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ما تفعله واأنت جال�س ي�ؤثر على احتمال اخلرف
وجدت درا�سة جديدة لل�سلوك اخلامل اأن الأن�سطة العقلية ال�سلبية 
بينما  باخلرف،  الإ�سابة  احتمال  تزيد من  التلفزيون  م�ساهدة  مثل 

يقلل منها ا�ستخدام الكمبيوتر مثاًل اأثناء اجللو�س.
���س��اوث كاليفورنيا بني  اأج��ري��ت يف ج��ام��ع��ة  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  ورب��ط��ت 
اجللو�س ال�سلبي وبني زيادة خماطر تطور اخلرف يف مرحلة لحقة 
الذهني  الن�ساط  حالة  يف  اإيجابياً  ت��اأث��راً  وج��دت  بينما  الُعمر،  من 

الإيجابي، مثل القراءة وا�ستخدام الكومبيوتر.
اأثناء  الإن�سان  يفعله  ال��ذي  ال�سلوك  اأن  فر�سية  الدرا�سة  واقرتحت 
الن�ساط  لنق�س  ال�سلبية  التاأثرات  بع�س  يعّو�س  اأن  ميكن  جلو�سه 

البدين، فيما يتعّلق بعوامل تطّور اخلرف.
ووفقاً ملوقع "ميديكال نيوز توداي"، اعتمدت الدرا�سة على ال�سجالت 
اأي  ل��دى  اخل��رف  ت�سخي�س  يتم  مل  �سخ�ساً   146651 ل�  ال�سحية 
عاماً،   11 ملدة  ال�سجالت  متابعة  ومتت  الدرا�سة،  بداية  وقت  منهم 

ووقتها اأ�سيب 3507 منهم باخلرف.
الن�ساط  اأن  الدرا�سة  على  امل�سرف  راي�سالن  ديفيد  الدكتور  ولح��ظ 
امل��وؤث��ر ع��ل��ى ع��وام��ل الإ�سابة  ال��ن�����س��اط  ال��ب��دين لي�س وح���ده ع��ام��ل 

باخلرف، واإمنا ما يفعله الإن�سان خالل فرتات �سلوكه امل�ستقر.
خمتلف  ب�سكل  اجللوكوز  ي�ستخدم  "الدماغ  اأن  اإىل  النتائج  واأ���س��ارت 
ع��ن��دم��ا ن��ك��ون ن�سطني ع��ق��ل��ي��اً م��ن خ���الل: ال���ق���راءة، اأو ح��ل ل��غ��ز اأو 
ال�سلبي. وهناك  التلفزيون  اإىل ذلك، مقارنة مب�ساهدة  م�سكلة، وما 
عوامل اأخرى ذات �سلة كا�ستخدام الكمبيوتر، والذي ي�سمل اأن�سطة 
اجتماعية توؤثر على ال�سحة املعرفية والعقلية". وقالت الدرا�سة اإنه 
التي ي�ستهلكها اجل�سم  على الرغم من م�ستويات الطاقة املنخف�سة 

اأثناء اجللو�س اإل اأن ما تفعله اأدمغتنا يختلف ب�سكل كبر.

ن�شائح فرن�شية لتجنب الب�شرة اجلافة وال�شاحبة
حتدثت طبيبة فرن�سية ل�سحيفة اإك�سربي�س الربيطانية عن العتناء 

بب�سرتها لتقليل التجاعيد قبل ف�سلي اخلريف وال�ستاء.
الدكتورة مارين فين�سنت طبيبة �سيدلة فرن�سية يف لندن، وي�ستهر 

الفرن�سيون ب�سراء كل �سيء لب�سرتهم من ال�سيدليات. 
وقالت الطبيبة "ب�سرف النظر عن عامل احلماية من ال�سم�س الذي 
ل يقل اأهمية عن �سرب املاء يف الأي��ام احل��ارة، يعاين اجللد يف اأ�سهر 
ال�سيف وبعدها. الطق�س احلار والتعرق والتكييف وال�سم�س والرياح 

لي�ست لطيفة مع الب�سرة".
وبالن�سبة للعناية بلج�سم، قالت الطبيبة: "رمبا ل يكون التق�سر هو 
ولكن  �سيفا،  باجللد  العناية  يف  التفكر  عند  ببالك  يخطر  ما  اأول 
مع تراكم واقي ال�سم�س والعرق والبكتريا، يجب التق�سر مرتني يف 

الأ�سبوع مبق�سر لطيف ومرطب".
اإزالة  على  القدرة  اإىل  بالإ�سافة  يحتوي،  مق�سراً  "اختاري  واأ�سافت 
�ست�ساعد هذه اخلطوة  زيت للرتطيب ولطيف.  امليتة، على  اخلاليا 

الب�سيطة اأي�ساً يف احلفاظ على لون الب�سرة و�سيدوم اأطول".
كمية  تفقد  لل�سم�س،  الب�سرة  تعر�س  "عند  فن�سنت  الدكتورة  وقالت 
ب�سرة جافة وباهتة، لذلك  اإىل  ي��وؤدي  ينبغي، ما  اأك��ر مما  امل��اء  من 
من املهم حقاً ا�ستخدام غ�سول يومي لتجديد الرطوبة وامل�ساعدة يف 

اإ�سالح اجللد ومنع تق�سره".

ج�رب ذكي لتتبع ن�م الطفل و�شربات قلبه
 S340 Smart الذكي  الأطفال اجل��ورب  "اأنكر" ملنتجات  اأطلقت 
330 دولراً مع  Sock، لتتبع �سحة الطفل. ويبلغ �سعر اجلورب 

كامرا بدقة 2k و�ساحن، وتطبيق، دون ر�سوم ا�سرتاك �سهرية. 
ويعمل اجلورب على تتبع بيانات نوم الطفل مبا فيها معدل �سربات 
القلب وح��ال��ة ال��ن��وم واحل��رك��ات.  اجل���ورب ال��ذك��ي م�سنوع م��ن مادة 
الطفل،  ب�سرة  على  ولطيفة  للغ�سل  وقابلة  ومرنة  لالأو�ساخ  مقاومة 
ب��ج��ه��از مراقبة  ال��ذك��ي م���زود  اأح��ج��ام خمتلفة. واجل����ورب  وب��ث��الث��ة 
و110  درجة   330 الدقة، مع عد�سة  عالية  بف�سل كامرا  الطفل 
درجة اإمالة. و�سا�سة للروؤية ليلية وخا�سية تكبر 4xويعمل اجلهاز 
بقاعدة ت�ستخدم تقنية بلوتوث طويلة املدى. واإذا كان الطفلك على 
الفح�س،  اإىل  واإذا كان يف حاجة  بالأخ�سر  القاعدة  ي��رام، ت�سيء  ما 
يتمتع  الكامل  ال�سحن  وعند  مميزاً.  �سوتاً  وت�سدر  بالأحمر  تتوهج 

اجلهاز ببطارية تعمل 24 �ساعة.
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ملاذا ي�شارك النا�س املن�ش�رات 
على و�شائل الت�ا�شل؟

حلل باحثان من جامعة بن�سلفانيا �سلوك اأكر من 3 اآلف �سخ�س ملعرفة 
اجلوانب النف�سية يف م�ساركة "معلومات" على الإنرتنت.

وكانت الإجابة وا�سحة، ي�ساركون املعلومات التي ي�سعرون اأنها ذات مغزى 
لهم اأو ملن يعرفونهم.

واأظهرت نتائج البحث اأن النا�س يهتمون اأكر باملعلومات التي يرون اأنها 
مرتبطة باأنف�سهم، لأن م�ساركة املعلومات تعمل على تن�سيط مراكز املكافاأة 
الع�سبية يف الدماغ، وعندما نتوا�سل مع اآخرين ناأخذ يف اعتبارنا ما يفكر 

فيه الغر اأو يريد �سماعه، وهي ميزة ت�سّمى "املالءمة الجتماعية".
النتائج  وُن�سرت  فالك،  واإميلي  كوزمي  دانييل  الباحثان  الدرا�سة  واأج��رى 
امل�ساركني  تعر�س  التجربة  وت�سمنت  اإك�سربي�س"،  "ميديكال  موقع  على 
ملن�سورات عن ال�سحة، وتغر املناخ، والت�سويت يف النتخابات، وُطلب منهم 

ت�سنيف احتمال م�ساركة كل ر�سالة ومدى مالءمة كل منها.
عرب  ال��ر���س��ال��ة،  و�سيط  اأو  امل��و���س��وع  ع��ن  النظر  بغ�س  اأن���ه  البحث  ووج���د 
امل�ساركون عن �سبب ارتباط الر�سالة بهم اأو بالذين يعرفونهم، وكانوا اأكر 

عر�سة مل�ساركتها من جمرد التفكر يف املو�سوع.
لفهم  املغناطي�سي  بالرنني  ال��دم��اغ  ت�سوير  اأج��ه��زة  الباحثان  وا�ستخدم 
ت�سكيل مناطق معينة من املخ ت�سورات عن الذات والأهمية الجتماعية. 
وياأمل الفريق اأن ت�سمح نتائج الدرا�سة للذين يرغبون يف تغير اجتماعي، 

الأدوات الفّعالة الالزمة لذلك.

ال�ش�رت اجلينز.. جنم 
م��شة �شيف 2022

املو�سة  اجل��ي��ن��ز جن���م  ال�������س���ورت  مي��ث��ل 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ه����ذا ال�����س��ي��ف ل��ي��م��ن��ح امل����راأة 

اإطاللة اأنيقة مفعمة بالأنوثة.
املعنية   "Elle" جم���ل���ة   واأو�����س����ح����ت 
اجلينز  ال�����س��ورت  اأن  واجل��م��ال  باملو�سة 
بق�سة  وي��اأت��ي  داك��ن،  اأزرق  بلون  يكت�سي 

وا�سعة وطويلة بع�س ال�سيء.
وت���ت���األ���ق ب��ع�����س امل�����ودي�����الت ب���ط���ّي���ة، يف 
اأخ�����رى بطبعة  ح���ني ت��ت��األ��ق م���ودي���الت 

مونوجرام.
اإمكانيات  بتنوع  اجلينز  ال�سورت  وميتاز 
تانك  مع  تن�سيقه  ميكن  حيث  تن�سيقه؛ 
كا�سف  ت���وب  اأو  م�����س��ط��ح  و���س��ن��دل  ت���وب 
اأكر  ريا�سي. ولإطاللة  للبطن وحذاء 
ال�سورت مع قمي�س  اأناقة ميكن تن�سيق 

جينز بنف�س اللون.
ك��م��ا مي��ك��ن ارت�����داء ال�����س��ورت اجل��ي��ن��ز يف 
اأواخ������ر ال�����س��ي��ف وب���داي���ة اخل���ري���ف مع 

بلوفر خفيف.

يجب  باخلطر  تنذر  عالمات   6
اأال تتجاهلها اأبداً على اأظافرك �ص 23

تناوله مع بذوره
على  العنب  اح�����تواء  "بف�س�������ل  اأن��ه  اأ�ساف�������ت  ك������ذلك 
الكولي�سرتول  م�ستوى  يخف�س  البوليفينول،  م����ادة 
وي��ق��ل خ��ط��ر ت���راك���م ل��وي��ح��ات ال��ك��ول��ي�����س��رتول. لذلك 
ت�سلب  من  للوقاية  جيدة  و�سيلة  العنب  اعتبار  ميكن 

ال�سرايني".
واأردفت ديانوفا اأنه يف بع�س الأحيان ميكن تناول العنب 
مع بذوره، حيث بعد م�سغها جيداً يح�سل اجل�سم على 
من  اأن  على  ���س��ددت  لكنها  اأك���ر،  مفيدة  مغذية  م���واد 
يعاين من مر�س ال�سكري ومر�س الكبد الدهني جتنب 

تناول العنب.
العنب  اأن  يف  تكمن  "امل�سكلة  اإن  قائلة  ختمت  ح��ني  يف 
يحتوي على ن�سبة عالية من الفركتوز، لذلك ل ين�سح 
بتناول اأكر من 100 غرام يف املرة الواحدة. ويف�سل 
ت��ن��اول ال��ع��ن��ب ك��وج��ب��ة خفيفة. ك��م��ا مي��ك��ن ت��ن��اول��ه مع 
ال��ق��ري�����س، م��ا مينع ارت��ف��اع م�ستوى  اأو ج��ن  امل��ك�����س��رات 

ال�سكر يف الدم ب�سورة حادة".

حبات لذيذة متنع النوبات القلبية 
من  يقلل  العنب  تناول  اأن  اإىل  جديدة  درا���س��ة  تو�سلت 
م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم مما قد ي�ساعد يف منع 
ن�سرته  ملا  وفقا  الدماغية،  وال�سكتات  القلبية  النوبات 
الربيطانية   Daily Mail ميل"  "ديلي  �سحيفة 

.Nutrients "نقاًل عن دورية "نيوترينت�س
واأعطى باحثون يف "جامعة كاليفورنيا" للم�ساركني 46 
اأي ما يعادل  غراما يومًيا من م�سحوق العنب الكامل، 
ح�ستني من عنب املائدة، واكت�سفوا اأن تناول العنب زاد 
ب�سكل كبر من تنوع البكتريا يف الأمعاء، والتي تعترب 

�سرورية لنظام املناعة القوي.

