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متى يتوقف الأطفال ال�صغار 
عن اأخذ القيلولة؟ 

ي�صود �عتقاد �أن �لأطفال �ل�صغار يتوقفون عن �أخذ قيلولة عند عمر 
معني، لكن در��صة جديدة تو�صلت �إىل خال�صة خمتلفة.

وذكرت �صبكة "�صكاي نيوز" �لربيطانية، نقال عن در��صة جديدة، �أن 
�إىل  �أدمغتهم  تنمو  عندما  �لقيلولة  عن  يتوقفون  �ل�صغار  �لأط��ف��ال 

م�صتوى معني.
�لأطفال  ع��دم منع  �إىل  �لآب���اء  �لدر��صة  �أع���دو�  �لذين  ودع��ا �خل��رب�ء 

�ل�صغار من �أخذ �لقيلولة.
�لذ�كرة،  وعملية  �لدماغ  تطور  �إىل  بالن�صبة  �أ�صا�صي  �أم��ر  و�لقيلولة 
�لأطفال  يتوقف  ومل��اذ�  ب�صاأن متى  �أمرهم  �لعلماء يف حرية من  لكن 

�ل�صغار عن �لقيلولة، �لتي هي نوم ق�صري يف �لنهار.
وقادت ريبيكا �صبن�صر، �لأكادميية يف جامعة ما�صات�صو�صت�س �لأمريكية، 
در��صة ملعرفة ملاذ� يف�صل �لأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 5-4 
�أعو�م  �أخذ قيلولة، بينما يف�صل �لأطفال �لذين ت�صل �أعمارهم �إىل 

عنها. �لتوقف  �إىل  �صنو�ت   3
و�أظهرت �لنتائج وجود �صلة بني  �لتحولت �لتي تطر�أ على �لقيلولة 

وتطور �لدماغ و�لذ�كرة.
يعززون  ف��اإن��ه��م  �ل�����ص��غ��ار،  �لأط��ف��ال  يغفو  "عندما  �صبن�صر:  وق��ال��ت 
عندما  نف�صك،  ت�صاأل  عندما  لذلك  و�ملعرفية،  �لعاطفية  �لذكريات 
يكون هذ� وقتا مهما للتعلم )�لعمر حتى 3 �صنو�ت( ملاذ� يقلعون عن 

�لقيلولة �إذ� كانت �لأخرية ت�صاعدهم؟ ملاذ� ل يكتفون بها؟".
دور� يف  ي��وؤدي  �ل��ذي  �لدماغ  �آمون" يف  "قرن  على  �لدر��صة  وتركزت 

تطور �لتعلم وعمليات �لذ�كرة.
ويقول �لباحثون �إنه عندما يكون هذ� �جلزء غري نا�صج من �لدماغ، 
فاإنه يتيح للطفل ذكريات حمدودة ميكن تخزينها دون ن�صيانها، وهو 

ما يوؤدي �إىل �حلاجة �إىل �لنوم.
يوفر  مما  �مل��خ،  ق�صرة  يف  �لذكريات  ه��ذه  مبعاجلة  �لقيلولة  وت�صمح 
م�صاحات يف "قرن �آمون" ملعاجلة وتخزين �ملزيد من �لذكريات عند 

�ل�صتيقاظ.
و�أ�صارت �صبن�صر �إىل �أن �لأدلة �ملتز�يدة تدعو �لآباء �إىل �إعطاء �لأطفال 

فر�صة لأخذ �لقيلولة.

جزيئات من الرمل املنّقى 
عالج حمتمل للبدانة

�ملنّقى،  �لرمل  جزيئات  �أو  �مل�صامية،  �ل�صيليكا  �أن  جديد  بحث  �أظهر 
تكون  و�أنها قد  و�لكربوهيدر�ت يف �جل�صم،  �لدهون  �مت�صا�س  متنع 

عالجاً حمتماًل لل�صمنة من دون �آثار جانبية.
من  �لأوىل  �أ�صرت�ليا  �صاوث  جامعة  يف  �أج��ري��ت  �لتي  �لدر��صة  وُتعد 
نوعها �لتي تتحقق من كيفية منع جزيئيات �ل�صيليكا �مل�صامية لعملية 

�مت�صا�س �لدهون و�ل�صكر يف �جلهاز �له�صمي.
ووفقاً ملوقع "�صاين�س د�يلي"، من �ملقرر تطوير �لعالج �جلديد �لقائم 
على �ل�صيليكا بال�صر�كة مع �صركة غالنترييو ليميتد، و�صيكون عالج 
�ل�صيليكا �جلديد �ألطف على �ملعدة، مع عدد �أقل من �لآثار �جلانبية 

�ملرتبطة بالعقار �ل�صائد ملكافحة �ل�صمنة �لذي ُي�صّمى �أورلي�صتات.
"هذ�  �ل��در����ص��ة:  يف  �لرئي�صي  �ل��ب��اح��ث  ب��ول جوي�س  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�لكت�صاف �ملذهل ميكن �أن يغري �لنتائج �ل�صحية ملاليني �لأ�صخا�س 
�لذين يعانون من �ل�صمنة". "هناك نق�س حالياً يف �لعالجات �لفعالة 

�خلالية من �لآثار �ل�صارة مثل �لإ�صهال و�لنتفاخ و�آلم �لبطن".
ب�صبب  متز�يد  باهتمام  �مل�صامية  �ل�صيليكا  "حظيت  جوي�س:  و�أ�صاف 
قدرتها على مكافحة �ل�صمنة، و�أظهرت �لتجارب �لب�صرية �أنها عالج 
م�صاد�ً  ت��اأث��ري�ً  �مل�صامية  �ل�صيليكا  ت��ع��زز  كيف  بحثنا  وُيظهر  �آم���ن. 
و�مت�صا�س  ه�صم  م��ن  للحد  �لأم��ع��اء  يف  �لعمل  خ��الل  م��ن  لل�صمنة 

�لدهون و�لكربوهيدر�ت".
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بينرت�صت تعرف مبتحف 
اللوفر بطريقة خمتلفة 

تعاونت من�صة "بينرت�صت" �لعاملية ومتحف �للوفر لإن�صاء ع�صر�ت مقاطع 
بطريقة  �لباري�صي  �ملتحف  �كت�صاف  �إىل  تهدف  �لتي  �لق�صرية  �لفيديو 
نوعها بني  م��ن  �لأوىل  �ل�����ص��ر�ك��ة  وه��ي  �لث��ن��ني،  �أع��ل��ن��ا  م��ا  على  خمتلفة، 

�لتطبيق وموؤ�ص�صة متحفية يف فرن�صا.
و�صتكون مقاطع �لفيديو �خلم�صة �لأوىل �لتي تقل مدة كل منها عن عن 
"بينرت�صت"  دقيقتني متاحة �عتباًر� من �لثنني على ح�صاب �للوفر عرب 
�لذي يبلغ متو�صط عدد م�صاهد�ته �صهرياً 230 �ألفاً. و��صار �ملتحف �إىل �أن 
�ملقاطع �خلم�صة �لأخرى �صتتاح �عتبار�ً من �لربع �لأول من �صنة 2023.

وي�صم متحف �للوفر �لذي كان �صابقاً ق�صر�ً للملوك جمموعات تعترب من 
بني �لأجمل، وتغطي زمنياً �آلف �لأعو�م وجغر�فياً منطقة متتد من �أمريكا 
�إىل حدود �آ�صيا. وكان عدد زو�ر �ملتحف يبلغ نحو ع�صرة ماليني �صنوياً قبل 

عام من �أزمة كوفيد19- �لتي �أجربته على �لإقفال لعدة �أ�صهر.
بقيت  �ل�صحية  �لأزم����ة  "�آثار  �أن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  �ملتحف  و�أو���ص��ح 
ني�صان/ منذ  ولكن  �آذ�ر/م��ار���س،  �إىل  �لثاين/يناير  كانون  من  حم�صو�صة 

�أبريل كان �حل�صور جيد�ً جد�ً". و�أ�صاف "نعود �إىل م�صتويات مماثلة لعام 
2019 )9،6 ماليني ز�ئر(، با�صتثناء �لزو�ر �ل�صينيني، ب�صبب �لإغالق 

يف بالدهم.
و�أ�صاف �أن لديه يف �لوقت نف�صه "�أكرث من ع�صرة ماليني متابع" حل�صاباته 

على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي.

اللوز يح�صن امت�صا�ص 
الأمعاء للمغذيات

كوليج  كينغز  جامعة  من  باحثون  �أطلق 
�للوز  ت��ن��اول  ت��اأث��ري  م��ن  للتحقق  جتربة 
�ل��ك��ام��ل و�مل��ط��ح��ون وج��ب��ة خ��ف��ي��ف��ة، مع 
تناول كمية قليلة من �لألياف �لغذ�ئية.

و�أظهرت �لتجربة �أنه يوفر بيئة �صحية 
ل��ن��م��و ب���ك���رتي���ا ���ص��دي��ق��ة ل����الأم����ع����اء، ما 
وح�صب  و�لإخ����ر�ج.  �لمت�صا�س  يح�صن 
يف  �صارك  �إك�صربي�س"،  "ميديكال  موقع 
�لتجربة 87 �صخ�صاً �صليماً كانو� ياأكلون 
�لألياف  من  بها  �ملو�صى  من  �أق��ل  كمية 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، وي��ت��ن��اول��ون وج���ب���ات خفيفة 
ورقائق  �ل�صوكول  مثل  منوذجية،  غ��ري 
�لبطاط�س. و��صتمرت �لتجربة 4 �أ�صابيع، 
�مل�صاركني  من  جمموعتان  فيها  �أعطيت 
�أو  �مل��ط��ح��ون  �ل��ل��وز  وج��ب��ات خفيفة م��ن 
وُطلب  يومياً،  غر�ماً   56 وزنها  �لكامل 
عاد�تهم  مو��صلة  �لثالثة  �ملجموعة  من 
�للوز  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  ووج����د  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة. 
نوعاً  يوفر  و�ملطحون،  �لكامل  بنوعيه، 
من �لأحما�س �لدهنية ق�صرية �ل�صل�صلة 
�ل����زب����د�ت، وه����و م�����ص��در رئي�صي  ����ص��م��ه 
و�أن  للقولون،  �ملبطنة  للخاليا  للوقود 
ت��ن��اول��ه ي���ع���ّزز  ���ص��ح��ة �لأم���ع���اء بتوفري 

�لبيئة �ملو�تية لنمو �لبكرتيا �ل�صديقة.

زيت الزيتون ي�صاهم بانخفا�ص 
خطر الإ�صابة بال�صرطان �ص 23

  1-  �لعتناء باأ�صنانك :  
�ملحافظة على �لأ�صنان ب�صحة �صليمة جتعلك تبدين �أ�صغر 
�أن لديك روتني جيد لرعاية  �صنا و�أكرث جاذبية. تاأكدي 
�لأ�صنان،  وهذ� ينبغي �أن ي�صمل تنظيف �لأ�صنان بالفر�صاة، 
�أ�صنانك بي�صاء  �إذ� مل تكن  و��صتخد�م غ�صول جيد للفم. 
�أ�صنانك،  مع  م�صاكل  لديك  �إذ�  كان  �أو  �لكفاية،  فيه  مبا 
على  للح�صول  �لأ���ص��ن��ان  طبيب  �إىل  تذهبني  �أن  عليك 
�أ���ص��ن��ان��ك  بطرق  تبيي�س  للطبيب  فيمكن  �ل���ص��ت�����ص��ارة. 
متعددة، كما يجب عليك ��صت�صارة �لطبيب �إذ� كان لديك 
م�صاكل مثل ت�صو�س �لأ�صنان وتزعزعها عن مكانها. هناك 
�أي�صا  �لكثري من منتجات �لتبيي�س �مل�صادة و�لتي ميكن 
�لتحدث مع  �أن �لأف�صل هو  �لرغم  �أن تكون فعالة، على 

طبيب �أ�صنانك  للح�صول على �مل�صورة �أول . 

 2 -  �لعتناء بب�صرتك :  
�إن�صاء روتني للعناية بالب�صرة للم�صاعدة على تقليل ظهور 
�ملزيد من عالمات  ح��دوث  منع  و�مل�صاعدة يف  �لتجاعيد، 

�ل�صيخوخة  وذلك بعدة خطو�ت �صهلة :  

  – �ختيار منظف لطيف للوجه :  
حيث �أن �صيخوخة �لب�صرة ت�صتلزم �لعناية بها عن طريق 
منتجات خمتلفة عن تلك �مل�صتخدمة يف فرت�ت �ملر�هقة، 
قد يكون  �لغ�صول �خلا�س بك قا�صيا جد� فيقوم بتجريد 
�جللد  جفاف  وبالتايل  �لطبيعية،  �ل��زي��وت  م��ن  �لب�صرة 
�ل�صن ب�صرعة  ي��وؤدي �ىل ظهور  �أعر��س كرب  �لمر �لذي 
�أكرب. عليك فقط �لبحث عن �ملنتجات �لتي تر�عي �لفئة 
�لعمرية، �أو تلك �ملعروفة بقدرتها على  �لرتطيب �لفعال. 
فاإنه من �ملهم تكثيف �لعناية بب�صرتك كلما كرب �صنك، كما 
�أن غ�صول �لب�صرة �جليد يزيل �آثار �ملو�د �لكيميائية  �لتي 
�لبيئة �خلا�صة بك و�لتي  تتعر�س لها ب�صرتك يوميا يف 

ميكن �أن ت�صبب �ل�صيخوخة �إذ� ما تركت على �جللد . 

  – �لرتطيب بعد �لتنظيف :  
�لرتطيب مهم لإعطاء جلدك دفعة من �لرطوبة بحيث 
�إذ�  �أن يعتني بنف�صه. فاجللد يجف ويكرب ب�صرعة  ميكن 
لل�صيخوخة  �مل�صادة  �ملرطبات  عن  رطب.  �بحثي  يكن  مل 
�لفعالة.  �مل��ك��ون��ات  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�صبة  ع��ل��ى  �ل��ت��ي حت��ت��وي 

تاأكدي من �أن �ملنتج �لذي  تقررين �صر�ئه غني بالرتطيب 
يف  با�صتخد�مها  قمتي  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  عك�س  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ي��ق، 
فقط  �لرتطيب  لي�س  �أن  وتذكر  ل��ك.  �لأ�صغر  �ل�صنو�ت 
يف  �ملماثلة  �ملنتجات  من  �لكثري  فهناك  للن�صاء،  بالن�صبة 

�ل�صوق ت�صتهدف �لرجال . 

�ل�صم�س  �أ�صعة  من  �حلماية  م�صتح�صر�ت  –  ��صتخد�م 
يوميا :  

ه��ن��اك �ل��ع��دي��د م��ن �مل��رط��ب��ات �ل��ت��ي حت��ت��وي بالفعل على 
ب�صرتك  حلماية  حيوي  �أم��ر  وه��ذ�   ،  SPFحماية عامل 
�أجل  م��ن  ي��وم  ك��ل  �ل�صارة  ف��وق  �لبنف�صجية  �لأ�صعة  م��ن 
من  و�ح���دة  �ل�صم�س  �ل�صم�س.  �أ���ص��ر�ر  يف  �ل��وق��وع  جتنب 
�أهم �لأ�صياء �لتي ت�صبب �ل�صيخوخة  �ملبكرة، لذلك ين�صح 
�أطباء �جللد بو�صع عامل حماية يوميا لتجنب �لتجاعيد 
ه��ذ�،  فهي  ع��ن  ف�صال  �لقامتة.  و�لب�صرة  �لبنية  و�لبقع 

حتميك من �صرطان �جللد . 

  – �لتق�صري بلطف ي�صجع جتديد خاليا �جللد :  
�ختيار  ولكن عليك  �صابة.  ب�صرة  وبالتايل �حل�صول على 
مق�صر�ت خم�ص�صة ل�صنك لأنها �أكرث لطفا و�أقل عر�صة 
�أكرث  ب�صرتك  يجعل  �لتق�صري  �جل��ل��د.  �أو  تلف  للجفاف 

ليونة و�أكرث �إ�صر�قا . 

 3 -  �إز�لة �صعر �لوجه للرجال و�لن�صاء :  
بتقليم  قم  ود�ئما  على وجهك حليقا،  �لرجال: �حلفاظ 
�صعر �لأنف و�لأذن. ميكنك �صر�ء ماكينة �ز�لة �صعر �لأنف 
من �ل�صيدليات  �ملحلية وهي ب�صيطة وغري موؤملة متاما يف 
�ل�صتخد�م، حيث �إن ترك هذ� �ل�صعر ينمو يجعلك تبدو 

�أكرب يف �ل�صن . 
�لأحيان  بع�س  يف  �لوجه  �صعر  يظهر  �أن  ميكن  �لن�صاء: 
عند �لن�صاء بعد �صن �لياأ�س ب�صبب �لتغري�ت يف م�صتويات 
�ل��ه��رم��ون.  للتخل�س م��ن ه���ذ�، ه��ن��اك ع���دد م��ن �لطرق 
�إز�لة  �ل�صهلة لإز�لته مبا يف ذلك �لليزر، و�ل�صمع وكرمي 

�ل�صعر و�خليوط . 
    

