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من يحتاج اإىل �شرب الكوالجني وملاذا؟
اجللدية  الأم��را���ض  اأخ�صائية  فيدينكوفا،  غالينا  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 
ون�صارتها  الب�صرة  �صحة  يدعم  الكولجني  اأن  الرو�صية،  والتغذية 
حديث  يف  الأخ�صائية  وت�صري  ال�صن.  لكبار  املفا�صل  �صحة  وكذلك 
لوكالة نوفو�صتي الرو�صية للأنباء، اإىل اأن الكولجني هو اأحد اأ�صهر 
الأ�صخا�ض  قبل  م��ن  عليها  الطلب  ي���زداد  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ك��م��لت 
الذين ي�صعون اإىل احلفاظ على ن�صارة ب�صرتهم وجمالها و�صحتها. 
اإنتاج  لأن الكولجني من الربوتينات املهمة للج�صم، التي ت�صاهم يف 

الن�صيج ال�صام. ولكن كيف يوؤثر الكولجني يف اجل�صم.
الناب�ض  مثل  ال��ك��ولج��ني  األ��ي��اف  تركيب  "يبدو  مو�صحة،  وت��ق��ول 
احللزونية،  النواب�ض  هذه  تن�صغط  بالعمر  التقدم  ومع  احللزوين، 
ال�صعر  املفا�صل و�صوء حالة  واأمرا�ض  التجاعيد  اإىل ظهور  يوؤدي  ما 

والأظافر والأوتار وغري ذلك".
لنق�ض  امل�صبب  ال��وح��ي��د  ال��ع��ام��ل  بالعمر  ال��ت��ق��دم  ول��ي�����ض  وت�����ص��ي��ف، 
تاأثري  لهما   С فيتامني  ونق�ض  ال�صكر  لأن  باجل�صم.  ال��ك��ولج��ني 
ما  ال��ك��ولج��ني،  األ��ي��اف  م��ع  الغلوكوز  "يتحد  وت��ق��ول،  اأي�����ص��ا.  �صلبي 
العملية  ه��ذه  وت�صمى  ت��دم��ريه��ا.  ث��م  وم��ن  اأول  ان�صغاطها  ي�صبب 
"glycation"، لذلك للحفاظ على ن�صارة الب�صرة يف�صل التقليل 
من تناول ال�صكر واحللويات. واأما نق�ض فيتامني С، فيوؤدي اإىل عدم 

امت�صا�ض اجل�صم للكولجني ب�صورة تامة. 

الن�شاط االجتماعي ينع�ش الذاكرة 
اأظهرت درا�صة جديدة اأن التمتع بحياة اجتماعية ن�صطة، مثل روؤية 
يف  ي�صاعد  اأن  ميكن  املجتمع،  يف  الن��خ��راط  اأو  العائلة  اأو  الأ�صدقاء 
يعانون من علمات  الذين  الأ�صخا�ض  ل��دى  ال��ذاك��رة  م�صاكل  ع��لج 
ن�صرتها  التي  الدرا�صة،  وذك��رت  ال�صيخوخة.  �صن  يف  املبكرة  اخل��رف 
�صحيفة "ديلي اك�صرب�ض" الربيطانية اأم�ض الأول الثلثاء اأن اخلرف 
والتفكري  الذاكرة  يف  تدريجي  �صعف  �صكل  على  تظهر  متلزمة  هو 
حياته  عي�ض  على  ال�صخ�ض  ق��درة  على  �صلًبا  ي��وؤث��ر  ال��ذي  وال�صلوك 
الزهامير  ملر�ض  �صيوًعا  الأك��ر  ال�صبب  اأن��ه  اإىل  م�صرية  الطبيعية، 
ويوؤثر ب�صكل اأ�صا�صي على كبار ال�صن، مع خطر الإ�صابة باحلالة التي 
الدرا�صة،  وبح�صب   .65 �صن  جت��اوز  بعد  �صنوات  خم�ض  ك��ل  تتفاقم 
قامت عاملة اجتماع ال�صحة الربوفي�صور مينغ وين من جامعة يوتا 
الأمريكية وزملوؤها بتحليل القدرات املعرفية واأمناط احلياة لنحو 

.90-62 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  البالغني  من   2200

غوتريي�ش: جائحة كوفيد- 19 مل تنته 
يف  ب��ي��ان  اأنطونيو غوتريي�ض يف  املتحدة  ل���لأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  ���ص��دد 
العاملية  اجلائحة  اأن  على  كوفيد19-  وباء  لنت�صار  الثانية  الذكرى 
"بانعدام م�صاواة  يت�صم  يزال  العامل ل  اللقاحات يف  تنته وتوزيع  مل 

فا�صح".
وحياة  �صحة  طالت  للجائحة  الأف��ظ��ع  "احل�صيلة  غوتريي�ض  وق��ال 
يف  اإ���ص��اب��ة  مليون   446 م��ن  اأك��ر  ت�صجيل  م��ع  الأ�صخا�ض  مليني 
اأع����داد ل  ال��ع��امل واأك���ر م��ن �صتة م��لي��ني وف���اة مثبتة فيما ت��ع��اين 

حت�صى من الأ�صخا�ض من تدهور يف ال�صحة النف�صية".
"بف�صل اإج��راءات �صحة عامة غري م�صبوقة وتطوير �صريع  واأ�صاف 
جدا للقاحات، تنجح مناطق عدة يف العامل يف ال�صيطرة على اجلائحة. 
الإطار  ه��ذا  ويف  انتهت".  اأن��ه��ا  اعتربنا  اإن  ف��ادح��ا  خطاأ  نرتكب  لكن 
"يبقى توزيع اللقاحات مت�صما بانعدام م�صاواة فا�صحة" و"ل ميكن 
لعاملنا اأن ي�صمح بانتعا�ض متفاوت بعد كوفيد19-". وتابع "املنتجون 
ي�صنعون 1،5 مليار جرعة �صهريا اإل ان نحو ثلثة مليارات �صخ�ض 

ل يزالون ينتظرون تلقي اأول جرعة لقاح".
ال�صيا�صات  �صعيد  ع��ل��ى  "قرارات  ع��ن  ن��اج��م  "ف�صل"  ع��ن  وحت���دث 
وامليزانية تعطي الأولوية ل�صحة مواطني الدول الغنية على ح�صاب 

�صحة مواطني الدول الفقرية".
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تدوير النفايات البال�شتيكية.. 
حل خاطئ وقع فيه ال�شناعيون

ميّثل اإعادة التدوير الكيميائي للنفايات البل�صتيكية، وهي تقنية حديثة 
طرحها ال�صناعيون، ك�"حل خطاأ" يف الواقع، ح�صب ما ذكر تقرير ن�صرته 
يف  م�صانع  ثمانية  ح���ول  درا���ص��ة  اأج����رت  ب��ع��دم��ا  اأم��ريك��ي��ة،  بيئية  منظمة 

الوليات املتحدة.
الأكر  امليكانيكي  التدوير  اإع��ادة  عن  الكيميائي  التدوير  اإع��ادة  وتختلف 
ا�صتخداماً يف العامل، اإذ ل ينتج من اإعادة التدوير امليكانيكي مواد بل�صتيكية 
باجلودة نف�صها، بينما ُتعتمد يف اإعادة التدوير الكيميائي تقنيات خمتلفة 
اإىل  لتعود  املواد  تفكيك  �صاأنها  من  كيميائية"  وتفاعلت  عالية  "حرارة 

جزيئاتها الأ�صا�صية، وهذه التقنية اأثارت حما�ض العاملني يف هذا املجال.
وراأى جمل�ض الدفاع عن املوارد الطبيعية )NRDC(، وهي منظمة غري 
اإنتاج  عن  البعد  كل  بعيدة  التقنية  هذه  تعتمد  التي  امل�صانع  اأّن  حكومية، 
الغ�صل الأخ�صر"  "ظاهرة  التي ترف�ض  واأّك��دت املنظمة  بل�صتيك جديد. 
هذه  اأّن  منتجات"،  اأو  ل�صركات  البيئي  الأداء  حول  امل�صتهلكني  "ت�صليل 
النفايات  ُيحَرق لحقاً، وكميات كبرية من  وق��وداً  الواقع  تنتج يف  امل�صانع 

امللوثة.
اإعادة التدوير  "م�صانع  اإّن  وقالت معّدة التقرير الرئي�صية، فينا �صينغل، 
اإعادة تدوير النفايات البل�صتيكية بطريقة فّعالة  الكيميائي ل تف�صل يف 

واآمنة فح�صب، بل تطلق كذلك مواد ملوثة يف الهواء".
يف  تعمل  خم�صة  كانت  الدرا�صة،  �صملتها  التي  الثمانية  امل�صانع  بني  ومن 
جمال اإنتاج الوقود وحرقه مبا�صرة بهدف اإنتاج الكهرباء. وت�صببت العملية، 
كما يح�صل عادًة عند ا�صتخدام اأي وقود اأحفوري، باإطلق غازات الدفيئة 

امل�صوؤولة عن ظاهرة التغري املناخي.

الطريقة ال�شليمة لتجهيز 
وتنظيف اأثاث احلدائق

ل�صتقبال  احلدائق  اأث��اث  جتهيز  ينبغي 
ف�صل الربيع وفقا خلامة الأث��اث، ولكل 
التجهيز  يف  خم��ت��ل��ف��ة  ط��ري��ق��ة  خ���ام���ة 

والتنظيف.
بولية  احل�����دائ�����ق  اأك����ادمي����ي����ة  وق����ال����ت 
اأثاث  اإن  بالتينات" الأملانية  "راينلند 
احل��دائ��ق امل�����ص��ن��وع م��ن اخل�����ص��ب ينبغي 
ت��ن��ظ��ي��ف��ه ب��وا���ص��ط��ة ف��ر���ص��اة ف���رك وماء 
جيدا.  ليجف  تركه  ثم  �صلب،  ب�صابون 
معاجلة  فينبغي  امل��ط��ل��ي،  اخل�����ص��ب  اأم���ا 
ي�صكل  الطلء  كان  واإذا  الطلء.  اأ�صرار 
�صنفرته  فيمكن  ثابتة،  اأ�صا�صية  طبقة 

واإعادة طلئه.
وب���ال���ن�������ص���ب���ة ل������لأث������اث امل���������ص����ن����وع من 
بوا�صطة  تنظيفه  فيمكن  البل�صتيك، 
الت�صاخات  ح��ال��ة  ويف  وال�����ص��اب��ون.  امل���اء 
ال���������ص����دي����دة، مي���ك���ن ا�����ص����ت����خ����دام م�����واد 
اأما  للبل�صتيك.  املخ�ص�صة  التنظيف 
الأثاث امل�صنوع من الراتان اأو اخليزران، 
ينبغي  حيث  ب��امل��اء؛  تنظيفه  يجوز  ف��ل 

تنظيفه بوا�صطة فر�صاة جافة.

خم�شة اأ�شباب �شحية كامنة جتعل 
قدميك باردتني با�شتمرار �ص 23

كيف تاأكل اخلبز 
وتتجنب زيادة الوزن؟

اخلبز هو الطعام الذي يقع عليه اأكرب اللوم عند البحث عن اأ�صباب زيادة 
الوزن. �صبب ذلك هو الكربوهيدرات، على الرغم من اأن اجل�صم ل يحّولها 
مبا�صرة اإىل خليا دهنية، بل ت�صري اإر�صادات التغذية اإىل اإمكانية ال�صتمتاع 

باأكل اخلبز من دون زيادة الوزن. اإليك ما يجب مراعاته ل�صمان ذلك:
جتّنب اخلبز قليل الألياف، واجعل اختيارك للأنواع التي حتتوي على قدر 

اأكرب منها مبعدل بني 3 و5 غرامات يف كل رغيف.
تاأّكد من  اأكله، لذلك  الوزن عند  اأ�صباب زيادة  اأحد  ال�صكر امل�صاف للخبز 
اأك��ر من غ��رام واح��د من  ال��ذي تختاره ل يحتوي على  اأن رغيف اخلبز 

ال�صكر.
�صحياً.  خياراً  لي�ض  املكّرر  الدقيق  من  امل�صنوع  واخلبز  الأبي�ض  الدقيق 

الأف�صل هو اخلبز الأ�صمر امل�صنوع من القمح الكامل.
احر�ض على تناول اخلبز مع بروتني قليل الدهون، مثل: الدجاج، والتونة، 
اللوز،  زب���دة  مثل  لللتهابات  امل�����ص��ادة  ال��ده��ون  اأو  واحل��ّم�����ض،  والبي�ض، 

والأفوكادو، وزيت الزيتون. ل تتناول اخلبز مع كربوهيدرات اأخرى.

ا يعانون من زيادة  ونظرت الدرا�صة يف حالة 386 �صخ�صً
35 و70 عاًما،  اأو ال�صمنة، ترتاوح اأعمارهم بني  الوزن 
وعا�صوا حياة م�صتقرة قليلة احلركة، وكان لديهم �صغط 
دم مرتفع ن�صبًيا. ومت تق�صيمهم اإىل اأربع جمموعات، مع 
واأخ���رى تق�صي  اأي مترين  جمموعة واح���دة ل مت��ار���ض 
اأجهزة  على  القوة  تدريبات  الأ�صبوع يف  �صاعات يف  ثلث 
مبمار�صة  الثالثة  املجموعة  وقامت  الريا�صية.  ال�صالة 
مار�صت  اأو  �صاعات،  ث��لث  مل��دة  اأ�صبوعًيا  هوائية  متارين 
مترين.  دراج���ة  با�صتخدام  اأو  امل�صي  جهاز  على  اجل��ري 
وق���ام���ت امل��ج��م��وع��ة الأخ������رية مب����زج ك���ل ال��ن��وع��ني من 

التمارين.
نومهم،  نوعية  ع��ن  ال��درا���ص��ة  يف  امل�صاركني  جميع  واأب��ل��غ 
ومدة نومهم، وكم من الوقت ق�صوه يف الواقع يف ال�صرير 
الذين مل  الدرا�صة  امل�صاركني يف  نائمني. ومن بني  وهم 
يح�صلوا على ما ل يقل عن �صبع �صاعات من النوم عندما 
ميار�صون  الذين  اأولئك  ح�صل  التمرين،  جل�صات  ب��داأوا 
اأو ي�صتخدمون جهاز تدريب  ال��دراج��ات  اجل��ري ورك��وب 
ليلة يف  كل  النوم  اإ�صافية من  دقيقة   23 على  متقاطع 
اإ�صافية  40 دقيقة  اإىل  املتو�صط، لكن هذا الرقم ارتفع 

من النوم ملن ميار�صون متارين القوة.
وحت�صنت ج���ودة ال��ن��وم وا���ص��ط��راب��ات ال��ن��وم ل��دي جميع 
ال��ت��ي مل متار�ض  امل��ج��م��وع��ة  امل��ج��م��وع��ات، مب���ا يف ذل���ك 
الريا�صة. وقالت الباحثة الرئي�صية اأجنيليك بريلينثني، 
اإن��ه يف حني  اأي��وا يف الوليات املتحدة،  من جامعة ولي��ة 

ب��الأرق، فقد  للم�صابني  الهوائي غالًبا  بالن�صاط  يو�صى 
ت��اأث��ريات متارين  اإج���راء القليل م��ن الأب��ح��اث ح��ول  مت 

القوة على النوم.
ك��ل من  اأه��م��ي��ة  م��ن  ال��رغ��م  "على  بريلينثني  واأ���ص��اف��ت 
التمارين الهوائية ومتارين لل�صحة العامة، فاإن نتائجنا 
ت�صري اإىل اأن متارين القوة قد تكون اأف�صل عندما يتعلق 
الأمر بتح�صن جودة النوم يف الليل. لذلك، اإذا كان نومك 
املا�صيني  العامني  خلل  ملحوظ  ب�صكل  �صوًءا  ازداد  قد 
متارين  من  اأك��ر  اأو  جل�صتني  دم��ج  يف  ففكر  املجهدين، 
�صحة  لتح�صني  امل��ن��ت��ظ��م  ال��ت��م��ري��ن��ات  روت����ني  يف  ال���ق���وة 

الع�صلت والعظام ب�صكل عام، وكذلك نومك".
اأن  ُوج��د  لأن��ه  مهمة  النتائج  ه��ذه  اإن  الباحثون  وي��ق��ول 
الدم  �صغط  بارتفاع  الإ�صابة  خطر  من  تزيد  النوم  قلة 
وارت���ف���اع ال��ك��ول��ي�����ص��رتول وت�����ص��ل��ب ال�����ص��راي��ني، وميكن 
للتمارين الريا�صية اأن تلعب دوراً هاماً يف حت�صني جودة 
اخلطرية،  الأم��را���ض  ه��ذه  م��ن  الوقاية  وبالتايل  ال��ن��وم 

بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

متارين الأثقال 
غالًبا ما يلجاأ الأ�صخا�ض الذين يعانون من نوم رديء اإىل 
ممار�صة امل�صي اأو ركوب الدراجة، معتقدين اأن التمارين 
الهوائية �صت�صاعدهم على احل�صول على نوم جيد، اإل اأن 
درا�صة جديدة ت�صري اإىل اأن رفع الأوزان هو اأف�صل مترين 

لتح�صني كمية وجودة النوم.

القلب  اج��ت��م��اع جلمعية  ي��وم اخلمي�ض يف  ب��اح��ث��ون  اأف���اد 
اأف�صل  تبدو  املقاومة  متارين  اأن  �صيكاغو،  يف  الأمريكية 
لدى  ال��ن��وم  لتح�صني  كطريقة  الهوائية  التمارين  م��ن 

الأ�صخا�ض الذين يعانون من الأرق اأو قلة النوم.
امل�صاعدة  الأ���ص��ت��اذة  بريلينثني،  اأجنليك  الباحثة  قالت 
امل�صاركني يف  اإن  اآي���وا،  ولي��ة  احل��رك��ة يف جامعة  يف علم 
�صبع  ع��ل��ى  م��ن احل�����ص��ول  يتمكنوا  ال��ذي��ن مل  ال��درا���ص��ة 
���ص��اع��ات م��ن ال��ن��وم ب��ان��ت��ظ��ام، ح�����ص��ل��وا ع��ل��ى 40 دقيقة 
يف  الأوزان،  مت��اري��ن  ممار�صتهم  بعد  ال��ن��وم  م��ن  اإ�صافية 
حني ح�صل الأ�صخا�ض الذين مار�صوا التمارين الهوائية 

على 23 دقيقة اإ�صافية من النوم فقط.
اأثناء الدرا�صة قامت بريلينثني وزوملوؤها بتحليل بيانات 
لل�صحة،  الأمريكية  الوطنية  املعاهد  مولتها  درا�صة  من 
الريا�صية  التمارين  نوعية  تاأثري  كيفية  معرفة  بهدف 

على ال�صحة ب�صكل عام وعلى النوم ب�صكل خا�ض.
اختيارهم  مت  ���ص��خ�����ص��اً   386 ع��ل��ى  ال��درا���ص��ة  ا���ص��ت��م��ل��ت 
فريق  جم��م��وع��ات:  اأرب���ع  اإىل  تق�صيمهم  ومت  ع�����ص��وائ��ي��اً، 
وفريق  امل��ق��اوم��ة،  ت��دري��ب��ات  وف��ري��ق  الهوائية،  التمارين 
متارين الإيروبيك، وفريق مل يقم باأي متارين ريا�صية.