خف�ض الكولي�سرتول
م�ستويات  يف  كبر  انخفا�س  اإىل  العنب  ت��ن��اول  اأدى  كما 
الإن�سان  الكولي�سرتول، وهي مادة �سبيهة بالدهون يف دم 
باأمرا�س  والإ���س��اب��ة  ال�سرايني  �سد  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن 

القلب.
وتو�سل الباحثون اإىل اأن تناول العنب يقلل من م�ستويات 
اأ���س��ا���س��ًي��ا يف  دوًرا  تلعب  وال��ت��ي  ال�����س��ف��راوي��ة،  الأح��م��ا���س 

ا�ستقالب اأو معاجلة الكولي�سرتول.

م�سادات اأك�سدة
والفواكه  ال��ع��ن��ب  اأن  ف���رتة ط��وي��ل��ة  م��ن��ذ  امل���ع���روف  وم���ن 
اأك�سدة ت�سمى  التفاح حتتوي على م�سادات  الأخ��رى مثل 
موجودة  ع�سوية  مركبات  عن  عبارة  وهي  البوليفينول، 
الدموية  الأوعية  النباتات حتافظ على  ب�سكل طبيعي يف 

�سحية ومرنة وبالتايل ت�سمن دورة دموية جيدة.
من  وغ��ره��ا  البوليفينول،  م���ادة  تقلل  اأن  ��ا  اأي�����سً ومي��ك��ن 
م�ستويات  يف  التحكم  على  النباتية"،  الكيميائية  "املواد 
اللتهاب  وتقليل  ال��دم  �سغط  وم�ستويات  ال��دم  يف  ال�سكر 

املزمن، وهو عامل خطر اآخر لأمرا�س القلب.

فوائد �سحية للقلب
بروفي�سور  اجلديدة،  الدرا�سة  يف  الرئي�سي  الباحث  وقال 
الطب  واأ����س���ت���اذ  ال��ت��غ��ذي��ة  اخ��ت�����س��ا���س��ي  ت�����س��اوب��ي��ن��غ يل، 
"تعمق هذه  اأجن���ل���و����س:  ل��و���س  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف  ب��ج��ام��ع��ة 
الدرا�سة معرفتنا وتو�سع نطاق الفوائد ال�سحية للعنب، 
ن�سبة  خ��الل خف�س  م��ن  للقلب  ال�سحية  ف��وائ��ده  وت��ربز 

الكولي�سرتول يف الدم".
واأ�سار الباحثون يف نتائج الدرا�سة اإىل اأنه بعد اأربعة اأ�سابيع 
من ا�ستهالك العنب، كانت هناك زيادة يف تنوع ميكروبيوم 

اأداة  وهو  �سانون،  موؤ�سر  بوا�سطة  لقيا�سات  وفقا  الأمعاء 
�سائعة ال�ستخدام لقيا�س تنوع الأنواع.

"اأكرمان�سيا"،  هي  زادت  التي  املفيدة  البكتريا  بني  ومن 
وه���ي ب��ك��ت��ري��ا ذات اأه��م��ي��ة ك��ب��رة ل��ت��اأث��ره��ا امل��ف��ي��د على 
ا�ستقالب الغلوكوز والدهون، وكذلك على �سالمة بطانة 

الأمعاء.

الأحما�ض ال�سفراوية
كما لوحظ انخفا�س يف ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم، مبا 
 5.9% %6.1 من الكولي�سرتول الكلي وبن�سبة  ي�سمل 
ال��ده��ن��ي منخف�س  ال�����س��ار )ال���ربوت���ني  ل��ل��ك��ول��ي�����س��رتول 

.LDL )الكثافة
ك��م��ا ت��ب��ني ان��خ��ف��ا���س الأح��م��ا���س ال�����س��ف��راوي��ة، اأحما�س 
ال�������س���ت���روي���د امل���رت���ب���ط���ة ب��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���م���ث���ي���ل ال���غ���ذائ���ي 

للكولي�سرتول، بن�سبة 40.9%.
ووفًقا لفريق الباحثني، ت�سر النتائج اإىل دور جديد واعد 
للعنب يف �سحة الأمعاء وتعزيز فوائد العنب على �سحة 

القلب.

�سغط الدم
اأملانيا  م��ن  باحثون  اأج��راه��ا  درا���س��ة،  ك�سفت  اأن  �سبق  كما 
الكيميائية  امل���واد  م��ن  اآخ��ر  ن��وًع��ا  اأن  ال�سمالية،  واأي��رل��ن��دا 
النباتية ي�سمى الفالفونويد، وهو من العنا�سر الغذائية 
والأطعمة  وال�����س��اي  واخل�������س���روات  ال��ف��واك��ه  ال���وف���رة يف 
النباتية الأخرى، له تاأثر اإيجابي على م�ستويات �سغط 

الدم.
ب��وا���س��ط��ة جمتمع  ال��ف��الف��ون��وي��د  م��رك��ب��ات  تك�سر  وي��ت��م 
اأمعاء  يف  الدقيقة  احل��ي��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  م��ن  ق��وي  تريليوين 

الإن�سان، واملعروفة با�سم اجلراثيم.

تط�ير عالج غري جراحي 
للمياه البي�شاء يف العني

التجارب  اإن  جديدة  درا���س��ة  قالت 
املرتاكم  ال��ربوت��ني  لإذاب���ة  الأوىل 
ي�سبب  ال���ذي  ال��ع��ني  داخ���ل عد�سة 
الكتاراكت،  اأو  ال��ب��ي�����س��اء،  امل���ي���اه 
اأظهرت جناحاً واع��داً، واأن العالج 
اأ�سبح  للم�سكلة  اجل���راح���ي  غ��ر 

قريب املنال.
وح�سب موقع "ذا كونفر�سي�سن"، 
ينتج اإعتام عد�سة العني عن تراكم 
داخلها،  مك�سورة  ب��روت��ني  �سظايا 
ويقلل تكتل �سظايا هذا الربوتني 
العني،  �سبكية  اإىل  ال�سوء  انتقال 

فتكون الروؤية �سبابية.
وي��ع��ت��رب اإع���ت���ام ع��د���س��ة ال���ع���ني اأو 
املياه البي�ساء م�سوؤوًل عن حوايل 
بالعمى. ول  الإ�سبات  %43 من 
العد�سة  لإزال������ة  اجل���راح���ة  ت����زال 
العالج  با�سطناعية  وتعوي�سها 

الوحيد املتاح حالياً.
ماليني   10 ح�������وايل  وجت�������رى   
حول  ع���ام  ك��ل  ل��ل��ك��ت��اراك��ت  عملية 

العامل.
وح���������س����ب الأب��������ح��������اث اجل�����دي�����دة 
باربرا بر�سيونيك،  للربوفي�سورة 
لق�سم  ال���ع���م���ي���د  ون����ائ����ب  اأ�����س����ت����اذ 
جامعة  يف  والب����ت����ك����ار  الأب�����ح�����اث 
الربيطانية،  رو����س���ك���ني  اأجن���ل���ي���ا 
اأمكن عالج 26 فاأراً م�ساباً باإعتام 

عد�سة العني.
وجن����ح����ت ق����ط����رة ال�������س���ت���رول يف 
من   61% يف  ال����ربوت����ني  اإذاب�������ة 
ال��ع��د���س��ات، ح��ي��ث حت�����س��ن معامل 
للكثافة  م��ق��ي��ا���س  اأي  الن��ك�����س��ار، 
ال��ب�����س��ري��ة وال��ع��ن�����س��ر احل��ي��وي يف 
جودة ال�سورة، وبلغ جناح القطرة 

يف تقليل ال�سبابية 46%.

كايلي جيرن تك�شف عن 
ا�شم م�ل�دها اجلديد 

عالمتها  ب���اإط���الق���ه���ا  اح����ت����ف����اًل 
 Kylie" ال����������ت����������ج����������اري����������ة 
 Cosmetics Ulta
جنمة  اأق������ام������ت   ،"Beauty
المركية  كايلي  الواقع  تلفزيون 
مدينة  يف  ���س��خ��م��اً  ح���ف���اًل  جيرن  
املعروف  وم����ن  اأجن���ل���و����س.  ل���و����س 
اأجنبت  ق��د  ك��ان��ت  جيرن  كايلي  اأن 
اإ�سم  عليه  واأطلقت  م��وؤخ��راً  طفاًل 
"وولف" اإل اأنها قامت بتغيره من 
بعدها فوراً دون الك�سف عن الإ�سم 
اجلديد، ال اأنها ررت خالل احلفل 
اأن تعلن عن الأمر، ولكن بطريقة 
اأحد  اإختارت  حيث  للغاية،  غريبة 
احل�����س��ور وقامت  م���ن  امل��ع��ج��ب��ني 
اأذن��ه وب��دت عليه  بهم�س ال�سم يف 
عالمات الده�سة، بينما قامت هي 
 Rise And" اغ��ن��ي��ة  ب��دن��دن��ة 
التلميح  م���ن  ك���ن���وع   "Shine

حاول اجلمهور فهمه.

العنب الداكن اأم الفاحت.. اأيهما 
اأكرث فائدة؟ خبرية تغذية جتيب
ل �سك اأن للعنب فوائد عديدة ومتنوعة، منها خف�ض الكولي�سرتول و�سغط الدم، 

واحلفاظ على �سحة الدماغ وغريها.
ديانوفا،  نوريا  الرو�سية،  التغذية  خبرية  ك�سفت  ال�سياق  ه��ذا  يف 

بالعنب  مقارنة  اأك��ر  مفيدة  م��واد  على  يحتوي  الداكن  العنب  اأن 
الأخ�سر.

العنب  اأن  اإىل  حملية،  اإع��ام  و�سائل  مع  مقابلة  يف  واأ���س��ارت 
الداكن اللون يحتوي على ن�سبة عالية من م�سادات الأك�سدة 

والفافونويد، التي حتمي اجل�سم من العواقب 
�سوء  عن  الناجمة  ال�سلبية 

التغذية.
تناول  اأن  اأو�سحت  فيما 
على  ي�ساعد  ل  العنب 

الأمرا�ض  خمتلف  عاج 
على  ق��ادر  اأن��ه  بيد  املزمنة، 

دعم احلالة ال�سحية للج�سم، لفتة اإىل اأن اأنواع 
التي  الأك�سدة،  م�سادات  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  الداكنة  العنب 

ت�ساعد على اإطالة �سبابية اجل�سم وتبطء عمليات اللتهاب.

وظيفة  توفر  وال��ده��ون  للكول�سرتول  اخلاف�سة  الأدوي���ة  اأن  عن  جديدة  درا���س��ة  ك�سفت 
بن�سبة  عر�سة  "�ستاتني" اأق��ل  دواء  تناولن  الالتي  الن�ساء  واأن  لالإناث،  وقائية  مناعية 

تتناولنه. مل  الالتي  من   ANA للنواة  امل�سادة  بالأج�سام  لالإ�سابة   75%
وكانت درا�سات �سابقة قد اأ�سارت اإىل وجود عالقة ارتباط بني ارتفاع م�ستوى الدهون يف 

الدم وبني وظائف املناعة.
لكن وفقاً للدرا�سة التي ن�سرتها جملة "فرونترز اإن ميدي�سن"، مل جتد الربوفي�سورة 
كاثرين اأندر�سن من جامعة كونيكتكت اأن ارتفاع م�ستوى الدهون ميكن اأن يحّفز خاليا 
للنواة  امل�سادة  والأج�سام  ال��دم  يف  الدهون  م�ستوى  بني  قوي  ارتباط  يوجد  ول  املناعة، 

.ANA
ووجدت اأندر�سن اأن ا�ستخدام دواء "�ستاتني" اخلاف�س للكول�سرتول كان له 

تاأثر مناعي مفيد للن�ساء، ولكن لي�س للرجال.
وقالت اأندر�سن: "اإن هذا الكت�ساف هام لأنه تاريخياً ا�ستخدمت جتارب 

فعل  ردود  لديهن  الن�ساء  ولأن  الغالب،  يف  ذك��ور  م�ساركني  الأدوي���ة 
اأك��ر من �ستاتني، ويف كثر من الأح��ي��ان، قد ل يكون  �سلبية 

الآثار  من  ملزيد  يتعر�سن  لأنهن  قوياً  بالدواء  التزامهن 
اجلانبية".

اأدوية الك�ل�شرتول قد 
ت�فر وقاية مناعية للن�شاء
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�ش�ؤون حملية

لاإبل، وال�سقور، وللخيول..