�لأبي�س :   �ل�صعر  -   تغطية   4
ولي�س  �لأبي�س  �ل�صعر  مع  �لتعاي�س  ق��ررو�  �لنا�س  بع�س 

ل��دي��ه��م م�����ص��ك��ل��ة يف ذل����ك. وم����ع ذل����ك ك��ث��ري م���ن �لنا�س 
حل�صن  ل��ذل��ك  �لأب��ي�����س،  م��ن  �ل�صعر  �لتخل�س  ي��ري��دون 
�حلظ هناك �لعديد من �صبغات �ل�صعر يف �ل�صوق و�لتي 
لون  �لأف�صل  �ختيار  فمن  ب�صهولة.  ��صتخد�مها  ميكن 
بحيث  �لطبيعي  �صعرك  ل��ون  م��ا  �إىل  م��ا  ح��د  �إىل  م�صابه 
يبدو طبيعيا �أكرث. ميكنك �أن تختار مابني �صبغ �ل�صعر 
�لأرخ�س وهو  �أو �خليار  �لتجميل،   �لأبي�س يف �صالونات 
�أن  ولكن يجب  �ملنزل.  به يف  و�لقيام  �ل�صبغ  �أدو�ت  �صر�ء 
نتذكر، �أن  كل �أنو�ع �ل�صبغ متثل �صرر� على �ل�صعر، لذلك 
�لتالف  �ل�صعر  لرعاية  �مل�صممة  �ملنتجات  ��صتخد�م  يجب 

و�مل�صبوغ . 
     

 5 -  �رتد�ء مالب�س تليق بعمرك وب�صكل ج�صمك :  
�رتد�ء �ملالب�س �لتي متلك �لقيا�س �ملنا�صب لك ميكن �أن 
جتعلك تبدين على �لفور �أقل حجما و�أكرث ع�صرية، دون 
�إىل  حماولت �صعبة، وهذ� ينطبق على �لرجال  �حلاجة 

كذلك . 
�صنو�ت  م��دى  على  �ملالب�س  نف�س  ي��رت��دون  ممن  كنِت  �إذ� 
م�صت، فقد حان �لوقت لتحديث خز�نة مالب�صك. �إذ� مل 
يكن لديك خربة  يف �ل�صر�ء فحاويل �أن تطلبني من �أحد 
�لأ�صدقاء �أو �أحد �أفر�د �أ�صرتك �لذهاب �إىل بع�س �ملحالت 
�لتجارية معك، �أو ميكنك  �إلقاء نظرة يف �ملجالت لرتين 
ما هي �أنو�ع �ملالب�س �لتي ترغبينها، وما �لذي ينا�صبك. 
كما ميكنك �لذهاب �إىل �ملتجر وطلب  م�صاعدة من رجل 
�ملبيعات للح�صول على �مل�صورة، جمرد حماولة �لتجديد 

و�لتغيري �صتكون جتربة جيدة و�صت�صعرين بفرق  كبري . 

 6 -  �حل�صول على غذ�ء �صحي وممار�صة �لريا�صة :  
هذ� ميكن �أن يكون �صعبا، وبع�س �لنا�س م�صغولون جد�، 
�لريا�صة.  ممار�صة  لبدء  لئقني  غري  �أنهم  يعتقدون  �أو 
ومع ذلك، فاإن  حتى كميات �صغرية ولكنها منتظمة من 
وحيوية،  ن�صاطا  �أك��رث  �لبقاء  على  ت�صاعدكم  �لتمارين 
�أي�صا! �جلمع بني  �صعور  �ل�صباب  لكم  تبقى  �صوف  و�لتي 
�ت��ب��اع ن��ظ��ام غ���ذ�ء �صحي وم��ت��و�زن ب�صكل جيد  ه��ذ� م��ع 
�صيجعلك يف �صحة �أف�صل لفرتة �أطول،  و�صيعطيك �ملزيد 
من �لطاقة و�لوقاية من �لأمر��س �لتي ميكن �أن ت�صيف 

�صنو�ت �إىل مظهرك . 

ن�صيحة للح�صول على 
نوم كاف ومريح

يعاين �لكثري من �لنا�س للح�صول 
�ل��ن��وم، حيث  على ق�صط ك��اٍف م��ن 
ن�صعر  جت��ع��ل��ن��ا  ل  �ل���ن���وم  ق��ل��ة  �أن 
فح�صب،  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  يف  بالتعب 
بل ميكن �أن يكون لها تاأثري �صلبي 
ع��ل��ى ج��و�ن��ب �أخ����رى م��ن �صحتنا 

وعافيتنا.
�صيوعا  �لأك���رث  �لن�صائح  و�إح���دى 
من  يكافحون  �لذين  لالأ�صخا�س 
�أجل �حل�صول على نوم جيد لياًل 

هي ممار�صة �لريا�صة بانتظام.
و�أظهرت �لتحليالت، �أن �لتمرينات 
�لريا�صية �ملنتظمة ميكن �أن توؤدي 

�إىل نوم �أف�صل.
�لهو�ئية  �ل���ت���م���اري���ن  �أن  وث���ب���ت 
�لدر�جات  رك���وب  م��ث��ل  �مل��ن��ت��ظ��م��ة، 
�ل�صريع،  �مل�����ص��ي  وح��ت��ى  و�جل�����ري 
ب�صكل  �ل��ن��وم  على  �ل��ن��ا���س  ت�صاعد 
�أ�صرع و�ل�صتيقاظ ب�صكل �أقل �أثناء 
�لليل و�ل�صعور مبزيد من �لر�حة 

يف �صباح �ليوم �لتايل.
وم��������ن خ��������الل ع��������دد ق����ل����ي����ل من 
�إجر�وؤها، يبدو  �لتي مت  �لدر��صات 
�أن متارين �ملقاومة قد تكون �أي�صا 

قادرة على حت�صني �لنوم.
�لأ�صخا�س  �أن  �لدر��صات  ووج��دت 
�ملقاومة  متارين  ميار�صون  �لذين 
ث���الث جل�صات  ب��ان��ت��ظ��ام )ح����و�يل 
نوم  بنوعية  يتمتعون  �لأ�صبوع(  يف 

ذ�تية �أف�صل.
يف  و�ل�صتيقاظ  �ل��ن��وم  دورة  تتبع 
�صاعة تقريبا،   24 �أج�صامنا فرتة 
بو��صطة  فيها  �لتحكم  يتم  و�لتي 

للج�صم. "�صاعة" د�خلية 

�صريوم احلواجب..ع�صا 
�صحرية حلواجب كثيفة وممتلئة
�صريوم  �أن   Jolie جم��ل��ة  �أوردت 
 Eyebrow �حل����������و�ج����������ب 
Serum ع�صا �صحرية للح�صول 
على حو�جب ممتلئة وكثيفة تثري 

�لإعجاب.
يحتوي  �أن������ه  �مل���ج���ل���ة  و�أو�����ص����ح����ت 
ع���ل���ى م������و�د ف���ع���ال���ة ل��ت��ع��زي��ز منو 
�لبيوتني  مثل  �حلو�جب  �صعري�ت 
و�لربو�صتاجالندين  و�ل��ك��ري�ت��ني 

وفيتامينات B و�لببتيد�ت.
وعن كيفية ��صتعماله قالت �ملجلة 
بالكامل  �حلاجب  على  يو�صع  �إن��ه 
�أن  �إىل  م�صرية  ���ص��غ��رية،  بفر�صاة 
من �لأف�صل و�صعه يف �مل�صاء بيوؤتي 
مفعوله طو�ل �لليل، كل يوم على 
للح�صول على  م��د�ر فرتة طويلة 

�لنتائج �ملرجوة.

ن�صائح للحفاظ على �صبابك

�ل�شيخوخة �أمر ال مفر منه، ف�إنه يحدث 
للجميع، ولكن �لعديد من �لن�ش�ء ي�شعرن 
ب�لقلق من فقد�ن مظهرهن كلم� تقدمن يف 
 �ل�شن، وحل�شن �حلظ هن�ك �أ�شي�ء كثرية 
�لبق�ء  مل�ش�عدتن� على  به�  �لقي�م  ميكنن� 
�أكرث �شب�ب� كم� نحب، موقع ثقف نف�شك 
قدم لك  بع�ض �لطرق �ل�شهلة �لتي ميكنك 

�تب�عه� لتبدين �أ�شغر �شن� 
وهي للن�ش�ء و�لرج�ل 

�أي�ش� : 

�ملياه  �لذي يعي�س يف  �أن �جلمربى  �إىل  در��صة طبية حديثة  تو�صلت 
�لعذبة ميكن �أن ي�صاعد يف منع �نت�صار �لبلهار�صيا، وهو  مر�س طفيلى 
ميكن �أن يكون مميتا، وي�صبب فقر �لدم، وتوقف �لنمو، �لعقم، وف�صل 
�لكبد، و�صرطان �ملثانة، و�صعف �لإدر�ك  �لد�ئم، وفقا لأحدث �لأبحاث 

�لتي �أجريت موؤخر� يف هذ� �ل�صدد .  
و�أو�صحت �لدر��صة �أن �جلمربي يعمد �إىل �فرت��س �لقو�قع �مل�صابة 
بالطفيل، مع توفري م�صدر غنى بالربوتني، يف �لوقت  �لذي �أظهرت 
حياة  دورة  تدعيم  يف  ي�صاعد  �أن  ميكن  �جل��م��ربي  �أن  �ل��در����ص��ة  فيه 

معقدة للبلهار�صيا . 
�إليها تفتح �لطريق �إىل تطوير  ويرى �لباحثون �أن �لنتائج �ملتو�صل 
نهج جديد ملكافحة �لبلهار�صيا، وفقا للباحث »جوليو دى  ليو« �أ�صتاذ 
»�صتانفورد« يف  �لبحرية من جامعة  �لأحياء يف حمطة هوبكنز  علم 

�لوليات �ملتحدة . 
�لعامل  ح��ول  �صخ�س   800 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �أن  �إىل  �لبيانات  وت�صري 
معر�صون خلطر �لإ�صابة بالبلهار�صيا، وفقا للدر��صة �لتي ن�صرت  يف 
دورية جملة �لأكادميية �لوطنية للعلوم، �لقو�قع �مل�صابة بالطفيليات 

و�لنا�س يف �لقرى يف �ل�صنغال، وغرب �أفريقيا . 

اجلمربى يحميك من البلهار�صيا 
وف�صل الكبد و�صرطان املثانة ! 
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�ش�ؤون حملية
فع�لي�ت و�أن�شطة متنوعة تعزز �لتالحم �ملجتمعي

دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي تطلق الدورة الثانية من مبادرة »حلظات اأبوظبي« ال�صهر املقبل

»حياكم« ي�صطحب منت�صبي اأطفال ال�صارقة يف جولت �صياحية وترفيهية

ب�لتز�من مع فع�لي�ت �ل�شهر �لوردي

�صرطة دبي تعزز التوعية بالفح�ص املبكر ل�صرطان الثدي

•• اأبوظبي- الفجر

�ملجتمع وبالتعاون مع  د�ئرة تنمية  �أعلنت 
خم��ت��ل��ف �جل��ه��ات يف �لإم������ارة ع��ن �إط���الق 
"حلظات  م����ب����ادرة  م����ن  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل��������دورة 
نوفمرب   11 من  �لفرتة  �أبوظبي" خ��الل 
و�لتي  �مل��ق��ب��ل   2022 دي�����ص��م��رب  ول��غ��اي��ة 
و�لفعاليات  �لأن�صطة  من  �لعديد  تت�صمن 
"�صاحة  م����ن  ���ص��ت��ن��ط��ل��ق  �ل���ت���ي  �مل���ت���ن���وع���ة 
�أبوظبي  يف  عدة  مو�قع  يف  وتقام  خليفة"، 

و�لعني و�لظفرة.    
 وتهدف مبادرة "حلظات �أبوظبي 2022" 
�إىل تعزيز قيم �لتالحم �ملجتمعي و�لندماج 
�إمارة  جمتمع  و�أط��ي��اف  �صر�ئح  كافة  ب��ني 
�ملجتمعية  �مل�صاركة  قيم  وتعزيز  �أبوظبي 
�لفعاليات  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ع���رب  و�ل���ت���ط���وع 
�أن  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �ملجتمعية 
ت��رت��ق��ي مب�����ص��ت��وى �مل��ع��ي�����ص��ة يف �لإم�������ارة.  
�لفعاليات  م��ن  ح��زم��ة  �مل���ب���ادرة  وتت�صمن 
كافة  �لعائلة  لأف��ر�د  �لرتفيهية  �ملجتمعية 
م��ن خم��ت��ل��ف �ل��ف��ئ��ات و�جل��ن�����ص��ي��ات و�لتي 
�صيتم تنفيذها يف كل من منطقة �أبوظبي، 
ومنطقة �لعني، ومنطقة �لظفرة، بدء�ً من 
خليفة،  مدينة  �صاحة  يف  �لط��الق  فعالية 

وت��ل��ي��ه��ا ف��ع��ال��ي��ات يف خم��ت��ل��ف �لأم���اك���ن يف 
وحديقة  �لعا�صمة  حديقة  مثل  �لإم����ارة 
ز�يد ومنطقة م�صفح وحديقة  حممد بن 
�جلاهلي يف مدينة �لعني ومدينة �لظنة يف 

منطقة �لظفرة. 
�ل�صركات  ك������ربى  لل�����ت�����ز�م  و�ن���ع���ك���ا����ص���اً 
�لتعاون  ي�����ص��رن��ا  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة 
م���ع �ل���رع���اة �ل��رئ��ي�����ص��ي��ني ك���اًل م���ن �صركة 
"�أدنوك"،  �ل���وط���ن���ي���ة  �أب���وظ���ب���ي  ب������رتول 
وطري�ن �لحتاد، وبنك �أبوظبي �لتجاري، 
وجمموعة �إثمار �لقاب�صة، ومدينة �لظنة، 
وم�����ز�رع  �ل�����ص��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة   NMCو
يف  مهماً  ع��ام��اًل  ي�صكلون  و�ل��ذي��ن  �ل��ع��ني، 
حتقيق �أهد�ف �ملبادرة. �إ�صافة �إىل �ل�صركاء 
�لبلديات  د�ئ���رة  م��ن  ك��اًل  �ل�صرت�تيجيني 
وبلدية  �أب��وظ��ب��ي،  مدينة  وبلدية  و�لنقل، 
و�ل�صالمة  �ل��زر�ع��ة  وهيئة  �ل��ع��ني،  مدينة 
�صرطة،  وكلنا  �أبوظبي،  و�صرطة  �لغذ�ئية، 
 - �ل�����ص��ح��ي  لل�صمان  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل�����ص��رك��ة 
�صمان، وهيئة �مل�صاهمات �ملجتمعية – معاً، 
�لهمم،  لأ���ص��ح��اب  �لعليا  ز�ي���د  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
وموؤ�ص�صة �لتنمية �لأ�صرية، وهيئة �لبيئة - 
�أبوظبي، وجمعية حياة للرعاية �لالحقة، 
�خلا�س  للتعليم  ر��صد  بن  حممد  ومركز 

تقدمي  يف  �جتماعيني  �صركاء  باعتبارهم 
ي�صمن حتقيق  �ل��دع��م مب��ا  �أ���ص��ك��ال  جميع 
�أبوظبي  حكومة  و��صرت�تيجيات  �أه���د�ف 

باإيجاد نوعية حياة �أف�صل و�أكرث تو�زناً.
وت�صمل �لفعالية �لأوىل لنطالق "حلظات 
�أبوظبي" �أيام 11 و12 و13 نوفمرب، عدد�ً 
من �لفعاليات و�لأن�صطة �لرتفيهية �ملمتعة 
�لتي تبد�أ من �ل�صاعة 4 ع�صر�ً لغاية 11 
لياًل؛ مثل �لألعاب �ملنفوخة بالهو�ء و�ألعاب 
�لكر�ت �لكبرية و�لرت�مبولني، ف�صاًل عن 
ولعبة  �ل�صغار،  لالأطفال  خا�صة  منطقة 
�أك�س  ولعبة  �ل�صلة  ك��رة  وريا�صة  �جلينغا 
�صيتمكن  ك��م��ا  و�ل�������ص���المل.  و�ل��ث��ع��اب��ني  �أو 
خالل  من  مهار�تهم  �ختبار  من  �حل�صور 
�لعديد من �ألعاب �ملهار�ت �ملمتعة، وملحبي 
�لتحدي ميكنهم �ختبار لعبة �ملتاهة �ملائية 
�لهد�يا  م��ن  للعديد  ب��الإ���ص��اف��ة  وغ��ريه��ا، 

�ملقدمة للمجتمع. 
ك���م���ا ���ص��ت�����ص��م �ل���ف���ع���ال���ي���ة جم���م���وع���ة من 
�لفقاعات  م��ث��ل ع��ر���س  �مل��م��ي��زة  �ل��ع��رو���س 
�لبالون  و�إع�����ص��ار  �ل���وج���ه،  و�ل��ر���ص��م ع��ل��ى 
و��صتعر��س �ل�صريك وعرو�س �صو�ي بوك 
�لدين،  وع���الء  �لعجائب  ب��الد  يف  و�أل��ي�����س 

بالإ�صافة �إىل جل�صات �للياقة �ل�صحية. 

�أه����د�ف، منها  ع��دة  �مل��ب��ادرة على  وت�صمل   
و�لعام  �خل��ا���س  �لقطاع  موؤ�ص�صات  حتفيز 
�مل�����ص��ارك��ة ورعاية  و�ل��ق��ط��اع �ل��ث��ال��ث ع��ل��ى 

يف  �ل��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  �ملحلية  �ملجتمعات 
تنفيذ �لعديد من �لأن�صطة و�لفعاليات يف 

خمتلف �أنحاء �إمارة �أبوظبي. 

