )النيا�سني( وفيتامني ب2- الذى يعمل على تقليل الكول�سرتول 

ال�سيئ وزيادة معدلت الكول�سرتول اجليد باجل�سم.

ارتعد الثعلب وهو ي�سمع زئري الأ�سود فقد كان عالياً جداً واي�ساً غا�سباً جداً .. �ساأل نف�سه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�سمع الأ�سود تزاأر وهي غا�سبة �ساأذهب لأعرف فاأنا ل ا�ستطيع ان اجل�ض وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�سود وهو يحاول ت�سمم الأخبار وحني و�سل وجد امامه الأ�سد الكبري وهو �سديقاً 
له ف�ساأله بقلق: مايل اراكم تزاأرون هل حدث �سيئاً؟ فقال الأ�سد اختفى �سبلي ال�سغري .. ل تقف امامي هكذا 

اذهب وابحث عنه.. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني.
 جرى الثعلب من امام الأ�سد واخذ ي�سرخ وهو يف الطريق عن ال�سبل ال�سغري ال�سائع وكلما تقابل مع احد 
ال�سبل  �ساأل هل وجدمتوه ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�سغله بالبحث عن  احليوانات 
املياه  وو�سط  ال�سجريات  بني  وحتتها..  الأ�سجار  ف��وق  فيه  وبحثت  ال  مكاناً  احليوانات  ت��رتك  مل  ال�سغري.. 
ال�سحلة، من اطراف الغابة لأطرافها ومن �سرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�سد 
اإىل غابتنا �سيادون اليوم ول حتى ام�ض..  ي��اأت  يقولون رمبا وقع يف يد �سياد!  ف�سرخ ال�سقر وق��ال: ل مل 
اأي حيوان  فقال القرد رمبا �سقط يف النهر فرد التم�ساح وقال ل.. ا�سرف على النهر بنف�سي مل ي�سقط فيه 
اليوم. ف�سرخ الأ�سد وقال ح�سناً هل تبخر ابني يف الهواء ايها املغفلون.. �سمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا 
احرتاماً لدموع الأم املنكوبة.. وو�سط هذا ال�سمت املطبق جاء ال�سبل ال�سغري ووقف و�سط الزحام وهو يقول 
ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�ض اجلميع وتعجبوا ثم نظروا اإىل الأ�سد وهم يكتمون �سحكاتهم خوفاً من الأ�سد 
الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �سبله الذى كان يبكيه منذ حلظات.. �سرخ فيه اين كنت ايها ال�سقي؟ فقال: 
كنت انام يف التجويف اعلى ال�سجرة من اخللف، كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�ض برغبتي يف النوم 
لي�ستكمل  فت�سلق فروعها ودخل يف جتويف عميق  ال�سجرة  والتف خلف  بهدوء  ال�سبل  ان�سحب  اخ��رى..  مرة 
نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�سحك وت�سحك حيث �سرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�ض ابيه وهو 
ل يح�ض بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته الثالثة فقد لطمه الأ�سد لطمة قوية فقتله يف 
احلال فقد ظن ان الأ�سد يق�سده هو بالغباء ول يق�سد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال: هذ ال�سبل من ظهر 

ذاك الأ�سد. ول ي�سح ان يو�سف بالغباء ابداً.. فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�سد؟ .

اأخ�سائية  بافليت�سينكو،  �سفيتالنا  ال��دك��ت��ورة  ك�سفت 
اأمرا�ض القلب الرو�سية، التاثري الإيجابي لالأفوكادو يف 
معدنية  وعنا�سر  فيتامينات  على  لحتوائه  القلب  عمل 

مهمة.
ي��ح��ت��وي على  الأف����وك����ادو  اأن  اإىل  الأخ�����س��ائ��ي��ة،  وت�����س��ري 
اإىل  الع�سبية  الإ�سارات  امل�سوؤول عن تو�سيل  البوتا�سيوم 
ع�سالت القلب. واأن ا�ستبدال الدهون احليوانية بدهون 
باأمرا�ض القلب  نباتية غري م�سبعة يخف�ض خطر املوت 

بن�سبة 24-26 باملئة.
عنا�سر  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  الأف�����وك�����ادو  اأن  ك��م��ا  وت�����س��ي��ف، 

ال�سيليكون والبورون والنيكل، التي ت�ساعد على حت�سني 
عملية التمثيل الغذائي.

اإىل  بالإ�سافة  يحتوي  اأنه  يف  الأفوكادو،  "يتميز  وتقول، 
اأك�سدة  م�سادات  على  امل�سبعة،  غري  الدهنية  الأحما�ض 
طبيعية وفيتامينات واألياف غذائية. وت�ساعد هذه املواد 
جمتمعة على امت�سا�ض بع�سها البع�ض، وتعزز تاأثريها 

الإيجابي يف اجل�سم".
وت�سري، اإىل اأنه ل توجد موانع لتناول الأفوكادو، با�ستثناء 
التح�س�ض الفردي من الفاكهة. كما يجب الأخذ بالعتبار 

اأنه يحتوي على كمية كبرية من ال�سعرات احلرارية.

ما تاأثري الأفوكادو على القلب؟

قرد من املكاك مي�صغ عقب �صيجارة يف جومباك بوالية �صياجنور املاليزية  - ا ف ب