والفرو�شية لل�شيد  الدويل  اأب�ظبي  معر�س  ُينّظمها  ن�عها  من  فريدة  مزادات   3

تزامنًا مع يوم املراأة الإماراتية

جامعة الإمارات تنظم منتدى اأبحاث املراأة الثاين

•• اأبوظبي-الفجر

املُ�����س��ارك��ة يف امل�����زادات ال��ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا خ���الل معر�س 
لالإبل   ،2022 وال��ف��رو���س��ي��ة  ل��ل�����س��ي��د  ال�����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
على  ُق��رب  عن  للتعّرف  ثمينة  فر�سة  وللخيول،  وال�سقور 
بع�ٍس من اأهم ركائز الرتاث الإماراتي والعربي والتقاليد 
الأ�سيلة، وذلك يف اإطار فعاليات احلدث الأ�سخم من نوعه 
نادي �سّقاري  ُينّظمه  والذي  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  يف 
الإمارات خالل الفرتة من 26 �سبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر. 
ويتمّيز املعر�س بقوة �سرائية عالية وحتقيق مبيعات كبرة 
املزادات،  يف  وللُم�ساركني   ،11 ال�  القطاعات  يف  للعار�سني 
وذل���ك ب��الإ���س��اف��ة ل����دوره املُ��ه��م يف ت��ع��زي��ز ال����رتاث الثقايف 

واملحافظة عليه.

مزاد الهجن العربية
املعر�س  يف  ُم�ساركتها  املُتقّدمة  العلمية  املجموعة  ُتوا�سل 
واملُنتجات  التقنيات  العام، حيث تعر�س جمموعة من  هذا 
�سّيقاً  م����زاداً  وُت��ن��ّظ��م  كما  امل��ت��ق��دم��ة،  العلمية  والب��ت��ك��ارات 
لالإبل، كفعالية مميزة يتم من خاللها عر�س �سغار الإبل 
ال�ساللت، والتي  اأف�سل  املُنحدرة من  الذكور والإن��اث  من 
الهجن،  �سباقات  يف  قوية  ُمناف�سة  لُت�سبح  القدرة  متتلك 
حيث يتناف��س املُزايدون من مالك الهجن من جميع اأنحاء 
�سعبية  العربية  الهجن  ول�سباقات  اقتنائها.  على  ال��ع��امل، 

وا�سعة يف دولة الإمارات ملا فيها من اإحياء للرتاث الأ�سيل، 
والريا�سات  ال��ه��واي��ات  اإح����دى  وُت��ع��ت��رب  وت�����س��وي��ق،  واإث�����ارة 

املتوارثة منذ القدم.
املجموعة  ن��ّظ��م��ت��ه  للهجن  م����زاد  اأّول  ان��ط��الق  اأّن  ُي��ذك��ر 
معر�س  م��ن   2005 ال��ع��ام  دورة  �سمن  ك��ان  ر�سمي  ب�سكل 
اأب��وظ��ب��ي ال���دويل لل�سيد وال��ف��رو���س��ي��ة، وم��ن��ذ ذل��ك احلني 
�سمن  �سنوي  ب�سكل  امل��زادات  تنظيم  على  املجموعة  وتعمل 
املزادات  ه��ذه  امل�ساركة يف  الإب��ل  وخ��ارج��ه. وجميع  املعر�س 
من اإنتاج "املجموعة العلمية املتقدمة"، عن طريق عمليات 
اأب��اً عن جد، ومنها  الأجنة من �ساللت قوية وموثقة  زرع 
���س��اللت ج��ب��ار وط��ي��اري و���س��اه��ني. وم��ا مُي��ّي��ز ك��ل اإب���ل عن 
الآخر هو الأ�سل ونتائج الأب والأم، مبعنى اأن تكون جذور 
الأب والأم معلومة ومعروفة، وكذلك اإجنازاتهم يف ميادين 

ال�سباق، وهو ما ُيحّدد �سعرها ب�سكل رئي�س.
بتوجيهات   ،1990 العام  يف  املجموعة  اإنتاج  بداية  وكانت 
"طّيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  م��ن 
اهلل ثراه"، ومنذ ذلك احلني مّت احلفاظ ب�سكل كبر على 
هذه ال�ساللت من الندثار، واإكثار ال�ساللت املتميزة التي 
حققت نتائج كبرة يف �سباقات الهجن، حيث تنتج املجموعة 

�سنوياً ما ُيقارب 250 راأ�ساً من الإبل.
وُت�����زّود امل��ج��م��وع��ة املُ�����س��رتي��ن وم���الك الإب����ل ال��ت��ي تنتجها 
كافة  عليها  لالإبل م�سجل  عبارة عن هوية  ر�سمية  بوثيقة 
بيانات الأب والأم تفيد املالك عندما يود البيع اأو نقل امللكية 

هذه  م��ن  بن�سخة  املجموعة  حتتفظ  حيث  اآخ���ر،  ل�سخ�س 
البيانات يف �سجالتها ت�سديقاً على وثيقة املالك. واجتهت 
املواليد  جميع  توثيق  اإىل   1993 ال��ع��ام  منذ  املجموعة 
كافة  عليها  خم��زن��ة  بج�سمها  اإل��ك��رتون��ي��ة  �سرائح  وتثبيت 
املعلومات لكل مولود وتاريخ امليالد واأ�سول الأب والأم، ليتم 
بعدها عر�س املواليد يف ال�سباقات ومتابعتها، اإىل اأن جاءت 

فكرة املزادات يف العام 2005، وتطورت عاماً بعد عام.

مزاد ال�سقور
مزاد  م��ن  مميزة  ن�سخة  اأي�ساً  املعر�س  ُيطلق  ال��ع��ام  وه��ذا 
ال�سقور التناف�سي، اإحدى اأكر الفعاليات جذباً للجمهور، 
مزارع  اأ�سحاب  لكافة  ال��دع��وة  املعر�س  اإدارة  وّجهت  حيث 
وال��ع��ام��ل��ني يف جتارتها  الأ���س��ر  ال�سقور يف  اإك��ث��ار  وم��راك��ز 
اأف�سل  ت��ق��دمي  ل��ل��ُم�����س��ارك��ة ع��رب  ال���ع���امل،  يف خم��ت��ل��ف دول 
2022(. ويهدف املزاد لدعم  اإنتاجها يف )اأبوظبي  واأجود 
وت�سجيع اإنتاج اأجود ال�سقور املُكاثرة يف الأ�سر، وتعزيز دور 
معر�س اأبوظبي لل�سيد يف �سناعة مزارع ال�سقور وال�سيد 

املُ�ستدام.
للح�سول  باملُزايدة  والقيام  املُ�ساركة  ال��زوار  ومُيكن جلميع 
على �سقور مّت اإكثارها يف الأ�سر، قادرة على اإثبات مقدرتها 
ال��ع��ال��ي��ة يف ال�����س��ي��د ومت��ّي��زه��ا يف ال��ب��ط��ولت ال��ك��رب، حيث 
املقنا�س من  املزاد واملعر�س مع بدء مو�سم  يتزامن موعد 
جهة، وانطالق مو�سم بطولت ال�سيد بال�سقور من جهة 

اأخرى. ويت�سمن مزاد ال�سقور يف دورة )اأبوظبي 2022( 
حر  ه��ي:  وال���دويل،  املحلي  لالإنتاجني  متنوعة  فئات   7
جر  �ساهني،  قرمو�سة،  بيور  خال�س،  جر  بيور  خال�س، 

�ساهني، جر تبع، وجر وكري.
الرائد  العلمي  ال��دور  اإب���راز  اإىل  ال�سقور  م��زاد  ي�سعى  كما 
الطيور  على  واحلفاظ  الطيور،  اإكثار  بحوث  يف  لالإمارات 
الربية، ت�سجيع اإنتاج �سقور ذات موا�سفات عالية وباأ�سعار 
اجلن�سيات  جلميع  الفر�سة  اإت��اح��ة  لل�سقارين.  منا�سبة 
ال�سيد  يف  مم��ي��ز  واأداء  ع��ال��ي��ة  ج���ودة  ذات  ���س��ق��ور  لق��ت��ن��اء 
واملناف�سات، وت�سجيع رّواد الأعمال على ال�ستثمار يف جمال 

اإكثار ال�سقور يف الأ�سر.

مزاد اخليول العربية
يف  العربية  للخيول  الإم���ارات  جمعية  ُت�سارك  جهتها،  من 
رئي�ساً  �سريكاً  ُتعترب  �سنوياً، حيث  لل�سيد  اأبوظبي  معر�س 
ُم�ساركتها  وت�سمل  املُ��ه��م،  القطاع  ه��ذا  فعاليات  يف  وف��اع��اًل 
ه���ذا ال��ع��ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي ���س��ق��اري الإم�����ارات تنظيم 
"مزاد معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 2022 
للخيول العربية- �سباقات ال�سرعة"، حيث �سيتم عر�س من 
قبل  من  عليها  املُزايدة  ليجري  تقريبا  خيل   30 اإىل   20
من  خيل  باقتناء  واملُهتّمني  العربية  اخليل  وم��الك  مربي 

.)flat race( نخبة خيول �سباقات ال�سرعة
ولعبت اخليول دوراً ُمهّماً عرب تاريخ الب�سرية يف جميع اأنحاء 

العامل، وُتعّد الفرو�سية اإحدى اأقدم واأجمل الريا�سات التي 
اأ�سا�سي وحموري ُمنذ تاأ�سي�س  عرفها الإن�سان، وهي قطاع 
العام  يف  وال��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
2003، مبا مُيّثل ترجمة جلهود �سون الريا�سات الرتاثية 
والتقاليد العريقة، وتعريف �سعوب العامل باأهمية اخليول 
للخيول  الإم�����ارات  جمعية  ُت��ن��ّظ��م  كما  الأ���س��ي��ل��ة.  العربية 
تثقيفية  حما�سرات  عّدة  املعر�س،  فعاليات  خالل  العربية 
ة قطاع الفرو�سية، وذلك حول خدمات الت�سجيل يف  يف من�سّ
ت�سجيل اخليل  �سروط  التغذية لالأفرا�س،  اجلمعية، نظام 

العربية، وخ�سائ�س اخليل العربية ال�سحراوية.
وُتقام الدورة اجلديدة من معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد 
والفرو�سية ال� )19(، بتنظيم من نادي �سقاري الإمارات، 
وبرعاية ر�سمية من هيئة البيئة- اأبوظبي، ال�سندوق الدويل 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  للحفاظ على احلبارى، مركز 
ال�سيد" �سركة  "اأ�سلحة  قطاع  وراع��ي  احل��دث،  ُيقام  حيث 
"كيو" للعقارات،  �سركة  الف�سي  الراعي  الدولية،  كاراكال 
و���س��رك��اء ت��ع��زي��ز جت��رب��ة ال����زوار ك��ل م��ن اأك��ادمي��ي��ة فاطمة 
للُمعّدات  بولري�س  �سركة  الن�سائية،  للريا�سة  مبارك  بنت 
وراعي  الفاخرة،  العربة  وجمموعة  �سة،  املُتخ�سّ الريا�سية 
الفعاليات كل من �سركة "�سمارت ديزاين" و�سركة "اخليمة 
الإمارات"،  بي  اأر  "اإيه  ال�سيارات  �سناعة  و�سريك  امللكية"، 
اأب��وظ��ب��ي ون���ادي تراث  وب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة 

الإمارات.

•• العني - الفجر

ن��ظ��م م��ك��ت��ب ال��ن��ائ��ب امل�����س��ارك للبحث 
العربية  الإم���������ارات  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ع��ل��م��ي 
الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  "منتدى  امل���ت���ح���دة  
لأبحاث املراأة" يف دورته الثانية، والذي 
بيوم  الدولة  احتفالت  مع  تزامناً  ياأتي 

املراأة الإماراتية.
الأ�ستاذ  اأ����س���ار  ال��رتح��ي��ب��ي��ة  كلمته  ويف 
-النائب  م�����راد  ع��ل��ي  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
املراأة  يوم  باأن  العلمي-  للبحث  امل�سارك 

الإماراتية والذي ي�سادف 28 اأغ�سط�س 
من كل عام هو يوم من الأيام اخلالدة يف 
تاريخ الإمارات، وجامعة الإمارات توىل 
ت�ساعد  التي  باملمكنات  الكبر  الهتمام 
املراأة الإماراتية باأن تكون عن�سراً فعاًل 
يف املجتمع من خالل تعليم عايل اجلودة 
البتكار،  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  ب��ح��ث��ي��ة  وب��ي��ئ��ة 
ح��ي��ث ت��ب��ل��غ ن�����س��ب��ة امل�������راأة الإم���ارات���ي���ة 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  جم��م��وع  م���ن 
ن�سبة  تقدر  بينما   .28،9% ب���  الإن���اث 
هيئة  اأع�ساء  جمموع  م��ن  الإم��ارات��ي��ات 

والذي   47،3% ب�  املواطنني  التدري�س 
بالإماراتية  اجل��ام��ع��ة  اه��ت��م��ام  ي���وؤك���د 
يف  ي�سهم  ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  لت�سبح 
وح�سلت  كما  والنماء.  التنمية  حتقيق 
هيئة  اأع�ساء  من  اإماراتية.  باحثة   17
ال��ت��دري�����س وال��ط��ل��ب��ة الإم���ارات���ي���ني على 

براءات اخرتاع. 
واأو�سح الدكتور اأحمد مراد باأن منتدى 
جامعة الإمارات لأبحاث املراأة يف دورته 
البحثية  الإجن����ازات  ي�ستعر�س  الثانية 
يف  �سارك  حيث  الإم��ارات��ي��ات،  للباحثات 