ح���ر����ص���اً ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة م����ع����ارف �لأط����ف����ال 
�ل�صياحي  �لإر���ص��اد  يف  مهار�تهم  وتطوير 
�ل�صياحية  �مل����ع����امل  ب����اأه����م  وت���ع���ري���ف���ه���م 
مر�صدين  ليكونو�  وتاأهيلهم  و�ل��رت�ث��ي��ة، 
�ملحافل  خم��ت��ل��ف  يف  ل��وط��ن��ه��م  ���ص��ي��اح��ي��ني 
�ملحلية و�لدولية، �أقامت »�أطفال �ل�صارقة« 
�لقادة  ل�صناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ص�صة  �لتابعة 
»حياكم«  �ل�صياحي  و�ملبتكرين،�لربنامج 
�ل�صارقة  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ُينفذ  �ل���ذي 
م�صتهدفاً  )�صروق(،  و�لتطوير  لال�صتثمار 
�صمن �لفئة �لعمرية من 9 �إىل 12 عاماً.

�صمل »حياكم« على جولت وزيار�ت ميد�نية 
��صطحب فيها مايقارب من )90( طفاًل 
وطفلة  �إىل �لعديد من �لوجهات �ل�صياحية 
منها:  �ل�صارقة؛  �إم���ارة  يف  و�ل�صتك�صافية 
زيارة منطقة "قلب �ل�صارقة" حيث تعرفو� 
�ل�����ص��ي��اح��ي��ة ع��ل��ى �لإرث  �ل��وج��ه��ة  يف ه���ذه 
ل��الإم��ارة، وك��ذل��ك على  �لثقايف و�ل��رت�ث��ي 
فكرة �إعادة �إحياء هذه �ملنطقة كما كانت يف 
�خلم�صينيات من �لقرن �ملا�صي، ثم �نتقلو� 
للتعرف  �ل��ن��اب��ودة  بيت  متحف  زي���ارة  �إىل 
�للوؤلوؤ يف  �أبرز و�أهم جُتار  �أحد  على �صرية 
ور�صة  �لزيارة  تخللت  كما  �آن��ذ�ك،  �ملنطقة 
على  فيها  تعرفو�  �لعربية"  عمل"�لقهوة 

طريقة �صنع �لقهوة �لتي كان ي�صتخدمها 
�لآباء و�لأجد�د قدمياً، و�ختتمت جولتهم 
يف �ملنطقة بزيارة ل�صوق �ل�صنا�صية و�ملوقع 

�لأث����ري ومت��ك��ن��و� م��ن روؤي���ة �أ���ص��ا���ص��ات بناء 
�أم���ا يف زي����ارة �لأط���ف���ال جلزيرة  �ل�����ص��وق . 
�لنور فقد متكنو� من �لتجول يف �جلزيرة 

و�لتنقل بني حد�ئقها �جلميلة، و��صتمتعو� 
دي����و�ن �لآد�ب،  �ل��ف��ر����ص��ات و  ب��ي��ت  ب���زي���ارة 
�لنباتية،  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �لأل�����ع�����اب،  وم��ن��ط��ق��ة 

وتعرفو� على �أعمال �لفنانني �لعامليني من 
خالل جم�صماتهم �لفنية يف �جلزيرة؛ من 

�أبرزها" جم�صم �أوفو �لفني". 
يف ح���ني �ن��ط��ل��ق �لأط����ف����ال يف رح���ل���ة عرب 
م���ن خ����الل ج��ول��ت��ه��م يف متحف  �ل���زم���ن 
على  وت��ع��رف��و�  لالآثار"؛  "مليحة  م��رك��ز 
تاريخ منطقة مليحة �لأثرية عرب �لع�صور 
�ل��ع�����ص��ر �حلجري  م����ن  ب�������دء�ً  �ل���ق���دمي���ة 
�حلديث،  �حل���ج���ري  و�ل��ع�����ص��ر  �ل����ق����دمي، 
و  و�لع�صر �حلديدي،  �لربونزي،  و�لع�صر 
فرتة ما قبل �لإ�صالم و�لع�صور �لإ�صالمية 
�لع�صور،  ه��ذه  مز�يا  جانب  �إىل  �حلديثة، 

و�ملقتنيات و�ملناطق �لأثرية �ملحيطة به.
خالل  ممتعة  �أوقاتاً  �مل�صاركون  ق�صى  كما 
�لإمارة  يف  �لرتفيهية  ل��الأم��اك��ن  زي��ارت��ه��م 
وكذلك  �ملائية"،  �مل��ن��ت��زه  "حد�ئق  م��ن��ه��ا: 
فيها  ���ص��ارك��و�  �ل��ت��ي  خورفكان"  "�صاطئ 
بالعديد من �ملغامر�ت وتعرفو� على �أدو�ت 

�لغو�س وكيفية ��صتخر�ج �للوؤلوؤ قدمياً.
يهدف  حياكم"  برنامج"  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
�لد�خلية  بال�صياحة  �لأطفال  تعريف  �إىل 
�إمارة  و�لأثرية يف  �لتاريخية  �ملعامل  و�أبرز 
�أ�صا�صيات  تعليمهم  �إىل  �ل�����ص��ارق��ة،�إ���ص��اف��ة 

ومهار�ت فن �لإر�صاد �ل�صياحي. 

•• دبي-الفجر:

لإ�صعاد  �لن�صائي  دبي  �صرطة  جمل�س  نظم 
�ملبكر  بالك�صف  للتوعية  فعاليات  �ملجتمع، 
�أمانة  مقر  يف  �لثدي،  �صرطان  مر�س  عن 
�مل���ب���ادر�ت �حل��ك��وم��ي��ة يف �صرطة  جم��ال�����س 
�لعاملي  �أك��ت��وب��ر  �صهر  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  دب���ي، 
�لك�صف  باأهمية  �ل��وع��ي  لن�صر  �ملخ�ص�س 
�ملُ��ب��ك��ر ع��ن ���ص��رط��ان �ل��ث��دي، وزي����ادة ن�صبة 

�حتمالية �لتعايف منه.
علي  دكتور  �مل�صت�صار  �للو�ء  �صعادة  و�فتتح 
ل�صرطة  �لطبي  �مل�صت�صار  �صنجل،  ح�صني 
�صملت  و�ل��ت��ي  �لتوعوية،  �لفعاليات  دب��ي، 
�لن�صائي،  ل��ل��ع��ن�����ص��ر  ت��وع��وي��ة  حم��ا���ص��رة 
�ل�����ص��ل��ي��م��ة بينهن،  �ل��ت��وع��ي��ة  ن�����ص��ر  ب��ه��دف 
�ملر�س،  لهذ�  �ملبكر  �لك�صف  �أهمية  وتعزيز 
للم�صاعدة يف زيادة ن�صبة �ل�صفاء �ملبكر منه، 
م�صاحباً،  معر�صاً  �لفعاليات  ت�صمنت  كما 
��صتعر�س �لعالج بالطب �لبديل، و�لتغذية 
بو��صطة  �مل���ب���ك���ر  و�ل���ف���ح�������س  �ل�����ص��ح��ي��ة، 

�ل�صونار، و�لفح�س �لذ�تي.
و�أكدت �لر�ئد خبري عنود �ل�صعدي، رئي�س 
لإ�صعاد  �ل��ن�����ص��ائ��ي  دب����ي  ���ص��رط��ة  جم��ل�����س 
�ملجتمع، �أن �مل�صاركة يف �صهر �أكتوبر �لوردي 

�لعن�صر  ل����دى  �ل���وع���ي  ل��ن�����ص��ر  �مل��خ�����ص�����س 
وت�صجيعهن  دب�����ي،  ���ص��رط��ة  يف  �ل��ن�����ص��ائ��ي 
�لثدي،  ل�����ص��رط��ان  �مل��ب��ك��ر  �ل��ك�����ص��ف  ع��ل��ى 
على  وت�صجيعهم  �لذ�تي  �لفح�س  و�أهمية 

ل��ل��وق��اي��ة من  �أمن����اط ح��ي��اة �صحية  �ت��ب��اع 
�ل�صرطان، يهدف �إىل خلق جمتمع مثقف 

و�ٍع مبخاطر �ملر�س.
و�أ���ص��اف��ت: لأن �ل��وق��اي��ة خ��ري م��ن �لعالج، 

ن�����ص��ع��ى ل��ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادر�ت ���ص��ح��ي��ة حتفز 
باأهمية  �ملجتمعي،  �لوعي  وتعزز  �ملوظفات 
و�لفحو�صات  ع��ام،  ب�صكل  �ل��دوري  �لك�صف 
�جلانب  ل��رت���ص��ي��خ  ل��ل��ن�����ص��اء،  �مل��خ�����ص�����ص��ة 

�لوقائي، وخف�س معدل �أمر��س �ل�صرطان 
تقدمن  �لفعاليات،  نهاية  ويف  �ملجتمع.  يف 
بو��صطة  �ملجانية  بالفحو�صات  �ملوظفات 

�ل�صونار وعالجات �لطب �لبديل.

»الإح�صان عبادة الأبرار « ندوة 
للمنتدى الإ�صالمي بال�صارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

 ،" �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  يف  " �لرقائق  �لثقافية  �لندوة  فعاليات  �أم�س  �نطلقت 
للقر�آن  �ل�صارقة  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  �لإ�صالمي  �ملنتدى  ينظمها  و�لتي 
معاين  غ��ر���س  �إىل  ي��وم��ني؛  م���د�ر  على  وت��ه��دف  �لنبوية،  و�ل�صنة  �ل��ك��رمي 
خري �جلز�ء على فعل �لإح�صان يف �لعبادة هلل عز وجل، ويف خمتلف �لآفاق 
�لقر�آن  �أ�صر�ر  �لندوة  وتك�صف  �لرحبة،  �حلياتية  و�ل�صلوكيات  �لأخالقيات 
�لكرمي يف تزكية �لنفو�س، ونقاء �لقلوب، و�صفاء �لنف�س وجمال �لأخالق، 
�لندوة  وتعقد  ه��ذ�  �ل�صاحلة،  �لنفو�س  ملقامات  للو�صول  �لذ�تي  و�لرقي 

و�قعياً يف م�صرح موؤ�ص�صة �لقر�آن �لكرمي يف �صاحية �للية باإمارة �ل�صارقة.
و�أ�صاد �صعادة د.ماجد بو�صليبي �لأمني �لعام للمنتدى �لإ�صالمي بال�صارقة، 
علمي  مبنهج  �لإ�صالمية  �لثقافة  ��صتنها�س  يف  للمنتدى  �لر�ئد  بالدور 
متزن، ون�صر ثقافة �لإح�صان بني فئات �ملجتمع �ملختلفة، من خالل �صل�صلة 
�ملتنوعة،  �لتعليمية  و�لور�س  و�لندو�ت  �لعلمية  �ملجال�س  ثقافية ثرية من 
بحميد  وتهذيبها  �لأن��ف�����س،  يف  �ل��دي��ن��ي  �ل����و�زع  تعميق  �إىل  ت�صعى  و�ل��ت��ي 
�خل�صال وجميل �لف�صائل وفق �ملنهج �لرباين �لعظيم و�ل�صمائل �لنبوية 

�ل�صريفة.
و�أكد �لدكتور ماجد �أهمية �لندوة يف ن�صر ثقافة �لإح�صان �حلق، هو منهج 
و�ملعاملة،  �لعبادة  يف  ويتجلى  و�ع��ت��د�ل،  بو�صطية  معي�صة  و�أ�صلوب  حياة 
�لندوة  وتدعو  �أهلها،  �إىل  �حلقوق  و�أد�ء  و طاعة  وح�صن خلق،  من �صالة 
�إىل �لتاأمل �ل�صامل و�ملتكامل يف مفهموم “�لإح�صان” بد�ية من �ملعنى يف 
�ل�صنة  ويف  �لكتاب  يف  �ملعاين  نبل  من  �ملفهوم  يت�صمنه  وما  �للغة،  معاجم 
�لإح�صان. يف جو�نب  كلمة  دلل��ة  تاأمالت يف  بع�س  وت�صتعر�س   ، �ملطهرة، 
تهذب �لنف�س وتعميق �ملعرفة �ملجتمعية، وتعالج معانيه �لأو�صع و�لأ�صمل.

و��صتعر�س د. �أحمد �لرفاعي �مل�صت�صار يف �ل�صوؤون �لأكادميية و�لتخطيط 
�لرقائق  " مفهوم  بعنو�ن  ورق��ة  و�ل��ق��ان��ون  لل�صريعة  مالك  �لإم���ام  بكلية 
و�لهدف من معرفتها "، و�لتي تناول فيها �لإح�صان يف �لإ�صالم هو �إتقان 
�لعمل �لذي يقوم به �مل�صلم وبذل �جلهد لإجادته لي�صبح على �أكمل وجه، 
�أكمل وجه، وهو دميومة  بالنا�س وجب تاأديته على  فاإن كان �لعمل خا�صاً 
�أ�صتح�صار �هلل م�صحوبة بال�صري �إليه وح�صور �لقلب و�لذهول عن كل ما 

دونه �هلل عز وجل.
وبني د. �لرفاعي �أنو�ع �لإح�صان ومقاماته يف �لإ�صالم، وله مرتبته �لعزمية 
بعد �لإ�صالم و�لإمي���ان، فهو عبادة �هلل كاأنك ت��ر�ه ف��اإن مل تكن ت��ر�ه فاإنه 
�لإح�صان،وكما  تعريف  يف  حممد  �لنبي  ق��ول  �ل�صنة  يف  ورد  فقد  ي���ر�ك. 
و�أد�ء  بعبادته  بالإح�صان يف حقه  ياأمر  باأن �هلل  �لكرمي،  �لقر�آن  قد ورد يف 
وياأمر  و�لأف��ع��ال،  �لأق���و�ل  و�إىل �خللق يف  �مل�����ص��روع،  �ل��وج��ه  فر�ئ�صه على 
هم، وينهى عن كل ما َقُبَح قول �أو  باإعطاء ذوي �لقر�بة ما به �صلتهم وبُرّ
عمال وعما ينكره �ل�صرع ول ير�صاه من �لكفر و�ملعا�صي، وعن ظلم �لنا�س 

و�لتعدي عليهم.
وقدم د. �أحمد �ل�صعيد �إمام وخطيب بق�صم �لإفتاء بال�صوؤون �لإ�صالمية يف 
 ،" �ل�صغرية  �لأعمال  �لكبرية على  " �لأج��ور  �ل�صارقة، ورق��ة عمل بعنو�ن 
و�لتي عرب فيها �أن لل�صريعة �ل�صمحة �لعديد من �لف�صائل �لفريدة ومنها 
�ملرتتبة  �لأج��ور  و�أهمية معرفة  �لي�صرية،  �لأعمال  على  �لعظيمة  �لأج��ور 
على �لأعمال ،�لتي تدفع �أ�صحاب �لهمم �لعالية �إىل �لت�صابق �إىل �لأعمال، 
و��صتعر�س مناذج عديدة من تلك �لأعمال �لي�صرية �لتي يكون �أجرها من 
�أعظم �لأج��ور، ومنها �لتوحيد، ف�صل �لأذك��ار، وف�صل ركعتي �صنة �لفجر، 
وف�صل �لدعاء �جلامع خلريي �لدنيا و�لآخرة، �ل�صتغفار، وف�صل �ل�صالة 

على �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم .
هذ� و�صهد �لندوة ح�صور لفيف من �أئمة �مل�صاجد و�لوعاظ بد�ئرة �ل�صوؤون 
 26 �لأرب��ع��اء  �ل��ث��اين  يومها  يف  وتناق�س  �ل�صارقة،  يف  ود�ئ���رة  �لإ�صالمية 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �لرقائق يف  " �آي��ات من   : بعنو�ن  �أكتوبر �جل��اري ورقتني 
�لدر��صات  بكلية  �لإ�صتاذ  عبد�حل�صني  ه��ادي  د.  ويقدمها  و�صرحاً  جمعاً   :

�لإ�صالمية يف جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�صانية .
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�إجر�ء�ت  �لعلم�ء يف و�شع  �ل�شرط�ن  �ش�عد فهم طبيعة 
�ملو�د  بع�ض  �عتم�د  ذل��ك،  من  �ملر�ض،  �شد  وق�ئية 

منو  مكون�ته�  تعيق  �أن  ميكن  و�ل��ت��ي  �لغذ�ئية، 
�ل�شرط�ن بف�شل ن�ش�طه� �مل�ش�د لالأك�شدة.

وتظهر در��شة �أن نوع� من �لزيت قد يقلل من خطر 
 ،%31 بن�شبة  �ل�شرط�ن  �أ�شك�ل  بجميع  �الإ�ش�بة 

وذلك بف�شل خ�ش�ئ�شه �مل�ش�دة لالأك�شدة �لفريدة.

�لزيتون  زي��ت  ك��ون مكونات  م��ت��ز�ي��دة تدعم  �أدل���ة  وه��ن��اك 
�ل�صرطان، وفقا  �أن��و�ع من  توفر �حلماية �صد تطور عدة 
ُن�صر يف   ،2022 لعام  �إح�صائي(  �لتلوي )حتليل  لتحليل 

.PLoS One جملة
�لإ�صابة  خماطر  يف  كبرية  تفاوتات  �لدر��صة  ووج��دت 
�لزيتون  زي��ت  تناولو�  �ل��ذي��ن  �لأف���ر�د  ب��ني  بال�صرطان 

و�لأ�صخا�س �لذين مل يفعلو� ذلك.
�أعلى  �رتبط  �أكرث حتديد�،  "وب�صكل  �لباحثون:  و�أو�صح 

��صتهالك لزيت �لزيتون باحتمال �أقل بن�صبة 31% 
لالإ�صابة باأي نوع من �أنو�ع �ل�صرطان".