ُطلب من معظم امل�صاركني ممار�صة التمارين ملدة �صاعة 
ث���لث م����رات يف الأ����ص���ب���وع مل���دة ع���ام ك���ام���ل، وت��ب��ني باأن 
الذين  الأ�صخا�ض  لدى  كبرياً  فرقاً  التمرين مل يحدث 
الذين  الأ���ص��خ��ا���ض  ل��دى  ال��ن��وم  ج��ي��داً، وحت�صن  ينامون 

مار�صوا الأيروبيك، مبقدار 17 دقيقة اإ�صافية.

بوب ديالن ي�شدر كتابًا 
جديدًا يف نوفمرب 

ال�صهري  الأم��ريك��ي  املغني  ي�صدر 
احل��ائ��ز ج��ائ��زة ن��وب��ل ل����لآداب عام 
جديداً  كتاباً  ديلن  بوب   2016
املقبل،  الثاين-نوفمرب  ت�صرين  يف 
اأند  "�صامين  دار  اأع��ل��ن��ت  م��ا  وف���ق 
�صو�صرت" . و�صيكون "ذي فيلو�صويف 
"فل�صفة  �صونغ" )اي  م��ودرن  اأوف 
الأغنية احلديثة"( الذي ي�صدر يف 
املقبل  الثاين-نوفمرب  ت�صرين   8
كتاب  اأول  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف 
فوليوم  "كرونيكلز-  منذ  لديلن 

وان" الذي ن�صر العام 2004.
و�صرع ديلن منذ العام 2010 يف 
ال��ذي يت�صمن،  الكتاب  اإع��داد هذا 
 60 اأك����ر م���ن  وف����ق دار ال��ن�����ص��ر، 
ن�صاً، تتناول يف معظمها فن تاأليف 
وتلحينها،  الأغ���ن���ي���ات  ن�����ص��و���ض 
وفنانني من اأبرزهم هانك وليامز 
ون��ي��ن��ا ���ص��ي��م��ون. وق����ال رئ��ي�����ض دار 
جوناثان  �صو�صرت"  اأند  "�صاميون 
كارب يف بيان "اإن ن�صر اأعمال بوب 
�صيكون  واملتنوعة  الرائعة  دي��لن 
للأغنية  ع���امل���ي���ة  حت���ي���ة  مب���ث���اب���ة 
اأع��ظ��م ف��ن��اين ع�صرنا".  اأح���د  م��ن 
واأ�صاف اأن "اأحداً غري بوب ديلن 
"ذي  ك��ت��اب��ة  ل��ي�����ص��ت��ط��ي��ع  ي��ك��ن  مل 
�صونغ""  م���ودرن  اأوف  فيلو�صويف 
مميز،  "�صوته  اأن  م����لح����ظ����اً 
وفهمه  ت���ق���دي���ره  ي��ع��ك�����ض  وع��م��ل��ه 
وللأ�صخا�ض  للأغنيات  العميقني 
ذلك"  يعنيه  وما  يوؤلفونها  الذين 

للجميع.

احلرف Z رمز تاأييد 
اجلي�ش الرو�شي

م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ت��دخ��ل ال���رو����ص���ي يف 
اأوكرانيا ظهر احلرف "Z" املطبوع 
ع��ل��ى دب���اب���ات اجل��ي�����ض ال��رو���ص��ي يف 
ال���ع���ام يف رو����ص���ي���ا: على  ال��ف�����ص��اء 
ال�صيارات وعلى �صدر لعب جمباز 
الن�صاء.  اأظ��اف��ر  وح��ت��ى على ط��لء 
ويف حني وردت عدة نظريات حول 
معناه، ثمة اأمر واحد موؤكد وهو اأنه 
يرمز لتاأييد اجلي�ض الرو�صي الذي 
امل�صاعر  ب��ل��ورة  اإىل  ظ��ه��وره  ي����وؤدي 
املعار�صني.  اأو  املوؤيدين  �صواء لدى 
حرف  وه����و   ،"Z" احل�����رف  ظ��ه��ر 
لتيني ولي�ض من الأحرف الكريلية 
الرو�صية،  الأبجدية  يف  امل�صتخدمة 
الرو�صية  امل����درع����ات  ع��ل��ى  م��ط��ل��ًي��ا 
يف  اأو  اأوكرانيا  نحو  تقدمها  خلل 
داخلها، رمبا لتمييزها عن املعدات 
الأوكرانية املماثلة وجتنب النريان 
�صارت  ما  �صرعان  لكن  ال�صديقة. 
وانت�صرت  رم����ًزا  ال��ت��ع��ري��ف  ع��لم��ة 
على ال�صيارات يف �صوارع مو�صكو اأو 
تعريف  ملفات  يف  اأو  امللب�ض  على 
الرو�ض على ال�صبكات الجتماعية. 
ت�صجيع  تريد  ال�صلطات  اأن  ويبدو 

هذه الظاهرة.

من اأجل نوم �شحي.. الذهاب للجيم اأف�شل من اجلري

تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن الذهاب اإىل 
اأف�سل  القوة  األعاب  ملمار�سة  اجليم  �سالة 

م��ن مم��ار���س��ة اجل��ري 
نوًما  تريد  كنت  اإذا 

جيًدا خالل الليل.
لن�سبة ووج�������د ال����ب����اح����ث����ون اأن�����ه  با

رفع  ف��اإن  النوم،  من  املحرومني  لالأ�سخا�ص 
الأثقال اأو القيام بتمارين ال�سغط ميكن اأن 
يوفر 17 دقيقة اإ�سافية من النوم كل ليلة 
مقارنة بالذهاب للجري اأو ركوب الدراجة. 
اأن التمزقات ال�سغرية يف الع�سالت  وُيعتقد 
من  مزيًدا  تتطلب  قد  القوة  تدريبات  بعد 

النوم لل�سفاء ب�سكل �سحيح.
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�ش�ؤون حملية

ليبيا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

دور الإعالم يف التنمية.. من تركمان�ستان اإىل العامل!

منتدى االإعالم الدويل لدعم برنامج تركمان�شتان لالأعمال يف اإك�شبو دبي  مب�شاركة 200 خبري اإعالمي

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

م�صاعد  ال�صام�صي،  حممد  �صلطان  �صعادة  رّح��ب 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل ل�صوؤون التنمية 
�صفري  ال�صيباين،  �صامل  �صفيان  ب��صعادة  الدولية، 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة ليبيا لدى دولة 
2020 دبي �صمن احتفال دولة ليبيا  اإك�صبو  يف 

ال�صديق  �صعادة  بح�صور  وذلك  الوطني،  بيومها 
اأحمد اللب، املفو�ض العام جلناح ليبيا.

الإمارات  دولة  رفع علمي  الحتفال مبرا�صم  بداأ 
وذل��ك على من�صة  ليبيا،  ودول��ة  املتحدة  العربية 
 2020 اإك�صبو  الو�صل يف موقع  �صاحة  الأمم يف 

دبي، واإلقاء كلمات بهذه املنا�صبة.
"يجمع  ال�صام�صي:  حممد  �صلطان  �صعادة  وق��ال 
بني  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  ليبيا  ج��ن��اح  ع��ر���ض 
احلداثة والتقاليد العريقة، كاأمة يتطلع �صعبها 

على  ال�����ص��وء  ي�صلط   كما  امل�صتقبل؛  ف��ر���ض  اإىل 
الفر�ض التي تتيحها ليبيا يف عدة جمالت لأجل 

حتقيق غد اأكر ازدهارا وا�صتدامة".
وليبيا  الإم���ارات  دول��ة  "تربط  �صعادته:  واأ���ص��اف 
اأخ��وة وطيدة واأُط��ر م�صرتكة، ومن هذا  علقات 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  توا�صل  املنطلق 
العمل على تعزيز علقاتها مع ليبيا ال�صقيقة يف 

خمتلف امليادين".
وقال �صعادة ال�صديق اأحمد اللب: "اإنه ل�صرف يل 

ولبلدي احلبيب ليبيا اأن اأقف اليوم هنا وعلى هذا 
املنرب لتقدمي اأ�صمى تعابري ال�صكر والتقدير لكل 
اإم��ارات الدولة، حكومة و�صعبا؛ واإن هذا احلدث 
الإم����ارات  ل�صعب  فقط  ف��خ��را  لي�ض  ه��و  العظيم 
العربية املتحدة بل هو لكل ال�صعوب التي �صاركت 

لإجناح هذا املعر�ض العاملي".
واأ����ص���اف ���ص��ع��ادت��ه: "طيلة الأ���ص��ه��ر امل��ا���ص��ي��ة مل 
من  به  حظينا  ملا  اأوطاننا،  خ��ارج  اأننا  اأب��دا  ن�صعر 
والذين  اإك�صبو،  اإدارة  موظفي  كل  واهتمام  ك��رم 

لكي  هنا  نحن  ال��ي��وم.  ه��ذا  يف  بال�صكر  اأخ�صهم 
وامل�صتقبل  ال�صاطع  الأف��ق  اإىل  العامل  مع  نتطلع 

الزاهر لنا واأولدنا وكذلك الأحفاد" .
وخلل موؤمتر �صحفي عقد يف جناح ليبيا، حول 
اأهمية م�صاركة ليبيا يف اإك�صبو 2020 دبي �صمن 
ال�صيباين:  �صامل  �صفيان  �صعادة  قال  دولة،   192
مع  للتوا�صل  ج��دا  مهمة  ليبيا  م�صاركة  "اإن 
النفتاح  ع��ل��ى  م��ق��ب��ل��ة  واأن����ه����ا  خ��ا���ص��ة  ال����ع����امل، 
يف  ا�صتثمارية  ف��ر���ض  ت��وج��د  حيث  الق��ت�����ص��ادي، 

جميع القطاعات".  
اإك�صبو  يف  التنقل  منطقة  يف  الليبي  اجلناح  يقع 
يتطلع  "اأمة  �صعار  اجلناح  وُيربز  دبي؛   2020
اجلناح  وي��دع��و  امل�صتقبل"؛  ف��ر���ض  اإىل  �صعبها 
ال�صعب  ه��ذا  عن  املزيد  على  التعرف  اإىل  ال���زّوار 
القادم من ال�صحراء الغنية بالنفط ذات التاريخ 
ليبيا ملتقى ط���رق بني  ك��ان��ت  ول��ط��امل��ا  ال��ع��ري��ق. 
احل�صارات والثقافات املختلفة، كما ُيظهر تراثها 

الغني من الآثار الرومانية واليونانية.

•• دبي - الفجر

متا�صياً مع برنامج جناح تركمان�صتان يف اإك�صبو 
اأب��اد خ��رباء الإعلم  دب��ي ، دع��ت العا�صمة ع�صق 
من جميع اأنحاء العامل من اأجل "اإحياء احلقبة 
اجل��دي��دة ل��ل��دول��ة ال��ق��وي��ة: ال��ربن��ام��ج الوطني 
للتنمية الجتماعية والقت�صادية لرتكمان�صتان 
املنتدى  خ���لل  وذل����ك   ."2052-2022 يف 
الإع���لم���ى ال�����دويل ال����ذي ا���ص��ت�����ص��اف��ه ع���ن بعد 
مركز البث التلفزيوين والإذاعي يف تركمان�صتان 
بالتعاون مع وزارة اخلارجية الرتكمانية وجناح 
ال�صوء  �صلط  حيث  دبي،  اإك�صبو  يف  تركمان�صتان 
تطوير  يف  الإعلمية  للقوة  الكبري  ال��دور  على 

تركمان�صتان وربطها بالعامل!
200 خبري اإعلمي  اأك��ر من  ا�صتقبل احل��دث 
من اأكربالوكالت الإعلمية واملنظمات الدولية 
م���ن احت�����اد اإذاع�������ات اآ����ص���ي���ا وامل���ح���ي���ط ال����ه����ادي ، 
الآ�صيويني  ال��ري��ا���ص��ي��ني  ال�صحفيني  وراب���ط���ة 
اإىل ج��ان��ب خ����رباء من   ، ال��رو���ص��ي  ، والحت������اد 
وتركيا   ، املتحدة  العربية  والإم�����ارات   ، ال�صني 
اجلنوبية،  وكوريا   ، واأذربيجان   ، واأوزبك�صتان   ،
وماليزيا  واي����رل����ن����دا  وال���ب���ح���ري���ن  وال�����ع�����راق 
نائب   ، كاكاييف  اأنا�صايت  ال�صيد  وقال  وغريها. 
الإذاعي  والبث  للتلفزيون  الدولة  جلنة  رئي�ض 

:"اأن  تركمان�صتان  يف  ال�صينمائي  وال��ت�����ص��وي��ر 
ال��ت��ع��اون م��ع و���ص��ائ��ل الإع�����لم ال��دول��ي��ة ل��ه دور 
اإىل  تركمان�صتان  ح��ول  املعلومات  ن�صر  يف  مهم 
الإعلم  و�صائل  اهتمام  من  يزيد  حيث  العامل! 
بال�صيا�صة  ورب��ط��ه��ا  ب��رتك��م��ان�����ص��ت��ان  ال���دول���ي���ة 
من  دول��ي��ة  كمبادرة  وذل��ك  باإيجابية  اخلارجية 
زعيم تركمان�صتان لتقدميها اإىل امل�صرح العاملي! 
يف املرحلة احلالية بهدف حت�صني العمل يف هذا 
الوا�صعة  الإم��ك��ان��ات  اإىل  ب��ه  وال��و���ص��ول  امل��ج��ال 
ل��ل��ع��امل احل���دي���ث ، وت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون ال����دويل 
"تركمان�صتان"  ".واأ�صاف رئي�ض حترير جريدة 
و�صائل  "تلعب  ري��ج��ي��ب��وف:  ك��اك��ام��ريات  ال�صيد 
الدولة  �صيا�صة  اإي�����ص��ال  يف  مهًما  دوًرا  الإع����لم 
واأيديولوجية اأي دولة اإىل اجلمهور ، مبا يف ذلك 
الإعلم  و�صائل  ان  على  موؤكدا  ال��دويل  املجتمع 
والتفاهم  ال�����ص��لم  ت��ع��زي��ز  يف  م��ه��ًم��ا  دوًرا  تلعب 

الدويل"
تركمان�صتان  بني  التعاون  باأوجه  املنتدى  واأ�صاد 
واحلكومات والقطاع اخلا�ض من خمتلف الدول 
الرئي�ض   ، كوي�صي  موراكامي  ال�صيد   قال  حيث 
الأو�صط  ال�����ص��رق   Sony ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
طوكيو:"يزداد  م���ن  م�����ص��ارك��ت��ه  يف  واأف���ري���ق���ي���ا 
بعد  ع��اًم��ا  وال��ي��اب��ان  تركمان�صتان  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
ع��ام!ح��ي��ث ي��ج��ري ال��ع��م��ل ب��داي��ة ل��دع��م جهات 

الإعلم يف تركمان�صتان وفًقا لتفاقية مع �صركة 
Sony  يف ال�صرق الأو�صط واأفريقا والإمارات 
ال�صيد فيودور  واأك��د كل من   ." املتحدة  العربية 
الو�صطى  اآ����ص���ي���ا  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����ض   ، ب��ل��وت��ن��ي��ك��وف 
وكازاخ�صتان ل�صركة البث الإذاعي والتلفزيوين 
 ، غا�صيموف  رفيق  وال�صيد   )RTR( الرو�صي 
 ، الأذربيجاين  والراديو  التلفزيون  مدير  نائب 
خمتلف  يف  التنمية  بهدف  التعاون  اأهمية  على 
ثقة  علقة  "هناك  ان  على  موؤكدا   ، القطاعات 

واأذربيجان  ت��رك��م��ان�����ص��ت��ان  ب��ني  ق��دمي��ة  واأخ�����وة 
وال��ت��ي ي��ت��م ت��ع��زي��زه��ا ب��ا���ص��ت��م��رار ، مب��ا يف ذلك 
قطاع الإعلم حيث يتم بث العديد من الأفلم 
اأ�صبوعياً  الرتكمانية  الثقافة  ح��ول  الوثائقية 
على قناة AzTv والتى بدوره متثل دعًما كبرًيا 
الرتكمانية  الثقافة  فهم  AzTv يف   جلمهور 
للإذاعة  الوطنية  ال�صركة  مدير  اأ�صاف  كما   ."
ال�صيد  اأوزب��ك�����ص��ت��ان  ب��ج��م��ه��وري��ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
الأمثله  م��ن  ك��ث��ري  ه��ن��اك  ح��اج��اي��ي��ف:  علي�صري 

الرتكمانية  للعلقات  الذهبية  ال�صفحات  على 
اأن م��ث��ل ه����ذا احل���دث  ، ون���لح���ظ  الأوزب���ك���ي���ة 
التلفزيونية  القنوات  على  بثه  مت  ال��ذى  الرائع 
البلدين  ق���ادة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  الأوزب��ك��ي��ة. بف�صل 
البث حيث  العلقات وتبادل  ،ت�صهم فى تطوير 
متحم�صون  والأوزب��ك��ي  الرتكماين  ال�صعبني  اأن 
من   ." البع�ض  بع�صهم  اإجن���ازات  على  للتعرف 
 TRT- Avaz  جهة اأخرى ، ذكر مدير قناة
�صييدات  ال�صيد  الرتكية  اجلمهورية  يف   TV

يتم  تركمان�صتان  ع��ن  الأخ��ب��ار  اأن  �صاجريكايا 
اإعدادها وبثها بلغات البلدان الناطقة بالرتكية 
تركمان�صتان  اإجن���ازات  اأهمية  على  التاأكيد  م��ع 
ال�صوء  ت�صليط  مت  كما  بها.  ال��واع��دة  والفر�ض 
KBS على  م��ن ممثل ن��ظ��ام الإذاع����ة ال��ك��وري��ة 
والتى  تركمان�صتان  حول  التليفزيونية  الربامج 
مت بثها على نطاق وا�صع على التلفزيون الكوري. 
ميهال  لل�صيد  اخلا�صة  امل�صاركة  ااإىل  بالإ�صافة 

غو�صمان نائب املدير العام لوكالة ايتار تا�ض.