املنتدى نخبة من الباحثات الإماراتيات 
علمية  تخ�س�سات  من  بحثياً  املتميزات 
خمتلفة، واللواتي قدمن نتائج الأبحاث 
ن�سر  حيث  عليها،  يعملن  التي  العلمية 
ال���ب���اح���ث���ون يف ج��ام��ع��ة الإم���������ارات 59 
اخلام�س  بالهدف  مت�سلة  بحثية  ورق��ة 
واملعني  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  من 
ب��ال��ت��وازن ب��ني اجل��ن�����س��ني. وق���د ن�سرت 
ب��ح��ث��ي��ة خالل  ورق����ة   928 ال��ب��اح��ث��ات 
الفرتة من 2017-2022 كما وو�سل 
عدد القتبا�سات لهذه الأبحاث املن�سورة 

على  ي��وؤك��د  وال���ذي  اقتبا�س   14430
للباحثات.  البحثية  امل��خ��رج��ات  ج���ودة 
وت���ق���دم ج��ام��ع��ة الإم���������ارات م���ن خالل 
العلمي  للبحث  امل�سارك  النائب  مكتب 
العديد من منح التمويل البحثية وذلك 
لتمكني الباحثات من امل�ساهمة بفعالية 

يف مناء وتطور الدولة.
ال�سام�سي  دلل  الدكتورة  وا�ستعر�ست 
والطاقة  للمياه  الوطني  امل��رك��ز  م��دي��ر 
ورقة بحثية بعنوان:"تطبيقات الإ�سعاع 
الهيدرجيولوجي  للتقييم  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

وال���ب���ي���ئ���ي ل��ل��م��ي��اه اجل���وف���ي���ة يف دول����ة 
من  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ورق���ة  ويف  الإمارات"، 
جوعان  ن��ورة  الطالبة  قدمت  امل��ن��ت��دى، 
تدوير  بعنوان:"اإعادة  ورق���ة  امل��زروع��ي 
مع  الأب��ع��اد  ثالثية  الطابعات  خملفات 
ت��رب��ة ال�����س��ي��ل��ك��ا امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
يف  ال���راب���ع���ة  ال���ورق���ة  وج�����اءت  البيئة"، 
م��ن��ت��دى اأب���ح���اث امل�����راأة ب��ع��ن��وان "طالء 
ك��ل من  الطائرات" ���س��ارك فيها  اأج���زاء 
الطالبة: اآمنة الرا�سدي، واآمنة ال�سحي، 

واأ�سماء خليل، و�سباح احلداد.

برعاية �سامل بن ركا�ض العامري

»�شكرًا لعطائك« تر�شم ال�شعادة على وج�ه الأطفال من  مدر�شية  حقيبة   800
حتت رعاية ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�س العامري، اختتم 
مبادرة  من  الرابعة  الن�سخة  التطوعي،  لعطائك  �سكراً  فريق 
خلدمات  دب��ي  موؤ�س�سة  يف   ،" لهم  ع��ون  املدر�سية  "حقيبتي 
م�ستحقيها من  على  800 حقيبة مدر�سية  لتوزيع  الإ�سعاف 
تراحم اخلرية،  بالتعاون مع موؤ�س�سة  املتعففة، وذلك  الأ�سر 
منار  موؤ�س�سة  التطوعي،  الم���ارات  مبدعي  فريق  وال�سركاء 

الإميان اخلرية ونادي املدام الثقايف الريا�سي. 
اإىل  املرزوقي  يو�سف  اأ�سرة  التي قدمت فكرتها  املبادرة  تهدف 
الأطفال قبيل  واإ�سعاد  املجتمع،  اأفراد  التكافل بني  تعزيز روح 
بدء العام الدرا�سي اجلديد، مبا ي�ساهم يف ر�سم ال�سعادة على 
وجوههم، ومتكينهم من جميع املعطيات التي تعزز ح�سورهم 
التي تغر�س يف  املدار�س وتهيئة الأج��واء الإيجابية  امل�سرف يف 

نفو�سهم ال�سغف بالتعلم.
وو�سف ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�س العامري املبادرة باأنها 
املجتمع  اأف��راد  بني  والتعاون  والتعا�سد  الرتاحم  قيم  تعك�س 
النفو�س،  يف  اجلميل  الغر�س  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  جميع  يف 
وذلك باحلر�س على كل ما ير�سم ال�سعادة على وجوه الأفراد 
وامل�ساهمة مع الأ�سر املتعففة يف توفر الحتياجات ال�سرورية 

يف اجلوانب التعليمية لأبنائهم.
وام��ت��دح ال�سيخ ال��دك��ت��ور ال��ع��ام��ري اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت من 
التي  املعطيات  جميع  على  واحل��ر���س  الأم���ر،  على  القائمني 
متهد الطريق لنجاحها انطالقاً من الثوابت التي كانت �سبباً 
يف تر�سيخ قيمة املبادرات املجتمعية خا�سة اأن هذه املبادرة نالت 
�سمن  اأنها  كما  التطوعي،  للعمل  ال�سارقة  جائزة  ال�سابق  يف 
اأف�سل مبادرة على م�ستوى الدولة يف جائزة جمعية الإمارات 
للتنمية الجتماعية يف راأ�س اخليمة، بجانب ا�ستدامة الفكرة 

لل�سنة الرابعة على التوايل.

من جهته امتدح �سيف الرحمن اأمر رئي�س جمل�س اإدارة فريق 
والبيئة  املناخي  التغر  ل��وزارة  املتعاظم  ال��دور  �سكرا لعطائك 
املبادرة،  املتميزة يف  ال��وزارة على م�ساركتهم  وجميع متطوعي 
ثمن  كما  امل��در���س��ي��ة،  احلقائب  ت��ق��دمي  يف  الكبرة  وامل�ساهمة 

مبادرة اأ�سرة يو�سف املرزوقي.
ب���دوره���ا ت��وج��ه��ت الأ����س���ت���اذة ف��اط��م��ة حم��م��د احل���م���ادي ع�سو 
فريق  يف  وامل��راأة  الطفل  جلنة  رئي�س  ونائبة  بالفريق  موؤ�س�س 
لدعمهم  الفريق  اأ�سرة  اإىل  والتقدير  بال�سكر  لعطائك  �سكراً 
فكرة اأ�سرة يو�سف ح�سن املرزوقي يف طرح املبادرة التي �سهدت 
ال��الف��ت يف جهود  التميز  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ك��ب��رة،  م�ساركة 

اأ�سباب  جميع  تهيئة  يف  العمل  وف��ري��ق  واملتطوعني  ال�سركاء 
النجاح للمبادرة، واحلر�س على ا�ستمرار متيزها وجناحها.

كما اأ�سارت اإىل التعاون الإيجابي مع اجلمعيات اخلرية وهي 
لتوزيع  اخل��ري��ة  ت��راح��م  وموؤ�س�سة  اخل��ري��ة،  الإمي����ان  م��ن��ار 
نابعة  املبادرات  اإن مثل هذه  اإىل م�ستحقيها، وقالت  احلقائب 
يعزز  ما  كل  يف  املجتمعي  الل��ت��زام  تكر�س  را�سخة  مبادئ  من 
اأمام  املالئمة  ال��ظ��روف  لتوفر  اأف����راده،  جميع  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
الأ�سر املتعففة مل�ساعدة اأبنائهم الطالب على ال�ستعداد اجليد 
للعام الدرا�سي اجلديد بالهمة والن�ساط حتى تكون املح�سلة 

جيدة ملوا�سلة م�سوار التفوق الدرا�سي.

»الرخ« تنظم ملتقى املراأة الإماراتية.. الريادة والتمكني
•• الفجرية ـ الفجر

اجلائزة  مع  بالتعاون  "الرخ" الإماراتية  موؤ�س�سة  نظمت 
عرب  الأح���د،  الأول  اأم�����س  م�ساء  امللهمة،  للمراأة  العربية 
الإماراتية..  "املراأة  الفرتا�سي  امللتقى  "زووم"،  تطبيق 
الريادة والتمكني"، احتفاًل بيوم املراأة الإماراتية، بح�سور 
الرخ،  موؤ�س�سة  رئي�س  الظنحاين  خ��ال��د  الثقايف  اخل��ب��ر 
ال�سخ�سيات  من  وع��دد  للجائزة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

الن�سائية الإماراتية والعربية.
�سارك يف امللتقى املهند�سة عزة بنت �سليمان ع�سو �سابق يف 
اأمناء اجلائزة  املجل�س الوطني الحت��ادي، رئي�سة جمل�س 
عميد  النقبي  �سماء  وال��دك��ت��ورة  امللهمة،  للمراأة  العربية 
اإميان  والدكتورة  باأبوظبي،  رب��دان  اأكادميية  يف  م�سارك 
غ�سني رئي�سة املجل�س الإمنائي للمراأة والأعمال يف لبنان، 
اجلائزة،  حتكيم  جلنة  ع�سو  املو�سوي  �ساجدة  وال�ساعرة 
وعذراء غازي في�سل مديرة موؤ�س�سة الرخ، واأدارت احلوار 
اأمناء اجلائزة.  العواي�سة ع�سو جمل�س  الإعالمية �سياء 
منوذجاً  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  "تعد  الظنحاين:  خالد  وق��ال 
متاألقاً لالإلهام واجل��دارة، وقد بلغت هذه املكانة الرائدة 
العطاء  على  وق��درت��ه��ا  لوطنها  وحبها  طموحها  بف�سل 
من  ب��ه  حظيت  ال���ذي  التمكني  بف�سل  وك��ذل��ك  وال��ب��ذل، 
القيادة الر�سيدة للدولة، ومن �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك   "اأم الإمارات"، فهي منبع للقوة والتاألق والكفاءة، 
ف��ق��د اأث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي والعربي 

والدويل".
وا�ستهلت الإعالمية �سياء العواي�سة امللتقى بتهنئة املراأة 
خمتلف  يف  املعطاء  وح�سورها  اإجنازاتها  على  الإماراتية 
اعتزاز  ع��ن��وان  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة  "يوم  ق��ائ��ل��ة:  امل��ي��ادي��ن 
امل��راأة الإماراتية من اإجنازات  ر�سمي و�سعبي  مبا حققته 

كانت  ب�سمات  تركته من  وم��ا  وم��ا ح�سدته من جناحات 
الو�سط   م��ن  فقط  لي�س   وت��ق��دي��ر  اإب��ه��ار  حم��ط  و�ستظل 
الإماراتية  فاملراأة  العاملي،  ال�سعيد  على  حتى  بل  املحلي، 
اأي��ن��م��ا ح��ل��ت ك��ان��ت م���وؤث���رة وم��ل��ه��م��ة وواع������دة وطموحة 
عذراء  األ��ق��ت  جهتها،  م��ن  والثناء".  بالتقدير  وج��دي��رة 
غازي في�سل كلمة الفتتاح حيث قالت: "اإن هذه املنا�سبة 
بالفخر  قلوبنا  مت��الأ  ال��ي��وم  بها  نحتفل  التي  التاريخية 
املراأة  حققتها  ال��ت��ي  والإجن�����ازات  بالنجاحات  والع���ت���زاز 
الإماراتية.. فاأنِت نور و�سياء النه�سة املباركة لالإمارات.. 
يف  ا�ستمري  اهتمامنا..  حم��ور  ورخ���اوؤك  غايتنا  �سعادتك 
ت�سطر جناح تلو الآخر يف خمتلف املجالت.. نحن نوؤمن 
التفوق  اآف��اق  يف  لتحلقي  بجانبك  و�سنظل  وندعمك  ب��ِك 
اأن  �سليمان  ب��ن��ت  ع���زة  امل��ه��ن��د���س��ة  واأو���س��ح��ت  والريادة". 
اختيار �سعار يوم املراأة الإماراتية "واقع ملهم.. م�ستقبل 
جمتمعنا  يف  امل����راأة  دور  لفل�سفة  ان��ع��ك��ا���س  ه��و  م�ستدام" 
الإماراتي، م�سرة اإىل اأن دولة الإم��ارات ُبنيت وفق روؤية 
قيادتنا احلكيمة التي جعلت الريادة اأ�سلوب حياة للجميع 
ا�سرتاتيجي  فاعل  ك�سريك  للمراأة  ممكنة  بيئة  واأوج��دت 
زايد  بنات  ف��ال��ري��ادة طبع يف  احل��ي��اة.  مناحي  يف خمتلف 
والتمكني هو حق كفلته لهم قيادتنا فانتقلنا اليوم لنعي�س 
العك�س.  ولي�س  امل��راأة  طريق  عن  املجتمع  متكني  حلظات 
الإماراتية  امل��راأة  "اإن يوم  النقبي:  الدكتورة �سماء  وقالت 
بالإجنازات  ل��الح��ت��ف��اء  ومم��ي��زة  مهمة  وط��ن��ي��ة  منا�سبة 
وم�ساهمتها  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  حققتها  التي  والنجاحات 
التنموية  وامل�������س���رة  احل�����س��اري��ة  ال��ن��ه�����س��ة  يف  امل��ت��م��ي��زة 
“ن�ستذكر يف هذا اليوم بكل  امل�ستدامة للدولة. م�سيفة: 
زاي��د رحمه  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الوالد  واج��الل  وامتنان  حب 
اهلل باين النه�سة والداعم الأكرب لتمكني املراأة الإماراتية 

يف جميع املجالت منذ تاأ�سي�س الدولة.
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ذلك  يكون  فقد  التغري،  يف  الأظافر  مظهر  يبداأ  عندما 
مبثابة عامة منذرة �سحية يجب النتباه اإليها.