�لزيتون  لزيت  �لإيجابي  �لتاأثري  "�إن  وتابعو�: 
يرجع �إىل حد كبري �إىل تركيبته �ل�صتثنائية 
�لأح���ادي���ة غري  �ل��ده��ن��ي��ة  ب��الأح��م��ا���س  �لغنية 

�لفينولية.  و�مل��رك��ب��ات  و�ل�����ص��ك��و�ل��ني  �مل�����ص��ب��ع��ة 
من  حتد  لالأك�صدة  �مل�صادة  �لقوية  خ�صائ�صها 

�لإجهاد �لتاأك�صدي �خللوي وتلف �حلم�س �لنووي 
من خالل �لك�صح، وتوؤثر على م�صار�ت �لإ�صار�ت 

�حلا�صمة �ملرتبطة بالت�صرطن".
�لتلوي ل� 45 در��صة، �أن و�أظهر حتليل 

ية  حلما �أهمية � �أك��رث  كانت 
ب����ال����ن���������ص����ب����ة 
ن  طا ل�صر

�لثدي و�جلهاز �له�صمي و�صرطان �مل�صالك �لبولية.
نتائج  "متثل  ب��ب��ي��ان:  �ل��ت��ل��وي  �ل��ب��اح��ث��ون حتليل  و�خ��ت��ت��م 
�لوقائية  �لتاأثري�ت  على  قيما  دليال  ه��ذ�  �لتلوي  حتليل 
����ص���د تطور  �ل���زي���ت���ون  ل���زي���ت 

�ل�صرطان".
من  �مل���زي���د  �أن  و�أ����ص���اف���و� 
يوفر  �أن  مي���ك���ن  �ل���ب���ح���ث 
�لزيتون  �أعمق لدور زيت  نظرة 

يف �لوقاية من �ل�صرطان.
و�صبق �أن ��صتك�صف باحثون �لآثار 
در��صات  يف  �لزيتون  لزيت  �ملفيدة 
�أج���ري���ت ع��ل��ى �حل���ي���و�ن���ات، حيث 
بنظام  �ل���ق���و�ر����س  ت��غ��ذي��ة  مت 
�لزيتون  بزيت  غني  غذ�ئي 
�لتي  ب��ت��ل��ك  وم���ق���ارن���ت���ه 
ت����ت����غ����ذى ع����ل����ى ن���ظ���ام 
بزيت  غ���ن���ي  غ����ذ�ئ����ي 

�لذرة.
�لنتائج  و�أظ���ه���رت 
�أن معظم �لفو�ئد 
ج���اءت م��ن حمية 
زي������ت �ل����زي����ت����ون، 
حيث بدت �لأور�م 
�أق����ل ع���دو�ن���ي���ة يف 

هذه �ملجموعة.
رئي�صيا يف  �أن عن�صر�  �لباحثون  �كت�صف   ،2015 ويف عام 
�خلاليا  يقتل  �لأوليوكانثال،  �ملمتاز،  �لبكر  �لزيتون  زيت 

�ل�صرطانية دون �لإ�صر�ر باخلاليا �ل�صليمة.
و�كت�صف علماء �لأحياء يف كلية هانرت، مبدينة نيويورك، 
وتطلق  �ل�صرطانية  �خللية  م��ن  ج��زء�  مت��زق  �ملركبات  �أن 

�لإنزميات �لتي ت�صببت يف موت �خلاليا.
�لزيتون  زي��ت  من  �ملغرية  �ل�صحية  �لفو�ئد  ه��ذه  وجعلت 
زي��ت��ا ���ص��ائ��ع��ا ل��ل��ط��ب��خ، ل��ك��ن �ل��ب��اح��ث��ني ي��زع��م��ون �أن����ه من 
�لأف�صل ��صتهالك �لزيتون من دون ت�صخني جلني فو�ئده 

�لكاملة.
ويف �لو�قع، يقوم �لعديد من �صكان �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط 
ب�صرب كمية �صغرية من زيت �لزيتون لهذ� �ل�صبب، ولكن 

هذه �ملمار�صة قد يكون لها �صلبيات.
زيت  يحتوي  �لعديدة،  �ل�صحية  فو�ئده  �لرغم من  وعلى 
ل��ك��ل ملعقة طعام،  ح��ر�ري��ة  ���ص��ع��رة   120 ع��ل��ى  �ل��زي��ت��ون 
�أك��رث مما حترق  �صعر�ت حر�رية  ��صتهالك  ف��اإن  وبالتايل 

قد يوؤدي �إىل زيادة �لوزن.
 Free وع�����الوة ع��ل��ى ذل�����ك، ت�����ص��ري �لأب����ح����اث يف جم��ل��ة
�أن  �إىل   Radical Biology and Medicine
زيت �لزيتون يوفر �ملزيد من �لفو�ئد عند تناوله جنبا �إىل 

جنب مع �لأطعمة �لأخرى، مثل �لطماطم.
وقد يزيد هذ� ب�صكل كبري من �مت�صا�س م�صاد�ت �لأك�صدة 

�ملقاومة لالأمر��س يف �لعديد من �لأطعمة �لنباتية.
وم���ن �أه����م �لأخ���ط���اء �ل��ت��ي ي��ج��ب جت��ن��ب��ه��ا ه���و �لت�صخني 
عالية،  ح��ر�رة  درج��ات  يف  �لزيتون  لزيت  �ملتكرر 
ت�صخني  ع���ن  ي��ن��ت��ج  �أن  ح��ي��ث مي��ك��ن 
�لطهي  زي������وت 
متكرر  ب�����ص��ك��ل 
 )R C O (
�أن��و�ع خمتلفة 
�ملركبات،  م��ن 
و�ل�����������ت�����������ي مت 
�لإبالغ عنها على 

�أنها مو�د م�صرطنة.

بف�شل ن�ش�طه �مل�ش�د لالأك�شدة

زيت الزيتون ي�صاهم بانخفا�ص خطر الإ�صابة بال�صرطان

جفاف جلد �صاقك قد يكون عالمة على ارتفاع م�صتويات الكولي�صرتول

وعلى �لرغم من �أن �رتفاع �لكولي�صرتول نادر� ما ي�صبب 
�أعر��صا، �إل �أن هناك بع�س �لعالمات �ملرتبطة به.

تر�كم  �إىل  عالج  دون  �لكولي�صرتول  �رتفاع  ترك  وي��وؤدي 
 Saint �ل�صحة  لبو�بة  وفقا  �ل�صر�يني،  يف  �لرت�صبات 

.Luke’s
من  م���ك���ون���ة  ���ص��م��ع��ي��ة  م�������ادة  "�لبالك  ع����ل����ى:  وت���ن�������س 
�لكثري  �أخرى. عندما يكون لديك  و�أ�صياء  �لكولي�صرتول 
من �للويحات، ميكن �أن ت�صيق �ل�صر�يني وحتد من تدفق 

�لدم".
تدفق  تقييد  �أي�صا  يتم  �ل�صر�يني،  تنقب�س  �أن  ومبجرد 

�لدم �إىل �صاقيك، ما يوؤدي �إىل ظهور عالمة �لتحذير.
�إىل �صاقيك يف بع�س  �ل��دم  ي��وؤدي نق�س تدفق  �أن  وميكن 
�لأطر�ف  ت��روي��ة  نق�س  با�صم  تعرف  حالة  �إىل  �لأح��ي��ان 

.)CLI( حلرجة�
�أن  وميكن  للغاية"،  "خطرية  �أن��ه��ا  على   CLI وت�صنف 

.NHS �تكون "�صعبة �لعالج"، وفقا ل
وم��ع ذل���ك، ل حت��دث ه��ذه �حل��ال��ة دون �أن ي��دق ج�صدك 
�أجر��س �لإنذ�ر. و�إحدى �لعالمات �لو��صحة ل� CLI هي 
�أن  �أن �جللد �جل��اف ميكن  �صاقك. ويف حني  جفاف جلد 
يكون ناجتا عن م�صاكل خمتلفة غري �لكولي�صرتول، �إل �أن 

.CLI هناك �أدلة �أخرى ميكن �أن ت�صاعد يف حتديد
على  �أي�صا  تظهر  ق��د  �ل��ت��ي  �لأخ���رى  �لتغيري�ت  وت�صمل 

�صاقك: ي�صبح �جللد �صاحبا ولمعا وناعما.
ووفقا ل� NHS، فاإن �لقائمة �لكاملة لالأعر��س �ملرتبطة 

بنق�س تروية �لأطر�ف �حلرجة ت�صمل:
حتى  ي�صتمر  وقدميك  �صاقيك  يف  �صديد  ح��ارق  �أمل   •

�أثناء �لر�حة.
وجافة. وناعمة  ولمعة  �صاحبة  ب�صرتك  • ت�صبح 

�لقدمني  يف  �مل��ف��ت��وح��ة(  )�ل��ق��روح  و�ل��ق��روح  • �جل���روح 
و�ل�صاقني �لتي ل تلتئم.

�صاقيك. يف  �لع�صلية  �لكتلة  • فقد�ن 
• �جللد على �أ�صابع قدميك �أو �أطر�فك �ل�صفلية ي�صبح 

ب��ارد� وخ��در�، ويتحول �إىل �للون �لأحمر ثم �لأ���ص��ود، و/
�أو ي��ب��د�أ يف �لن��ت��ف��اخ وي��ن��ت��ج ���ص��دي��د� ك��ري��ه �ل��ر�ئ��ح��ة، ما 

ي�صبب �أملا �صديد� )�لغرغرينا(.
�إذ�  �لفور"  على  ع��ام  بطبيب  "�لت�صال  �ل�صروري  وم��ن 

.CLI كنت تعتقد �أنه قد يكون لديك
�رتفاع  �إىل  ���ص��اق��ي��ك  يف  �جل���ل���د  ج���ف���اف  ي�����ص��ري  وب��ي��ن��م��ا 
�أن هذه �حلالة نادر�  �أن تتذكر  �لكولي�صرتول، فمن �ملهم 

ما ت�صبب �أعر��صا.

غ�لب� م� يطلق على �لكولي�شرتول �ملرتفع ��شم "�لق�تل �ل�ش�مت" نظر� لقدرته على �إحد�ث فو�شى يف جمرى �لدم بهدوء.
ويعد �رتف�ع �لكولي�شرتول نذير م�ش�كل �شحية خطرية ترت�وح من �أمر��ض �لقلب �إىل �ل�شكت�ت �لدم�غية. وحتدث هذه �حل�لة ب�شكل �أ�ش��شي ب�شبب �شل�شلة من 

خي�ر�ت منط �حلي�ة غري �ل�شحية، مثل �تب�ع نظ�م غذ�ئي دهني و�شرب �لكحول.
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العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

�إع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : جى �أ�س لتجارة م�صتلزمات �لتجميل

رخ�صة رقم:CN 4227659 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�صم جتاري من/ جى �أ�س لتجارة م�صتلزمات �لتجميل

J S COSMETICS TRADING

�إىل/ �صالون رميمرب للرجال
  REMEMBER GENTS SALOON 

تعديل ن�صاط / �إ�صافة ق�س وت�صفيف �ل�صعر و�حلالقة للرجال  9602101
 تعديل ن�صاط / حذف بيع م�صتح�صر�ت �لتجميل - بالتجزئة  4772008

تعديل ن�صاط / حذف خدمات تو�صيل �لطلبات  8299010
�لتو��صل �لجتماعي   �لإلكرتونية من خالل مو�قع  �ملتاجرة  ن�صاط / حذف   تعديل 

4791019
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

�إع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �صتى لونك لإد�رة �لعقار�ت ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 2837573 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / مهند ن�صر �صرف من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / مهند ن�صر �صرف من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / مهند ن�صر �صرف من �صريك �إىل مدير

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / مهند ن�صر �صرف من 49 % �إىل %0
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف عمار عبيد �حمد �صيف �لكعبى

تعديل ر�أ�س �ملال / من 50000 �إىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ �صتى لونك لإد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
STAY LONG PROPERTY MANAGEMENT L.L.C

�إىل/ �صتى لونك لتاأجري بيوت �لعطالت - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
STAY LONG HOLIDAY HOMES RENTAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

�إع����������الن
للتجميل  فيلو  مركز   : �ل�صادة   / باأن  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

و�صبا رخ�صة رقم:CN 2669703 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�صم جتاري من/ مركز فيلو للتجميل و�صبا

VELO SPA & BEAUTY CENTRE

�إىل/ مركز فيلو للجمال و�لر�صاقة
VELO CENTER FOR BEAUTICIAN  AND FITNESS

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة نادي يوجا  9312020
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�صادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل 
�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

�إع����������الن
لل�صناعات  :�لو�دي  �ل�صادة   / باأن  �ل�صناعة  تنمية  مكتب   - �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لورقية ذ.م.م رخ�صة رقم:IN 1001166 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �مانى �حمد قا�صم �لدمينى %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �حمد قا�صم �حمد �لدميني

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �أماين �أحمد قا�صم �لدميني

قانوين تعديل نوع / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ �لو�دي لل�صناعات �لورقية ذ.م.م

AL WADI PAPER INDUSTRIES L.L.C

�إىل/ �لو�دي لل�صناعات �لورقية - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

AL WADI PAPER INDUSTRIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية - مكتب 

غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  �أربعة  خالل  �ل�صناعة  تنمية 

م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

�إع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : كافيني ما�صرت كافيه

رخ�صة رقم:CN 3710738 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف عابر حريز عابر عبد�هلل �ملزروعى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل موؤ�ص�صة مهنية
تعديل �إ�صم جتاري من/ كافيني ما�صرت كافيه

KAFFEINE MASTER CAFE
�إىل/ تاكو�س دي فر�ن�س كافيه

  TACOS DE FRANCE CAFE 
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

�إع����������الن
للتجارة  �لذهبي  �لطاوو�س   : �ل�صادة   / باأن  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لعامة رخ�صة رقم:CN 4044062 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة �حمد بن �صيف بن �صليمان �لغافرى %100

تعديل مدير / �إ�صافة �حمد بن �صيف بن �صليمان �لغافرى

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف ميمونه على �صيد �حمد حممد �لها�صمى

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

�إع����������الن
�ل�ص�����ادة/هوفر  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

تيم خلدمات �لتنظيف
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3900789 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لزعامة 

مل�صتلزمات �خليول
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3977411 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

�إع����������الن
�ل�ص�����ادة/في�س  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كو�ليتي للمقاولت �لعامة و�ل�صيانة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3745736 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�صم �لتجاري:��س بي ��س �لعقارية - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
�صيبان  بن  عبد�هلل  بناية/ورثة   -  101 مكتب   -  1 �ل�صركة:�لطابق  عنو�ن 

�ملهريي - E6 - C31 - جزيرة �أبوظبي - �صارع خليفة بن ز�يد
CN 1522331 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
�ل�صركة وت�صفية  حل   -  1

كم�صفي   - قانونيون  حما�صبون   - وم�صاركوه  �ل�صادة/�لهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�صركة بتاريخ:2022/9/20 وذلك بناء على قر�ر حم�صر �جلمعية 
�لعمومية غري �لعادية ، �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205038655 

-  تاريخ �لتعديل:2022/10/25
�ملعني  �مل�صفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/7775 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1- فاطمه �لزهر�ء مرز�قي

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�صرف �أبوظبي �ل�صالمي

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )104517( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6928 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صدهما/1- رجيب عبد�لرحمن 2- هيرثو لال�صتثمار ذ.م.م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�بر�هيم بن حممد بن �صريف �لفار�صي

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )53070( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  798/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1101/2021 عقاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )89.687( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة عقار
ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���ص��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���ص��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�صي
�ملطلوب �إعالنه : 1- عارف يو�صف عارف ح�صان  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  ، وعليه  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )89688(

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  796/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1145/2021 عقاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )473858( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة عقار
ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���ص��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���ص��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

�ملطلوب �إعالنه : 1- عزر� جمال حممد غرفان  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)473858( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  797/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1447/2021 عقاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )595.027( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة عقار

ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���ص��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���ص��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ل�صديق �لغب�س �ل�صيخ �حل�صن  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)595027.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  805/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1442/2021 عقاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )503.182( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة عقار
ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���ص��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���ص��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد رفيق عبد�ل�صمد  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)503182( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  800/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1569/2021 عقاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )120268( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة عقار
ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���ص��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���ص��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�صي
�ملطلوب �إعالنه : 1- وليد ح�صن حممود م�صطفى علي  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)120268( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
 اعلن بالن�سر

353/2022/324 ا�ستئناف تنفيذ جتاري  
مذكرة �إعالن بالن�صر )�إ�صتئناف(

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �مل�صتاأنف �صده /1- �صركة �خلل�صان للتجارة �لعامة ذ.م.م - جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف / ناري�س كومار د�نابالفاىل - وميثله:عبد�لعزيز 
بالدعوى  �ل�صادر  ��صتاأنف/�حلكم  قد   - �لبلو�صي  حممد  يو�صف  عبد�هلل 
  - بتاريخ:2022/10/13  �صيكات  تنفيذ  مو�صوعية  منازعة   2022/229 رقم 
�ل�صاعة 05.30 م�صاء�  �ملو�فق 2022/11/2  وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء 
قانونيا  �و من ميثلكم  بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم  �لتقا�صي عن  بقاعة 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70197