دي جيه تي-�شيا تختتم احتفاالت اإك�شبو 
للمراأة  العاملي  باليوم  دبي   2020

املجرية اإيدينا موكو�ش تعزف وتغني على 
م�شرح دبي ميلينيوم يف اإك�شبو 2020

•• دبي– الفجر

اأحيت من�صقة الأغاين العاملية دي جيه تي-�صيا ، حفل 
على م�صرح اليوبيل �صمن مقطوعات مو�صيقية مفعمة 
هوب  الهيب  مو�صيقى  م��ن  م��زي��ج��اً  �صكلت  ب��احل��ي��وي��ة، 
املو�صيقية  الألوان  والبايلي، وغريها من  والدان�صهول، 
اك�صبو  فعاليات  �صمن  احلفل  وج��اء  باحلياة.  الناب�صة 

للمراأة. العاملي  باليوم  للحتفال  دبي   2020
بداأ  وال��رق�����ض، ح��ي��ث  املو�صيقى  ب��ني  ت��ي_���ص��ي��ا  جت��م��ع 
من  ع�صرة  اخلام�صة  يف  كانت  عندما  بالرق�ض  �صغفها 

اأ�صاليب خمتلفة مثل الربيك دان�ض  عمرها، لتحرتف 
والكابويرا. كما �صاهمت ن�صاأتها �صمن عائلة مو�صيقية 
املو�صيقي لحقاً  التن�صيق  باملو�صيقى لتمتهن  يف تعلقها 

وت�صبح فنانة �صاملة.
ب�صمتها  ت��رتك  اأن  م��ن  تي_�صيا  ج��ي  دي  ا�صتطاعت 
والناب�ض  الفريد  باأ�صلوبها  املو�صيقى  تن�صيق  ع��امل  يف 
باحلياة، وفازت بالعديد من اجلوائز، منها بطولة "ريد 
مو�صيقاها  بن�صر  جنحت  كما  م��رت��ني،  املرموقة  بول" 
50 دولة حول العامل، لت�صبح �صمن الفئة  باأكر من 

القليلة من الن�صاء اللواتي يحرتفن هذا املجال.

•• دبي– الفجر

اإيدينا  امل���ج���ري���ة  امل��غ��ن��ي��ة  ق���دم���ت 
طابع  ذا  وغ��ن��اء  موكو�ض،مو�صيقى 
اأم�����ص��ي��ة خ��ا���ص��ة على  خم��ت��ل��ف يف 
اإك�صبو  يف  م��ي��ل��ي��ن��ي��وم  دب����ي  م�����ص��رح 
2020 دبي. وبداأت موكو�ض الليلة 
ب��ع��زف م��ن��ف��رد ع��ل��ى ال��ك��م��ان. وبني 
فقرات العزف �صدحت ب�صوت هادئ 
باللغة املحلية، قبل اأن ين�صم اإليها 

اأع�صاء فريقها يف عزف متناغم.
ودر�صت موكو�ض، البالغة من العمر 
جامعة  يف  امل��و���ص��ي��ق��ى  ع���ام���ا،   46

�صيجيد. لي�صت" يف  "فريني�ض 

�شرطة اأبوظبي تنظم »ملتقى اليوم العاملي للمراأة«  يف اإك�شبو دبي2020

العالمات التجارية االإ�شبانية الرائدة يف جمال االأزياء تتطلع اإىل دخول اأ�شواق االإمارات ودول جمل�ش التعاون اخلليجي

املراأة  "يوم  اأبوظبي يف ملتقى  �صرطة  ناق�صت 
 2020 اإك�صبو دبي  العاملي"، بجناح فزعة يف 
الوظيفية  ال���ن���زاه���ة  ت��ع��زي��ز  يف  امل��������راأة   دور 
وح��ق��وق��ه��ا حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً وواق�����ع امل������راأة  يف 

ح�صارة الإمارات .  
ال�صيخة  �صمو  ورعاية  دعم  امل�صاركون   وثمن 
الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة 
التنمية  مل��وؤ���ص�����ص��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ض  ال���ع���ام، 
للأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة  الأ���ص��ري��ة، 
" واهتمامها امل�صتمر  "اأم الإمارات  والطفولة 
الإم��ارات��ي��ة  وت��وف��ري مقومات  امل����راأة  بتمكني 

جناحها  الريادي يف جمتمع الإمارات .
ونظم امللتقى مكتب �صوؤون ال�صرطة الن�صائية 
اأكادميية  مب�صاركة  الب�صرية   امل���وارد  بقطاع 
والأمنية،  ال�صرطية  للعلوم  زاي���د  ب��ن  �صيف 
مكافحة  واإدارة  الج��ت��م��اع��ي،  ال��دع��م  واإدارة 
العامة،  وال��ع��لق��ات  امل��را���ص��م  واإدارة  الف�صاد، 

واإدارة الإعلم الأمني.
وتناولت املقدم حنان عبداهلل النعيمي، رئي�ض 
امل��راأة يف  ق�صم العلقات والتعاون، تعزيز دور 
القيم  ، من خ��لل  تعزيز  النزاهة الوظيفية 
ال�صفافية،  وم��ب��ادئ   الإيجابية،  وال�صلوكيات 
واآليات  املوؤ�ص�صات،  يف  ،وامل�����ص��وؤول��ي��ة  والأم��ان��ة 
الوقاية من اجلرمية ،والعمل ب�صفافية لدى  

جميع اجلهات.
وا�صتعر�صت النقيب جميعة خمي�ض اليماحي، 
رئ��ي�����ض ق�صم ح��ق��وق الإن�����ص��ان، حم���ور حقوق 
امل���راأة دول��ًي��ا وحم��ل��ًي��ا، لفتة اإىل ال��ت��زام دولة 
الإمارات الكامل بتعزيز حقوق املراأة انطلقا 

من اإميانها باأن متكينها اأمر اأ�صا�صي لتطوير 
جمتمع حديث ومتقدم.

 واأ���ص��ارت اإىل اأن دور امل��راأة  يف دول��ة الإمارات 
الرجل  يف  دور  امل�صاواة مع  يتوازى على قدم 
وال�صيا�صية،  والق��ت�����ص��ادي��ة  امل��دن��ي��ة  احل��ي��اة 
وح��ر���ص��ت ال����دول����ة  م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا يف عام 
1971، على   متكني املواطنني، ذكوراً واإناثاً 
يف  امل�صاواة  الد�صتور  و�صمن  ���ص��واء،  حد  على 
احلقوق للجميع اأمام القانون، و يف احل�صول 
وفر�ض  والتعليمية  ال�صحية  اخلدمات  على 
العمل. وقالت الأ�صتاذة موزة مبارك القبي�صي، 
مدير فرع اخلرباء واملتقاعدين باإدارة املناهج 
للعلوم  زاي��د  بن  �صيف  اأكادميية  وامل��درب��ني يف 
اأيقونة احلياة،   امل��راأة  اإن   ال�صرطية والأمنية، 

للمراأة   ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  اأه��م��ي��ة  اإىل   م�����ص��رية 
وواقع امل��راأة يف ح�صارة الإم��ارات بني  املا�صي 
واحل��ا���ص��ر واأه���م رم��وز امل���راأة التي نفخر بها 
يف ث��ق��اف��ت��ن��ا ال���ت���ي ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى دوره������ا يف 
احلفاظ على الكيان الجتماعي و القت�صادي 

وال�صكاين.
و اأ���ص��ادت ب��دور قيادة دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة يف متكني املراأة وبجهود  "اأم الإمارات 
"  موؤكدة  اأن املراأة اأيقونة احلياة ملا متثله من 
دور يف اإ�صعاد اأ�صرتها وعائلتها وما تقدمه من 
دور يف التمكني الوظيفي عرب تقدمي  اأجمل 

�صور الأداء والتميز ويف كل امليادين.
وتطرقت جلهود املراأة يف احل�صارات الخرى 
وعرب خط الزمن وما خلفه التاريخ من اإرث 

ثقايف عن اأهم اجنازاتها  يف فكر القيادة  فهي 
ك���ل املجتمع،  امل��ج��ت��م��ع واإمن�����ا  ن�����ص��ف  ل��ي�����ص��ت 
ول��ذل��ك ك��ان��ت امل��وؤ���ص��رات وال��ت��ق��اري��ر الدولية 
ت�صري اإىل متيز الإم��ارات يف دعم املراأة وتقدم 
م�����ص��ت��واه��ا ح��ت��ى اأ���ص��ب��ح��ت ت�����ص��اه��ي ال����دول 
الأخ�����رى يف مت��ك��ني امل�����راأة ومت��ث��ي��ل امل�����راأة يف 

الأدوار القيادية.
مدير  الزعابي،  عبيد  �صيخة  الرائد  ووجهت 
مكتب �صوؤون ال�صرطة الن�صائية، حتية حمبة 
الر�صيدة  القيادة  اإىل  وعرفان  وولء  واعتزاز 
واإىل )اأم الإمارات(، لدعمها الدائم ومتابعتها 
املنا�صب  لتعتلي  لتمكينها  ل��ل��م��راأة  امل�صتمرة 
امل�صاركة  للجهات  بال�صكر  وت��ق��دم��ت  العليا، 
كجهة  فزعة  وجناح  واملحا�صرات،  امللتقى  يف 
م��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى يف م��ع��ر���ض اك�����ص��ب��و دبي 

.2020
ل��ل��م��راأة يعترب  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  اأن  واأو���ص��ح��ت 
منا�صبة مهمة ملناق�صة وا�صتعرا�ض الإجنازات 
وتطلعاتها  الإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  حققتها  ال��ت��ي 
التقدم،  م���ن  م���زي���د  اأج�����ل  م���ن  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
يف  ف��اع��ًل  وع�����ص��ًوا  للرجل  �صريًكا  باعتبارها 
ن�صف  متثل  و�صتظل  كانت  لكونها  املجتمع، 

املجتمع.
�صوؤون  الكبري ملكتب  ال��دور  نن�صى  واأ�صافت ل 
ومتكني  دع��م  عملية  يف  الن�صائية،  ال�صرطية 
امل��راأة يف خمتلف جمالت العمل �صواء العمل 
الإداري وامليداين، كذلك حر�صهم على تعزيز 
واإبراز اإ�صهامات املراأة يف القيادة العامة ل�صرطة 

اأبوظبي على امل�صتوى املحلي والعاملي.

•• دبي- الفجر

الإ�صبانية  التجارية  العلمات  اأف�صل  تتباحث 
يف جم����ال امل���ج���وه���رات والأزي���������اء والأح����ذي����ة 
اجلناح  يف  املعرو�صة  التجميل  وم�صتح�صرات 
"والعديد  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  الإ���ص��ب��اين 
العهد يف  التجارية حديث  العلمات  تلك  من 
املنطقة" مع موزعني ومع ال�صخ�صيات املوؤثرة 
يف  منتجاتها  لت�صويق  الإع��لم��ي��ة  والو�صائط 
الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�ض التعاون 
اخلليجي.  وقد ا�صت�صافت "العلمات التجارية 
 ICEX– مع  اإ�صبانيا" بالتعاون  يف  الرائدة 
  Spain Trade and Investment
الأربعاء  ي��وم  املنطقة  يف  التجزئة  جت��ارة  رواد 
اإك�صبو  مب��ع��ر���ض  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  ج��ن��اح  يف  امل��ا���ص��ي 

من  وامل�����ص��وق��ني  امل�صممني  وق��اب��ل��ت   2020
�صافروا حل�صور احلدث. وقال  الذين  اإ�صبانيا 
�صالينريو  اأن��دري�����ض  ال�صيد:  بال�صيوف  رح��ب 
امل�صت�صار القت�صادي والتجاري ل�صفارة اإ�صبانيا 
"ت�صتهر  ق��ائ��ًل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف 
هنا  الإ�صبانية  التجارية  العلمات  الكثري من 
ولكن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  منت�صرة  لأن��ه��ا 
هناك العديد من العلمات التجارية الأخرى 
���ص��واء ال��ك��ب��رية وال�����ص��غ��رية ل��ي�����ض ل��ه��ا انت�صار 
جتارية  ع��لم��ات  ومعظمها  املنطقة،  ه��ذه  يف 
%70 من عائداتها من الأ�صواق  عاملية وتدر 

اخلارجية".
قال ال�صيد: بيدرو فارغا�ض، مدير امل�صروعات 
التجارية  ال���ع���لم���ات  م���ن���ت���دى  يف  ال���دول���ي���ة 
اإك�صبو  معر�ض  فتح  "لقد  الرائدة:  الإ�صبانية 

يف  املنتجات  لهذه  لطرح  الباب  دبي   2020
ودول جمل�ض  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
منثل  ل  "اإننا  واأ����ص���اف  اخلليجي".  ال��ت��ع��اون 
بل  فح�صب،  الرائدة  التجارية  العلمات  تلك 
العلمات  جنحت  وق��د  ك��دول��ة.  اإ�صبانيا  منثل 
التناف�ض  يف  ال���ي���وم  ن��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 
ب�����ص��راوة يف الأ�����ص����واق ال�����ص��ع��ب��ة م��ث��ل اأوروب�����ا 
دبي  اأ���ص��ب��ح��ت  اأن  ب��ع��د  والآن  والأم��ري��ك��ت��ني. 
العلمات  �صتقود  املنطقة،  يف  املو�صة  عا�صمة 
التجارية الإ�صبانية الرائدة نف�صها اإىل الطليعة 
وهذه هي مهمتنا هنا. ولعلنا متحم�صون ب�صاأن 
مل�صناه."  ال��ذي  واله��ت��م��ام  منتجاتنا  اإم��ك��ان��ات 
وقد ا�صتمتع �صيوف احلدث بالتابا�ض وبغريها 
م��ن الأط��ي��اب الإ���ص��ب��ان��ي��ة خ��لل تفاعلهم مع 
ممثلي العلمات التجارية من اإ�صبانيا، وقاموا 

ب��اأداء راق�ض �صاحر  بجولة يف اجلناح ومتتعوا 
واأ�صاف  م��دري��د.  يف  امل��درب��ني  الفنانني  لأح���د 
زوار  جميع  دع���وة  "ي�صعدنا  ف��ارغ��ا���ض  ب��ي��درو 
املقيمني يف  �صيما  2020، ول  اإك�صبو  معر�ض 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة، لزيارة اجلناح 
الإ�صباين واإلقاء نظرة على علماتنا التجارية 
قبل  هنا  جناحنا  يف  للبيع  املعرو�صة  املتميزة 
دخولها ال�صوق قريًبا. هذا ويجمع بني اإ�صبانيا 
والإم��ارات العربية املتحدة علقات وطيدة يف 
املو�صة  اإ�صافة  و�صتعمل  املجالت؛  العديد من 
التواجد  زي�����ادة  ع��ل��ى  ال���ت���ع���اون  جم����الت  اإىل 
الإ�صباين هنا. اإن تعزيز العلقات القت�صادية 
قائمة  كان على  املتحدة  العربية  الإم��ارات  مع 
جدول اأعمالنا وهذه اإحدى الطرق التي ن�صعى 

بها لتحقيق اأهدافنا التجارية الثنائية."
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حتى  ال�ستاء،  يف  ال�ساقني  بربودة  الكثريون  ي�سعر 
البارد قد ليكون  التدفئة، لذلك، فاإن الطق�ص  مع 

ال�سبب الوحيد الكامن وراء هذه احلالة.
واإذا ا�ستمرت برودة ال�ساقني رغم ارتداء اجلوارب 
على  عالمة  يكون  قد  هذا  فاإن  والناعمة،  الدافئة 
فورية  زي���ارة  تتطلب  ق��د  �سحية  م�سكلة  وج��ود 
ل��ربودة  رئي�سية  اأ���س��ب��اب  خم�سة  للطبيب.وهنا 

القدمني امل�ستمرة:

ق�سور الغدة الدرقية
يعني ق�صور الغدة الدرقية اأنها خاملة ول تنتج 
�صحيح.  ب�صكل  لتعمل  الهرمونات  من  يكفي  ما 
وميكن اأن توؤدي الغدة الدرقية غري الن�صطة اإىل 
انخفا�ض الدورة الدموية، وانخفا�ض تدفق الدم 
اإىل القدمني، وال�صعور العام بالقدم الباردة، لأن 
الأع�صاء  الكثري من  توؤثر على  الهرمونات  هذه 

يف اجل�صم وت�صاعد يف حتويل الطعام اإىل طاقة.
اأنحاء  ك��ام��ل  يف  ب��ال��ربد  ت�صعر  كنت  اإذا  ول��ذل��ك، 
ج�صمك، مبا يف ذلك قدميك، فقد تكون م�صابا 
ب��ق�����ص��ور ال���غ���دة ال���درق���ي���ة، وي��ج��ب ع��ل��ي��ك زي���ارة 
اإ�صابتك  الطبيب يف حال كانت لديك �صكوك يف 

بهذه احلالة.

مر�ص رينود
رد فعله  يبالغ يف  اأن ج�صمك  يعني مر�ض رينود 
جت��اه ال��ربد. وه��و حالة ن��ادرة تت�صبب يف ت�صيق 
الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة يف ال��ي��دي��ن وال��ق��دم��ني كلما 

�صعرت بالربد اأو التوتر.
وعندما تنخف�ض درجات احلرارة، قد تلحظ اأن 

يديك وقدميك ت�صعر باخلدر اأو برودة اجلليد.
وميكن اأن يتغري لون اجللد يف اليدين والقدمني، 
اأو  الأبي�ض  اللون  اإىل  وتتحول  �صاحبة  وت�صبح 
يف  وتبداأ  الأحمر،  اللون  اإىل  تتحول  ثم  الأزرق، 

الوخز عند اإحمائها.

الباردة  املناخات  يف  يعي�صون  الذين  والأ�صخا�ض 
كما  ري��ن��ود.  مبر�ض  للإ�صابة  عر�صة  اأك��ر  ه��م 
الذين  والأ�صخا�ض  الن�صاء  �صيوعا عند  اأكر  اأنه 
رينود  احلالة. مر�ض  لهذه  عائلي  تاريخ  لديهم 

لي�ض خطريا، لكنه قد يكون مزعجا.
واإذا لحظت هذه الأعرا�ض فعليك زيارة الطبيب 
املنا�صب  ال���ع���لج  ع��ل��ى  ل��ت��ت��م��ك��ن م���ن احل�����ص��ول 

وحتديد ال�صبب الكامل وراء حالتك بالتدقيق.