لكنها  اجل�سم،  من  ن�سبيا  �سئيل  جزء  الأظافر  اأن  ورغم 
يف احلقيقة كنز دفني من املعلومات، ميكن اأن توؤدي اإىل 
الت�سخي�ض من نق�ض الفيتامينات اإىل الأمرا�ض اجللدية 

والأمرا�ض املزمنة، حتى ال�سرطان.

ا�سفرار
طالء  لرت���داء  نتيجة  بب�ساطة  الأظ��اف��ر  ا�سفرار  يكون  ق��د 

الأظافر لفرتة طويلة.
حول  الأخ���رى  التغيرات  عن  البحث  ال�سروري  من  ولكن 
ال��ظ��ف��ر، ف��ق��د ي��ك��ون ت��غ��ر ال��ل��ون يف ال��ظ��ف��ر ع��الم��ة حتذير 

مبكرة ملر�س الغدة الدرقية.
وتوؤدي الغدة الدرقية، وهي غدة تقع داخل الرقبة، اإىل اإنتاج 

عدد من الهرمونات الالزمة ملختلف جوانب ال�سحة.
وعندما تكون غر ن�سطة، فاإنها ت�سبب التعب، واحل�سا�سية 

من الربد، والإم�ساك، وجفاف اجللد وزيادة الوزن.
وعندما يكون الن�ساط مفرطا، قد يعاين ال�سخ�س من فقدان 

الوزن والقلق و�سعوبة النوم والتعب واحل�سا�سية للحرارة.
م�ساكل  اإن  اجللدية  لالأمرا�س  الأمريكية  اجلمعية  وتقول 
الغدة الدرقية ميكن اأن ت�سبب ظهور الأظافر �سميكة وجافة 

وه�سة اأو ناعمة ولمعة ومتفتتة.
وت�سر التقارير اإىل اأن: "اأطراف الأ�سابع املتورمة والأظافر 
املنحنية واجللد ال�سميك فوق الظفر غالبا ما تكون عالمات 

على مر�س الغدة الدرقية".
اأ�سفل  امل��وج��ود  اجللد  ل��ون  تغر  يف  ال�سدفية  تت�سبب  وق��د 
البني - ما يت�سبب يف  اأو  ال��وردي  اإىل  الظفر - من الأ�سفر 

ظهور بقع من اللون على الظفر.

اخلط
التحذير  عالمات  اأخطر  من  الظفر  يف  املوجود  اخلط  يعد 

ال�سحية.
الأظافر.  اإىل �سرطان اجللد حتت  اأن ي�سر ظهوره  وميكن 
ال��ي��دي��ن وال��ق��دم��ني وي�سعب  اأ���س��اب��ع  ي��وؤث��ر على  اأن  ومي��ك��ن 

حتديده وعالجه مبكرا.
وقد يعتقد النا�س خطاأً اأنهم اأ�سيبوا بكدمات يف الظفر فقط، 

اأو حتى ل يالحظوا اأي تغير على الإطالق.
عن  منف�سال  بنيا،  اأو  اأ�سود  خطا  الظفر  يحتوي  اأن  وميكن 
به  اأو  مت�سدعا،  اأو  رقيقا  يكون  اأو  ينزف،  اأو  الظفر،  فرا�س 

كدمة ل تزول بالرغم من منو الظفر.
ي�سر  قد  ما  اأي�سا،  داكنا  بالظفر  املحيط  اجللد  ي�سبح  قد 
اأنواع �سرطان اجللد، وعادة  اأخطر  اإىل �سرطان اجللد، وهو 
)اأ�سعة  البنف�سجية  فوق  لالأ�سعة  التعر�س  نتيجة  يكون  ما 

ال�سم�س اأو اأ�سرة الت�سمر(.
لكن، يف معظم الأحيان، ل داعي للقلق ب�ساأن اخلط الداكن، 

الذي ُيطلق عليه اأي�سا ا�سم امليالني�سيا.

التعجر
ميكن اأن يكون تعجر الأظافر اأو الأ�سابع نتيجة للعديد من 
احلالت، مثل التليف الكي�سي، واأمرا�س القلب، وداء كرون، 

واأنواع اأخرى من ال�سرطان - اأو وراثيا.

لكن �سرطان الرئة م�سوؤول عن نحو %80 اإىل %90 من 
حالت تعجر الأ�سابع.

الظفر  فرا�س  بجوار  واجللد  ناعمة،  الظفر  قاعدة  وت�سبح 
لمعا قبل اأن تبداأ الأظافر يف النحناء اأكر من املعتاد. وقد 

تكون اأطراف الأ�سابع اأكرب من املعتاد.
ويوجد اختبار �سهل ملعرفة ما اإذا كان لديك تعجر الأ�سابع 

باخلطوات التالية:
- �سع اأظافر اإ�سبعي ال�سبابة معا، ظهرا لظهر.

ب�سرتك،  بني  املا�س  �سكل  على  �سغرة  م�ساحة  عن  ابحث   -
حيث ياأتي ال�سوء.

- اإذا مل يكن هناك م�ساحة، وكان فرا�س الأظافر متالم�سا، 
فهذه عالمة على تعجر الأ�سابع.

تنقر-تاآكل-خدو�ض
حت��دث اخل��دو���س يف الأظ��اف��ر م��ن حجم دب��و���س الإب����رة اإىل 
طرف قلم التلوين. ووفقا لعيادة كليفالند، قد يكون هناك 
تنقر يف الأظافر اأو التاآكل اأو اخلدو�س اإذا اأ�سيب �سخ�س ما 

بال�سدفية، وهي حالة جلدية مزمنة.
والعالمات الرئي�سية للحالة هي اجللد املتق�سر واحلر�سفي 
ع��ل��ى اأج����زاء م��ن اجل�����س��م م��ث��ل امل��رف��ق��ني وال��رك��ب��ت��ني وفروة 

الراأ�س.

احلروف-النتوءات
متتد  عميقة  اأخ��ادي��د  اأو  نتوءات  بو" باأنها  "خطوط  تعرف 
على عر�س الظفر، قد تبدو مثل التالل يف �سفيحة الظفر.

ومي��ك��ن اأن ت��ك��ون ه���ذه اخل���ط���وط ب��ب�����س��اط��ة ن��ت��ي��ج��ة ق�سم 
اإ�سابة  اأو  �سيئ  اأظ��اف��ر  ط���الء  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اأو  اأظ���اف���رك 

اإ�سبعك يف الباب.
ولكن اإذا كانت لديك هذه اخلطوط عرب اأكر من ظفر، فاإن 
موقع Healthline ين�س على اأن "ال�سبب على الأرجح 

هو مر�س جهازي" مثل م�ساكل الكلى اأو الغدة الدرقية.
احلمى  الأظ��اف��ر  يف  اأخ��ادي��د  ت�سبب  ال��ت��ي  ال��ع��دوى  وت�سمل 
ال�سديدة، اأو كوفيد، اأو احل�سبة، اأو اللتهاب الرئوي - ولكن 
من املحتمل اأن تكون على دراية بالأعرا�س الأخرى قبل اأن 

تالحظ تغرات يف الأظافر.
ويف بع�س الأحيان ، ي�ساب الأ�سخا�س الذين ل يتناولون ما 
يكفي من الربوتني اأو الزنك يف نظامهم الغذائي بخطوط 

بو.
ولكن قد يكون هذا جمرد عار�س جانبي حلالة تعامل معها 

�سخ�س ما لفرتة طويلة، مثل الأكزميا اأو ال�سدفية.

اأ�سفر و�سميك
تعد الأظافر ال�سفراء وال�سميكة عالمة على مر�س ال�سكري 
طويل الأمد، ولكن من املحتمل اأن تظهر يف وقت مبكر من 
جهاز  ي�سعف  عندما  والفطريات  البكتريا  املر�س.وتزدهر 

املناعة والدورة الدموية لدى ال�سخ�س، وهو ما يحدث غالبا 
اأكر عر�سة  ال�سكري  ال�سكري.وامل�سابون بداء  عند مر�سى 
يف  ع��ادة  الظفري،  الفطار  ت�سمى  فطرية  بعدوى  لالإ�سابة 

اأظافر القدم.

رغم اأنها جزء �سئيل ن�سبيا من اجل�سم، لكنها كنز دفني من املعلومات

اأظافرك على  اأبدًا  تتجاهلها  األ  يجب  باخلطر  تنذر  عالمات   6

الفلفل احلار طعم يحرق الل�شان وف�ائد مذهلة للج�شم

والذي  الفلفل  يف  املوجود  املكون  والكاب�سي�سني 
ي�سبب تلك احلرارة املميزة، هو مركب كيميائي 
على  الأمل  مب�ستقبالت  يرتبط  بالزيت  �سبيه 
اإنه  اله�سمي،  اجلهاز  اأنحاء  ويف جميع  الل�سان 
ت�سعر  عقلك  جت��ع��ل  ال��ت��ي  الكاب�سي�سني  م���ادة 

وكاأنك حترتق عندما تق�سم فلفل هالبينو.
اأو�����س����ح����ت اأخ�������س���ائ���ي���ة ال���ت���غ���ذي���ة يف 

"لكن  م�ست�سفيات اجلامعة، جينا ميتالوني�س: 
من  ب��دل  ال��واق��ع،  يف  يحرقك  ل  الكاب�سي�سني 

فاإنه يخدع عقلك ليجعله ذل��������������ك ، 
درج�������ة يعتقد  ت�����غ�����ر  اأن 

الإح�سا�س  اإىل  اأدى  مم���ا  ح���دث  ق���د  احل�����رارة 
جمرد  :" اإن��ه��ا  واأ���س��اف��ت  والأمل".  ب���احل���رارة 
حم���اول���ة جل�����س��م��ك ل��ل��ت��ه��دئ��ة وال��ت��خ��ل�����س من 
تن�سى،  ل  التي  التوابل  ت�سببها  التي  الأعرا�س 
الدامعة  والعينني  والتعرق  الأنف  �سيالن  مثل 

وحتى �سيالن اللعاب".
الطعام احلار،  تناول  اأثناء  اأنه  الدرا�سة  وجدت 
ترتفع درجة حرارة اجل�سم يف الواقع يف حماولة 

لتربيد اجل�سم.
م�ستقبالت  عن  الكاب�سي�سني  ينف�سل  ما  ع��ادة 

الأمل يف الفم بعد حوايل 20 دقيقة،
 ولكن بعد ذلك تبداأ جمموعة جديدة كاملة من 
الأعرا�س مبجرد اأن يبداأ يف النتقال 
ع������رب اجل������ه������از ال���ه�������س���م���ي، 
اإح�سا�سا  ي�سبب  اأن  ميكن 
ال�سدر،  يف  ب��احل��رق��ة 
والفواق، وتورم احللق، 
وال���غ���ث���ي���ان، وال����ق����يء، 
وحركات الأمعاء املوؤملة 

وحتى الإ�سهال.
لكن اخلرباء يعتقدون 
املدى  على  ال�سراع  اأن 
ي�ستحق  ق�����د  ال���ق�������س���ر 

العناء على املدى الطويل.

اأولئك  اأن  الأب��ح��اث  اأظ��ه��رت  مليتالوني�س،  وفقا 
ال���ذي���ن ت���ن���اول���وا ط��ع��ام��ا ح�����ارا ���س��ت م�����رات يف 
املبكرة  للوفاة  اأق��ل  خطر  لديهم  ك��ان  الأ�سبوع 
مقارنة بالأ�سخا�س الذين تناولوا طعاما حارا 

اأقل من مرة واحدة يف الأ�سبوع.
الكولي�سرتول،  خ��ف�����س  ال���ف���وائ���د  و���س��م��ل��ت 
القلب،  ب��اأم��را���س  الإ���س��اب��ة  فر�سة  وانخفا�س 

وحت�سني �سحة املعدة والأمعاء،
بينما وج��دت هذه  ال���وزن، لكن  ف��ق��دان   وحتى 
تثبت عالقة  اأن��ه��ا مل  اإل  ارت��ب��اط��ا،  ال��درا���س��ات 

ال�سبب والنتيجة.
يف  رئي�سيا  م��ك��ون��ا  اأي�����س��ا  الكاب�سي�سني  يعترب 
امل�ستخدمة  الآلم  ت��خ��ف��ي��ف  اأدوي������ة  م���ن  ع����دد 
لعالج الأمرا�س من التهاب املفا�سل اإىل الأمل 

الع�سلي الليفي اإىل ال�سداع.
وبح�سب ميتالوني�س،

 اخلرب ال�سار هو اأنه بالن�سبة ملعظم الأ�سخا�س 
الأ�سحاء،

ي�����س��ارك��ون يف التحديات  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك   ح��ت��ى 
الفلفل  ا�ستهالك  على  تنطوي  التي  ال�سديدة 
تناول  ف��اإن  القيا�سية،  الأرق���ام  لت�سجيل  احل��ار 
اأي خماطر  ي�سكل  بالتوابل ل  الغنية  الأطعمة 
ج�سيمة اأو دائمة على �سحتك ول يتطلب عادة 

عالجا طبيا.