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
MOJAU_2022- 0096707 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�صر

�أفغان�صتان يرغب  ليكن معلوماً للجميع باأن : �ل�صيد/ �صيد حممد بن ب�صم �هلل - �جلن�صية : 
�ل�صيد/ على مبارك ح�صن  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  و�لتنازل عن كامل ح�صته  �لبيع  يف 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة  �لفتخار(  )خمبز  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف   ، �لإمار�ت   : �جلن�صية   -
تغيري �ل�صكل �لقانوين  �أخرى:  تعديالت  �لقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )504358(،  

للرخ�صة من )وكيل خدمات( �إىل )موؤ�ص�صة فردية(،
2013 يف  ل�صنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��صبوعني  بعد  �ليه  �مل�صار 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : �ل�صيد/ كيزهاكيل حممد كيزهاكيا - �جلن�صية : �لهند يرغب 
�ني�س حممد  �ل�صيد/  �إىل  وذلك  �لبالغة )%100(  كامل ح�صته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف 
د�ئرة  من  �ل�صادرة  �لتكاتف(  )بقالة  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف  �لهند،   : �جلن�صية   - كيز�كايل 

�لتنمية �لإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )505762(، تعديالت �أخرى : ليوجد،  
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن بالن�سر 

يف  املنازعة رقم 453/2022/254 منازعة مو�سوعية تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف : د�ئرة �ملنازعات �ملو�صوعية رقم 269   

مو�صوع �ملنازعة : وقف و�إلغاء �إجر�ء�ت �لتنفيذ رقم 2022/6879 تنفيذ �صيكات ل�صد�د قيمة �ل�صيك ولعدم �لأحقية 
رقم  وتنفيذها  �أد�ء  �أم��ر   2021/1244 رق��م  �ل��دع��وى  مبوجب  ب��ه  �ملطالب  �حل��ق  ذ�ت  يف  �لف�صل  ول�صابقة  و�ل��ث��ب��وت 
2021/2900 تنفيذ جتاري مع حفظ �مللف نهائيا وت�صمني �ملتنازع �صده بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملتنازع : تري�زو دبي ذ م م - و�آخرون - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�صارقة - �لغوير - �ل�صارقة - �صارع �لزهر�ء - مبنى برج 

�ملركزي   �ل�صارقة  بريد  من  بالقرب   -  546 مكتب  �خلام�س  �صقة   - د�ما�س   2000
�ملطلوب �إعالنه : 1- عتيق للنقل بال�صاحنات �لثقيلة �س ذ م م - �صفته : متنازع �صده 

تنفيذ   2022/6879 رق��م  �لتنفيذ  �إج����ر�ء�ت  و�إل��غ��اء  وق��ف  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك���  �أق���ام  ق��د   : �لإع���الن  مو�صوع 
رقم  �ل��دع��وى  مبوجب  به  �ملطالب  �حل��ق  ذ�ت  يف  �لف�صل  ول�صابقة  و�لثبوت  �لأحقية  ولعدم  �ل�صيك  قيمة  ل�صد�د  �صيكات 
�صده  �ملتنازع  وت�صمني  نهائيا  �مللف  حفظ  مع  جتاري  تنفيذ   2021/2900 رقم  وتنفيذها  �أد�ء  �أمر   2021/1244
 8.30 �ل�صاعة   2022/11/1 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�صروفات  بالر�صوم 
�صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اعلن بالن�سر 
12478/2022/253 تنفيذ �سيكات    

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1- جر�ند كافية �ملنارة - �س ذ م م - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�صركة �لغاز �ملتحدة يونيغاز - ذ م م 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )11024( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007476 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حميد ر��صد نا�صر �صعيد حمد  - جمهول حمل �لإقامة 
بناء على طلب �ملدعي �حمد �بر�هيم �صيف عبيد �ل�صويدي 

قد �أقام عليك �لدعوى ويطالبك فيها :- 1( مطالبة مبلغ بقيمة 85000 درهم 
ولئحة  باجلل�صة  عليهم  �ملدعي  �عالن   )3 و�مل�صاريف،  �لر�صوم  لدفع  عليهم  �ملدعي  �لز�م   )2
قانون  من   )5( �لفقرة   229 �ملادة  لحكام  طبقا  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �صمول   )4 �لإدعاء، 
�لإجر�ء�ت �ملدنية. �نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/11/3 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب  �صباحا   8.30 �ل�صاعة  متام  يف   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�صارقة 
�لدعوى رقم 10( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
يف  للنظر  وذلك  �لن�صر  تاريخ  من  �يام  ع�صرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  �مل�صتند�ت  كافة  بها 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/10/24 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003071 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : مقهى وكافرتيا �صم�س �ملدينة ومن ميثلها قانونيا  
جمهول حمل �لإقامة  

�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/11/10 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 2 - د�ئرة 
على  جو�بية  وتقدمي مذكرة   ، معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لو�حد(  �ليوم 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من 
تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ  2022/10/18 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - درة اخلليج ل�سناعة االأكيا�س البل�ستيكية
اأداء    اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002457/ 

�إىل �ملحكوم عليه : درة �خلليج ل�صناعة �لأكيا�س �لبال�صتيكية 
�لعنو�ن : عجمان ، بلدة 401 ، �ملنطقة �ل�صناعية �جلديدة رقم 4011 - �ل�صارع 42 ، معر�س رقم 17، 

�س ب 4711 ، هاتف رقم : 0504771975  
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ �صركة فيكم �نرتنا�صيونال �س م ح - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف : 141533.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�صاعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002775 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد فايزماه  - جمهول حمل �لإقامة  
لإعالن �ملدعي عليه �لأول ن�صر� باللغة �لعربية و�لجنليزية 

�لز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن و�لت�صامم ب�صد�د مبلغ وقدره )1090.62 درهم( �ألف وت�صعون 
%12 من تاريخ  درهما و�ثنان و�صتون فل�صا.  �لز�م �ملدعي عليهم بالفائدة �لتاأخريية بو�قع 
�تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  �لر�صوم  عليهم  �ملدعي  �لز�م  �لتام.  �ل�صد�د  وحتى  �لدعوى  �إقامة 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/3 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت  �ملحاماة.  
رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية  �ل�صارقة 
10( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
�مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/10/24
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007459 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �زوكا فالينتني �ماي�صي - جمهول حمل �لإقامة 
: قيد  �أول    : �لدعوى وتطالبك فيها  �أقامت عليك  م  قد  م  ذ   - �ل�صارقة  �أجرة  �ملدعية  بناء على طلب 
�ملدعي  عليهم ب�صد�د مبلغ وقدره  �لز�م   : �ملدعي عليه. ثانيا  �لدعوى وحتديد موعد لنظرها و�إعالن 
و�لفائدة   ، فل�صا  و77  درهما   وع�صرون  وثالثة  ومائة  �لفا  وع�صرون  و�حد  درهم(   21123.77(
�ملدعي  �لز�م   : ثالثا  �لتام.  �ل�صد�د  تاريخ  وحتى  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من   12% بو�قع  �لقانونية 
�أمام   2022/11/7 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  بالر�صوم  عليه 
�ل�صارقة �لإحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  �إد�رة �لدعوى حمكمة  مكتب 
�لدعوى رقم 10( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.  �عالن  �ملدعي عليه بالن�صر وبلغتي �لعربية و�لجنليزية 
حرر بتاريخ  2022/10/24 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)كلي(   جتاري   AJCFICICOM2022 /0003562 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �صركة بن �صبت ملقاولت �لبناء  - �س ذ م م
جمهول حمل �لإقامة

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/7 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
)مكتب  رقم   مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   )6 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/10/18 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0007424 ، اأمر اداء  

�ىل �ملدعي عليه : �صري�ج �ل�صالم �بو �لها�صم بنجالدي�صي �جلن�صية 
نعلمكم بان �ملدعي حممد كامروجامان فريج ، بنجالدي�صي �جلن�صية 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 
ناأمر بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )15500( درهم 

و�لزمته بامل�صروفات 
حرر بتاريخ 2022/10/20  / حرر بو��صطة �ملوظف

مركز �صعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية 

يف الدعوى SHCFICIREA2022 / 0003771 مدين )جزئي( 
حم�سر اجتماع اإدارة الدعوى

بالإجتماع �ملنعقد �ليوم : 2022/10/24 
بح�صور مدير �لدعوى : عائ�صة عبد�هلل �آل علي 

قدمت �لق�صية رقم SHCFICIREA2022/0003771 مدين )جزئي( 
�ملرفوعة من / �ملدعي )ة( �جرة �ل�صارقة - ذ م م 

�صد / �ملدعي عليه : ت�صور م�صتاق حممد م�صتاق 
�ملدعي عليه : �صركة قطر للتاأمني 

�ملح�صر : ح�صر وكيل �ملدعي �ل�صتاذ �صامي حممد و�أثبت ح�صوره مبوجب وكالة مرفقة يف �لنظام 
�لإلكرتوين للق�صية مل يح�صر �حد عن �ملدعي عليه �لأول  ح�صر وكيل �ملدعي عليه �لثاين �ل�صتاذ 

حممد حلمي و�أثبت ح�صوره مبوجب وكالة مرفقة يف �لنظام �لإلكرتوين للق�صية 
لجتماع بتاريخ 2022/11/3 لعالن �ملدعي عليه �لأول ن�صر� باللغة �لعربية و�لجنليزية

مدير الدعوى   

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003252 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : دبي لعمال �لملنيوم - ذ م م  
جمهول حمل �لإقامة  

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/15 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
)مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   )5 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/24 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003395 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �صوم جلف للعقار�ت - ذ م م  
جمهول حمل �لإقامة

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/16 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
)مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   )6 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/25 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151283(
�ملنذره : متجر �لر�صو�ين - ومتثلها �ملحامية / �صمرية عبد �هلل قرقا�س

�صد : �ملنذر �إليهم : �صركة �إحتاد �ملقاولني �لعاملية �س م ل وفروعها
 CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY SAL

و�صركة �لكندي و�إحتاد �ملقاولني �لعاملية )�س ذ م م(
AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL CO.)L.L.C(

و�ل�صركة �ملتحدة للمقاولت و�لهند�صة و�لتدبري �أوف �صور
 CONSOLIDATED CONTRACTING ENGINEERING&PROCUREMENT CO - SAL OFFSHORE

وميثلهم �ل�صيد / م�صطفى �لبدري وعبد �هلل �صليمان - هادي �صبيت
 �ملو�صوع : �إنذ�ر عديل للتكليف بالوفاء مببلغ 459،174.20 درهما و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �لإ�صتحقاق حتى �ل�صد�د �لتام
�أو�م��ر �صر�ء حملية متعددة �صادرة منهم  �ملنزلية مبوجب  �لأدو�ت  �إليهم وهم �صركات �صقيقة ب�صائع من  �ملنذره للمنذر  باعت و�صلمت 
�لب�صائع مبوجب  تلك  ت�صليمهم  وق��د مت   ، وبتو�ريخ خمتلفة   2022 ع��ام  2018 وحتى  ع��ام  ودب��ي من  و�ل�صارقة  �أبوظبي  �إم��ارة  من 
مقد�ره  بذمتهم  وتر�كمت  و�ل�صارقة  �أبوظبي  باإمارة  م�صاريعهم  مو�قع  لدى  لهم  ت�صلم  كانت  و�لتي  منهم  وخمتومة  موقعة  م�صتند�ت 
�ملبالغ �ملرت�كمة بذمتهم  ب�صد�د  �إليهم  �ملنذر  �إلتز�م  تاريخه.  ولعدم  �ليهم من  �ملنذر  �إمار�تي مل ي�صددها  459،174.20 درهم  مبلغ 
�أيام من  459،174.20 درهماً خالل خم�صة  للمنذره رغم �ملطالبات �لودية �ملتكررة . لذلك ،  نيابة عن موكلنا ننذركم ب�صد�د مبلغ 
تاريخه وبخالفه �صن�صطر لإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �صدكم وحتميلكم �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 

عن هذ� �ملبلغ و�ية ر�صوم وم�صاريف م�صتجده.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن بالن�سر

اإعلن �سحيفة الطعن رقم 2022/1186 
بوكالة املحامي / حمد القوا�سي
�إىل : 1- �صركة �ملكافحة ملعد�ت �لمن و�ل�صالمة - ذ م م  

 2020/98-2019/875 رقم  �ل�صتئناف  �حلكم  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
2022/7/26 قد مت �لطعن عليه بالنق�س من طرف  جتاري �ل�صادر بتاريخ 
�عاله  �ليه  �مل�صار  �لطعن  ، يف  ذ.م.م  �لتكيف  �لأ�صدقاء لنظمة  �صركة  �لطاعن/ 
عنكم  �مل��وك��ل  �مل��ح��ام��ي  توكيل  ب�صند  م�صفوعة  بدفاعكم  م��ذك��رة  �ي���د�ع  وعليكم 
وبامل�صتند�ت �لتي يرى تقدميها لدى مكتب �د�رة �لدعوى يف موعد �ق�صاه خم�صة 

ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     االمارات العربية املتحدة
 املحكمة االحتادية العليا

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0007486 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : موفق �أحمد �لقد�ح - جمهول حمل �لإقامة 
�حلكم ب�صحة ونفاذ عقدي بيع �لوحدتني �لعقارتني رقمي 1303 ، 1503 وموقفي �صيار�ت يف برج 

�لهدى 2 �ملقام علي قطعة �لر�س رقم 1141 �لكائن يف منطقة �خلان - �إمارة �ل�صارقة.
�لعقد  تنفيذ  �لتاأخري يف  �لناجتة عن  و�ملعنوية  �ملادية  �لأ�صر�ر  بالتعوي�س عن  عليهما  �ملدعي  �لز�م 
تاريخ  من   12% مبقد�ر  تاأخريية  بفائدة  و�لز�مهما  درهم(  )مليون  درهم   1000،000 مببلغ 
مكلف  �نت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�صاريف  بالر�صوم  عليهما  �ملدعي  �لز�م  �ل�صد�د.  وحتى  �ملطالبة 
�ملحكمة  �لإحتادية  �ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/3 بجل�صة  باحل�صور 
�لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 

�يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/24 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0003474 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �صهيد عامل حممد نور �لعامل �لعامل  
جمهول حمل �لإقامة

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/15 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
)مكتب  رقم   مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   )8 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/22 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اإعلن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002564/ 
�إىل �ملحكوم عليه : نور لال�صت�صار�ت لإد�رة �ملو�رد �لب�صرية �س م ح - ذ م م 

نور �ت�س �ر كون�صولتان�س �س م ح  
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ عبد�لعزيز ح�صن حممد �بر�هيم �حلمادي - �جلن�صية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف : 9711.0 

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
مذكرة اإعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2019 /0002504 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �للوت�س لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت - ذ م م
�لعنو�ن : 9060334  

ر�جيف �صاوهان فري�صينغ �صاوهان - �لعنو�ن : 9060335 
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2019/12/26 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح / �ملكرم لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت - ذ م م   
بالتايل : ناأمر بالز�م �ملدعي عليهما باد�ء مبلغ 19.301 درهم مع �لر�صوم و�مل�صاريف 
و 500 درهم �تعاب حماماة. حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:4426/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�صر رقم 763

مو�صوع �ملنازعة : تلتم�س �ملدعية من �ملحكمة �ملوقرة 1- قيد �لنز�ع وحتديد جل�صة لنظره يعلن بها �ملدعي عليهما 2- �حلكم 
بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي بالت�صامن و�لت�صامم مبلغ �جمايل قدره )100.000( درهم مائة �لف درهم مع 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �صنويا من تاريخ �ملطالبة حتى �ل�صد�د �لتام 3- ت�صمني �ملدعي عليهما بالر�صوم و�مل�صروفات 

ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:ح�صن علي ح�صن يو�صف �حلو�صني

رقم  - مكتب  �ل�صابع  �لطابق   - �ملال  بناية حممد   - �أن�صار مول  بجو�ر   - �لنهدة   - �لوحدة  �صارع   - �ل�صارقة  عنو�نه:�مارة 
703 - هاتف 0544057666 - وميثله:قمر �صالح �صامل �لك�صادي

�ملطلوب �إعالنهما :  1- �لنه تكال 2- عيادة كال�صي ديرما للتجميل -  �صفتهما : متنازع �صدهما
مو�صوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها تلتم�س �ملدعية من �ملحكمة �ملوقرة 1- قيد �لنز�ع وحتديد جل�صة 
�جمايل  مبلغ  و�لت�صامم  بالت�صامن  للمدعي  يوؤديا  بان  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �حلكم   -2 عليهما  �ملدعي  بها  يعلن  لنظره 
قدره )100.000( درهم مائة �لف درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �صنويا من تاريخ �ملطالبة حتى �ل�صد�د �لتام 3- 
ت�صمني �ملدعي عليهما بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة- وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2022/11/1 
�ل�صاعة:09:00 �صباحا بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2034/2022/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/1202 مدين جزئي ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )34192.81( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة �لمار�ت لالت�صالت )�ت�صالت(
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري - �صارع مر��صي در�يف - برج 

�ملنارة - �لطابق 15 - مكتب 1507 - مكاين:2466586507
�ملطلوب �إعالنه : 1- ملكون مار��صيليان - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م  وق��دره )34193.81(  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2026/2022/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/483 مدين جزئي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )115649.10( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة �لمار�ت لالت�صالت )�ت�صالت(