داء ال�سكري
القدمني  ب���رودة  اإىل  ال�صكري  مر�ض  ي���وؤدي  ق��د 

ب�صبب بع�ض امل�صاعفات، والتي قد ت�صمل:

- العتالل الع�سبي املحيطي:
وهذا يعني حدوث تلفق يف الأع�صاب يف القدمني 
ما ي�صبب ال�صعور بالربودة، يف حني اأنها �صتكون 

يف درجة حرارة طبيعية عند مل�صها.
ناجتا  املحيطي  الع�صبي  الع��ت��لل  ي��ك��ون  وق��د 
الفيتامينات  الذاتية ونق�ض  املناعة  اأمرا�ض  عن 
ال���ك���ح���ول ومر�ض  واإدم���������ان  الأدوي���������ة  وب���ع�������ض 

ال�صكري.

- مر�ص ال�سريان املحيطي
الدم.  تدفق  م�صاكل يف  هناك  اأن  هذا  يعك�ض  قد 
اأن جتعل  ال���دم���وي���ة  ال�������دورة  ل�����ص��ع��ف  ومي���ك���ن 

القدمني ت�صعران بالربودة.
وي�صار اإىل اأن مر�ض ال�صريان املحيطي �صائع عند 
املدخنني واأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن 
والذين يعانون من ارتفاع �صغط الدم اأو ارتفاع 

الكولي�صرتول يف الدم.
اأ����ص���ل���وب احل���ي���اة امل���ت���وازن  اأن ي�����ص��اع��د  ومي���ك���ن 
وال�صحي، واتباع املزيد من التمارين والتحكم يف 
م�صتويات ال�صكر يف الدم يف درء مر�ض ال�صريان 

املحيطي، وتقليل اأي اأعرا�ض تعاين منها.
وميكن اأي�صا اعتماد اأدوية ال�صتاتينات املو�صوفة 
اأو  ال��دم  اأدوي���ة منع جتلط  اأو  الطبيب،  من قبل 

الأدوية اخلاف�صة لل�صغط.

�سغط ع�سبي
ميكن اأن يت�صبب التوتر يف �صخ الدم نحو القلب 
وبعيدا عن الأطراف، وبالتايل هذا ما قد يجعلك 

ت�صعر بالربودة يف اأ�صابع يديك وقدميك.
الإج��ه��اد وجت��د �صعوبة يف  ت��ع��اين م��ن  اإذا كنت   

اإدارته، فاطلب ن�صيحة طبيبك.
اجل�����ص��م هرمون  ي��ف��رز  ب��ال��ق��ل��ق،  ت�صعر  وع��ن��دم��ا 
بتحويل  ق��ي��ام��ه  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة  الأدري���ن���ال���ني. 
يت�صبب  الهروب"،  اأو  "القتال  و�صع  اإىل  ج�صمك 

الأدرينالني اأي�صا يف �صخ الدم نحو القلب وبعيدا 
اليدين  اأه��م��ي��ة، مثل  الأق���ل  اأج����زاء اجل�صم  ع��ن 
وال��ق��دم��ني حل��م��اي��ة الأع�����ص��اء ال��رئ��ي�����ص��ي��ة. وقد 
اليدين  يف  ب���ال���ربودة  ال�����ص��ع��ور  يف  ذل���ك  يت�صبب 

والقدمني.
ا���ص��ت�����ص��ارة ط��ب��ي��ب متخ�ص�ض  ال�������ص���روري  وم���ن 
اأ�صرع  اإدارة حالة القلق والتوتر يف  مل�صاعدتك يف 

وقت ممكن.

ارتفاع الكولي�سرتول
يكون  فقد  القدمني،  ب��رودة  من  تعاين  كنت  اإذا 

الأوعية  يف  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول  ت��راك��م  ب�صبب  ذل���ك 
الدموية اأو ب�صبب اللتهاب.

يف  الكولي�صرتول  ن�صبة  ارتفاع  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
الدموية، مثل منع  ال��دورة  اإىل م�صاكل يف  ال��دم 
تدفق الدم الكايف اإىل القدمني، وهو ما ميكن اأن 

يت�صبب يف ال�صعور بربودة القدمني.
للح�صول  ال��ط��ب��ي��ب  زي�������ارة  ال���������ص����روري  وم�����ن 
ارتفاع  واأن  خ��ا���ص��ة  ال��دق��ي��ق  الت�صخي�ض  ع��ل��ى 
من  العديد  يف  يت�صبب  اأن  ميكن  الكولي�صرتول 
ال�صكتات  م��ث��ل  اخل���ط���رية،  ال�����ص��ح��ي��ة  امل�����ص��ك��لت 

الدماغية والنوبات القلبية.

بعيدا عن برد ال�ستاء ..

خم�شة اأ�شباب �شحية كامنة جتعل قدميك باردتني با�شتمرار

وقالت: "حتتوي الفراولة على حم�ض املاليك وهو يف الواقع 
مبي�ض طبيعي للأ�صنان".

ويرتبط  ال��ف��واك��ه.  م��ن  ع��دد  املاليك يف  وع��ر على حم�ض 
يتم  كما   ،C وفيتامني  ال�صرتيك  بحم�ض  وثيقا  ارتباطا 

تناوله اأحيانا كمكمل غذائي. 
تفركها  ول  الفراولة،  ا�صتخدام  تفرط يف  "ل  هانا:  وقالت 
ت�صاعد  اأن  ميكن  منها  ال�صحية  الكمية  لكن  الأ�صنان،  على 

يف التبيي�ض".

- ما هي الأطعمة الأخرى التي حتتوي على حم�ص 
املاليك؟

امل�صم�ض  الفواكه:  من  العديد  يف  املاليك  حم�ض  على  عر 
وال��ت��وت الأ����ص���ود وال��ع��ن��ب ال���ربي وال��ع��ن��ب وال��ك��رز واخلوخ 

والربقوق والكمرى والتفاح احلام�ض.

وتابعت هانا: "يف ال�صياق نف�صه، يعترب التفاح طريقة رائعة 
احلواف  ت�صاعد  اأن  وميكن  م��ا!(،  )ب�صكل  الأ�صنان  لتنظيف 
اخل�صنة للطعام اله�ض مثل التفاح على اإزالة البكترييا من 

الأ�صنان".
اأي�����ص��ا يف  اأن ي�صاعد  اأن ���ص��رب ال��ك��ث��ري م��ن امل���اء مي��ك��ن  ك��م��ا 

احلفاظ على �صحة الأ�صنان وبيا�صها.
وقالت هانا: "تعترب املياه ال�صاحلة لل�صرب مفيدة يف العديد 
م��ن جم���الت احل��ي��اة، وه��ي ���ص��روري��ة ل�صحة ال��ف��م - فهي 
البكترييا  اإزال��ة  يف  اأي�صا  ت�صاعد  اأن  منظف طبيعي وميكن 
من الأ�صنان. تناول دائما كوبا من املاء على الأقل بعد تناول 

الوجبات".
لإفادة  تناولها  يجب  التي  الأطعمة  اأف�صل  هانا  وناق�صت 

اأ�صنانك وجتنبها الأذى:
• الألبان.

الأخ�صر. • ال�صاي 
واجلزر. • الكرف�ض 

• املك�صرات.
• ال�صوكولتة.

- الأطعمة ال�صارة باأ�صنانك:
• اخلبز.

الغازية. • امل�صروبات 
• احللويات.

• اخلمر.
ت�صو�ض  انت�صارا،  الأم��را���ض  اأك��ر  من  "اثنان  هانا:  وقالت 
ع��ن طريق  ال��وق��اي��ة منها  اللثة، ميكن  واأم��را���ض  الأ���ص��ن��ان 

اإجراء تغيريات ب�صيطة يف نظامك الغذائي".

مبي�ص اأ�سنان طبيعي

اأطعمــــة �شتعــــزز ابت�شــــــامتك!
اأخربت طبيبة الأ�سنان، هانا كين�سيال، موقع "اإك�سربي�ص" اأن اأطعمة تبيي�ص الأ�سنان ميكن اأن ت�ساعد يف تعزيز ابت�سامتك 
ب�سكل طبيعي.ويف حني اأن بع�ص الأطعمة ميكن اأن تلطخ الأ�سنان، مثل ال�سل�سات الداكنة، ميكن اأن ي�ساعد البع�ص الآخر 
يف تبيي�سها ب�سكل طبيعي. ون�سحت طبيبة الأ�سنان باإ�سافتها اإىل نظامك الغذائي.وقالت اإن الفراولة على وجه اخل�سو�ص 

مفيدة لتبيي�ص الأ�سنان ب�سكل طبيعي.
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�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
MOJAU_2022- 0054377 رقم �ملعاملة

�إعالن بالن�شر - تنازل/ بيع
اإماراتي   - احلو�صني  عبداهلل  �صالح  حممد  عي�صى  ال�صيد/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  ال�صيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�صتي  كامل  عن  التنازل  يف  اأرغب  اجلن�صية 
با�صم  الرخ�صة  يف   )%100( ن�صبته  لت�صبح  اجلن�صية  اإماراتي   - حديد  باقر  جابر 
)اجلوهرة احلمراء لتجارة الأقم�صة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب الرخ�صة رقم 

)121713( - تنازل �صاحب الرخ�صة لخر، 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
MOJAU_2022- 0054364 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة. 
من الطرف الأول : كوتارابات انيل �صانكاران كوتارابات �صانكاران - اجلن�صية : الهند  

اإىل الطرف الثاين : عبداللطيف �صيمناد ح�صينار - اجلن�صية : الهند 
بال�صم التجاري )�صباب اخلور لتجارة الدوات الريا�صية(  ن�صاط الرخ�صة )جتارة املعدات والأدوات 

الريا�صية والك�صفية( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان - ال�صارقة رخ�صة 
جتارية رقم 549088 ال�صادرة بتاريخ 2006/12/26 

 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل

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

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70349

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

تغيري ��شـم / و�شاح �شليمان �لربك �شعيد �لر��شدي  
تقدم املواطن )و�صاح �صليمان الربك �صعيد الرا�صدي( 
بتغيري  اأبوظبي   - التوثيق  ق�صم  حمكمة  اىل  بطلب 

ا�صمه من )و�صاح( اىل)حمد(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�صم املذكور خلل 

العلن ن�صر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س قيم �لتوثيق �لعام         

د�ئرة �لق�شاء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

70337

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�عالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف �لتنفيذ رقم 985/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

2021/387 عقاري جزئي، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )864،121/3  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 
درهم( �صامل للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - رقم 
مكاين )3113783794( - وميثله : حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي  

املطلوب اإعلنه : حياد على - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الرب�صاء جنوب الرابعة - جمريا فليج �صريكل - بناية داميوند فيوز )1( �صقة 
رقم )408A( بالقرب عن بلو مارت - موبايل : 050/1476623 - رقم مكاين )2128669973( - 0501476623 

مو�صوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/30 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�صركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خلل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة 
: الرب�صاء جنوب الرابعة - رقم الر�ض 471 - امل�صاحة : 198.44 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : داميوند فيو 1 - رقم 

الوحدة : 408A - التقييم : 1049127.67 درهم. 
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�عالن بيع  عقار بالن�شر  
يف �لتنفيذ رقم 985/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
2021/387 عقاري جزئي، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )864،121/3  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 

درهم( �صامل للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - رقم 

مكاين )3113783794( - وميثله : حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي  
املطلوب اإعلنه : حياد على - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الرب�صاء جنوب الرابعة - جمريا فليج �صريكل - بناية داميوند فيوز )1( �صقة 

رقم )408A( بالقرب عن بلو مارت - موبايل : 050/1476623 - رقم مكاين )2128669973( - 0501476623 
مو�صوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/30 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�صركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خلل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة 
: الرب�صاء جنوب الرابعة - رقم الر�ض 471 - امل�صاحة : 198.44 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : داميوند فيو 1 - رقم 

الوحدة : 408A - التقييم : 1049127.67 درهم. 
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة
ا�صم ال�صركة : �سيدلية �سولوميد �ص ذ م م  

ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�صكل   - دب��ي  ال��ع��ن��وان : حم��ل ملك منتجع حبتور ج��ران��د - مر�صى 
ال��ت��ج��اري :  ال��ق��ي��د بال�صجل  877908 رق���م  ال��رخ�����ص��ة :  ، رق���م  م�����ص��وؤول��ي��ة حم����دودة 
1484203 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري 
يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/3/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/1 
لتدقيق  ميثاق  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
ال  جمعه  ب��ن  اح��م��د  ب��ن  جمعه  ال�صيخ  ملك   308 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�سابات 
  04-2500782  : فاك�ض    04-2500781  : هاتف   - القرهود   - دي��رة   - مكتوم 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خلل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70197 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ميثاق لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - ديرة 
2500782-04 مبوجب   : 2500781-04  فاك�ض   : القرهود - هاتف   -
اأعله  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�صياحة يف  الإقت�صاد  تعلن  هذا 
لت�صفية �سيدلية �سولوميد �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/3/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/1 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70197

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
�شركة �لبيت �البي�س للعقار�ت وميثلها / رجيب عبد�لرحمن - هندي �جلن�شية   

�د�ء   �مر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000804/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة البيت البي�ض للعقارات وميثلها / رجيب عبدالرحمن - هندي اجلن�صية 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صلم مو�صى عبداهلل - يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 60216 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك / 
اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - مفتاح بو�بة �لنجاح ملقاوالت �لتك�شية 
و�الر�شيات و�ال�شباغ   

عمايل    SHCEXCILABS2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000054/ 
اإىل املحكوم عليه : مفتاح بوابة النجاح ملقاولت التك�صية والر�صيات وال�صباغ 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ نور الف�صر بهويان نور المني بهويان  

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

ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 6348 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �لفجرية �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   
)جزئي(   جتاري   FUCEXCIPOR2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000071/ 

اإىل املحكوم عليه : موؤ�ص�صة الور ملاكلتها �صلوى حممد ر�صاد م�صطفى 
العنوان : جمهول حمل الإقامة 

عبري عدنان عبداحل�صني ال�صوادي - العنوان : جمهول حمل الإقامة 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ موؤ�ص�صة دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�صر والإعلن  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 378088.0 درهم

 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�صة  بح�صور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000414 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كيك الطيبني فرع ال�صارقة  
ام ات�ض ات�ض  1 ملك  جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة مويلح خلف �صارع املدينة اجلامعة حمل رقم 

  0502979421  061902575  0509467557
خلف  مويلح   ال�صارقة   : الإقامة  حمل  جمهول   - ال�صارقة  فرع  الطيبني  كيك   : عليه  املدعي  اىل 
  0502979421   0509467557 ات�ض  ات�ض  ام  ملك   1 رقم  حمل  اجلامعية  املدينة  �صارع 
الإمارات.   : اجلن�صية  على  ال  الكبي�صي  �صيف  حممد  مروان  للمدعو/  واململوكة   061902575
املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/15 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 ، 15( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد  الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة 

ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/1 م. 

مكتب �خلدمات �لق�شائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
مدين      SHCAPCICIVS2022/ R0000010 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عارف عبداهلل اإ�صماعيل الربميي الزرعوين  
 : الهاتف   28 املوافجة فيل رقم   ال�صارقة  اإمارة   : العنوان  جمهول حمل الإقامة : 

  0562357913
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/16 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/9 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)جزئي(    مدين   AJCFICIREA2021 /0004763 يف  �لدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / حممد خليفة �صعيد م�صبح الكتبي - العنوان : 9429837  

خالد ح�صني احمد حممد املرزوقي - العنوان : 9429824
بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/3/2 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

اأعله ل�صالح / �صركة عمان للتاأمني - �ض م ع - بالتايل :
بالتايل : حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليهما الأول والثاين بالت�صامن باأداء مبلغ 35،000 
قيد  تاريخ  من  6% ت�صري  الفائدة  مع  املدعية  لل�صركة  درهم(  الف  وثلثني  )خم�صة  درهم 
الدعوى يف 2021/12/26 وحتى ال�صداد التام والزامهما بالت�صامن بالر�صوم وامل�صروفات 
والف درهم اتعاب حماماة. حكما قابل لل�صتئناف خلل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�صره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )43787/2022(
املنذر : �صركة ات�ض ام اي بي للمقاولت �ض.ذ.م.م 

وميثلها ال�صيد هاين تايه ا�صتيوى عكا�صة - اأردين اجلن�صية 
�صد / املنذر اليه الول : بارادي�ض ليمتد �ض.ذ.م.م وميثلها ال�صيد زهري ها�صم �صاكر خليل 

املنذر اليه الثاين : ال�صيد زهري ها�صم �صاكر خليل - اردين اجلن�صية
جمتمعني ومت�صامنني

مليني  )ت�صعة  درهم   9،770،000 وقدره  مببلغ  بذمتكم  املرت�صدة  املديونية  �صداد  ب�صرورة  ننذركم 
و�صبعمائة و�صبعني األف درهم فقط لغري( وذلك بخلف 9% الفائدة القانونية حتى تاريخ ال�صداد التام 

وذلك يف خلل خم�صة ايام من تاريخ العلن بهذا الإنذار العديل.
الإجراءات  جميع  لإتخاذ  اأ�صفني  �صن�صطر  فاإننا  واإل  للمنذر،  الأخرى  القانونية  احلقوق  كافة  حفظ  مع 
القانونية  والفائدة  املرت�صده  املبالغ  كامل  ب�صداد  واملطالبة  للق�صاء  اللجوء  خلل  من  �صدكم  القانونية 

وبالتعوي�ض عن تاأخريكم يف ال�صداد مع الزامكم بالر�صوم وامل�صاريف كاملة ومقابل اأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022-45544(
املنذر : بنك اإت�ض اإ�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود فرع دبي

املنذر اإليه : احمد حممد احمد امني ال�صواف - م�صري اجلن�صية
اإماراتي" درهم   88،880.50 وقدره  مبلغ  ب�صداد  اخطار   : "املو�صوع 

اإماراتي  درهم   88،880.50 قدره  و  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اإليها  املنذر  املنذر  يخطر 
قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد متويل 
لون   - هات�صباك  املركبة  و�صف   -  2018 ال�صنع  �صنة   - جوليتا  روميو  الفا  املركبة 
E دبي واملمولة ل�صاحلكم من قبل  81368 خ�صو�صي  املركبة ا�صود - رقم اللوحة 
املنذر. وذلك خلل موعد اأق�صاه )�صبعة اأيام( من تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار العديل، 
اإج��راءات بيع املركبة املذكوره مع حتميل املنذر  واإل �صوف ي�صطر املنذر اأ�صفا لتخاد 

اإليها كافة الر�صوم وامل�صاريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�إعالن بطلب مقدم
رقم املرجعي : 1226202111384618  تاريخ ال�صدار : 2021/12/26

حممود  ال�صلم  3-عبد  ذ.م.م  للمعادن  الدولية  2-ال�صريف  م.د.م.�ض  انرتنا�صيونال  ميتالز  1-�صريف   :)  | عليه)  املحكوم   : اإىل 
، بر  اإمارة دبي   : املعادن �ض.ذ.م.م : العنوان  5-ال�صركة املتحدة ل�صناعة  ال�صريف  4-منري حممود عبدال�صلم  ال�صريف  عبدال�صلم 
 ،065330357  ، ، الوحدة رقم  1 اى  1 اى  اآت�ض  ، قطعة الر�ض رقم جى ال تى بى  ، برج الف�صة  ابراج بحريات اجلمريا   ، دبى 
ف:-065327531 متحرك:- 0509854444 �ض.ب3931 ال�صارقة رقم مكاين ) 1266773852(    AG  11  E-A
  ، رقم  الوحدة   ، اى   1 اى   1 اآت�ض  بى  تى  ال  جى  رقم  الر�ض  قطعة   ، الف�صة  برج   ، اجلمريا  بحريات  ابراج   ، دبى  بر   ، دبي  اإمارة 
065330357 ف:-065327531 متحرك:- 0509854444 �ض.ب:3931 ال�صارقة رقم مكانى  AG 11  ،  ت:-   EA
)1266773852( اإمارة ال�صارقة ، �صناعية ال�صارقة ، ال�صجعة ، خلف �صارع المارات ، مكتب رقم 2 طابق رقم 1 ملك عبد ال�صلم 
اإمارة  �ض.ب:3931   0509854444 متحرك:  ف:-065327531   065330357 ت:   ، و�صركاوؤه  ال�صلم  عبد  حممود 
ال�صارقة ، �صناعية ال�صارقة ، ال�صجعة ، خلف �صارع المارات ، مكتب رقم 2 طابق رقم 1 ملك عبد ال�صلم حممود عبد ال�صلم و�صركاوؤه 
 ،  2 ، ال�صناعية رقم  اإمارة ال�صارقة  0509854444 �ض.ب:-3931  065330357 ف:-065327531 متحرك:-  ، ت:- 
خلف �صارع اخلان ، ار�ض م�صورة مظلة رقم 0 ملك منري حممود عبد ال�صلم ال�صريف ، ت:- 065330357 ف:-065327531 
متحرك:- 0509854444 �ض.ب:-3931 نعلمكم باأن دائرة التنفيذ يف حمكمة ال�صارقه الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية- قد 

قررت يف التاريخ املذكور اإعلنكم ببتكليف الوفاء باداء الدين
طالب)ة( التنفيذ : البنك العربي املتحد

يف الق�صية رقم SHCEXCICOM2021/0003174 - جتاري )كلي(
قد تقدم اإليها ب�صاأن الق�صية امل�صار اإليها.