اأثارت حتديات تناول الفلفل احلار على "تيك توك" الكثري من الت�ساوؤلت حول الأذى الذي قد يت�سبب به 
تناول الطعام وال�سل�سات احلارة، فهل يت�سبب الفلفل احلار باأذى حقيقي للج�سم؟.

يقرتح اأحد خرباء التغذية من م�ست�سفيات جامعة كليفاند ميديكال �سنرت يف اأوهايو اأنه يف حني اأنه قد 
يحرق الفلفل احلار الل�سان ويوؤدي اإىل بع�ض ال�سيق املعدي املعوي اأثناء انتقاله عرب القناة اله�سمية، اإل 

اأنه ميكن اأن ي�ساعد يف الواقع على حت�سني ال�سحة مدى احلياة.
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العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:774/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )196.188.53( مائة و�ستة وت�سعون الفا وثمامنائة ومائة 
وثمانية وثمانون درهما وثالثة وخم�سون فل�سا والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

املدعي:بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( حاليا بنك نور ال�سالمي - �سابقا
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي ال�سالمي - الطابق ال�ساد�س 

- بجوار دوار ال�ساعة
املطلوب اإعالنه :  1- خالد احمد �سكري قائد البلو�سي  -  �سفته : مدعي عليه 

احل�سوري  ب��ت��اري��خ:2022/8/1 مبثابة  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
و�ستة  للمدعي مبلغ )196.188.53( مائة  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  ال��زام  يف مادة جتارية منهية للخ�سومة 
وت�سعون الفا ومائة وثمانية وثمانون درهما وثالثة وخم�سون فل�سا وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  ، حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:569/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية الثالثة رقم 257

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )344164.10( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 12%من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:البنك التجاري الدويل �س.م.ع
ام��ارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى زم��ردة - �سقة اخلام�س مكتب بي  عنوانه:المارات - 

53 - خمترب دبي املركزي - وميثله:دانه �سباح حممد
املطلوب اإعالنه :  1- حممد �سليمان ابراهيم  -  �سفته : مدعي عليه 

اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/2/15 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ البنك التجاري الدويل �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )329.563.93( درهم ثالثمائة 
من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   ، فل�س  وت�سعون  وثالثة  درهما  و�ستون  وثالثة  وخم�سمائة  الفا  وع�سرون  وت�سعة 
تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/9/30 وحتى ال�سداد التام ومبلغ خم�سة الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
وبالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5761/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1199/2019 ا�ستئناف جتاري ، و�سداد املبلغ املنفذ 
به يف الدعوتني وقدره )11878.00( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : را�سد �سيف احمد حممد بن خريدة ال�سبو�سي
عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد

املطلوب اإعالنهما : 1- عمرو حممد عبدال�سيد احمد النجار 2- امليثاق الذهبي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م 
- �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)31898( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1376/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�سرة رقم 413

مو�سوع الدعوى :اول قبول الدعوى والت�سريح باعالن املدعي عليهم - ثانيا:الزام املدعي عليه الثاين بتنفيذ التعاقد ال�سفوي 
املربم بينهما وذلك بالتنازل وت�سجيل ال�سيارة من نوع )�سيفروليه كورفيت ، لونها ابي�س ، ا�سود ، موديل 2016 - لوحة رقم جي 
31455 دبي( با�سم املدعي ت�سجيل نهائي لدى اجلهات املعنية - ثالثا:الزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )20000( 
درهم ع�سرون الف درهم وذلك كتعوي�س عن ما حلقه من �سرر وما فاته من ك�سب بال�سافة اىل الفوائد القانونية التاخرية 
ح�سب ال�سول القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد - رابعا:الزام املدعي عليهم بت�سامن 

والت�سامم بالر�سوم وامل�ساريف. 
املدعي:عالء ع�سام الفندي

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - ال�سالمات - العني - �سارع �سارع ال�سالم - مبنى �سارع 22 - �سقة فيال 05
املطلوب اإعالنهما :  1- طارق را�سد حممد عبداهلل البادي 2- ابراهيم حممد علي املهايل الظحناين  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول قبول الدعوى والت�سريح باعالن املدعي عليهم - ثانيا:الزام املدعي 
عليه الثاين بتنفيذ التعاقد ال�سفوي املربم بينهما وذلك بالتنازل وت�سجيل ال�سيارة من نوع )�سيفروليه كورفيت ، لونها ابي�س 
، ا�سود ، موديل 2016 - لوحة رقم جي 31455 دبي( با�سم املدعي ت�سجيل نهائي لدى اجلهات املعنية - ثالثا:الزام املدعي عليهما 
بالت�سامن ب�سداد مبلغ وق��دره )20000( درهم ع�سرون الف درهم وذلك كتعوي�س عن ما حلقه من �سرر وما فاته من ك�سب 
وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  ال�سول  ح�سب  التاخرية  القانونية  الفوائد  اىل  بال�سافة 
املوافق   الربعاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   - وامل�ساريف  بالر�سوم  والت�سامم  بت�سامن  عليهم  املدعي  رابعا:الزام   - ال�سداد  متام 
2022/8/31  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 70536

MOJAU_2022- 0084821 رقم املعاملة
تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع باأنني ال�سيد:مهدي خليل عبداهلل خليل نوح بحريني اجلن�سية واحمل 
بطاقة هوية رقم:784195885798199 ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستي 
بامارة  تاأ�س�ست  والتي  للحالقة(  ال�سايف  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %100 البالغة 
، بحريني اجلن�سية  ال�سيد/جا�سم احمد ح�سن حممد  566498 اىل  ال�سارقة حتت رقم 
تنازل   - %100 ن�سبته  لت�سبح  رقم:784195892096298  هوية  بطاقة  ويحمل 

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

عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
MOJAU_2022- 0085166 رقم املعاملة

تنازل /بيع
باك�ستان يرغب يف  ، اجلن�سية  بني  احمد حافظ غالم  نزير  ال�سيد:حافظ  بان  للجميع  ليكن معلوما 
خلفان  ال�سيد:�سعيد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  51% من  ن�سبة  عن  والتنازل  البيع 
كامل  49% من  ن�سبة  والتنازل عن  البيع  ويرغب يف  المارات  اجلن�سية   - الكتبي  �سرور  بن  مبارك 
ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:جميل احمد حافظ غالم نبي ، يف الرخ�سة )منجرة النظر( 
والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:616567 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة لخر تغر ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة ذ.م.م - تعديل ال�سم التجاري لي�سبح )منجرة النظر ذ.م.م(.
�سان  2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  .  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
MOJAU_2022- 0085203 رقم املعاملة

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:عبداهلل حبيب اهلل ، باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة 
باك�ستاين اجلن�سية  ال�سيد:خان �سريف حبيب اهلل خان -  100% وذلك اىل  البالغه  33% من ح�سته 
ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة 33% من ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:حممد ا�سحاق 
 %100 البالغة  1% من ح�سته  حبيب خان - باك�ستاين اجلن�سية ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة 
امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اماراتي   - الزرعوين  علي  عبداهلل  عبدالرحمن  ال�سيد:حممد  اىل  وذلك 
)عبداهلل بن حبيب لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
امل�سماه رقم 600781 ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى دخول �سركاء 
، تغير ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة لت�سبح )عبداهلل بن حبيب 

لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.م( خروج وكيل خدمات.
.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
MOJAU_2022- 0085207 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�سر
بنغالدي�س  اجلن�سية   ، موندى  زينال  ح�سن  بالل  ال�سيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 %40 عن  والتنازل  البيع  يرغب يف   784198587979265 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اجلن�سية   ، موندى  جينل  ح�سني  منر  ال�سيد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  من 
لكي  املدينة  )برج  امل�سماه  الرخ�سه  رقم:EH0170188 يف  �سفر  بنغالدي�س ويحمل جواز 
دائرة  من  ال�سادرة   550437 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  املالب�س( 

التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة لخر دخول �سريك.
 2013 ل�سنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  .  وعمالبن�س 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ابراج ال�سقر لالن�ساءات ذ.م.م
عري�سة على  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003228/ 

اإىل املحكوم عليه : ابراج ال�سقر لالن�ساءات ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:عبداهلل 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�سار  الق�سية  يف   ، باك�ستان  ان�ساري،اجلن�سية  م�ستقيم  ان�ساري 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :824
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002303 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مطعم الع�سور العربية �س.ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 
اىل املدعي عليه/مطعم الع�سور العربية �س.ذ.م.م - فرع

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/9/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
 ) 4 الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/28  

مكتب اخلدمات الق�سائية      
نوف عمر الدوخي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
     املو�سوع: االأ�سماء

 ، ب��ان املدعو/ علي احمد ح�سن   تعلن دائ��رة حماكم را���س اخليمة 
وا�سماء  ل�سمه  )اجل�سمي(  القبيلة  م�سمى  ا���س��اف��ة  بطلب  ت��ق��دم 
اولده )عمر ، مانع ، �سهيب واليازية( ليكون ا�سمه بعد ال�سافة/
، �سهيب  ، مانع  اولده )عمر  وا�سماء  علي احمد ح�سن اجل�سمي 
واليازية اأبناء/علي احمد ح�سن اجل�سمي( - وان من له م�سلحة يف 
العرتا�س على ذلك ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

العالن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة را�س اخليمة البتدائية.
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70349

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - فهيم يو�سف للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003267/ 

اإىل املحكوم عليه : فهيم يو�سف للخدمات الفنية �س.ذ.م.م
العنوان:ال�سارقة - ال�سناعية 17 - حوط مينة حمنا �سهيل العامري - �سارع مليحة 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:مينة حمنا �سهيل 
حممد العامري ، اجلن�سية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :29930.0
يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة 
يوم - املوافق:ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
يف الدع�ى رقم:2022/598 نزاع تعيني خربة

يدعو اخلبر احل�سابي/حممد فرحات املتنازع �سدهما يف النزاع اعاله:بي اي 
�سي ا�سى بي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م ، في�ستو�س بيكيرب اجبيينادن بوربيني 
او  ب�سخ�سهما  �سواء  بعد  عن  وال�سورة  بال�سوت  اخل��ربة  اجتماع  حل�سور   ،
بوا�سطة وكيال قانونيا عنهما واملقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق:2022/9/1 
ال�ساعة الثانية ظهرا او يف غ�سون ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن ايهما 
�سر  اأمينة  مع  التوا�سل  �سدهما  املتنازع  من  يطلب  احلالة  تلك  ويف  اق��رب 
اخلربة الآن�سه/منال على هاتف رقم:042500251 - او متحرك:0507862887 

. suha@farahatco.com:وات�س اب ، او على المييل
اخلبري احل�سابي
حممد فرحات

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة االأول

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
يف الدع�ى رقم:2022/1170 جتاري جزئي - دبي

املعلن اليهم:1- الق�سر لتاأجر بيوت العطالت �س.ذ.م.م
2- زيد الرحمن خان ليق الرحمن

اع��اله فقد  ال��دع��وى  امل��وق��رة لعمال اخل��ربة يف  دب��ي  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة 
حددنا يوم الربعاء امل��واف��ق:2022/8/31 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد الجتماع 
الول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الجتماع على العناوين 

التالية:Email:expert@alsharid.com - تليفون:042555155
كافة  ار���س��ال  م��ع  امل��ذك��ور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يطلب  ل��ذا 
ا�ستف�سارات  اأي��ة  ب�ساأن  ب��اول  اول  اخلبر  مراجعة  وعليكم  بالدعوى  املتعلقة  امل�ستندات 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها .
اخلبري/عبيد حممد ال�سارد
رقم القيد مبحاكم دبي 152
رقم القيد بوزارة العدل 492

دعوة حل�سور االجتماع االأول للخربة

70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
الق�شية رقم:2022/417 جتاري جزئي - حماكم راأ�س اخليمة

التاريخ:2022/8/29
املدعية/غرفة جتارة و�سناعة راأ�س اخليمة

املدعي عليها الوىل/�سركة القدرة لتنظيم املعار�س
او بوا�سطة وكيل معتمد من قبلكم وذلك عن  يتعني ح�سور الجتماع �سخ�سيا 
امل�ستندات  املذكور واح�سار كافة  CISCO مع اخلبر  طريق برنامج �سي�سكو 
الق�سية رقم 2022/417 جتاري جزئي حماكم  توؤيد موقفكم يف  التي  والوثائق 
امل��واف��ق:2022/9/7 كما  ال�ساعة 9:30 �سباحا من يوم الربعاء  راأ���س اخليمة يف 