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري - �صارع مر��صي در�يف - برج 
�ملنارة - �لطابق 15 - مكتب 1507 - مكاين:2466586507

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد عرفان �صليمان مريز� حممد �صليمان - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
، وعليه فان  �أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  �ملنفذ به وقدره )115649.10( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2025/2022/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/1194 مدين جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )56459.20( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة �لمار�ت لالت�صالت )�ت�صالت(

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري - �صارع مر��صي در�يف - برج �ملنارة - 
�لطابق 15 - مكتب 1507 - مكاين:2466586507

وميثله:عبد�للطيف حممد �أبوبكر �حمد �حلمادي
�ملطلوب �إعالنه : 1- غامن ��صماعيل حممد �حمد �لتميمي بن متيم - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )115649.10( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  299/2016/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/629 مدين جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )39212.89( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة �لمار�ت لالت�صالت )�ت�صالت(
ب��رج �ت�صالت دي��رة - �لطابق  �م��ارة دب��ي - دي��رة - �صارع بني يا�س - مبنى  عنو�نه:�لمار�ت - 

�لر�بع - مقابل �صري�تون �خلور
وميثله:عبد�للطيف حممد �أبوبكر �حمد �حلمادي

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ح�صان بنت علي �لقاب�صي حرم غربال - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )39212.89( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  289/2016/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2013/63 مدين جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )38520.71( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة �لمار�ت لالت�صالت )�ت�صالت(

ب��رج �ت�صالت دي��رة - �لطابق  �م��ارة دب��ي - دي��رة - �صارع بني يا�س - مبنى  عنو�نه:�لمار�ت - 
�لر�بع - مقابل �صري�تون �خلور

وميثله:عبد�للطيف حممد �أبوبكر �حمد �حلمادي
�ملطلوب �إعالنه : 1- �بر�هيم عبده عبد�حلافظ �بو �لغيط - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )38520.71( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �صامال للر�صوم و�مل�صاريف ، 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2022/2022/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/628 مدين جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )88.118.08( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة �لمار�ت لالت�صالت )�ت�صالت(
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري - �صارع مر��صي در�يف - برج �ملنارة - 

�لطابق 15 - مكتب 1507 - مكاين:2466586507
�ملطلوب �إعالنه : 1- عديل خان حممد د�وود خان - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )88118.08( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13681 بتاريخ 2022/10/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4663/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 225 ل�صنة 2021 جتاري جزئي ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2347871.28( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : نو�كو �يه ��س
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - رقة �لبطني - ديره - دبي - �صارع �ملكتوم - مبنى �م �م تاورز - 

�صقة 1203 - وميثله:نو�ل �صامل �صعيد �صامل باطويح
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صاه بور لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )2347871.28( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ ر�صوم 
خلزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392
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•• فرانكفورت، اأملانيا-الفجر:

�أ����ص���ادت �ل�����ص��ي��خ��ة ب����دور �ل��ق��ا���ص��م��ي، رئ��ي�����ص��ة �لحت�����اد �ل���دويل 
�لن�صر”  يف  لالبتكار  �لإفريقي  “�ل�صندوق  بنجاح  للنا�صرين، 
دبي  بالتعاون مع  للنا�صرين”  �ل��دويل  “�لحتاد  �أطلقه  �لذي 
�لعطاء، �ملوؤ�ص�صة �لإن�صانية �لعاملية �لتي تتخذ من دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة مقر�ً لها، و�لذي قّدم منحاً ��صتثمارية قدرها 
800 �ألف دولر �أمريكي، يف ��صتمر�ر �حل�صول على �لتعليم، 
و�لو�صول �إىل �لكتاب، و�إعادة �إحياء �ملكتبات، من �أجل م�صتقبل 

�أف�صل للقارة �لإفريقية. 

بدور  �ل�صيخة  �ألقتها  �ل��ت��ي  �لفتتاحية  �لكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
خالل  �أق��ي��م  �ل���ذي  �إفريقيا”  على  “�صوء  ن���دوة  يف  �لقا�صمي 
 ،2022 للكتاب”  �ل����دويل  ف��ر�ن��ك��ف��ورت  “معر�س  ف��ع��ال��ي��ات 
للمعر�س،  �لتنفيذي  و�ملدير  �لرئي�س  بو�س،  يورغن  بح�صور 
مب�صاركة  ح��و�ري��ة  جل�صات  ع��دة  �ل��ن��دوة  برنامج  ت�صمن  حيث 

نخبة من �ملتحدثني من �لقارة �لإفريقية و�لعامل.
وركزت جل�صات �لندوة على �لتحديات �لرئي�صة �لتي تو�جهها 
منظومة �لن�صر �لإفريقية مع توجهها نحو �لتعليم “عن ُبعد” 
�إىل  بالإ�صافة  )كوفيد-19(،  ك��ورون��ا  جائحة  �نت�صار  خ��الل 
دورها  وتعزيز  باملكتبات  لالرتقاء  �لقائمة  �جلهود  ��صتعر��س 

للقارة  ر  �ملي�صَّ �لن�صر  �أهمية  ومناق�صة  �ملجتمعات،  تثقيف  يف 
�لإفريقية.

وقالت �ل�صيخة بدور �لقا�صمي: “يتما�صى �صعار �لدورة �حلالية 
من معر�س فر�نكفورت: ترجمة، نقل، حتويل: �لكلمات تربط 
�لعو�مل، مع روح �لإلهام �لذي تبثه �إفريقيا يف نفو�س �لعاملني 
�لإفريقي  �ل�صندوق  ق��دم��ه  �ل���ذي  و�ل��دع��م  �ل��ك��ت��اب،  ب�صناعة 
لالبتكار يف �لن�صر، مل�صاعدة �لنا�صرين �لإفريقيني على ترجمة 

ونقل ثقافتهم لالأجيال �لقادمة، وتعزيز م�صتقبل قارتهم«.
و�أكدت رئي�صة �لحتاد �لدويل للنا�صرين �أن �لحتاد قدم منحاً 
126 عاماً عن طريق  مالية للمرة �لأوىل منذ تاأ�صي�صه قبل 
�ل�صندوق، و�أثبت جناح برنامج �ملنح فاعلية �ل�صتثمار�ت �لتي 
دعمها، م�صيفة �أن �أهمية �ل�صندوق ل تقت�صر على �لدعم �ملايل 
�لذي قدمه للموؤ�ص�صات و�مل�صاريع �لتي �صاعدها فح�صب، و�إمنا 
و�حلما�س  �ألهمها،  �لتي  و�لآم���ال  وّل��ده��ا،  �لتي  �لطاقات  على 
�لذي غر�صه يف مئات �ملتقدمني من خمتلف �لدول �لإفريقية.
جماعياً  جناحاً  �إفريقيا”  على  “�صوء  ن��دوة  برنامج  وت�صمن 
�لن�صر، و�لذي عّرف جمهور  �لإفريقي لالبتكار يف  لل�صندوق 
جميع  م��ن  وزو�ره  للكتاب”،  �ل���دويل  ف��ر�ن��ك��ف��ورت  “معر�س 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل، ع��ل��ى �أع���م���ال �ل��ف��ائ��زي��ن ب��امل��ن��ح م��ن �ملبتكرين 
�لذين ركزو� على حتفيز  �لإفريقي  �لن�صر  �ملوؤثرين يف جمال 
�لقر�ء �جلدد من خالل �لأعمال و�ل�صرديات �ملحلية، وحتديث 
�لقر�ء  �إىل  للو�صول  �لتكنولوجيا  م��ن  و�ل�صتفادة  �ملكتبات، 

�ل�صباب �ملثقفني رقمياً.
 و�صّلطت �ل�صيخة بدور �لقا�صمي يف كلمتها �ل�صوء على �أهمية 
�لتعاون �لدويل بني �أ�صو�ق قار�ت �لعامل، موؤكدة �أن �لت�صامن 
و�لعمل مع بع�صنا �لبع�س هو �ل�صبيل �لوحيد للتقدم، وب�صكل 
خا�س يف مرحلة ما بعد كورونا للحد من تد�عيات �جلائحة 

�لعاملية على قطاع �لن�صر، و�لقطاعات �لأخرى �ملرتبطة به ويف 
مقدمتها �لتعليم. 

�ل�صندوق  مبنح  �ل��ف��ائ��زي��ن  �لقا�صمي  ب���دور  �ل�صيخة  وه��ن��اأت 
�لإفريقي لالبتكار يف �لن�صر �حلا�صرين بالندوة، م�صرية �إىل 
�لقر�ء  على حياة  ملمو�صاً  �إيجابياً  �أثر�ً  �أحدثت  �أن م�صاريعهم 
�إفريقيا، ويف �لوقت ذ�ت��ه، جعلت من  �أرج��اء  �ل�صباب يف جميع 
يف  و�لق��ت�����ص��ادي  �لجتماعي  للنمو  حم��رك��اً  و�ل��ق��ر�ءة  �لن�صر 

�ملنطقة.
ومنذ عام 2019، ��صتفاد 12 م�صروعاً يف 13 دولة �إفريقية 
من �ملنح �ل�صنوية �لتي يقدمها �ل�صندوق، و�لذي �أ�صهم �أي�صاً يف 

متويل مبادرتني على م�صتوى �لقارة، و�صاعد على بناء وترميم 
عدة مكتبات يف كينيا وتنز�نيا وزمبابوي، كما مول �ل�صندوق 
لتعزيز  ر  �ملي�صَّ �لن�صر  �لعام �جل��اري م�صاريع تركز على  خالل 
�لأعمال �ملخ�ص�صة للقر�ء �ملكفوفني وذوي �لإعاقات �لب�صرية 
ممن  فتاة   400 متكنت  �ل�صندوق،  منح  �إفريقيا.وبف�صل  يف 
�حل�صول  م��ن  �لتعليمية  �مل�����ص��ادر  �إىل  �ل��و���ص��ول  ي�صتطعن  ل 
�إىل  بالإ�صافة  و�ملهار�ت،  باملعارف  يزودهن  �لذي  �لتعليم  على 
توفري �ملحتوى �لإلكرتوين و�لرقمي لالأطفال، ودعم �لتعليم 
و�لقر�ءة خارج �ل�صفوف �ملدر�صية، وتعزيز ترجمة �لكتب �إىل 

�للغات �ملحلية �لإفريقية.

خالل م�ش�ركته� يف ندوة �شوء على �إفريقي�

بدور القا�صمي توؤكد على اإميانها باإمكانيات النا�صرين الأفارقة، 
وتعرب عن دعمها للنمو امل�صتمر ل�صناعة الن�صر يف القارة 

•• دبي-الفجر:

 �صمن �أجو�ء تعك�س مدى �هتمام �إمارة دبي بالقر�ءة، �صرعت 
هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي “دبي للثقافة” نو�فذها على 
لرفعة �ملجتمع، حيث �صعت  �أ�صا�صاً  �لقر�ءة، بو�صفها  عو�مل 
�لقر�ءة”،  “�صندوق  مبادرتها  خالل  من  ذلك  حتقيق  �إىل 
�أكتوبر   28 حتى  �صنرت”  �صيتي  “مردف  مركز  يف  �ملقامة 

�جلاري. 
و���ص��م��ن ج��ه��وده��ا ل��دع��م �ل���ق���ر�ءة وم���ا مت��ث��ل��ه م��ن ح�صور 

لف���ت يف �أرج����اء دب���ي، ز�رت ه��ال��ة ب����دري، م��دي��ر ع���ام هيئة 
�لدكتور  ير�فقها  “دبي للثقافة”،  �لثقافة و�لفنون يف دبي 
�لفنون  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  خربا�س،  بن  مبارك  �صعيد 
و�لآد�ب يف �لهيئة ومدر�ء �أفرع مكتبات دبي �لعامة، مبادرة 
�لتي تندرج حتت �إطار م�صروع  “�صندوق �لقر�ءة 2022”، 
�جلل�صات  تفا�صيل  على  �طلعت  حيث  �حلياة”،  “مد�ر�س 
�لنقا�صية وور�س �لعمل �لتفاعلية �لتي تقدمها �ملبادرة �صمن 
برناجمها �لرثي، �لذي يحفز �جلمهور على �ل�صري يف دروب 

�ملعرفة، ويفتح �أمامهم �آفاق فكرية جديدة. 

وعلى هام�س �لزيارة، �صهدت هالة بدري ور�صة عمل “جملة 
�لتي توىل تقدميها �ملحا�صر �صريف �أبو  �صالمة �لتوعوية”، 
طه، و�صلط فيها �ل�صوء على ما تقدمه �ملجلة من حمتوى 
فكري وتوعوي مبتكر ير�صخ لدى �لأطفال مبادئ �ل�صحة 
عن  �ل�صادرة  �ملجلة،  ترتجمه  ما  وه��و  و�لبيئة،  و�ل�صالمة 
هيئة �لطرق و�ملو��صالت يف دبي، من خالل ن�صرها ق�ص�س 
�لتوعوية  �لر�صائل  من  �لعديد  ثناياها  بني  حتمل  م�صورة 
�ملجتمع.  �أف���ر�د  بني  �مل��روري��ة  �ل�صالمة  تعزيز  �إىل  �لهادفة 
كما �طلعت هالة بدري خالل زيارتها على جمموعة �لكتب 
�ملبادرة  فعاليات  هام�س  على  �إطالقها  مت  �لتي  �جل��دي��دة، 
 2016 للقر�ءة  �لوطنية  �ل�صرت�تيجية  مع  تتما�صى  �لتي 
�ملجتمع،  �لثقافية يف  �لقيم  تعزيز  �إىل  �لهادفة   2026  –
ناعمة  و�آد�ب، كقوة  �لثقافة من فنون  ودع��م كافة جم��الت 

تعك�س تطلعات دبي و�لإمار�ت �حل�صارية.
�إر�صاء ثقافة  �أهمية  �أكدت هالة بدري على  �لزيارة،  وخالل 
قارئ،  �إن�صاء جيل  وتاأثريها يف  �ملجتمع،  �أف��ر�د  �لقر�ءة بني 
قادر على قيادة م�صرية �لتنمية يف �لدولة، م�صرية �إىل �لدور 
�لإبد�عي  �لقت�صاد  �أ�ص�س  تر�صيخ  يف  �ل��ق��ر�ءة  تلعبه  �ل��ذي 
و�إيجاد  �ملعرفة،  وتاأثري�تها يف مد ج�صور  و�لإم���ار�ت،  لدبي 
م�صار�ت جديدة للتنمية ت�صتند �إىل �ملعرفة و�لبتكار، د�عية 
�ملبادر�ت  هذه  مبثل  �لهتمام  �صرورة  �إىل  نف�صه،  �لوقت  يف 
وتعزيز ح�صورها يف �لأماكن �لعامة، ملا حتمله من �نعكا�صات 

�إيجابية على �ملجتمع.
وي�صار �إىل �أن مبادرة “�صندوق �لقر�ءة”، تطل على �جلمهور 
ومعها باقة ثرية من ور�س �لعمل و�جلل�صات �لنقا�صية �لتي 
و�ملقيمني  �لإم��ار�ت��ي��ني  و�لأدب���اء  �لكتاب  من  نخبة  يقدمها 
على �أر�س �لدولة، ت�صكل �إطاللة على �مل�صهد �لثقايف يف دبي 

و�لإمار�ت.

�شهدت ور�شة عمل بعنو�ن جملة �شالمة �لتوعوية

هالة بدري تزور �صندوق القراءة 

•• ال�شارقة-الفجر:

�صيكون جمهور �لدورة �ل�41 من معر�س �ل�صارقة 
�ملمثل  �لنجم  م��ع  م��وع��د  على  للكتاب،  �ل���دويل 
عبد�لعزيز،  كرمي  �مل�صري  �ل�صينمائي  و�ملخرج 
ن��وف��م��رب( يف  �ل�صبت )12  ي���وم  ي��ت��ح��دث  ح��ي��ث 
�ل�صاعة  جل�صة حو�رية يف قاعة �حلفالت، متام 
�أحمد  �ل��رو�ئ��ي  فيها  وي�����ص��ارك��ه  م�����ص��اًء،   7:30
مر�د، ويتحدثان خاللها عن م�صريتهما �لفنية 
ويناق�صان كو�لي�س م�صاركتهما يف �أبرز �أعمالهما 

�ل�صينمائية و�لدر�مية.