�لقا�شي / و�ئل �أحمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000133 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جوفلني كوادرا�صال ماكابالن  
جمهول حمل الإقامة : عنوانهما  اإمارة عجمان النعيمية �صارع ال�صيخ جابر ال�صباح 
رقم مكاين   0566492916  : الفنية هاتف  للأعمال  و�صام اجلزيرة  �صركة  تعمل 

 44889.8349
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/3/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
او  �صخ�صيا   )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
الدعوى  للنظر يف  الن�صر وذلك  تاريخ  ايام من  وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة 

املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/9 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 70392
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - دبي ل�شناعة �لزجاج وحتمل رقم 
رخ�شة 300127 م�شطفى �أحمد علي هبه �هلل   

)جزئي(  عمايل   AJCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002744/ 
اإىل املحكوم عليه : دبي ل�صناعة الزجاج وحتمل رقم رخ�صة 300127  - العنوان : العنوان : دبي - الكرهود - �صارع 
فاك�ض   -  0558848615  -  0556112857  -  042858008  -  0554510730 رقم  مراكي�ض هاتف 
العنوان : دبي - الكرهود  العنوان :  اأحمد علي هبه اهلل -  ، م�صطفى   175412  : املن�صاأة  042851572  رقم 
 - 0558848615  - 0556112857  - 042858008  - 0554510730 - �صارع مراكي�ض هاتف رقم 
فاك�ض 042851572  رقم املن�صاأة : 175412  حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح 
املدعي  املنفذ حممد عوي�ض جامل مالك حممد ، اجلن�صية باك�صتاين - يف الق�صية امل�صار اليها اأعله.  ومبا اأن املحكوم 
له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 4240.0 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه 
اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف 
)ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�إعالن �جتماع �خلربة

يف �لدعوى رقم 448-2022 جتاري جزين - دبي 
�ملقامة من �ملدعية / بي�شون لالأغذية

�صد - املدعى عليه الأول / نبيل رحيم مانيار رحيم موهما دفيز 
املدعى عليه الثاين / ح�صني عبد اجلبار داود �صليمان 

املدعى عليه الثالث / ن�صيم افروز حممد جها نغري حممد
الواردة  املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة  اأنه مت ندبنا من حمكمة دبي  املري  نعلن نحن اخلبري احل�ص�ابي / حممد حميد 
بالقرار ال�صادر بجل�ص�ة 28-02-2022 يف الدعوى املذكورة اأعله - كما نعلن املدعى عليهم الأول / نبيل رحيم مانيار 
رحيم موهما دفيز ، والثاين / ح�صني عبد اجلبار داود �صليمان والثالث / ن�صيم افروز حممد جهانغري حممد - حل�صور 
اجتماع اخلربة املقرر له جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 17-03-2022 يف متام ال�صاعة 02:00 ظهراً. وذلك من خلل 

الت�صال املرئي بجميع اأطراف النزاع - بر تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول على الرابط ادناه التايل :- 
Zoom Link
https://us04web.zoom.us/j/75348810124?pwd-8UjQH4jLxQYM3BLo7-xyZ38HbUI8DF.1
Meeting 753 4881 0124
Passcode: 4482022

ويف حال اأي ا�صتف�صارات ميكنكم الت�صال علي رقم مكتب اخلبري 042227585،
info@wisehouse.ae الربيد الإلكرتوين

خبري ح�سابي / حممد حميد املري

�إعالن �إجتماع خربة 

70197 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�ض.ب  �صيتي  انرتنت  دبي  ب�  والكائنة   )17591  : رقم  )رخ�صة   ، نيتورك�ض  ج  م  ر  �صركة/ 
500386، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�صة لدى �صلطة دبي للتطوير ، ترغب 
هذه ال�صركة املذكورة يف اإعلن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�صطة جمل�ض اإدارة �صركة/ 
ر م ج نيتورك�ض )ال�صركة الرئي�صية( يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 11 �صبتمرب 2019 ب�صاأن 
اإغلق وحل ال�صركة. وفقاً لذلك ، تهيب ال�صركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأي مطالبات 
يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خلل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعلن عن طريق 

الربيد امل�صجل اأو الإت�صال ب� : ال�صيد/ جو رباح 
اإ�صم ال�صركة : ر م ج نيتورك�ض

�ض.ب : 500386 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم : 0363 639 050

  joe.rabah@rmgnetworks.com :الربيد الإلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�صعار واملحددة ب� 45 يوما.

ت�شفيـة
70021 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2022/44428(

Maritime Security Services  املنذر/ مارتيام �صيكيورتي �صريف�ص�ض
عنوانها املختار/ اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع امل�صتقبل - بناية اأير�ض باي - الطابق 16، مكتب - 

ب:26982 وميثله املحامي/ را�صد خليل عبيد الب�صري �ض   04/4311575 هاتف   1610
�ص�د / املنذر اإليه/ ذا �صينباد نافيغاي�صون كومباين م.د.م.�ض

 The Sinbad Navigation Company DMCC
عنوانه/ دبي - اأبراج بحريات جمريا - مبني HDS بزن�ض �صنرت - الطابق 36 - مكتب 3606 - هاتف 

0552221688 ،044539600 :
accountant@sinbadnavigation.com : بريد الكرتوين

assistant@sinbadnavigation.com 
ومبوجب النذار نكلف املنذر اليها بالوفاء واأن ت�صدد للمنذر مبلغ 235،247،80 دولر اأمريكي “تعادل 

مبلغ 846،889 درهم اماراتي وذلك خلل مدة اأق�صاها �صبعة اأيام من تاريخ ا�صتلمها لهذا الإنذار.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
 �إخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0050259 رقم �ملعاملة
درهم اخطار عدىل الوفاء مببلغ 6500 

املخطر : جايدا اولرمو كيلي�صتي الهاتف : 05244332156
العنوان : ال�صارقة

املخطر اليه : حممد حو�صني ازهر مياه
الهاتف : 0502235262 - 0556613123 - 0561464519

العنوان : ال�صارقة
ال�صرح : املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 6500 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املحول بالتوقيع عن 
املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعى ل�صرف ال�صراء ال انه ارتد دون �صرف، لعدم وجود ر�صيد 

كامي قابل لل�صحب، وبيانه كالتايل : 
ال�صيك رقم 000019 مببلغ 6500 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2021/07/25 وامل�صحوب على تلك امل�صرق نيو ،

وحيث اأن املدعى عليه قد تقوم بالوفاء باملبلع رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون 
اأيام من تاريخ اخطاركم وال �صت�صطر  جدوى فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خلل خم�صة 

لتخاذ الإجراءات القانونية. لذلك ، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار العلم مبا جاء به
وهذا اخطار منا بذلك.

�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   
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 �خطار دفع بالن�شر

رقم �مللف 2021/1170 تنفيذ جتاري  
بناء على طلب / املحكوم له / تراي ليت انرتنا�صيونال �ض ذ م م اجلن�صية 

اىل املحكوم عليه / عبدالرحمن عبا�ض متيز - اجلن�صية / ايران 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����ض اخل��ي��م��ة ق��د ا����ص���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامك  جزئي  جتاري   )5/2021( الق�صية  يف   2021/8/7
168490.05 درهما �صامل الر�صوم وامل�صاريف. ومبا ان املحكوم له اعله قد تقدم 
بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم امل�صار اعله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعله خلل 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ، والر�صوم املرتبة عليك.
امللحظات : الإمارات / دبي

 ق�شم �لتنفيذ 

 حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
يف  �لدعوى رقم 2022/469 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / املجموعة الوىل الدولية - �ض ذ م م 
بوكالة املحامي / عبداهلل الكعبي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية  

املعلن اإليها / املدعي عليها / تهاين اخلليج للتجارة العامة )�ض ذ م م(  
يف الدعوى رقم )2022/469( جتاري جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم اخلمي�ض 
املوافق 2022/3/17 يف متام ال�صاعة اخلام�صة والربع ع�صرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع اإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتلم 

امل�صتندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / �أحمد �ل�شارد �لفال�شي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 154
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 493 

 دعوة حل�شور
   �الجتماع �الأول للخربة
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تنازل/ بيع

اإع�لن بالن�ص�ر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : فينود �صريوت مادهافان اجلن�صية: الهند ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : جوبالن راجيف 
لرتكيب  )دبا  امل�صماه  الرخ�صة  يف  الهند   : اجلن�صية   - رامن  بوتوران  جوبالن  بوتوران 
رقم )560042(  ال�صارقة مبوجب رخ�صة  باأمارة  تاأ�ص�صت  وال�صلم(  امل�صاعد  و�صيانه 

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، تعديلت اخرى: ل يوجد
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1128/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2451/2021 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )70290(  
درهم �صبعون الف ومائتان وت�صعون درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : باملر لوري المارات العربية املتحدة �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - الرو�صة - �صارع الزهراء - مبنى برج 2000 - �صقة 546

 وميثله : يون�ض حممد عبداهلل ح�صن البلو�صي 
املطلوب اإعلنه : 1- �صولتبوك�ض لتاجري بيوت العطلت �ض.ذ.م.م    - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)70290.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:3930/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�صر رقم 156
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره )187.755.10( درهم مبلغ مائة و�صبعة وثمانون الف و�صبعمائة 
وخم�صة وخم�صون وع�صرة فل�ض مع الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد الزام 

املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:مركز �صيف زون الطبي �ض.م.ح

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - املنطقة احلرة مبطار ال�صارقة - �صارع املنطقة احلرة - مبنى عيادة اف 2 - 42 - ايه 
- �صقة عيادة اف 2 - 42 - اي

املطلوب اإعلنهم :  1- فورت�صن تي بي ايه هيلثكري �ض.ذ.م.م 2- �صتارويل هيلث ماجنمنت منطقة حرة �ض.ذ.م.م 3- اإينت 
تي بي اأي �ض.ذ.م.م  -  �صفتهم : اخل�صم املدخل 

مو�صوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره )187.755.10( درهم مبلغ 
القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ  الفائدة  مائة و�صبعة وثمانون الف و�صبعمائة وخم�صة وخم�صون وع�صرة فل�ض مع 
قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم 
الربعاء  املوافق  2022/3/16  ال�صاعة 10.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�عالن بالن�شر 

 250 / 2020 / 284 بيع عقار مرهون
تفا�صيل الإعلن بالن�صر - اعلن قرار بالتنفيذ

اإىل املنفذ �صده/مرمي حم�صن احمد حممد بن طوق - جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/م�صرف الهلل )�صابقا( - بنك ابوظبي التجاري )حاليا(

و ميثله /حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي
نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ) نوع العقار : ) �صقة �صكنية ( رقم 
الأر���ض   )248  ( املنطقة  ) برج خليفة ( ا�صم املبنى  ) ذا �صيجنات�صر ( رقم العقار  ) 1502 ( 
رقم الطابق ) 15 (  امل�صاحة  ) 82.37 مرت مربع  ( ( كما نعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها 
)1،700،000( درهم خلل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعله واإل بيع 
املدنية  مع  الج���راءات  قانون  امل��ادة 295 من  لن�ض  وفقا  امل��زاي��دة  الرهن بطريق  العقار حمل 

مراعاة احت�صاب مدة التكليف بال�صداد بعد م�صي مدة ال�صبعة اأيام من علمكم باحلجز . 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  30/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1082/2021 عقاري جزئي واملعدل بال�صتئناف رقم 
1372/2021 ا�صتئناف عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )60.155( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة عقار
رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني مكتب   - بناية نقطة الع��م��ال  امل��ط��ار منطقة بور�صعيد -  ���ص��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

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

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعلنه : 1- ايرينا فومو�صكينا  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية  اأو خزينة املحكمة  )60.155( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70530

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1304/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

، ب�صداد املبلغ املنفذ به  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 559/2020 عقاري جزئي 
وقدره )632.010( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
عنوانه:دبي - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0504643947 - بريد 

 EXECUTION1@OMALC.AE:اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعلنه : 1- اجيت كانوال راج  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)632.010( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70530

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1276/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، 80/2020 عقاري جزئي  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
وقدره )191.849( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
رق��م 9 -  امل��ي��زان��ني مكتب   - بناية نقطة الع��م��ال  امل��ط��ار منطقة بور�صعيد -  ���ص��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
مكاين:3244594826 

املطلوب اإعلنه : 1- احمد �صامي �صليمان احمد مطلق العلي  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية  )192125( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70530

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�عالن حكم بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:300/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�صابعة رقم 134

واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )25623.71( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
املحاماة �صم ملف النزاع املدين رقم:3555/2021 . 

املدعي:�صركة جمموعة المارات للت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ض.م.ع
- بجانب مارك�ض  ات�صالت  �صارع حمدان بن حممد - مبنى مبنى   - املطار    - ابوظبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

�صبن�صر
املطلوب اإعلنه :  1- �صاجدا بي بي احمد دين  -  �صفته : مدعي عليه 

املذكورة اعله  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/3/2 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  :  نعلنكم  الإع��لن  مو�صوع 
ل�صالح/ املدعي بقررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ض املادة 54 من اللئحة التنظيمية لقانون 
الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�صوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )25.623.7( درهم 
وامل�صاريف ومئتني  بالر�صوم  والزمتها  ال�صداد  الدعوى وحتى متام  قيد  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70540

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�عالن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  �لطعن رقم:211/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الوىل - متييز رقم 546

املطعون فيه ووقف تنفيذه واحاله  الطعن �صكل ومو�صوعا ونق�ض احلكم  : قبول  الطعن  مو�صوع 
الر�صوم  �صده  املطعون  وال���زام  مغايرة  بهئية  جديد  من  لنظرها  ال�صتئناف  حمكمة  اىل  ال��دع��وى 

وامل�صاريف والتعاب. 
الطاعن:يو�صف حنا زهرة

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - فندق الفريمونت - مكتب رقم 1302 بجوار حمطة 
مرتو املركز التجاري - هاتف رقم 043586113 - فاك�ض:043586116 - موبايل:0503692560 - رقم 

مكاين:2719591105 - بريد الكرتوين:info@abla - وميثله:اأمل عمري ال�صبيعي
املطلوب اإعلنه :  1- �صركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م  -  مطعون �صده 

مو�صوع الإعلن :  نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعله ويتوجب عليكم احل�صور اىل 
حمكمة التمييز وذلك للرد �صحيفة الطعن املتقدمة �صدكم.

رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    

                  يف  �ال�شتئناف رقم:400/2022/305 ��شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الثالثة رقم 87

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2021/403 جتاري كلي ، والر�صوم 
وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:�صلمان عبيد حممد ماجد الطويله
عنوانه:امارة دبي - ديرة - منطقة الوحيدة - فيل رقم 63 - متحرك:0506588838

 وميثله:ابراهيم علي املو�صى احلمادي 
�صركة  العامة  للتجارة  عبدالرحمن  ام��ني   -2 احل��داد  �صا�صان  حممد   -1   : اإعلنهما  املطلوب 

ال�صخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م  -  �صفتهما : م�صتاأنف �صدهما
ال�صادر بالدعوى رق���م:403/2021 جتاري كلي.  القرار/احلكم  اأ�صتاأنف  :  قد  مو�صوع الإع��لن 
وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2022/3/28  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، 

وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�شتئناف    
70197 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:7770/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )10.000.000( درهم مع الفائدة 
12% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 31 دي�صمرب 2020 وحتى ال�صداد التام و�صمول القرار بالنفاذ 

املعجل بل كفالة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:فريج ديفيلومبنت ليمتد

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - دبي - �صارع مركز دبي املايل العاملي - مبنى املبنى رقم 3 - �صقة 
ال�صاد�ض 605

املطلوب اإعلنه :  1- م�صعب جا�صم حممد القا�صم   -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع الإعلن :قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/12/27 بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  ام��ارات��ي  دره��م  مليون  ع�صر  ام��ارات��ي  دره��م   )10.000.000( مبلغ 
ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ورف�صت النفاذ املعجل ولكم احلق يف التظلم 
امل��ادة 66 من اللئحة التنظيمية لقانون  ال��واردة يف  ا�صتئنافه بح�صب الح��وال وفق الحكام  او  من الأم��ر 

الجراءات املدنية.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    

                  يف  �ال�شتئناف رقم:275/2022/305 ��شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الوىل رقم 84

مو�صوع ال�صتئناف : من حيث ال�صكل قبول ال�صتئناف �صكل للتقرير به يف امليعاد ، ويف املو�صوع:ا�صليا:الغاء 
احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به والق�صاء جمددا برف�ض الدعوى لعدم الحقية والثبوت - واحتياطيا:اعادة 
الق�صية اىل اخلبري ال�صابق ندبه او ندب خبري اخر للطلع على كافة الوراق وامل�صتندات وك�صوف احل�صابات 
البنكية و�صول لت�صفية احل�صاب بني الطرفني ويف جميع الحوال الزام امل�صتاأنف �صده بالر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
امل�صتاأنف:فواز ح�صني يو�صف - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى الن�صر بلزا
 وميثله:احمد عبداهلل �صاحي عبداهلل ال بوعميم 

املطلوب اإعلنه :  1- جمال ح�صني يو�صف   -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعلن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2021/13 جتاري م�صارف كلي. وحددت 
لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/3/17  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى 

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�شتئناف    
70392 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  814/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 7677/2021 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )39336(  درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : احمد عبيد ال�صيخ جمعه املن�صوري

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - مبنى املن�صوري - �صقة 401 - مقابل ار�ض 
املكاتب يف الكرامه

املطلوب اإعلنه : 1- حممد اأحمد خالد بربر    - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)39336( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004341 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الروابي للمقاولت العامة والنقل  
جمهول حمل الإقامة : عنوانها اإمارة ال�صارقة منطقة اخلان �صارع اخلان بجوار ن�صتو 

اخلان الطابق الرابع ا�صفل البناية بيزا هت رقم 06/7421397  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/22 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الواحد( 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/9 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004753 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�صيويف للمقاولت الفنية  
جمهول حمل الإقامة : العنوان : ال�صارقة - العوير - خلف �صارع الزهراء - �صقة رقم 103 
0529341999 مكاين   : الهاتف  ال�صالح رقم  1  ملك �صعود عبدالعزيز حمد  طابق رقم 

رقم : 2984595374  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/3/10 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
 ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ  2022/2/24 م.
مدير �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0050252
اخطار عديل للوفاء

املخط�ر / حممد ا�صلم على ح�صن ، باك�صتاين اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم )784196572597969( ب�صفتي مالك يف الرخ�صة 
رقم  جتارية  رخ�صة  وحتمل   ، بال�صارقه  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادره  املفرو�صات((  لتجارة  ا�صلم  ))حممد  امل�صماه  التجارية 

)534714( العن�وان / ال�صارقة هاتف رقم / 0506775638
املخطر اإليه / �صاه ح�صني حممد اقبال، باك�صتاين اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم )784197070913955( بتفتها مالك يف الرخ�صة 
رقم  جتارية  رخ�صة  وحتمل  بال�صارقه،  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادره  والزجاج((  ولملنيوم  ملقاولت  حمل  ))تاج  امل�صماه  التجارية 

)561552( - العن�وان/ ال�صارقة /البطايح - هاتف رقم / 0508660874 - 065390259
درهم املو�صوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 65،000 

املخطر اإليه حرر عدد 2 �صيك للمخطر مببلغ 65،000 درهم مبوجب عقد اتفاق جتارية مربم بني الطرفني حيث قام املخطر اليه بت�صليم 
)65،000( قيمته  مببلغ  �صيك   2 عدد  ذمته  يف  ومتت  منها  املخطر عدد 5 �صيكات قام ب�صداد 3 

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�صداد املبلغ املرت�صد يف ذمته
حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيكات توجه املخطر ل�صرفه اإل اأنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد

�صيك رقم 34693 مببلغ 32،500 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/09/10 وامل�صحوب على بنك را�ض اخليمة الوطني
�صيك رقم 348691 مببلغ 32،500 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/09/10 وامل�صحوب على بنك را�ض اخليمة الوطني
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، 

لذلك، فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ املذكور اعله خلل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اإخطار منا بذلك،

�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

70533 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
يف  �لدعوى 2021/9810 جتاري جزئي   

�صد / املدعي عليه : اإ�صماعيل حممد علي مراد دادخدا مراد 
املقامة من / م�صرف الإمارات ال�صلمي - �ض.م.ع   

حتت  البتدائية  ال�صارقة  مبحكمة  �صدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جزئي  جتاري   2021/9810 رقم  الدعوى 
م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعله فاننا وعمل باحكام قانون الثبات ل�صنة 
اجتماع  ندعوكم حل�صور  املحاكم،  امام  اعمال اخلربة  بخ�صو�ض  م   1992
املوافق  ZOOM وذلك يوم اخلمي�ض  اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق 
2022/3/17 يف متام ال�صاعة 12.00 ظهرا ، ويرجى منكم اح�صار كافة 

امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم للجتماع. 
�خلبري �حل�شابي و�مل�شريف  
حممد �شعيد �ل�شريف 

�عــــالن بالن�شـــر

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيدة: مو�صي عبيد مبارك خ�دمي اجلابري - اجلن�صية: الإمارات العربية املتحدة، 
ترغب يف البيع والتنازل عن )5%( من كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد: ابراهيم عبداهلل 
عي�صى ابراهيم البلو�صي - اجلن�صية: الإمارات العربية املتحدة، وترغب يف البيع والتنازل عن )95%( من 
الرخ�صة  اأفغان�صتان، يف   : - اجلن�صية  : عزت خان منكل  ال�صيد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  كامل ح�صتها 
دائرة  من  ال�صادرة   )749835( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  لل�صياحة(  )ال�صا�صع  امل�صماه 

التنمية القت�صادية بال�صارقة،  تعديلت اخرى:
تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة(.  .1

)ال�صا�صع لل�صياحة)ذ،م،م((، اإىل  لل�صياحة(  )ال�صا�صع  من  التجاري  ال�صم  تغيري   .2
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 
هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
تنازل/ بيع

اعلن بالن�صر
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�صيد / �صعيد جمعه حممد التميمي، اجلن�صية : المارات يرغب يف 
البيع والتنازل عن ك�امل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ ت�صور اقب�ال من�ور ح�صني، 
ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  للحلقة(  الت�صميم  )�صالون  امل�صماه  بالرخ�صة  باك�صتان   : اجلن�صية 
مبوجب رخ�صة رقم )604062( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه، تعديلت 

اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. 
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�ض 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 70555
تنازل/ بيع

الكتبي، اجلن�صية : المارات  ال�صيد / مطر عو�ض علي عمري  باأن  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد / �صيخ حممد 
ال�صحية  الدوات  لتجارة  )املدام  امل�صماه  بالرخ�صة  بنغلدي�ض  اجلن�صية:  مياه،  دودو  بن 
والكهربائية( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )24351( ال�صادرة من دائرة 

التنمية القت�صادية بال�صارقه، 
تعديلت اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات.

وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
تنازل/ بيع

اعلن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/ عيد نا�صر حممد بن ياعد الكتبي، اجلن�صية : المارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ كالجان مياه علي ح�صني، 
اجلن�صية: بنغلدي�ض بالرخ�صة امل�صماه )�صالون دار البداع للرج�ال( تاأ�ص��صت ب�اأم�ارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )759409( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه، تعديلت 

اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات.
يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
�عالن حكم بالن�شر

38/2021/474 جتاري م�شارف جزئي  
مو�صوع الدعوى : بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )1.133.013.37( درهم مليون درهم ومائة وثلثة 

وثلثون الف وثلثة ع�صر درهم و�صبعه وثلثون فل�ض - ل�صالح البنك املدعي مع الزامه باداء فائدة قانونية 
بواقع 12% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام لكامل مبلغ املديونية مع الزام املدعي عليه 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن :  بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع  - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  
املطلوب اإعلنه : 1- فرزين يداله عابديني ابخواره - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

اأعله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2022/1/17 يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��لن  مو�صوع 
القانونية  والفائدة  درهم   )1.133.013.37( مبلغ  عليه  املدعي  بالزام  ���ض.م.ع  الوطني  اخليمة  راأ���ض  ل�صالح/بنك 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والزمته من الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )500( درهم اتعاب املحاماة 
،   حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70021 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

�عالن بالن�شر 
 971/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  الفون�صي �صاكو 
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/باب املدينة لتاجري ال�صيارات �ض.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)44578( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه    - املحكمة 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

�عالن بالن�شر 
 302/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صدهما/1-  �صركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- يو�صف حنا زهرة 
 جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دبي بل�صرت دراى مك�ض ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)68406.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة -  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392
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•• اأبوظبي-الفجر:

الراحة  ���ص��اط��ئ  دروب  ع��ل��ى  النبطي  ال�صعر  ت����لألأ 
من  ع�صرة  الرابعة  املبا�صرة  الأم�صية  يف  باأبوظبي، 
اإدارة  تنتجه جل��ن��ة  ال���ذي  امل��ل��ي��ون،  ���ص��اع��ر  ب��رن��ام��ج 
املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، 
األق النجوم عرب �صا�صات  اأ�صعة ال�صعر مع  وانت�صرت 

قناتي بينونة والإمارات وتطبيق الربنامج.
ح�����ص��ر الأم�������ص���ي���ة ع��ي�����ص��ى ���ص��ي��ف امل����زروع����ي نائب 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�ض 
وال��رتاث��ي��ة، وع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان امل���زروع���ي م��دي��ر اإدارة 
اللجنة  واأع�����ص��اء  باللجنة،  وامل�����ص��اري��ع  التخطيط 
ت��رك��ي املريخي  ل��ل��ربن��ام��ج الأ����ص���ت���اذ  ال���ص��ت�����ص��اري��ة 
الجتماعي  التوا�صل  ورواد  �صفوق،  ب��در  والأ�صتاذ 

ومتذوقي ال�صعر النبطي.
»�صاعر املليون” يوجه حتية اإجلل وتقدير اإىل “اأم 

الإمارات” مبنا�صبة يوم املراأة العاملي
اأم�صيته بتوجيه حتية  ا�صتهل برنامج �صاعر املليون 
اإجلل وتقدير اإىل �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�صة الحتاد الن�صائي العام رئي�صة املجل�ض الأعلى 
للأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
الن�صائي  العمل  رائ���دة   ،“ الإم����ارات  “ اأم  الأ���ص��ري��ة 
والداعمة  امللهمة  زال��ت  ول  كانت  والتي  الإم��ارات��ي 
لدور وجهود واإبداع املراأة يف الإمارات والعامل. كما 
للأخوات  والتحية  التهنئة  الربنامج  مقدمي  قدم 
والأمهات اللواتي �صاهمن يف بناء املجتمع بدءا من 

الأ�صرة وانتهاء ببناء وطن نفاخر به العامل.
ت�صويت امل�صاهدين يوؤهل “هادي مانع اليامي” من 

ال�صعودية ملرحلة ن�صف النهائي
وندى  العامري  “ح�صني  الربنامج  مقدمي  اأع��ل��ن 
نتائج  ع���ن  الأم�����ص��ي��ة،  ان��ط��لق��ة  م���ع  ال�صيباين”، 

ت�����ص��وي��ت امل�����ص��اه��دي��ن ع���رب ت��ط��ب��ي��ق وم���وق���ع �صاعر 
امل��ل��ي��ون، وال����ذي ا�صتمر مل���دة اأ���ص��ب��وع، ح��ي��ث ك���ان 4 
�صعراء يرتقبون الت�صويت لهم لين�صم واحد منهم 
اأ�صفرت  اإىل زملئه يف مرحلة ن�صف النهائي، وقد 
اليامي من  ال�صاعر )ه��ادي مانع  تاأهل  النتائج عن 
ال�صعراء  امل�صابقة  فيما غادر   ،)%  74 ب�  ال�صعودية 
)مبارك الرزحان من الكويت، عايد حوا�ض احلازمي 

وعبدالكرمي البدراين من ال�صعودية(.
جنوم الأم�صية .. تناف�ض وحتٍد وق�صائد مميزة

بني  وحت��ٍد  تناف�صا  ع�صرة  الرابعة  الأم�صية  �صهدت 
ال�صعودية،  م��ن  امل��ط��ريي  اجل�����ض  “اأحمد  ال�صعراء 
ال�صعودية،  م���ن  احل���رب���ي  ال�����ص��م��ني  ع��ب��دال��رح��م��ن 
عبدالهادي  ال�صعودية،  من  �صدحان  بن  عبدالعزيز 
اأب����ودي����ة ال��ق��ح��ط��اين م���ن ال�����ص��ع��ودي��ة، ع��ل��ي حامد 
ال��ع��ازم��ي م��ن ال��ك��وي��ت، فهد ال��ب��دري م��ن العراق”، 
مميزة  ق�صائد  الأول  ظهورهم  خلل  قدموا  حيث 
“�صلطان  م��ن  املكونة  التحكيم  جلنة  اأع�����ص��اء  اأم���ام 
غ�صان  ال��دك��ت��ور  ال�صعر،  اأك��ادمي��ي��ة  مدير  العميمي 
وجمهور ال�صعر يف  احل�صن، ال�صاعر حمد ال�صعيد”، 

م�صرح �صاطئ الراحة وامل�صاهدين عرب ال�صا�صات.
واأطل ال�صاعر اأحمد اجل�ض املطريي من ال�صعودية، 
اأحلمه،  رح��ل��ة  ل��ري���ص��م  وال�����ص��غ��ف  ال�صعر  ب��ني  م��ن 

مردداً ق�صيدته التي جاء يف مطلعها:
»�صحا بركان �صدري من توقاد اجلروح وثار    

بدا ي�صهر �صلوعي باخلفا وي�صّيل اق�صاها«.
من  احل��رب��ي  ال�صمني  عبدالرحمن  ال�صاعر   ون��ر 
على  وعيونه  التحدي  درب  يف  طموحه  ال�صعودية، 

بريق ال�صعر، من خلل ق�صيدته التي يقول فيها:
»طفا جمر ال�صهر و ا�صدل �صتاره خاطٍر مك�صور
و�صرى �صوًت ورى بيد ال�صلوع يلْج هوجا�صه«.

وكتب ال�صاعر عبدالعزيز بن �صدحان من ال�صعودية، 

خطواته باإ�صرار وتاأمل حتى و�صل ملحطة الأحلم، 
من خلل ق�صيدة حملت عنوان “متحف امل�صتقبل”، 

والتي قال فيها:
»قب�صة من اآثار احل�صارة تعك�ض املجد التليد

عروة و م�صتم�صك بها امل�صتقبل بكلتا يديه«.
اأما ال�صاعر عبدالهادي اأبودية القحطاين ال�صعودية، 
ومتنى  ح�صوره  املليون  �صاعر  بوابة  من  كتب  فقد 
يف  ج��اء  بق�صيدة  وق��دم  النهاية”،  “خلط  الو�صول 

مقدمتها:
»ي�صع نور احلياه وتطمئن الروح لأذن بلل

بالر�صى  ال�����ص��ك��ي��ن��ه  وت��غ�����ص��ل��ه  �����ص����دري،  و����ص���ط  يف 
والنعيم«.

الكويت،  من  العازمي  حامد  علي  ال�صاعر  و���ص��ارك 
تفا�صيلها  بني  حملت  التي  جناحه  رحلة  اجلمهور 
ال�صعر والإبداع واملثابرة، وقدم ق�صيدة تتحدث عن 

جاء فيها: “احلث على طلب العلم”، 
»على مفرق طريق التيه من �صّحى �صوؤال احلال

بدمعة من �صمرٍي حي للإدراك مر�صوله«.
وظهر ال�صاعر فهد البدري من العراق، على م�صرح 
اأن  متمنياً  وامل��ع��اين  ال�صعر  ب��ه��دوء  ال��راح��ة  �صاطئ 
عنوانها  بق�صيدة  واأط���ل  املناف�صة،  عا�صفة  ي�صبق 

“غيث” ويقول فيها:
»همي ربيب الغيث من ح�صن ال�صحابة طهور

واأ�صحت جراهيد الأماين من ورد وزهر«.
هلل”..  ح�صة  “ال�صاعرة  امل��ل��ي��ون  ���ص��اع��ر  جن��م��ة 

�صيفة الأم�صية
هلل”  ح�صة  “ال�صاعرة  املليون  �صاعر  جنم  حلت 
من  ع�صرة  الرابعة  الأم�صية  على  �صيفاً  “رميية”، 
الق�صائد  من  ع��دد  وقدمت  املليون،  �صاعر  برنامج 
املتنوعة التي تغنت فيها بالقيادة الر�صيدة للمملكة 

العربية ال�صعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة، 
وقد حظيت ق�صائدها بتفاعل جمهور م�صرح �صاطئ 
�صاركت  ق��د  ه��لل  ال�صاعرة ح�صة  وك��ان��ت  ال��راح��ة، 

باملو�صم الرابع وقد ح�صدت املركز الثالث.
جماراة �صعرية ل� 6 �صعراء �صمن اآلية تناف�ض مرحلة 
اآلية تناف�ض مرحلة ربع النهائي،  ربع النهائي�صمن 
بلجنة  ال�صعر  لأكادميية  بزيارة  الأم�صية  قام جنوم 
يف  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
املجاراة،  اأب��ي��ات  كتبوا  جولتهم  نهاية  ويف  اأبوظبي، 
حيث يختار كل �صاعر مغلف مغلق، ويف داخل املغلف 
كتاب �صعر يحمل ق�صيدة مت اختيارها من قبل جلنة 
التحكيم من الق�صائد التي ي�صمها الكتاب، وكانت 
اأبيات  �صاعر  ك��ل  يكتب  اأن  التناف�ض  ومعيار  املهمة 

املجاراة على الق�صيدة املختارة.
وجارى �صعراء الأم�صية ن�صو�ض ق�صائد ل� 6 �صعراء، 
بنت  اآمنة  وال�صاعرة  الكندي،  اأحمد  “ال�صاعر  وهم 
علي بن حمد املعل، ال�صاعر  اأحمد عبيد املن�صوري، 
ال�صاعر بدر بن عبداملح�صن، ال�صاعرة هيا بنت عياد 

ال�صاملي احلربي، ال�صاعر �صيف بن ثالث«.
هل �صيتناف�ض حامل بريق املو�صم ال�صابق على لقب 

�صاعر املليون للمو�صم العا�صر
املجال  انطلقته،  املليون، منذ  �صاعر  برنامج  يفتح 
لقبه  عن  للدفاع  ال�صابق  املو�صم  ب��ريق  حامل  اأم��ام 
العا�صر  املو�صم  ويف  عليه،  للحفاظ  عليه  والتناف�ض 
وفق  التناف�ض  التا�صع  املو�صم  ب��ريق  حلامل  ميكن 
قوانني و�صروط امل�صابقة، ويف حال رغبته بامل�صاركة 
الإع��لن عن م�صاركته خلل احللقة  يتوجب عليه 
ن�صف النهائية “مرحلة ال� 6 �صعراء” وهي احللقة 

قبل الأخرية من الربنامج.
ويدخل حامل بريق املو�صم ال�صابق يف اآلية املناف�صة 
ويف  املتناف�صني،  بقية  م��ن  املطلوبة  املعايري  ح�صب 

اأخ���رى يح�صل على بريق  م��رة  باللقب  ف���وزه  ح��ال 
اإىل مكافاأة املركز الأول، ويف حال  ال�صعر بالإ�صافة 
لأن��ه دخل  املناف�صة؛  اآخ��ر فيخرج من  ف��وزه مبركز 
للدفاع عن لقبه ولي�ض املناف�صة على مراكز اأخرى.