. jad.d@courts.rak.ae:ميكنكم التوا�سل على الربيد اللكرتوين للخبر
مكتب اإدارة اخلرباء
اخلبري امل�سريف واملايل
جاد دواليبي

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلرباء
اعالن للح�سور اأمام اخلبري احل�سابي

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم  330 ل�سنة 2009    
اىل املحكوم عليه / 1- مو�سى بن عبيد بن خلف احلربي 2- البيت احلديث للعقارات

ليكن معلوما ما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية قد ا�سدرت بحقكم 
ل�سالح  الفوائد  اىل  بال�سافة  دره��م   )670.400( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  حكما 
املحكوم له/هدى احللبي  - وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل 
برقم امل�سار اليه اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم 
املحكمة  ف��ان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  ح��ال  ويف  للن�سر.  التايل 

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 

مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
70363

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5999/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3983 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1517965( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :�سروكو دي دبليو �سي �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سيخ زايد - �سنجيل بيزن�س تاور - الطابق 39 - مكتب رقم 

3902 هاتف رقم:043804141 - رقم مكاين:2450786923 
املطلوب اإعالنه : 1- بنتيوم تريدينغ م.د.م.�س - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1517965( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 70408

اعالن بالن�سر        
 109/2022/26 عقاري كلي 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- تامي جروب )ال�سرق الو�سط( املحدودة - فرع  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :جمموعة ميدان �س.ذ.م.م )ميدان �س.ذ.م.م( �سابقا 

املوقعة  الت�سوية  اتفاقية  ونفاذ  ب�سحة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
التنفيذي  ال�سند  املرفق وجعلها مبثابة   1 رقم  امل�ستند  بتاريخ:2009/12/19 مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2022/9/6 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
         يف التنفيذ رقم  3751/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم:184 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/477 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3.353.133.00( درهم 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
طالب التنفيذ:ات�س .كيه.ا�س.انك - فرع دبي )�سابقا اإت�س .كيه.ا�س.اركيتكت�س انك ابوظبي( 

ال��ع��ق��اري��ة �س.ب:112229 رقم  ب����روج  م��ل��ك   2706 رق����م  م��ك��ت��ب   27 ال��ط��اب��ق  ب����الزا  م��اري��ن��ا  دب����ي  ب���ردب���ي م��ر���س��ى  دب����ي  :ام������ارة  ع��ن��وان��ه 
مكاين:2450786923 - هاتف رقم:04245000 - فاك�س:044558556 بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي  

 وميثله :عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي 
املطلوب اإعالنه : بن حيدر هيلث كر �سيتي �س.ذ.م.م  - عنوانه :امارة دبي - ديرة - القرهود - البناية رقم 2 - بجانب حمطة مرتو جيجيكو - 
الكرتوين:042825115  بريد   - مكاين:3283693641  رقم   - فاك�س:042825115   - هاتف:042821191   - �س.ب:3555 

info@mobhgroup.com - 0506254844 - info@mobhgroup.com -
بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/9/7 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
الإجراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  على 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س  اأن يقوم  اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على  التالية لر�سوم املزاد ب�سرط  على الثمن خالل اليام الع�سرة 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�س ف�ساء - املنطقة معي�سم الول - رقم الر�س 2296 - رقم البلدية 685-1 

- امل�ساحة 4825.01 مرت مربع - التقييم:15580777 درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

         يف التنفيذ رقم  12/2017/204 تنفيذ �سرعي 
رقم الإعالن:2022/138083 - رقم املهمة:2022/224801

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�سرعي الزوجية رقم:218 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/1784 احوال نف�س م�سلمني واملعدل بال�ستئناف رقم:2016/515+496 
ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )130774( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف مع 

اللتزام ب�سداد النفقة ال�سهرية يف تواريخ ال�ستحقاق .
طالب التنفيذ:ليليا مزهود  - عنوانه :امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري طريق البراج كورال تاور الطابق الع�سرين �سقة 

وميثله :خالد حممد �سعيد بوج�سيم    -    2002
املطلوب اإعالنه : كرمي بلقا�سم نايت عبدالعزيز  - عنوانه :امارة دبي �سارع ال�سيخ زايد منطقة اخلليج التجاري طريق البراج كورال تاور الطابق 

naitkarim@yahoo.fr - 0526633359 - 2002 الع�سرين �سقة
بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/9/7 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 

لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  ال�سا�سي  الثمن  20% من  عن  ليقل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  ي��ربره من  باإعرتا�سه معززا مبا  التقدم  البيع  على  اعرتا�س 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من  اأي��ام  اي��داع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :ح�سة يف وحدة عقارية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�س 198 - م�ساحة 
ويباع لعلى  دره��م   1056136.7 - قيمة احل�سة   103 الوحدة  - رقم   1 ين�سون  املبنى  ا�سم   -  8 املبنى  - رقم  59.04 مرت مربع  احل�سة 

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده

         يف التنفيذ رقم  3751/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم:184 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/477 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3.353.133.00( درهم 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف والتعاب.

طالب التنفيذ:ات�س .كيه.ا�س.انك - فرع دبي )�سابقا اإت�س .كيه.ا�س.اركيتكت�س انك ابوظبي( 
ال��ع��ق��اري��ة �س.ب:112229 رقم  ب����روج  م��ل��ك   2706 رق����م  م��ك��ت��ب   27 ال��ط��اب��ق  ب����الزا  م��اري��ن��ا  دب����ي  ب���ردب���ي م��ر���س��ى  دب����ي  :ام������ارة  ع��ن��وان��ه 

مكاين:2450786923 - هاتف رقم:04245000 - فاك�س:044558556 بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي  
 وميثله :عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي 

املطلوب اإعالنه : بن حيدر هيلث كر �سيتي �س.ذ.م.م  - عنوانه :امارة دبي - ديرة - القرهود - البناية رقم 2 - بجانب حمطة مرتو جيجيكو - 
الكرتوين:042825115  بريد   - مكاين:3283693641  رقم   - فاك�س:042825115   - هاتف:042821191   - �س.ب:3555 

info@mobhgroup.com - 0506254844 - info@mobhgroup.com -
بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/9/7 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
الإجراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  على 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س  اأن يقوم  اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على  التالية لر�سوم املزاد ب�سرط  على الثمن خالل اليام الع�سرة 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�س ف�ساء - املنطقة معي�سم الول - رقم الر�س 2296 - رقم البلدية 685-1 

- امل�ساحة 4825.01 مرت مربع - التقييم:15580777 درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 اعالن بتعديل الطلبات اخلتامية

اعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر
رقم الدعوى 2022/91 جتاري كلي 

بناء على طلب مدعي/فايز معت�سم - اجلن�سية كندا
اىل مدعي عليه/عارف حيدر جمايل غالم حيدر جمايل - اجلن�سية باك�ستان 

عنك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية  اخليمة  را���س  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  فانت 
الدعوى وتقدمي ما لديك  املوافق:2022/9/2 لالجابة على  ال�ساعة:09:00 من يوم اجلمعة  يف 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار�سال  او  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�سور  بيانات  من 
ثانيا:احلكم   - قانونا  املقرر  املوعد  لتقدميه يف  الطلبات  تعديل  اول:قبول   - الدعوى غيابيا  �ستبا�سر 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )593.500.00( درهم خم�سة 
وثالثة وت�سعون الف وخم�سمائة درهم والفائدة التاأخرية من تاريخ رفع الدعوى بواقع 12% وحتى 

تاريخ ال�سداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب 
 مكتب اإدارة الدعاوي 

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70408 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  اال�ستئناف رقم:84/2022/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202

مو�سوع ال�ستئناف : احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 153-2021 عقاري كلي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب . 
املدعي:برنت انف�ستمنت�س ليمتد

 - القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  اهلل  القانوين خر  وكيلها  الدولة مكتب  لها يف  عنوانه:واملتخذة موطنا خمتار 
والكائن يف امارة دبي - اخلليج التجاري

املطلوب اإعالنهما :  1- تيمور عماروف 2- اماجنيالدى ماك�سوف  -  �سفتهما : م�ستانف �سدهما 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/8/29 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
امل�ستاأنف  احلكم  بالغاء  املو�سوع  ويف  �سكال  ال�ستئناف  بقبول  املحكمة  بحكمت  ليمتد  انف�ستمنت�س  برنت  ل�سالح/ 
والق�ساء جمددا بعدم نفاذ ت�سرف امل�ستاأنف �سدها الوىل بالوحدة رقم PH12 الكائنة يف البناية رقم 1 احلتيمي 
B5 امل�سيدة على قطعة الر�س رقم 1124 يف نخله جمرا بامارة دبي عن طريق الهبة اىل امل�ستاأنف �سدها الثانية 
وما تالها من ت�سرفات بني امل�ستاأنف �سدهم  يف حق امل�ستانفة مع اخطار دائرة الرا�سي والمالك بذلك ورف�ست 
امل�ستانف �سدهم بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وم�سادره مبلغ  ماعدا ذلك من طلبات والزمت 
التايل لن�سر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل �ستني يوما  التامني 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70459 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

االإمارات للمزادات 
تق�سيم تركة رقم 12 ل�سنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(  
املتويف:حممد عبيد الهفوف ال�سام�سي

تعلن الإمارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�سارقة ال�سرعية للجميع بانه �سيعقد مزاد علني وذلك على 
موقع المارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر 
ظهرا يوم اخلمي�س املوافق:2022/9/8 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف واو�ساف العقار على 
 1.080.000 التثمني  ب�سعر  ال�سارقة  بامارة  القوز  مبنطقة  ملك   1204 رقم  التايل:العقار   النحو 
�سيك  مبوجب  يتقدم  ان  باملزايدة  بال�سرتاك  الراغب  على  يتوجب   ، درهم  الف  وثمانون  مليون  درهم 
م�سدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار فعلى من يرغب يف بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة 
قبل  وذلك   http://www.emiratesauction.ae  : للمزادات  لالمارات  اللكرتوين  املوقع 
موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا اياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد 

املحدد للبيع بثالثة ايام على القل 
االإمارات للمزادات - ذ م م  
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  769/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ المر ال�سادر بتاريخ:2022/5/31 يف الدعوى رقم 02/2021 امر على عري�سة 
متييز ب�سداد املبلغ املق�سي به والبالغ قدره )10.725( درهم ع�سرة الف و�سبعمائة وخم�سة وع�سرون درهم 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :ريا�س عبد املجيد حممود الكبان - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته ممثلي الكبان م�ساركوه 

للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - واخرون
عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع امل�ستقبل - برج بريزم - بجانب برج ون باي امنيات - 

مقابل فندق JW ماريوت - ماركي - الطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906
املطلوب اإعالنه : 1- �سوبها�س داموديرا�سار - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10725( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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MOJAU_2022- 0085290 رقم املعاملة

تنازل /بيع- اعالن
الرخ�سة  ميلك  اجلن�سية  اماراتي   - ال�سويدي  بوخطامني  ربيع  را�سد  ال�سيد:�سامل  ان  حيث 
رخ�سة  مبوجب  بال�سارقة  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  للخياطة(  الذيد  )ربوع  التجارية 
اجلن�سية  اماراتي   - ال�سويدي  بوخطامني  ربيع  را�سد  ال�سيد:�سامل  ان  رقم:531088 حيث 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية )ربوع الذيد للخياطة( البالغة 
100% اىل ال�سيد:لجو راديكر�سنان بادمينى راجفان رايدكر �سنان - هندي اجلن�سية - تنازل 

�ساحب الرخ�سة لخر - تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

         يف التنفيذ رقم  12/2017/204 تنفيذ �سرعي 
رقم الإعالن:2022/138082 - رقم املهمة:2022/224800

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�سرعي الزوجية رقم:218 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/1784 احوال نف�س م�سلمني واملعدل بال�ستئناف رقم:2016/515+496 
ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )130774( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف مع 

اللتزام ب�سداد النفقة ال�سهرية يف تواريخ ال�ستحقاق .
طالب التنفيذ:ليليا مزهود  - عنوانه :امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري طريق البراج كورال تاور الطابق الع�سرين �سقة 

وميثله :خالد حممد �سعيد بوج�سيم    -    2002
املطلوب اإعالنه : كرمي بلقا�سم نايت عبدالعزيز  - عنوانه :امارة دبي �سارع ال�سيخ زايد منطقة اخلليج التجاري طريق البراج كورال تاور الطابق 

naitkarim@yahoo.fr - 0526633359 - 2002 الع�سرين �سقة
بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/9/7 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 

لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  ال�سا�سي  الثمن  20% من  عن  ليقل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  ي��ربره من  باإعرتا�سه معززا مبا  التقدم  البيع  على  اعرتا�س 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من  اأي��ام  اي��داع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :ح�سة يف وحدة عقارية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�س 198 - م�ساحة 
ويباع لعلى  دره��م   1056136.7 - قيمة احل�سة   103 الوحدة  - رقم   1 ين�سون  املبنى  ا�سم   -  8 املبنى  - رقم  59.04 مرت مربع  احل�سة 

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�سم ال�سركة : ليد لند فريت اند لوجي�ستك�ض �ض.ذ.م.م 