على  ي���ت���ع���رف���و�  �أن  �مل���ع���ر����س  ل��������زو�ر  ومي����ك����ن 
كرمي  للممثل  �لغنية  �لفنية  �لتجربة  كو�لي�س 
عبد�لعزيز، وكيف �صاهمت تربيته على يد و�لده 
تاريخ  �لطويل يف  �لباع  �لكبري و�صاحب  �ملخرج 
�ل�صينما �مل�صرية حممد عبد�لعزيز، يف �ختياره 
طريق �لفن و�لتخ�ص�س يف �لإخر�ج، �إىل جانب 
ورو�ئية  �صينمائية  �أع��م��ال  يف  �مل�صاركة  �ختياره 
م���اأخ���وذة ع���ن رو�ي�����ات م��ع��روف��ة، م��ث��ل “�لفيل 

�لأزرق«.
لالإطالع  زو�ره  �أم��ام  �ملجال  �ملعر�س  يفتح  كما 
و�لدر�مية  �ل�صينمائية  �لأع���م���ال  خ��ف��اي��ا  ع��ل��ى 

�لنجومية  طريق  على  عبد�لعزيز  و�صعت  �لتي 
تلميذ”،  و”�لبا�صا  علي”،  “�أبو  مثل  و�ل�صهرة، 
�إىل  و����ص���وًل  و”�لهروب”،  �لعم”،  و”�أولد 
م�صل�صل  م����ن  �ل���ث���ال���ث  �جل������زء  يف  م�������ص���ارك���ت���ه 

“�لأختيار«.
وي��ك�����ص��ف �مل���وؤل���ف و�ل�����ص��ي��ن��اري�����ص��ت �أح���م���د مر�د 
و�لأ�صر�ر  �لتفا�صيل  بع�س  �مل��ع��ر���س  جلمهور 
�لكامنة ور�ء جتاربه �لناجحة يف كتابة جمموعة 
�إىل  �لتي حتولت معظمها  �ل��رو�ي��ات  ب��ارزة من 
و�جلن”،  “كرية  منها  ع��رب��ي��ة،  در�م��ي��ة  �أع��م��ال 
�لتي ياأخذنا فيها �أحمد مر�د  و”�لفيل �لأزرق”، 

ن��ح��و ك��و�ل��ي�����س ع���امل غ��ري��ب ل���ص��ت��ج��الء خبايا 
�إىل  بعد  فيما  حتولت  و�لتي  �لب�صرية،  �لنف�س 
�لعزيز،  عبد  ك��رمي  بطولة  من  �صينمائي  عمل 
�إىل  بالإ�صافة  ك��رمي،  ونيللي  �ل�صاوي،  وخالد 

�أعمال �أخرى.
�صعار”  حتت  يقام  �ل��ذي  �ملعر�س،  �أن  �إىل  ُي�صار 
كلمة للعامل” خالل �لفرتة من 2-13 نوفمرب 
�ل�صارقة، ي�صت�صيف هذ�  �إك�صبو  �ملقبل يف مركز 
�لكّتاب و�ملفكرين وجنوم  �أ�صهر  �لعام نخبة من 
من  �أك��رث  �صمن  �لعامل  �أنحاء  جميع  من  �لفّن 

�ألف فعالية وور�صة عمل.

خالل جل�شة حو�رية ي�ش�ركه فيه� �لك�تب �أحمد مر�د يف 12 نوفمرب 

النجم كرمي عبد العزيز يف �صيافة ال�صارقة الدويل للكتاب 2022
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ي�ش�رك للمرة �الأوىل يف عمل در�مي بعنو�ن )�لزيتونة(

اأندريه جدع: َمن يجيد لعب الكوميديا 
حتمًا هو يجيد لعب كل الأدوار الأخرى

• ت�صارك للمرة �لأوىل يف عمل در�مي 
�صيكون  فهل  )�ل��زي��ت��ون��ة(،  ب��ع��ن��و�ن 
�مل�صل�صل  يف  �أ����ص���ا����ص���ي���اً  دورك 
مب�صاحة  ���ص��ت��ك��ت��ف��ي  �أن������ك  �أم 
�أنها  خ�����ص��و���ص��اً  ���ص��غ��رية  دور 
ه���ذ�  يف  �لأوىل  جت���رب���ت���ك 

�لنوع من �لأعمال؟
يف  �أ���ص��ا���ص��ي  دوري  �إن  ب��ل   -
كبرية  وم�صاحته  �مل�صل�صل 
مه�صومة  وَم�����ص��اه��دي  ج���د�ً 
فاكهة  �صتكون  وه��ي  وجميلة، 

�مل�صل�صل.
باملمثل  �إنه يفرت�س  • يقال 
كل  يلعب  �أن 

ترف�س  كنَت  مل��اذ�  �ل�صخ�صيات،  خمتلف  يقدم  و�أن  �لأدو�ر 
كانت  �ل��ت��ي  �لكوميديا  ع��ن  �لبعيدة  �ل��رت�ج��ي��دي��ة  �لأدو�ر 

ُتعر�س عليك �صابقاً؟
- �صحيح �أنه ُيفرت�س باملمثل �أن يلعب كل �لأدو�ر، ولكنني 
كنُت �أريد �ملحافظة على �صورتي كممثل كوميدي م�صرحي، 
مد�ر  على  ميتّد  د�ئماً  م�صرحاً  �أق��ّدم  كنُت  �أنني  خ�صو�صاً 
�ل�صورة عند  ه��ذه  �أرغ���ب يف ك�صر  �أك��ن  ول��ذل��ك مل  �ل�صنة، 
عن  و�لبتعاد  )ك��ورون��ا(  موجة  م��رور  بعد  �ملُ�صاِهد.ولكن 
بني  َيْجمع  �ل��ذي  �ل��دور  ه��ذ�  لَني  َو�صَ و�لتلفزيون،  �مل�صرح 
�لكوميديا وبني �لرت�جيديا، ورغبُت يف �أن تكون �إطاللتي 

من خالل ق�صة در�مية ولكن بدور كوميدي.
عن  ب��ع��ي��د  دور  �أي  ت��رف�����س  �أن�����ك  ي��ع��ن��ي  ه����ذ�  وه����ل   •

�لكوميديا؟
يف  ف�صيئاً  �صيئاً  ع��ل��ّي  �ل��ن��ا���س  يعتاد  �أن  ��ل  �أف�����صّ ب��ل  ك��ال،   -
�صم�صيان  بيار  �لرت�جيديا. ثمة حادثة ح�صلت مع زميلي 
عندما كان يف عّز عطائه �لكوميدي، حني ُطلب منه �أن 

يلعب دور�ً در�مياً يف �إحدى �مل�صرحيات، فو�فق عليه.
ولكن مبجرد �أن �أطّل على �مل�صرح بد�أ �لنا�س بال�صحك 
و�لت�صفيق له، لذلك ل ميكن للممثل �أن ينتقل دفعة 

و�حدة من نوع �إىل �آخر �أمام �جلمهور.
عقدة  لك  �صّكلت  �صم�صيان  بيار  جتربة  �أن  • يبدو 
�أن��ن��ا جن��د يف �ل��در�م��ا �ل�����ص��وري��ة و�مل�صرية  يف ح��ني 
�لرت�جيديا  ب��ني  و�ح��د  وق��ت  يف  َيْجمعون  ممثلني 

وبني �لكوميديا وهم ينجحون يف كال �ملجالني؟
- قليلة جد�ً �لتجارب �لتي جنحت بالتوفيق بني 
�ليد  �أ�صابع  �ن عددها ل يتجاوز  �ملجالني، حتى 
�أن ناأخذ يف  �أخ��رى، يجب  �لو�حدة. ومن ناحية 
يتو�جد  �ل��ت��ي  و�لبيئة  �لن�س  نوعية  �لع��ت��ب��ار 
فيها �ملمثل.َمن يجيد لعب �لكوميديا حتماً هو 
�ملمثل  ولكن  �لأخ��رى،  �لأدو�ر  كل  لعب  يجيد 
ي��ح��ب �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل�����ص��ورة �ل��ت��ي ر�صمها 

لنف�صه عند �لنا�س.
�أكن  مل  ول��ك��ن��ن��ي  ل،  �أم  ح��ق��اً  �إذ�  �أع�����رف  ل 
�لكوميديا  مبا�صرًة من  �أنتقل  �أن  يف  �أرغ��ب 
نقلتي  تكون  �أن  ل  و�أف�صّ �لرت�جيديا،  �إىل 
ب��ه��ذه �ل��ط��ري��ق��ة ك��ي �أح��اف��ظ ع��ل��ى �لوجه 

�لكوميدي �لذي �أمتّيز به.
رويد�ً  �لطريق  متّهد  �أنك  يعني  • وهذ� 

رويد�ً لدخول جمال �لرت�جيديا؟
- هذ� �صحيح، وذلك كي يتقبلني �لنا�س 
لأنهم غري معتادين على م�صاهدتي يف 

�أدو�ر در�مية جدية.
فيه  �أل����ع����ب  �أن  مي���ك���ن  �ل��������دور  وه�������ذ� 
�لكوميديا �ل�صود�ء وهي جتربة جديدة 
يف ع��م��ٍل ت��ر�ج��ي��دي م��ن خ��الل تقدمي 
�لب�صمة  م��ن  �صيئاً  ��ف��ي  ُت�����صْ �صخ�صية 

عليه.
خطوة  على  ت��اأخ��رَت  �أن��ك  ت��رى  �أل   •
�مل�صرحية  �حل��رك��ة  غياب  وه��ل  مماثلة 

يف لبنان هو �لذي �أجربك عليها؟
- كال، ل �أعترب نف�صي جمرب�ً. ويف �لأ�صا�س تلقيُت �لكثري 
به  قبلُت  �ل���ذي  )�ل��زي��ت��ون��ة(  م�صل�صل  قبل  �ل��ع��رو���س  م��ن 
�ألعبها،  كنت  �لتي  )�لكار�كرت�ت(  من  قريب  لأنه  حتديد�ً 
من  بالنتقال  تتمثل  كبرية  بخطوة  للقيام  جتنباً  وذل��ك 
�لتي  و�ل�صخ�صية  مبا�صرة.  �ل��رت�ج��ي��دي��ا  �إىل  �لكوميديا 
�ل�صود�ء،  و�لكوميديا  �لطر�فة  ب��ني  جتمع  عليها  و�ف��ق��ُت 

ووجدُت �أنني حققُت نف�صي فيها.
كتابته  وجدَت  كيف  �صمعون.  طوين  كتابة  من  • �مل�صل�صل 

يف هذ� �لنوع من �لأعمال؟
يف  ب��ه  خا�صة  وط��ري��ق��ة  ب��اأ���ص��ل��وٍب  يتمّيز  �صمعون  ط��وين   -

�لكتابة، و�أعماُله حققت جناحات كبرية و�أََحبَّها �لنا�س.
�لكوميدية؟ �لكتابة  ناحية  • ومن 

- عندما قر�أُت دوري �صعرُت باأنني �أ�صتطيع �أن �أقّدمه. قبل 
�أن �أُْبدي مو�فقتي على �لعمل و�أوّقع مع �ملُْنِتج �إيلي معلوف، 
طلبُت منهم �أن ُيْطلعوين على �لن�س. ويف حال �صعرُت باأن 
هناك حاجة لإ�صافة بع�س �لتفا�صيل �صاأفعل ذلك بالتفاق 

مع �لكاتب و�ملُْنِتج.
�لن�س؟ على  لالإ�صافة  نية  لديك  �أن  • يبدو 

وي�صرت�صل  �ملمثل  يحبه  ن�س  هناك  يكون  عندما  د�ئ��م��اً   -
فيه، فاإنه ميكن �أن يقوم ببع�س �لإ�صافات، ولكن يجب �أن 

يكون هناك �تفاق حولها.
قر�ءته؟ بعد  �لدور  على  مالحظاتك  و�صعَت  • وهل 

- نعم، قر�أُت �لن�س وو�صعُت بع�س �ملالحظات، وقبل �لبدء 
و�ملُْنِتج  بالكاتب  جتمعني  جل�صة  هناك  �صتكون  بالت�صوير 

ملناق�صة �لإ�صافات و�لتفاق حولها.

قال �ملنتج طارق �جلناينى ل�"�ليوم �ل�صابع"، �إنه بد�أ �لتح�صري�ت و�لتجهيز�ت 
مل�صل�صل �لنجم �آ�صر يا�صني بعنو�ن "ن�صيت كلمة �ل�صر"، �ملقرر عر�صه يف 
مع  �لتعاقد  يف  ق��دًم��ا  مت�صى  �صركته  �أن  �إىل  م�صرًي�  �ملقبل،  رم�صان 
�لأبطال �ملر�صحني متهيًد� لبدء �لت�صوير، موؤكًد� �أن �مل�صل�صل يتكون 

من 15 حلقة فقط، ولي�س 30 كما �أ�صيع.
"ن�صيت كلمة  وفى �ل�صياق ذ�ته، ر�صح �لقائمون على م�صل�صل 
�ملقرر  �لعمل  �إخ���ر�ج  ليتوىل  خليفة  هانى  �مل��خ��رج  �ل�صر" 
2023، حيث يلتقى خليفة  �ملقبل  عر�صه فى رم�صان 
و�آ�صر يا�صني للمرة �لأوىل فى �لدر�ما �لتليفزيونية، 
للكاتب  �ل�صم  بنف�س  رو�ية  و�مل�صل�صل مقتب�س عن 
ب�صكل مبدئى على  ح�صن كمال، وو�ف��ق خليفة 
يبد�أ  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  ح��ي��ث  �مل�صل�صل،  �إخ����ر�ج 
فور  للعمل  و�ل���ص��ت��ع��د�د�ت  �لتح�صري�ت 
�لنتهاء من كل �لتفا�صيل، و�لعمل على 

معاينة �أماكن �لت�صوير وخالفه .
وتدور �أحد�ث �مل�صل�صل حول بطل م�صرى 
ف��ى �إح����دى �لأل���ع���اب ت��ع��ر���س مل��ر���س بعنو�ن 
به  �أ���ص��ي��ب  �ل���ذى  �مل��ر���س  نف�س  وه��و   ALS
�مل�صل�صل  �صيناق�س  فهل  زك��ري��ا،  م��وؤم��ن  �ل��الع��ب 
نوعية �ملر�س وكيفية معاجلته، بالإ�صافة �إىل �لأ�صباب 
�ل�صر  كلمة  ن�صيت  رو�ي���ة  �لإن�����ص��ان؟  ت�صيب  خاللها  م��ن  �ل��ت��ي 
�لريا�صيني،  �ل�صخ�صى لأحد �لأبطال  �لتاريخ  للكاتب ح�صن كمال، تتناول 
وهى خليط من �لأحد�ث �لجتماعية و�ل�صيا�صية �ملتالحقة، �لتى مرت بها م�صر خالل 
�ل�10�صنو�ت �لأخرية، ولكن من وجهة نظر �صخ�س مل ي�صارك فيها، بل كان �صاهد� عليها، 
يا�صني،  �آ�صر  �أعمال  �أخر  �أن  �إىل  �لرو�ية.ي�صار  ثنايا  �لقارئ يف  يكت�صفها  به  لأ�صباب خا�صة 
م�صل�صل "�صوت�س" وعر�س يف رم�صان �ملا�صى، وحقق جناحا كبري�، و�صارك يف بطولته كال 
دروي�س،  عماد، رمي م�صطفى، م�صطفى  ت��ار�  �صاهني،  د�ود، حممد  �حمد  مبارك،  �صبا  من 

وعدد من �لفنانني، �إخر�ج ع�صام عبد �حلميد، و�إنتاج طارق �جلانينى .

اآ�صر يا�صني يقدم م�صل�صله 
»ن�صيت كلمة ال�صر« رم�صان 

املقبل يف 15 حلقة فقط
يف  �مل�صاركة  يف  �صعادتها  عن  جنات  �ملغربية  �ملطربة  �أعربت 
�لأوبر�  بد�ر  �ل�31   �لعربية  �ملو�صيقى  مهرجان  فعاليات 
للمرة �لثانية على �لتو�يل وقالت يف ت�صريحها ل�"�ليوم 
�ل�صابع" �إنها تفتخر بهذه �مل�صاركة و�صط كوكبة كبار 
جهزت  �أنها  �إىل  لفتة  �لعربى  �لوطن  من  �لنجوم 
وتقدم  �ملهرجان  يف  جلمهورها  غنائيا  برناجما 
ف��ي��ه �أغ��ان��ى �أل��ب��وم��ه��ا �جل��دي��د ب��الإ���ص��اف��ة �إىل 
باأن  ت�صريحها  و�ختتمت  �لقدمية  �أغانيها 
ت��وج��ه �ل�����ص��ك��ر ل��ك��ل ق���ي���اد�ت �لأوب�����ر� على 
�لعمالق   �مل��ه��رج��ان  ه���ذ�  يف  م�صاركتها 
وت��ت��م��ن��ى ب����اأن ت��ك��ون ع��ن��د ح�����ص��ن ظن 

�جلميع.
فى  جنات  ت�صارك  �أن  �ملقرر  وم��ن 
مهرجان  يف  �أك��ت��وب��ر   31 ي���وم 
دورته  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �ملو�صيقى 
�لأوب���������ر�  ب��������د�ر    31 رق������م 
�مل���اي�������ص���رتو حممد  ب���ق���ي���ادة 
وي�صاركها يف �حلفل  �ملوجى، 
ك��ل م��ن رح���اب م��ط��اروع ومن 
و�نطلق  زي��ن  ملحم  �مل��ط��رب  لبنان 
�ملو�صيقى  م��ه��رج��ان  �ف��ت��ت��اح  �مل��ا���ص��ى  �خل��م��ي�����س 
كل  بح�صور  �مل�صرية،  �لأوب���ر�  ب��د�ر   31 ن�صخته  يف  �لعربية 
مديرة  مر�صى  وجيهان  �لكيالين،  نيفني  �لثقافة  وزي���رة  م��ن 
�ملهرجان، وجمدى �صابر رئي�س د�ر �لأوبر�، و�أُهديت �لدورة 
�إ�صماعيل، تقدير� مل�صو�ره �لغنائى  �إىل روح �ملو�صيقار على 
تليفزيون  �صبكة  وح�صلت  ب���الإجن���از�ت.   �مل��ل��ىء  �لكبري 
ملهرجان  حلفالت  �حل�صرية  �لإذ�ع���ة  ح��ق  على  �حل��ي��اة 
�ملو�صيقى �لعربية �ل�31، و�ملُقام خالل �لفرتة من 20 
د�ر  يف  �لنافورة  م�صرح  على  نوفمرب،   3 �إىل  �أكتوبر 

�لأوبر� �مل�صرية، مب�صاركة نخبة من جنوم �لفن.