ويف حال عدم رغبة حامل البريق بامل�صاركة للتناف�ض 
للحفاظ على لقبه عليه الإعلن عن عدم رغبته يف 
احلايل،  املو�صم  ل�صعراء  الفر�صة  واإعطاء  املناف�صة 
ويكون ه��ذا الإع��لن من خ��لل فقرة خا�صة يلقي 

فيها ق�صيدة �صمن احللقة ن�صف النهائية.
قرار جلنة التحكيم يوؤهل ال�صاعرين “ علي العازمي 

و فهد البدري« 
“علي  ال�صاعرين  ت��اأه��ل  التحكيم  جلنة  ق���رار  اأه���ل 
ح��ام��د ال���ع���ازم���ي م���ن ال���ك���وي���ت، ف��ه��د ال���ب���دري من 
اأن ح�صل  اإىل مرحلة ن�صف النهائي، بعد  العراق” 
50، وتبقى  م��ن  درج���ة   46 واح���د منهما على  ك��ل 
انتظار ت�صويت اجلمهور على مدار  اأربع �صعراء يف 
اأ�صبوع عن طريق التطبيق اخلا�ض بربنامج �صاعر 
املليون اأو موقعه الإلكرتوين، ومنح الفر�صة ل�صاعر 
واحد منهم  للتاأهل اإىل املرحلة القادمة، وال�صعراء 
وعبدالرحمن  القحطاين  اأبودية  “عبدالهادي  هم 
ال�صمني احلربي واأحمد اجل�ض املطريي وعبدالعزيز 

بن �صدحان من ال�صعودية«.
اليوتيوب  على  امل��ل��ي��ون  �صاعر  ب��رن��ام��ج  ق��ن��اة  وتتيح 
 ،)youtube.com/Millionspoet(
من  اأو  ع�����ص��رة،  ال��راب��ع��ة  الأم�صية  تفا�صيل  متابعة 
خلل التطبيق الذكي واملوقع الإلكرتوين ومن�صات 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ل��ل��ربن��ام��ج، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
للحلقات  املبا�صر  والبث  ال�صابقة،  احللقات  متابعة 
والن�صف  ال��ت��ا���ص��ع��ة  ال�����ص��اع��ة  ث���لث���اء يف مت����ام  ك���ل 
الراحة  �صاطئ  م�صرح  من  الإم���ارات  بتوقيت  م�صاًء 

باأبوظبي.

ال�سعر النبطي يتالألأ على دروب »�ساطئ الراحة« يف الأم�سية 14 من �ساعر املليون

»�شاعر املليون« يوجه حتية اإجالل وتقدير اإىل »اأم االإمارات« مبنا�شبة يوم املراأة العاملي

يوؤهل »هادي مانع اليامي« من ال�سعودية ملرحلة ن�سف النهائي امل�ساهدين  ••ت�سويت 
الأم�سية .. تناف�ص وحتٍد وق�سائد مميزة ••جنوم 

هالل«.. �سيفة الأم�سية ح�سة  »ال�ساعرة  املليون  �ساعر  ••جنمة 
تناف�ص مرحلة ربع النهائي اآلية  �سمن  �سعراء   6 ل�  �سعرية  ••جماراة 

على لقب �ساعر املليون للمو�سم العا�سر ال�سابق  املو�سم  بريق  حامل  �سيتناف�ص  ••هل 
ال�ساعرين »علي العازمي و فهد البدري« يوؤهل  التحكيم  جلنة  ••قرار 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  نيويورك  بجامعة  الفنون  مركز  اأعلن   
عن اإطلق عر�ض قافية الذي تقدمه فرقة �صمة 
الراق�ض يف دبي، حيث ي�صتقبل �صيوفه  للم�صرح 
 20 والأح��د   19 ال�صبت  8 م�صاًء يومي  ال�صاعة 

مار�ض يف امل�صرح الأحمر.
وي�����ص��ك��ل ال���ع���ر����ض، ال�����ذي ي��ح��ظ��ى ب���دع���م مركز 
خ�صي�صاً  م�صمم  فني  لعر�ض  ام��ت��داداً  الفنون، 
لإك�صبو 2020 دبي، مع اإ�صافة املو�صيقى احلية 
وق�صائد ال�صعر العربي مع اأزياء جديدة وعنا�صر 
رق�ض مبتكرة. وي�صتمد قافية ملحمه من عمل 

وبيعت  عامني  قبل  امل��رك��ز  اأطلقه  ال��ذي  اأن�صاف 
جميع تذاكر عر�صه الأول، ويدعم �صعار احلا�صر 
ال��دورة من خلل  تعتمده هذه  ال��ذي  وامل�صتقبل 
املقيمني  الرق�صات  وم�صممي  الراق�صني  دع��م 
فن  تطوير  �صياق  يف  مواهبهم  وا�صتثمار  دب��ي  يف 

الرق�ض يف الإمارات.
والثقافة  ب��ال��رتاث  ال��وع��ي  قافية  ع��ر���ض  وي��ع��زز 
العربية بعد�صة فنية، م�صلطاً ال�صوء على ال�صعر 
املعا�صر،  والرق�ض  ال�صرقية  واملو�صيقى  العربي 
ال�صعر  واللحن جمالية  اجل�صد  اإيقاعات  وتعك�ض 
ال��ع��رب��ي ب�����ص��رد درام����ي م��ت��ب��ادل اخ��ت��ار املو�صيقى 
للجميع  الر�صالة  لإي�صال  عامليًة  لغًة  والرق�ض 

على اختلف ثقافاتهم. وُي�صّلط اجلمال احلقيقي 
ومو�صيقاه  وح��روف��ه  وقوافيه  باإيقاعاته  لل�صعر 
ي�صتخدم  الذي  الفني  الأداء  مفهوم  على  ال�صوء 
�صعرية.  ك�����ص��ف��ح��ة  ل��ل��م�����ص��رح  امل��رئ��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
الدلرادي  م�صطفى  املغنون  العر�ض  يف  وي�صارك 
واآك����ا زج����زاج ومل���ى م�����ص��ل��م، اإح����دى امل�����ص��ارك��ات يف 
التابعة  الفنانني  م��ه��ارات  لتطوير  من��و  م��ب��ادرة 

ملركز الفنون يف اجلامعة.
براغني،  ب��ي��ل  ق���ال  امل��و���ص��وع،  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقاً 
التنفيذي يف مركز الفنون بجامعة  املدير الفني 
للم�صرح  �صمة  فرقة  “تتميز  اأبوظبي:  نيويورك 
البارعني  الراق�صني  اأف�صل  من  بنخبٍة  الراق�ض 

يف الإم�����ارات، وال��ذي��ن اأظ��ه��روا خ���ربًة وا���ص��ع��ة يف 
اإك�صبو  تقدمي العرو�ض يف الفعاليات املهمة مثل 
وغريها  اخلم�صني  الحت���اد  وع��ي��د  دب��ي   2020
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��ال��ي��ة، ل��ي�����ص��ب��ح��وا اليوم 
الرق�صات  يتعاونون مع م�صممي  بارزين  �صركاء 
ال��ع��امل��ي��ني، مم��ا ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���ص��ة ل��ل���ص��ت��ف��ادة من 
مهارات  ل�صقل  ال��رق�����ض  يف  اخل��ا���ص��ة  تقنياتهم 
احت�صانهم  وي�����ص��رن��ا  الإم���ارات���ي���ني.  ال��راق�����ص��ني 
امل�����ص��اح��ة الأم��ث��ل للرق�ض يف  ال��ف��ن��ون،  يف م��رك��ز 
واأتاحت  الفنية.  روؤيتهم  اآف��اق  لتو�صيع  الإم��ارات، 
عاملية  امل��واه��ب  برعاية  ال�صتثمار  �صراكاتنا  لنا 
وم�صاعدتهم  اخلا�صة  م�صاحتنا  �صمن  امل�صتوى 

على تقدمي عرو�ض ناأمل اأن حتظى باإقبال عاملي 
ومتثيل الإمارات يف خمتلف اأنحاء العامل«.

واأ�ص�ض علء كرمييد �صركة �صمة للم�صرح الراق�ض 
حيث  دم�صق،  ال�صورية  العا�صمة  يف   2003 عام 
واملعهد  بدم�صق،  الأوب��را  دار  يف  عرو�صها  قدمت 
امل�صارح  م��ن  وال��ع��دي��د  امل�صرحية  للفنون  ال��ع��ايل 
عام  يف  ب��ريوت  اإىل  الفرقة  وانتقلت  املنطقة.  يف 
لأن�صطة  ال���رتوي���ج  ع��ل��ى  رك����زت  ح��ي��ث   ،2012
ال��رق�����ض ال��ع��رب��ي امل��ع��ا���ص��ر يف ل��ب��ن��ان. وجنحت 
الفرقة بح�صد لقب برنامج املواهب العربي اأراب 
جوت تالنت يف عام 2014، وانتقلت اإىل دبي يف 
2015، حيث افتتحت م�صاحتها الفنية اخلا�صة 

حتت ا�صم �صمة لفنون الأداء املعا�صرة يف ال�صركال 
فعاليات  ب��ع��ده��ا  وان��ط��ل��ق��ت   .2017 ع���ام  اآف��ن��ي��و 
الراق�ض  للم�صرح  �صمة  ب��ني  الناجحة  ال��ت��ع��اون 
وخ�صع  الإم����ارات،  يف  الثقافية  املوؤ�ص�صات  واأب���رز 
حول  تخ�ص�صية  رق�����ض  ل��ت��دري��ب��ات  ال��راق�����ص��ون 
ال�صتفادة من خمتلف  لل�صركة  اأت��اح  العامل، مما 
املنهجيات املعتمدة للتعبري الإبداعي اأثناء ابتكار 

خطها الفني الفريد.
من  ب��دع��ٍم  للفرقة  ال��ث��اين  العر�ض  قافية  وُت��ع��د 
عر�ض  اأول  اأن�����ص��اف،  عر�ض  بعد  ال��ف��ن��ون،  مركز 
راق�ض من ت�صميم علء كرمييد يف عام 2019 

بعد انقطاع دام اأكر من ع�صر �صنوات.

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي ي�ست�سيف فرقة �سمة للم�سرح الراق�ص

فرقة الرق�ش الرائدة يف دبي تقدم العر�ش االأول من عملها »قافية« الذي ي�شلط 
ال�شوء على ال�شعر العربي واملو�شيقى ال�شرقية وفن اخلط العربي والرق�ش املعا�شر 
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اأوؤمن باأن كل اإن�سان ينال ن�سيَبه يف احلياة

داليدا خليل: البطوالت 
امل�شرتكة ال تلغي اأحدًا

ن�صاطك  ت��ك��ث��ف��ني   •
جانب  اىل  التمثيلي 
حر�صك على الهتمام 
ب����ال���������ص����ق ال����غ����ن����ائ����ي يف 
الفني، وطرحِت  م�صوارك 
اأخ�����������ريا اأغ����ن����ي����ة ب���ع���ن���وان 
)م����ودي ع����ايل(، ف��ه��ل ترين 
تثبيت  م������ن  مت����ك����ن����ت  اأن����������ك 
وبالطريقة  غ��ن��ائ��ي��اً  اأق���دام���ك 

التي تريدينها؟
- ال��غ��ن��اء م��وه��ب��ة وه���واي���ة. ومبا 
النا�ض  اإىل  و���ص��ل��ت  اأغ��ن��ي��ات��ي  اأن 
وحظيْت  ال�������ص���ح���ي���ح  ب���ال�������ص���ك���ل 
وا���ص��ت��ح�����ص��ان��ه��م، فمن  ب��ث��ق��ت��ه��م 
الطبيعي اأن اأوا�صل الغناء كجزء 
التي  ال���ف���ن���ي���ة  م�������ص���ريت���ي  م����ن 
ع  تنوُّ وتعك�ض  �صاملة  اأري��ده��ا 

موهبتي.
اأن����ك  ت���ظ���ن���ني  • ه����ل 
الغناء  دخ��ل��ِت جم��ال 
ال������ت������وق������ي������ت  يف 
اخل����������اط����������ئ، يف 
ظ�������ل ازده������������ار 
التمثيل  ف����ّن 
ح�صاب  ع��ل��ى 
ال���������غ���������ن���������اء، 
ن��������ت��������ي��������ج��������ة 
ال������������ظ������������روف 
التي  ال����ق����اه����رة 
انت�صار  ف��ر���ص��ه��ا 
ك����������������ورون����������������ا يف 
وغياب  ال����ع����امل 
التي  الأغ��ن��ي��ات 

ترتك ب�صمة مبا فيها اأغنيات جنوم ال�صف 
الأول؟

- ل اأح����ب الإ�����ص����ادة ب��ن��ف�����ص��ي ب��ط��ري��ق��ة قد 
من  بالرغم  لكن  غ���روراً،  البع�ض  يف�ّصرها 
اأغنياتي  دخ���ل���ْت  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي،  ال��ف��ن  ازده�����ار 
ال�صباق اخلا�ض بالأغنيات العربية  بور�صة 

وحققْت املراتب الأوىل.
وه����ذا الأم����ر مت ر���ص��ده م��ن ق��ب��ل الإع����لم 
العربي. ويف الوقت ذاته، اأنا موجودة وفعالة 
يف جمال التمثيل وم�صتمرة فيه، ومل تطغ 
اأخ��رى، ما يعزز  موهبة عندي على ح�صاب 
واإ�صرار،  عزمية  بكل  الأم��ام  نحو  اندفاعي 

مت�صّلحًة مبحبة النا�ض دائماً.
• كيف تقّيمني جناح بع�ض اأعمال املن�صات 
واألق  وْه��ج  بنف�ض  تتميز  اأنها  جتدين  وه��ل 

الأعمال التلفزيونية؟
- اأوؤمن باأن كل اإن�صان ينال ن�صيَبه يف احلياة، 
�صواء اأطل فنياً عرب املن�صة اأو التلفزيون اأو 
للإن�صان،  ف��ر���ص��اً  تعطي  احل��ي��اة  الإذاع�����ة. 

والن�صيب هو احل�صان الرابح يف النهاية.
يف  وبطلة  اأول  �صف  جنمة  كنِت  لطاملا   •
الأعمال التي �صاركِت فيها، فهل اأنت را�صية 
على  تطغى  التي  امل�صرتكة  البطولت  ع��ن 
غالبية الأعمال التي ُتنتج يف هذه املرحلة، 
له ممثلوه  الدراما  النوع من  هذا  اأن  علماً 

الأ�صا�صيون وهم من جنوم ال�صف الأول؟
امل�صرتكة  العربية  الأع��م��ال  اأن  - ل �صك يف 
وا�صعة  �صعبية  لها  اأن  كما  وج��وده��ا،  اأثبتت 

وح�صوراً قوياً بني النا�ض، 
تلغي  ل  امل�����ص��ل�����ص��لت  ه����ذه  يف  وامل�������ص���ارك���ة 
البطولت اخلا�صة التي ل تزال رائجة هي 
راأيي،  ويف  م�صتمراً.  تقدماً  وحتقق  اأي�����ص��اً 
البطولت امل�صرتكة ل تلغي اأح��داً، بل على 

العك�ض هي لها اإ�صافة خا�صة على العمل.
التي  ت��وك(  )التيك  باأغنيات  راأي��ك  ما   •
مليني  لديهم  جنوماً  مغّنيها  من  �صنعت 

املتابعني؟
النا�ض،  من  للكثري  ن�صيباً  تعطي  احلياة   -
ولكن  اأن��ف�����ص��ه��م،  ع��ن  التعبري  حقهم  وم���ن 
اأن يتواجد الإن�صان يف املكان  من املهم جداً 

ال�صحيح.
الأوىل  البطولت  اعتماد  م��ع  اأن���ِت  ه��ل   •
التي ترتكز على اختيار املمثل لها انطلقاً 
م��ن ع���دد م��ت��اب��ع��ي��ه ع��ل��ى م��واق��ع التوا�صل 

الجتماعي؟
- لن اأحتدث وكاأنني بعيدة عن الواقع، لكن 
تاأثري املمثل على املُ�صاِهد يلعب دوراً كبرياً 
الطبيعي  ومن  ل،  املف�صّ للفنان  اختياره  يف 
يتاأّثر  ال����ذي  ال��ف��ن��ان  اجل��م��ه��ور  ي��خ��ت��ار  اأن 
ب��ه وال���ذي يو�صل ر���ص��ال��ة م��ن خ��لل عمله 

الفني.
املقبلة؟ للفرتة  حت�صرياتك  • ما 

اللبناين  امل�����ص��ل�����ص��ل  ت�����ص��وي��ر  يف  اأ����ص���ارك   -
امل�������ص���رتك )ب���ي���وت م���ن ورق(  ال�������ص���وري   -
والفنانة  اخل���ال  يو�صف  املمثل  ج��ان��ب  اإىل 

ال�صورية �صوزان جنم الدين،
�صورية  جن����وم  م���ن  ع����دد  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة   
ولبنان، وهو من اإخراج اأ�صامة �صهاب احلمد 

وكتابة اآية طيبة، 
وهي  )ه��ي��ا(،  ا�صمها  ف��ت��اة  دور  فيه  واأل��ع��ب 
ام��راأة طموحة وحاملة، لكن توجد خلفات 
تاأخذها  اأن  تريد  والدتها، فهي  بينها وبني 
نحو عامل املو�صة واجلمال والأزي��اء، بينما 
الإن�صاين  للعمل  وقتها  كل  والدتها  تكّر�ض 
بالأطفال  تهتم  خريية  جمعية  خ��لل  من 

الأيتام.

بداأت الفنانة رمي م�صطفى ت�صوير اأول م�صاهد م�صل�صلها اجلديد )دوبامني( املكون 
مب�صاهد  اخلام�ض،  التجمع  يف  بها  اخل��ا���ض  الديكور  يف  وذل��ك  حلقة،   15 م��ن 

هذا  يف  الت�صوير  ي�صتمر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  كيلنى  حممد  بالفنان  جتمعها 
الديكور ب�صعة اأيام وبعدها يتم النتقال اإىل ديكور اآخر.