جنات: م�صاركتي يف 
مهرجان املو�صيقى العربية 

�صرف كبري واأفتخر به

�أندريه جدع يف م�شل�شل )�لزيتونة( من كت�بة  �للبن�ين  �لكوميدي  �مل�شرحي  �ملمثل  �إليه، ي�ش�رك  ب�لن�شبة  يف جتربة جديدة من نوعه� 
طوين �شمعون و�إنت�ج �إيلي معلوف، على �أن يتم �ملب��شرة قريبً� بت�شوير �لعمل.يف هذ� �حلو�ر، حتدث جدع عن �لتجربة �جلديدة وخو�شه 

له�، وعن �ل�شبب �لذي جعله يت�أخر عن �مل�ش�ركة يف �أعم�ل تر�جيدية، الفتً� �إىل �أن دوره يف )�لزيتونة( �شيكون مبث�بة ف�كهة �مل�شل�شل.
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غرام واحد من امللح هو الفرق 
بالن�صبة ملاليني النوبات القلبية!

نعلم �أن ��صتهالك �لكثري من �مللح يرفع �صغط �لدم، و�لذي بدوره ميكن �أن 
يوؤدي �إىل م�صاكل يف �لقلب و�لأوعية �لدموية.

وحددت در��صة جديدة �لآن هذه �لعالقة كر�صالة لل�صحة �لعامة بعبار�ت 
و��صحة و�صارمة.

وبالنظر �إىل �لبيانات �ل�صحية �خلا�صة بالبالغني يف �ل�صني، يقدر معدو 
�لدر��صة �أن تقليل تناول �مللح �ليومي مبقد�ر 1 غر�م فقط �صيكون كافيا 
ملنع 9 ماليني حالة من �ل�صكتة �لدماغية و�لنوبات �لقلبية من �لآن وحتى 
عام 2030. ومع �حتمال �أن تكون 4 ماليني حالة قاتلة، ميكن ملثل هذ� 

�لإجر�ء �لب�صيط �أن ينقذ �لكثري من �لأرو�ح.
�أعلى  �أي  غ��ر�م��ا،   11 �ليومي  �مللح  متو�صط   ��صتهالك  يبلغ  �ل�صني،  ويف 
 .)WHO( بكثري من 5 غر�مات �لتي �أو�صت بها منظمة �ل�صحة �لعاملية
�مللح  و��صتهالك  �ل�صكان  �لإح�صائيات حول حجم  �أحدث  �لباحثون  وجمع 

و�صغط �لدم ومعدلت �ملر�س.
�ل�صابقة  �لتقدير�ت  "��صتخدمت  �ملن�صورة:  ورقتهم  يف  �لباحثون  وكتب 
للتاأثري �ل�صحي لتقليل تناول �مللح يف �ل�صني م�صادر بيانات قدمية �أو غري 
موثوقة بطريقة �أخرى ومل تاأخذ يف �لعتبار �لتاأثري �ملطول لتقليل �مللح 

على �صغط �لدم على مدى عدة �صنو�ت".
ونظر �لفريق يف �صيناريوهني �آخرين �إىل جانب �نخفا�س �لغر�م �لو�حد: 
تقليل 3.2 غر�م يوميا )�نخفا�س بن�صبة %30 عن �ملتو�صط( بحلول عام 

.2030 عام  بحلول  يوميا  غر�مات   5 �إىل  �مللح  تناول  وتقليل   ،2025
و�إذ� مت �صرب هذه �لأه��د�ف، ميكن منع ما ي�صل �إىل �صعف عدد �لوفيات 
يف  �ملقدر  �لنخفا�س  ب�صبب  �لدموية،  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  باأمر��س  �ملتعلقة 

�صغط �لدم �لنقبا�صي.
ثابتا على مدى  يكون  �أن  �لتخفي�س يجب  �أن  �لباحثون  يوؤكد  ذل��ك،  ومع 
�ملد�ر�س  يف  ت�صغيلها  يتم  �لتي  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  وت�صري  ���ص��ن��و�ت.  ع��دة 
�إىل  �أن معظم �ل�صكان لن يجدو� �صعوبة كبرية يف �لو�صول  �إىل  �ل�صينية 

هدف 1 غر�م يف �ليوم.
وتت�صبب �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية يف حدوث %40 من �لوفيات 
�لأطعمة  تناول  �مل�صاحبة يف  و�لزيادة   - �لتو�صع �حل�صري  �ل�صني، مع  يف 
�لرئي�صية  �لعو�مل  �أح��د  �أنها  ُيعتقد  �لتي   - �جل��اه��زة  و�لوجبات  �مل�صنعة 

�مل�صاهمة.
حالت  يف  �ملحتمل  �لنخفا�س  يف  فقط  �لدر��صة  ه��ذه  معدو  نظر  وبينما 
�مللح  تناول  تقليل  �أن  فاإنهم يقرتحون  �لدموية،  و�لأوعية  �لقلب  �أمر��س 
�صيكون له فو�ئد �أخرى متعددة �أي�صا. كما مت ربط �لكثري من �مللح باأنو�ع 

معينة من �ل�صرطانات وم�صاكل �لكلى �ملختلفة، على �صبيل �ملثال.
يكون  �مللح  من  للحد  برنامج  �إىل  ما�صة  حاجة  "هناك  �لباحثون:  وكتب 
عمليا ومتما�صكا وم�صتد�ما وي�صتهدف �مل�صادر �لغذ�ئية �لرئي�صية �حلالية 

و�لقادمة من �مللح يف �ل�صني".
 BMJ Nutrition، Prevention & جملة  يف  �لبحث  وُن�صر 

.Health

م�ذ� يطلق على جمموعة �خلي�لة؟
كوكبه

متى ظهر �أول جه�ز تكييف يف �لع�مل ؟
للعامل  �مريكا  تكييف هو�ئي ظهر يف  �لعامل هو  تكييف يف  �أول جهز 
1912  و�ل��ذي م��از�ل له ��صمه يف عامل  �لمريكي �صتيف كارير عام 

�ملكيفات. 
من مرتجم كت�ب �ألف ليلة وليلة �إىل �لفرن�شية ؟

�يل  وليلة  ليلة  �ل��ف  ترجم  من  هو  بالند  �ن��ط��و�ن  �لفرن�صي  �لكاتب 
��صهر  م��ن  ه��ي  وليلة  ليلة  �ل��ف  ب��ان  معلما   1704 ع���ام   �لفرن�صية 
يف  تاأليفها  مت  منذ  كبرية  �صعبية  لها  �لتي  �لعربية  �ملنوعة  �لق�ص�س 

�لع�صر �لعبا�صي �لأول و�لتي ترجمت �يل لغات عديدة.
م�ذ� يطلق على جمموعة �خليل؟

رعيل

�لعامل. يف  �إن�صان  كل  مقابل  منلة  مليون  • هناك 
عظمة.  206 لت�صبح  تندمج  �خلام�صة  �صن  ويف  عظمة،   350 لديهم  �لولدة  حديثي  • �لأطفال 

. �أطنان  ثالثة  ي�صبح  متاما  ي�صد�أ  �أن  بعد  �حلديد  من  �لطن  وزن  �أن  تعلم  • هل 
و�أن �صجر   ، �ملتو�صط  �لبحر  �لزيتون يف بالد حو�س  ، ويكرث �صجر  �ل�صالم  �إىل  �لزيتون يرمز  • �أن غ�صن 

�لزيتون تعمر 200  �صنة .
. �صخمة  جوفية  مياه  خز�نات  حتتها  تخفي  �ل�صحر�ء  رمال  • �أن 

تنف�س بدون  �ملياه  حتت  �صاعة  �لبقاء  ي�صتطيع  �حلوت  �أن  تعلم  • وهل 
مرة.  700 بن�صبة  �أذنك  يف  �لبكترييا  من  يزيد  �صوف  فقط،  و�حدة  �صاعة  ملدة  �ل�صماعات  • �رتد�ء 

�لعامل. يف  �إن�صان  كل  مقابل  دجاجة   2 • هناك 
.21-13 مابني  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�صخا�س  يرتكبها  �ل�صطو  عمليات  من   80% • ن�صبة 

�صنة.  18 عن  �أعمارهم  تقل  �أ�صخا�س  يرتكبها  �جلر�ئم  • ن�صف 

الغوريال وال�صياد 
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�الجب�ن و�لكولي�شرتول

ب�صبب  �جل��ن،  تناول  يف  �لإف���ر�ط  من  للتغذية  �لأملانية  �جلمعية  ح��ذرت 
�حتو�ئه على �مللح و�لأحما�س �لدهنية �مل�صبعة �لتي متهد �لطريق لبع�س 
�لربوتني  على  و�حتو�ئه  �ل�صحية �جلمة،  فو�ئده  رغم  وذل��ك  �لأم��ر����س، 

و�لكال�صيوم.
رفع م�صتوى  يت�صبب يف  تناول �جلن  �لإف��ر�ط يف  �أن  و�أو�صحت �جلمعية 
و�لإ�صابة  �ل�صر�يني  �ن�����ص��د�د  �إىل  ي���وؤدي  ق��د  �ل��ذي  ب��ال��دم،  �لكولي�صرتول 
�مل�صبعة  �لدهنية  �لأحما�س  وحت��رم  �لدموية.  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  باأمر��س 
�جل�����ص��م م��ن �م��ت�����ص��ا���س �لأح��م��ا���س �ل��ده��ن��ي��ة �لأ���ص��ا���ص��ي��ة �مل��ه��م��ة لتثبيط 
كما  �ملفا�صل.  بالتهاب  �لإ���ص��اب��ة  يف  يت�صبب  مم��ا  �جل�����ص��م؛  يف  �لل��ت��ه��اب��ات 
يت�صبب �لإفر�ط يف تناول �جلن يف �إبطاء وظيفة �لكبد، ويوؤدي �إىل زيادة 
ن�صبة �ل�صموم باجل�صم، ويرفع خطر �لإ�صابة بال�صرطان، وتن�صح �جلمعية 
ب��ني خم�صني و���ص��ت��ني غ��ر�م��ا يوميا  ت��زي��د ع��ل��ى م��ا  ب��ت��ن��اول كمية م��ن��ه ل 

لال�صتفادة من مز�ياه وجتنب خماطره �ل�صحية.

يف �حدى �لغابات كان يوجد جمموعة من )�لغوريلال( تعي�س يف �صالم وهدوء .. حتى جاء يوم ��صتطاع �حد 
�يدى  يف  ف�صقط  ��صدقائه  بع�س  مع  يلعب  بعيد�ً  �صرد  �ل��ذي  �لغوريال  �صغار  �ح��دى  ي�صطاد  �ن  �ل�صيادين 
�ل�صياد. كان ذلك �ل�صياد من قرية جماورة للغابة لذلك وعندما عرفت �لم مبا حدث ل�صغريها ثارت وهاجت 
و�صاركها يف ذلك �لقطيع باأكمله �لذي كان ير�أ�صه ذكر من ذكور �لغوريال �صخم �جل�صد وقوى جد� عندما يثور 
ل �حد ي�صتطيع �ن يقف �مامه ولن �لغوريال تت�صرف كالن�صان متاما فقد و�صعت خطة للهجوم على قرية 
�ل�صياد ل�صتعادة �ل�صغري.. ��صرع �لقطيع �لكبري �لذي يقدر عدده بالع�صر�ت باخلروج من �لغابة باجتاه �لقرية 
وعندما و�صلو� �ليها قامو� باللتفاف حولها وهم مي�صكون يف �يديهم جذوع �ل�صجار �لكبرية وكمية من ثمار 
جوز �لهند �لياب�صة �خذو� يقذفون بها �بو�ب �لبيوت �ل�صغرية وي�صفقون بايديهم ب�صدة وهم ي�صرخون وكاأنهم 
يطالبون برجوع �ل�صغري بل لقد منعو� �ي من �صكان �لقرية من �مل�صي يف �صو�رعها مما �خاف �لقرية و�فزعها 
وبقى �لنا�س د�خل بيوتهم حتى �صباح �ليوم �لثاين وملا همو� باخلروج فوجئو� بان �لغوريال مل تبارح مكانها 
ومل يرتكو� �لقرية بل باتو� منتظرين خوفاً من �خر�ج �ل�صغري من �لقرية. لذ� مل ي�صتطع � �ي �حد مبارحة 
بيته خوفا من غ�صبهم وعندما مر وقت مل ي�صلم فيه �ل�صغري �ليهم �خذت �لغوريال تقذف �لبو�ب وت�صرخ بل 
وحاولو� نزع بع�س �لبو�ب من مكانها مما �صبب �لفزع لل�صكان وبانت �صرخاتهم من د�خل �لبيوت فهم يعرفون 
كيف هو غ�صب �لغوريال عند ذلك �حلد قام كبري �لقرية بار�صال رجاله �إىل �ل�صياد لت�صليم �ل�صغري �ليهم 
حتى يغادرو� �لقرية ولكن �ل�صياد مل ياأبه فهو ينتظر مبلغا �صهخما من ور�ء ذلك �ل�صغري فقام بلفه د�خل 
غطاء وحاول �لهروب به من باب �ملنزل �خللفي وبعد �ن و�صعه يف �صيارته و�د�رها حدث ما �فزعه و�خافه فقد 
ظهرت جمموعة من �لغوريال �ل�صخمه �مام �ل�صيارة ووقفت ل تبايل ب�صيئ بل لقد ك�صرت عن �نياب قاطعه 
جمموعة  �ن  خا�صة  تر�جع  و�لهرب  بال�صيارة  �صدمهم  يف  �ل�صياد  فكر  �ن  وبعد  �صديد  وتوتر  حمر�ء  وعيون 
�خرى جاءت لتقفز فوق �ل�صيارة وبد�أت يف هزها بقوة فارتعب ورفع �لغطاء عن �ل�صغري وفتح له �لباب لينزل 
ويذهب لأهله فا�صتقبلو�ه ��صتقبال حار�ً وبعد �ن �طماأنو� �إىل �نه مل ي�صب باي مكروه هجمو� على بيت �ل�صياد 
وهم يهمهمون ويزجمرون مما �فزع �هله فخرجو� هاربني فدخل ذكر �لغوريال �ل�صخم �إىل �لبيت ثم خرج 
دك��اآً وكاأنه حتذير  �لبيت  ��صارة من يده ليدكو�  لي�صفق بيده وكاأنه �طماأن لعدم وجود �حد د�خله و�عطاهم 
لل�صياد ولكل من يف �لقرية بعدم تكر�ر ذلك مرة �خرى ،وعادو� �إىل �لقرية يحملون �صغريهم وعاد �لهدوء 

للقرية بعد �ن فقدت �حد بيوتها. 

�لتغذية  خبرية  �صولوماتينا،  يلينا  �لدكتورة  �أعلنت 
فائدة  �لأك���رث  ه��ي  �خل�����ص��رو�ت  ع�صائر  �أن  �لرو�صية، 
ن�����ص��ب��ة منخف�صة من  ع��ل��ى  لأن���ه���ا حت��ت��وي  ل��ل��ج�����ص��م. 

�ل�صكر.
�أن ع�صائر  �إىل  تلفزيوين،  وت�صري �خلبرية يف حديث 

�خل�صرو�ت مفيدة ل�صحة �لإن�صان �أكرث من غريها.
نرمي  م���ا  غ��ال��ب��ا  �ل���ف���و�ك���ه،  ن��ع�����ص��ر  "عندما  وت���ق���ول، 
�لغذ�ئية. ما  �لألياف  �أي  �لناجتة.  �ل�صلبة  �لف�صالت 
�لفو�كه  يف  خ�صو�صا  �ملوجود  �ل�صكر  ي�صبب  �أن  ميكن 

�حللوة، زيادة حادة يف م�صتوى �لغلوكوز يف �لدم".
وت�صيف، �أي �أن �ل�صخ�س يف هذه �حلالة كاأمنا يتناول 

�صر�ب �ل�صكر.

وت�صري �لأخ�صائية، �إىل �أن ع�صائر �خل�صرو�ت حتتوي 
�أي�صا،  �لع�صوية  �لأحما�س  من  منخف�صة  ن�صبة  على 

�لتي ت�صبب تهيج �ملعدة و�جلهاز �له�صمي بكامله.
وتقول، "ي�صاعد ع�صري �ل�صوندر على تخفي�س م�صتوى 
جيد�  �جل�صم  ينظف  �لكرف�س  وع�صري  �ل���دم.  �صغط 
�ليقطني.  مثل ع�صري  للبول، متاما  م��در  تاأثري  ول��ه 
ويحتوي ع�صري �جلزر على بيتا كاروتني، �لتي حت�صن 

�لروؤية يف �لغ�صق وتقوي �لغ�صاء �ملخاطي".
مبا�صرة  �خل�����ص��رو�ت  ع�صري  ت��ن��اول  ميكن  وت�صيف، 
ب�صرعة،  تتلف  �ملغذية  عنا�صرها  لأن  حت�صريها،  بعد 
فرتة  ت��رك��ه  ي��ج��ب  �ل���ذي  �ل�����ص��ون��در  ع�صري  با�صتثناء 

معينة لكي ي�صتقر، لأنه يحتوي على �لنرت�ت.

خبرية تغذية: ع�صائر اخل�صار اأكرث فائدة لل�صحة

هو يون جوجن خالل ح�شوره� �حلفل �ل�شنوي �لث�ين ملتحف �الأك�دميية يف �ملتحف �الأك�دميي لل�شور �ملتحركة يف لو�ض �أجنلو�ض. � ف ب