عبدالعزيز  روؤوف  واإخ�����راج  ج���لل  حم��م��د  ت��األ��ي��ف  )دوب���ام���ني(  م�صل�صل 
اإىل جانب رمي م�صطفى كًل من حممد كيلنى،  وي�صارك يف بطولته 
ب�صنت  رخ��ا،  ا���ص��راء  قمر،  تيام م�صطفى  يون�ض،  م��روان  ال���زارو،  با�صل 
�صوقى، وعدد اآخر من الفنانني ال�صباب، ومقرر عر�صه خلل الفرتة 

املقبلة.
 suits( م�صل�صل  دوره��ا يف  ت�صور رمي م�صطفى  مت�صل  �صياق  وفى 
ال�صهري  الأمريكي  امل�صل�صل  من  العربية  الن�صخة  وهو  �صوت�ض(   –
SUITS، واملقرر عر�صه يف �صهر رم�صان املقبل، وي�صارك يف بطولته 
�صاهني،  ع��م��اد، حممد  ت��ارا  م��ب��ارك،  �صبا  داود،  اأح��م��د  يا�صني،  اآ���ص��ر 

حفظي  حممد  وح��وار  و�صيناريو  ج��لل،  اأ�صماء  دروي�ض،  م�صطفى 
ويا�صر عبداملجيد واإخراج مرمي اأحمدي.

�صوت�ض(،   -suits( م�صل�صل  اأح�����داث  يف  م�صطفى  رمي  جت�صد 
اآ�صر  دوره  يقدم  ال��ذي  ثابت  زي��ن  �صكرترية  كاميليا  �صخ�صية 

عندما  معه  وجلبها  لأ�صراره،  الأول  احلافظ  وهى  يا�صني، 
كان يعمل مع املدعي العام، 

راف���ريت���ي يف  )����ص���ارة  امل��م��ث��ل��ة  ق��دم��ت��ه��ا  ال�صخ�صية  وه����ذه 
الن�صخة الأمريكية من العمل

وانتهت رمي موؤخًرا من ت�صوير م�صل�صل )الثمانية( املكون 
الرقمية،  املن�صات  اإح���دى  على  للعر�ض  حلقات   8 م��ن 

يف  جت��ارب��ه  اأوىل  ال�صيخ  اآل  ت��رك��ي  امل�صت�صار  ب��ه  ويخو�ض 
الن�صائية  البطولة  دور  تقدم رمي  الدرامى، حيث  التاأليف 

اآ�صر يا�صني، خالد ال�صاوى، ومب�صاركة  اأمام  اأمام  يف العمل 
حممد علء جاميكا، 

حممود البزاوي، لرا اإ�صكندر، منذر رياحنة، وظهور خا�ض 
للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من �صيوف ال�صرف، ومن 

اإخراج اأحمد مدحت.

اأغنية  وطرحها  باملن�سات  اخلا�سة  الأعمال  من  جمموعة  يف  م�ساركتها  بعد 
وقتها  كل  خليل  داليدا  اللبنانية  الفنانة  تكر�ص  ع��ايل(،  )م��ودي  بعنوان 

لت�سوير م�سل�سل )بيوت من ورق(، وهو عمل لبناين �سوري م�سرتك من اإنتاج زياد �سويري واإخراج اأ�سامة احلمد وكتابة اآية 
طيبة ويجمع جمموعة من النجوم ال�سوريني واللبنانيني، بينهم يو�سف اخلال و�سوزان جنم الدين وطوين عي�سى ويزن 

ال�سيد وجيني ا�سرب، ويتوقع عر�سه خارج ال�سباق الرم�ساين 2022.
الغناء  بني  جتمع  كفنانة  الفنية  ال�ساحة  على  وموقعها  الفني  جديدها  عن  خليل  داليدا  تتحدث  احلوار،  هذا  يف 

والتمثيل.

)ملف  مب�صل�صل   2022 رم�صان  مو�صم  يف  اأحمد  بن  عائ�صة  التون�صية  الفنانة  تناف�ض 
�صري(، والذي تدور اأحداثه يف اإطار من الإثارة والت�صويق، ليناق�ض العديد من الق�صايا 

احلياتية مليئة بالغمو�ض والأ�صرار.
النجوم هاين �صلمة، ماجد  امل�صل�صل  اأحمد يف بطولة  وي�صارك النجمة عائ�صة بن 
امل�صري، ن�صال ال�صافعي، اأحمد �صعيد عبدالغني، وهو تاأليف حممود حجاج، 

ومن اإخراج ح�صني البل�صي.
)لون  م�صل�صلها  اإط�����لق  اأح���م���د  ب���ن  ع��ائ�����ص��ة  وت��ن��ت��ظ��ر 
النبوي  بالفنان خالد  والذي يجمعها  البحر( 
املو�صم  ان��ت��ه��اء  عقب  املن�صات  اإح���دى  على 
)وعد  م�صل�صل  بجانب  ذلك  الرم�صاين، 
يو�صف  ع��م��رو  ال��ف��ن��ان  م��ع  ال�صيطان( 

واملقرر اإطلقه قريًبا.
وح��ق��ق��ت ع��ائ�����ص��ة ب��ن اأح��م��د جناًحا 
املا�صي  رم�����ص��ان  م��و���ص��م  ك��ب��رًيا يف 
مب�����ص��ل�����ص��ل )ل��ع��ب��ة ن���ي���وت���ن(، حيث 
التي  اأم���ي���ن���ة  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ق���دم���ت 
تبحث عن حريتها، لرتى احلياة 
م���ن م��ن��ظ��ور خم��ت��ل��ف ب��ع��د ف���وات 
جناًحا  امل�صل�صل  حقق  وق��د  الأوان، 
التوا�صل  م��ن�����ص��ات  ع��ل��ى  وا���ص��ًع��ا 
الج����ت����م����اع����ي وق�������ت ع���ر����ص���ه، 
وت�صدر الرتيند اأكر من مرة.

عائ�شة بن اأحمد 
تناف�ش بـ)ملف 

�شري( يف رم�شان 
2022

رمي م�شطفى تبداأ ت�شوير 
م�شل�شلها )دوبامني( 
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عالمة يف البول حتذرك ب�شرورة 
التوقف عن تناول البارا�شيتامول!

اأنواع  جلميع  ي�صتخدم  �صائع  م�صكن  ب��اأن��ه  "بارا�صيتامول"  عقار  ُي��ع��رف 
من  قائمة  على  البارا�صيتامول  يحتوي  دواء،  اأي  ومثل  والآلم.  الأوج��اع 

الآثار اجلانبية املحتملة.
ويتوفر البارا�صيتامول ب�صهولة يف معظم املتاجر وال�صيدليات. وياأتي على 
اأن  وميكن  للذوبان.  قابل  قر�ض  اأو  �صراب  اأو  كب�صولت  اأو  اأق��را���ض  �صكل 
يكون م�صكن الأمل اأي�صا مكونا يف جمموعة من اأدوية الربد والإنفلونزا. 

اإذا  جانبية  اآث��ارا  ي�صبب  "نادرا" ما  البارا�صيتامول  ب��اأن   NHS واأف���ادت 
 500 قر�صني  اأو  قر�ض  وه��ي  بها  املو�صى  ال�صحيحة  باجلرعة  التزمت 

ملليغرام يتم تناولها حتى اأربع مرات خلل 24 �صاعة.
ومع ذلك، مثل اأي دواء، فاإن البارا�صيتامول له اأي�صا اآثار جانبية حمتملة 
تتطلب  التي  اجلانبية،  الآث���ار  واأح��د  الأ�صخا�ض.  بع�ض  منها  يعاين  قد 
ذكر  كما  ال��داك��ن،  البول  هو  ا�صتخدامه،  عن  والتوقف  الطبية  امل�صاعدة 

.Drugs.com موقع
ويرتبط البول الداكن باآثار جانبية اأخرى للدواء - الريقان، حيث يتحول 

بيا�ض عينيك اإىل اللون الأ�صفر.
وتو�صح البوابة ال�صحية Patient.Info اأن الريقان ميكن اأن يحدث 

ب�صبب ت�صمم البارا�صيتامول.
وميكن اأن يت�صبب ذلك يف ف�صل الكبد احلاد، والذي قد يحّول لون اجللد 

والعينني اإىل اللون الأ�صفر.
وينتج الريقان عن ارتفاع م�صتويات الدم يف ال�صباغ ال�صفراوي الذي ي�صمى 
البيلريوبني يف اجل�صم. وميكن لهذه ال�صفراء اأن جتعل بولك داكنا. واإذا 
على  احل�صول  اإىل  بحاجة  فاأنت  بالريقان،  مرتبطة  اأعرا�ض  اأي  واجهت 

.NHS حتذر  كما  عاجلة"،  طبية  "م�صاعدة 
ال�صائعة  الآث����ار اجلانبية  م��ن  لي�صت  ال��ريق��ان  ع��لم��ات  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع 

للبارا�صيتامول.
ن�صرة  راج��ع  املحتملة،  اجلانبية  الآث��ار  من  كاملة  قائمة  على  وللطلع 

معلومات املري�ض املرفقة مع دوائك.
ومن الآثار اجلانبية "اخلطرية" الأخرى التي ميكن اأن حتدث يف بع�ض 

احلالت، رد الفعل التح�ص�صي للدواء.
وت�صمل علمات التحذير التي يجب اكت�صافها ما يلي:

تق�صر  اأو  وب��ث��ورا  وت��ورم��ا  واح���م���رارا  ح��ك��ة  ي�صمل  ق��د  ج��ل��دي  ط��ف��ح   •
اجللد.

• ال�صفري.
احللق. اأو  ال�صدر  يف  • �صيق 

التحدث. اأو  التنف�ض  يف  • �صعوبة 
احللق. اأو  الل�صان  اأو  ال�صفتني  اأو  الوجه  اأو  الفم  يف  • تورم 

الهريوغليفية؟ الكتابة  هي  • ما 
- هي الكتابة التي كان ي�صتعملها امل�صريون القدماء

الذباب؟ اأعني  عدد  يبلغ  • كم 
- خم�صة اأعني

ال�سم؟ بهذا  امليت  البحر  �سمي  • ملاذا 
- لأن مياهه �صديدة امللوحة مما ل ي�صمح باحلياة بها

ال�سم�ص؟ ك�سوف  يحدث  • كيف 
- يحدث عندما يقع القمر بني الأر�ض وال�صم�ض

تطري. التي  الوحيدة  الثدييات  هي  • اخلفافي�ض 
�صنوات.  3 ملدة  ينام  اأن  ي�صتطيع  • احللزون 

األوان. عمى  لديها  • التما�صيح 
ج�صمها. طول  �صعف  هو  احلرباء  • ل�صان 

اأقدامها. يف  م�صامات  خلل  من  العرق  تفرز  • الكلب 
املاء. حتت  يولد  النهر  فر�ض  • حيوان 

للأعلى. متجه  وهو  ينمو  • املوز 
الوراء. اإىل  ال�صباحة  ميكنها  ل  • احليتان 

�صنام. دون  تولد  • الإبل 
ج�صده. على  �صوكة   30،000 حوايل  كمتو�صط  لديه  ال�صيهم  اأو  الني�ض  • حيوان 
ال�صاعة. يف  ميل   70 اأي  ال�صاعة،  يف  كيلومرت   114 هي  الق�صوى  الفهد  • �صرعة 

واقفة. تنام  • اخليول 
ماء. عن  عبارة  هي  البحر  قنديل  تركيبة  من   95% •
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الرمان 

اإنه  حيث  يومياً؛  رم��ان  ثمرة  بتناول  الأملانية  )فرويندين(  جملة  اأو�صت 
يعمل على تقوية جهاز املناعة، كما اأنه �صديق للقلب.

مب�صادات  غني  ال��رم��ان  اأن  واجل��م��ال  بال�صحة  املعنية  املجلة  واأو���ص��ح��ت 
والبكترييا  اجلراثيم  مواجهة  على  املناعة  جهاز  ت�صاعد  التي  الأك�����ص��دة، 

ب�صورة اأف�صل.
حيث  اللتهابات؛  مكافحة  يف  ت�صاعد  الأك�صدة  م�صادات  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
الرمان تعمل على تثبيط  املوجودة يف  الفعالة  املواد  اأن  الدرا�صات  اأظهرت 
العمليات اللتهابية لدى مر�صى التهاب املفا�صل، وبالتايل تخفيف املتاعب 

اإىل حد كبري.
م�صتوى  خف�ض  على  ال��رم��ان  يعمل  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة  املجلة:  وتابعت 
الكولي�صرتول وتنظيف الأوعية الدموية وخف�ض �صغط الدم املرتفع، مما 

يحد من خطر الإ�صابة بالأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية.

اأغرا�صهم مقابل مبلغ  الأ�صواق احدهما طيب ير�صى مبا ق�صم اهلل له فيحمل للنا�ض  تقابل رجلن يف احد 
ب�صيط او يقوم باأداء بع�ض الأعمال يف املحال باأجر، اأما الآخر فهو خبيث يتل�ص�ض على النا�ض رمبا ي�صتطيع ان 

ي�صرق �صيئا او يحاول ان يعمل يف املحال الكبرية املزدحمة لي�صتطيع اأي�صا ان ي�صرق ما تطاله يداه.
بهمة  يعمل  الطيب  واخذ  لتنظيف خمازنه  الدكان  ا�صتاأجرهما �صاحب  واحد فقد  دكان  الرجلن يف  تقابل   
ون�صاط اما اخلبيث فكان ينظر اإىل باب الدكان وكلما راأى �صاحب الدكان قادما ا�صرع مب�صاعدة الطيب حتى 
يظن �صاحب الدكان انهما يعملن معا بن�صاط! لكن �صاحب الدكان هو اي�صا ذكي فلم تدخل عليه حيل الرجل 
الرجل اخلبيث  اخذ  الطيب واخلبيث..  يراقب  اخذ  الدكان  كوة يف حائط  لدكانه ومن  لذلك ذهب  اخلبيت 
يتجول يف املخازن وكلما راأى �صيئا غاليا اخذه وو�صعه يف جيبه او �صدره، وكلما راأى �صيئا يوؤكل تناول منه حتى 
امتلأت معدته ،بل لقد جل�ض لأخذ ق�صط من النوم.  اما الطيب فقد كان يعرف ان اهلل هو الذي يراه فعمل 
بهمة ون�صاط وامانة حتى انتهى من التنظيف والرتتيب والتحميل يف الوقت الذي �صبع فيه اخلبيث نوما.. 

فلما ا�صتيقظ �صاأل ان كان �صاحب الدكان جاء. فقال الطيب: مل يح�صر ومل يرك نائما.
هنا دخل �صاحب الدكان فما كان من اخلبيث غري التظاهر بانهاء اخر عمل يف يده ثم جل�ض على الر�ض وقال: 

كفى تعبنا اليوم كثريا وجعنا اي�صا .. ف�صحك �صاحب الدكان وقال: نعم �صاأح�صر الطعام حال.
و�صفق بيده فدخل رجلن عملقان هما ولداه وقال لهما: هذا يريد ان ياأكل ويرتاح.. وا�صار على الطيب.

 وذاك يريد ان ياأكل ويرتاح وينظف نف�صه.. وا�صار على اخلبيث. فاأخذا الرجل الطيب اإىل الدكان وقدما له 
الطعام ال�صهي وفرا�صا للراحة ومبلغا حمرتما نظري تعبه.

 ثم دخل وام�صكا باخلبيث وقلباه راأ�صا على عقب فاأوقعا كل ما يف جيبه و�صدره ثم نف�صاه جيدا من كل ما 
�صرقه. وبعد ذلك لقناه در�صا قويا واعطياه �صربا مربحا كاد ان ي�صيبه بعاهات خمتلفة .. ومن ثم األقياه خارج 
الطريق ووقف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�ض واأفاق وحذر من التعامل معه مما دفع الرجل اخلبيث اإىل ان 
يجري م�صرعا خارج ال�صوق قبل ان يتكاتل عليه الخرون.. اما الطيب فقد طلبه �صاحب الدكان عامل لديه 

باأجر جيد جزاء امانته وطيبته .

اأمرا�ض  لبحوث   Lapino-2 مركز  اأخ�صائي  اإبراهيموف،  اإلهان  الدكتور  ك�صف 
اأربع قواعد ب�صيطة  ال�صرطان، كيفية تخفي�ض خطر ظهور الأورام اخلبيثة باتباع 

فقط.
الرو�صية  نوفو�صتي  لوكالة  حديث  يف  الأخ�صائي  وين�صح 
اأربع  اإت��ب��اع  ال�صروري  من  اأن��ه  اإىل  للأنباء 

قواعد ب�صيطة وهي:
ال��ت��خ��ل��ي عن  ب��ال�����ص��رورة  ي��ج��ب  اأول- 
التدخني،  مت���ام���ا-  ال�����ص��ي��ئ��ة  ال����ع����ادات 
امل�صروبات الكحولية، الإفراط يف الأكل.

ثانيا- مراقبة احلالة ال�صحية دائما.
ثالثا- عدم اإهمال الن�صاط البدين.

ورابعا- من ال�صروري اإجراء الفحو�ض الطبية ال�صنوية.
وي�صيف، بف�صل الفحو�ض الطبية ال�صنوية املنتظمة، زادت حالت الت�صخي�ض املبكر 
وال�صفاء  للعلج  اأكرب  ما يعطي فر�صة  م��رات،  بال�صرطان مبقدار ثماين  للإ�صابة 

التام من املر�ض اخلبيث.
حديث  يف  �صابق  وق��ت  يف  تطرق  قد  ك��ان  ميا�صنيكوف  األك�صندر  الدكتور  اأن  ويذكر 
تلفزيوين، اإىل مو�صوع الفح�ض الطبي ال�صنوي، وخا�صة لكبار ال�صن، الذي ي�صاعد 
للعلج.  قابل  يجعله  ما  مبكرة،  مرحلة  يف  بال�صرطان  الإ�صابة  اكت�صاف  يف  كثريا 
اأو مرحلة  فعلى �صبيل املثال عند اكت�صاف �صرطان الأمعاء على �صكل زوائد حلمية 

مبكرة اأو �صرطان الثدي فاإن علجهما ممكن متاما.
واأكد على �صرورة اإجراء ت�صوير �صعاعي للثدي كل عامني وتنظري القولون للرجال 

والن�صاء الذين جتاوزت اأعمارهم اخلم�صني كل خم�ض �صنوات.

اأربع ن�شائح للوقاية من مر�ش ال�شرطان

فرقة توؤدي عر�سا خالل احتفال مبنا�سبة يوم املراأة العاملي يف قبة الو�سل يف اك�سبو 2020 دبي )ا ف ب( 