التجاري  امل��رك��ز   - �����س.ذ.م.م  ال��ع��ق��ارات  ال�سقر لدارة  ملك   0501 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
الوىل ،  ال�سكل القانوين :�سركة  ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 653622 رقم 
وال�سياحة  الإق��ت�����س��اد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1075878  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد 
اأعاله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2016/2/21 بتاريخ  دبي 
الواحد  ال�سخ�ض  �سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون  احلو�سني  احمد  املعني 
برج   - ر�سول حممد -بردبي  805 ملك يو�سف حممد  : مكتب رقم  العنوان   ، �ض.ذ.م.م 
خليفة - هاتف:044341111 - فاك�س:044341112 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ال�سخ�ض  �سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون  احلو�سني  احمد   : امل�سفي  ا�سم 
الواحد �ض.ذ.م.م ، العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�سف حممد ر�سول حممد -بردبي - 

برج خليفة - هاتف:044341111 - فاك�س:044341112   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  ���ض.ذ.م.م  لوجي�ستك�ض  اند  فريت  لند  ليد  لت�سفية  اأع��اله 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/8/24 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2016/2/21 وعلى من لديه 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0002578 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فوؤاد فليوى - جمهول حمل الإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 6 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ل  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/29  

مكتب اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �ساجاهان �ساكارا عبداهلل حاجي
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005320/ 

اإىل املحكوم عليه : �ساجاهان �ساكارا عبداهلل حاجي 
املنفذ:مالك  املدعي  ل�سالح  املرفق �سوره عنه �سدك  بتاريخ قد �سدر احلكم  انه  حيث 
عبداللطيف مناع  - اجلن�سية �سوري ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :110510
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

جزئي جتاري   SHCFICIPOR2022 يف الدعوى  رقم 0000581/ 
 - ديفاكاران  مانغاث  كران   ، اجلن�سية  هندي   - �س.م.ح  فورت  عليه:�ستيل  املدعي  اىل 

هندي اجلن�سية ، جيمي جو�سيف بالرتا فارغي�س بابي - هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي:بنك امل�سرق �س.م.ع

املحكمة  حكمت  احلكم  التي  احلكم  و�سدر  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي 
مبلغ )187.457.46( درهم مائة و�سبع وثمانون الفا واربعمائة و�سبعة وخم�سون درهما 
و�ستو اربعون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 
الفائدة  تتجاوز  ال  درهم وعلى  واملقدر مببلغ )115.714.12(  الدين  اأ�سل  ال�سداد على 

املبلغ املق�سي به والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف و 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3648/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 6853/2021 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)153092.91( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :�سركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م - فرع
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�س - مبنى توين تاور - �سقة طابق 2104-21 

بجوار فندق راد�سون بلو - وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ
املطلوب اإعالنه : 1- القمي�س الوطنية للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
وقدره )153092.91( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4510/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 393/2021 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1.825.165.66( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :م�سرف الهالل �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة
املطلوب اإعالنه : 1- �سعاع احمد �سعيد املطرو�سي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1825165.66(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 70392

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  228/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/811 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )66299.48( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :املزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م

 - 1AA عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - ابراج بحرات اجلمرا اأبراج مزايا بزن�س اأفينو - برج
مقابل كال�سرت ا الطابق 45 - رقم مكاين:1284773765 

املطلوب اإعالنهما : 1- اياد فكري حاج بكري 2- فكري ا�سماعيل حاج بكري - �سفتهما : منفذ �سدهما
ال�سفا  وادي  اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )منطقة  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
2 - الوحدة 110 - ا�سم املبنى مزايا 11 - رقم املبنى 1 - رقم البلدية 643-7671 - رقم الر�س 1422( وفاء 

للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:363/2022/486 تعيني خربة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعي عليه  ال��زام  املطالبة بندب خبر متخ�س�س مع   : املنازعة  مو�سوع 

املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:�سلطان حممد بطي علي العبدويل

عنوانه:المارات - امارة عجمان - النعيمية - �سارع خليفه بن زايد - مبنى �سكاي تاور - �سقة 304
وميثله:نوال �سامل �سعيد �سامل باطويح 

املطلوب اإعالنهما :  1- ال��وادي الخ�سر للعقارات ذ.م.م 2- �سركة ال��وادي الخ�سر اي ال ام امل�ساهمة 
لالن�ساءات لل�سناعة والتجارة  -  �سفتهما : متنازع �سدهما 

الزام  م��ع  متخ�س�س  خبر  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
وحددت  كفالة-  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي 
فاأنت  التقا�سي عن بعد لذا  بقاعة  ال�ساعة:09:00 �سباحا  امل��واف��ق:2022/9/6  الثالثاء  لها جل�سة يوم 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:2171/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : املطالبة مببلغ )49.383.31(  . 
املتنازع:دولر ال�سرق الو�سط لتاجر ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع الكرامة - مبنى ارنكو - �سقة 
الثاين - ثريفتي لتاأجر ال�سيارات 

املطلوب اإعالنه :  1- اوبك�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ )49.383.31( - وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2022/8/31 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 207/2022/5340 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- الفاتهينجال موتيكال لوي�س توين  -   جمهول حمل القامة

���س.م.ب )م( الم��ارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�سرق الو�سط( 
�سركة امريكان اك�سرب�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )�سابقا(

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )45044.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 207/2022/1504 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ابراهيم علي كلنرت  -   جمهول حمل القامة

���س.م.ب )م( الم��ارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�سرق الو�سط( 
�سركة امريكان اك�سرب�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )�سابقا(

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )51714.27( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1553/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )271.294.77( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:�سركة البحرة الوطنية للتامني - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي- ملك وقف حممد عبداهلل القاز - مكتب رقم 1- بجانب دوار ال�ساعة 
 info@alowaislaw.com - 0556343388 - 3158394681:مكاين -

 وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�س ال�سام�سي
املطلوب اإعالنه :  1- اوري�س لل�سقق الفندقية - ديرة  -  �سفته : مدعي عليه 

املدعي عليه مببلغ وق��دره )271.294.77( درهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
املوافق  2022/8/30  ال�ساعة 09.00 �س ويقت�سي ح�سوركم امام ادارة الدعوى البتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي 
عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�سات 
الق�سايا ، لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 7711/2022/253 تنفيذ �سيكات 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- حممد عبداحلميد �سعيد حممد  
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/خالد ها�سم حممد حممد عبداملطلب
بتاريخ:2022/8/29 قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )450.795( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005437 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : طارق م�سعد احمد بخيت - جمهول حمل الإقامة 

بناء على طلب املدعية:اجكت لتاأجر ال�سيارات قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب����:الزام 
املدعي عليه بدفع مبلغ 1799 درهم والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ قيد الدعوى - 
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات - اعالن املدعي عليه بجل�سة ولئحة الدعاء -�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 299 الفقرة 5 من قانون الجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي 

عليه. حرر بتاريخ  2022/8/29  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

حممد ح�سني امني املال 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن مدعي عليه  بالن�سر 

جزئي جتاري   AJCFICIPOR2022 يف الدعوى  رقم 0002335/ 

اىل املدعي عليه:تك اجنيرنيج ذ.م.م
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/7/25 م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اعاله املدعي:طائر النور�س )ات�س يف ايه �سي( لل�سناعة �س.ذ.م.م
 )75595.01( مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام  املحكمة  بالتايل:قررت 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2022/6/13 وحتى 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتها  ال�سداد  متام 
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات - حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ . 
املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0080738
املخطرة:�سمارت لل�سفريات ذ.م.م واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برقم 19804

العنوان: ال�سارقة- ام الطرافة- �سارع ابراهيم حممد املدفع- �سقة رقم 106 طابق رقم 1 ملك امل�سعود ت: 
0521999576- 0504644100 بوكالة/ امر ميدين ميدين فابو ميدين

املخطر اليه:عبدالقادر باليكال- اجلن�سية: الهند
العنوان: ال�سارقة- الرولة- ام الطرافة )بالقرب من كي ام للتجارة( ت: 0558328678- 065676516

مو�سوع الخطار: اخطار عديل للوفاء مببلغ وقدره 50.000 خم�سون األف درهم
الوقائع: حيث ان املخطر اليه قد حرر ل�سالح املخطر �سيك رقم )000003( بقيمة )50.000( خم�سون 
مت  ال�سيك  ان  حيث   2022/07/14 بتاريخ  واملحرر  امل�سرق  بنك  على  وامل�سحوب  لغر  فقط  درهم  األف 

اعادته لغالق احل�ساب.
حاول املخطر حت�سيل قيمة ال�سيك من املخطر اليه بالطرق الودية مراراً وتكراراً لكن دون جدوى.

بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ 
ا�ستالمه الخطار وال �سوف يقدم باتخاذ الجراءات القانونية لذلك.

وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة كاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سمياً
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2022/0080214
املخطرة:�سمارت لل�سفريات ذ.م.م العنوان: ال�سارقة- ام الطرافة- �سارع ابراهيم حممد املدفع- �سقة رقم 106 

طابق رقم 1 ملك امل�سعود ت: 0521999576- 0504644100 بوكالة/ امر ميدين ميدين فابو ميدين
املخطر اليه الول:زمرد لل�سياحة �س.ذ.م.م  العنوان: دبي الكرامة - بناية ال�سريفي- الطابق الول- مكتب 

رقم 8- ت:0551083253- 043977813
املخطر اليه الول: عبا�س علي دهقاين اجلن�سية:جمهورية ايران ال�سالمية العنوان: دبي الكرامة - بناية ال�سريفي- 

الطابق الول- مكتب رقم 8- ت:0551083253- 043977813
مو�سوع الخطار: اخطار عديل للوفاء مببلغ وقدره 50.000 خم�سون األف درهم

الوقائع: حيث ان املخطر اليه قد حرر ل�سالح املخطر �سيك رقم )001905( بقيمة )50.000( خم�سون 
مت  ال�سيك  ان  حيث   2022/06/07 بتاريخ  واملحرر  امل�سرق  بنك  على  وامل�سحوب  لغر  فقط  درهم  األف 
اعادته لغالق احل�ساب. حاول املخطر حت�سيل قيمة ال�سيك من املخطر اليه بالطرق الودية مراراً وتكراراً 
لكن دون جدوى. بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اق�ساها خم�سة 

ايام من تاريخ ا�ستالمه الخطار وال �سوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية لذلك.
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة كاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سمياً

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2021/0071698
املخطر:طاهر ر�سول عبداملحمود- باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198585132685

العنوان: ال�سارقة- املدام- هاتف: 0551774852
املخطر اليها الوىل:�سعيده عبيد ربيع ا�سماعيل- اماراتية اجلن�سية 

العنوان:ال�سارقة القرائن- بالقرب من مطار ال�سارقة هاتف رقم: 0544000541 
مو�سوع الخطار اخطار بدفع قيمة ال�سيك وقيمة التحويل املايل

بقيمة   )000086( رقم  �سيك  املخطر  ل�سالح  حررت  قد  الوىل  اليها  املخطر  ان  حيث  الوقائع: 
)10.000( درهم )ع�سرة اللف درهم فقط لغر( م�سحوب على )بنك الحتاد الوطني( م�ستحق الدفع 
بتاريخ 2021/09/01 حيث ان ال�سيك مت ا�سرتجاعه ب�سبب تعديل يف ال�سيك بدون توقيع �سليم عليه 
وان احل�ساب مغلق. حاول املخطر حت�سيل قيمة ال�سيك من املخطر اليه بالطرق الودية مراراً وتكراراً لكن 
دون جدوى وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اق�ساها خم�سة ايام من 
تاريخ ا�ستالم الخطار وال �سوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية لذلك وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة 

الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�سمية.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ا�سواء املدينة للتجارة �ض.ذ.م.م 
العنوان : حمل رقم 5-6 ملك عليا عبيد حميد �سويره - ديرة البطني ،  ال�سكل القانوين :�سركة  
 65149 551465 رقم القيد بال�سجل التجاري :  ،  رقم الرخ�سة :  ذات م�سوؤولية حم��دودة 
مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/24 واملوثق 
اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2022/8/24  وعلى من لديه  لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
914 ملك  ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات ، العنوان : مكتب رقم  التقدم اإىل امل�سفي املعني 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف:042973060 - 
 )45( خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  فاك�س:042973071 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات 
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
���ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  للتجارة  ا�سواء املدينة  اأع��اله لت�سفية 
 2022/8/24 2022/8/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
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وحتدثت الكاتبات خالل ا�ست�سافة الهيئة لهن، عن املراأة الإماراتية، 
وما متثله من رمزية يف الأدب، والفن، وعن اأثر ما حققته يف الكتابة 
منذ  الدولة  يف  والإبداعية  الثقافية  النه�سة  م�سرة  على  والتاأليف 

تاأ�سي�س الحتاد اإىل اليوم.

�سجرة الغاف
اأن املراأة ت�سبه اإىل حد كبر �سجرة الغاف، فهي  ترى اإميان اليو�سف 

اأن جذورها  اإل  الأر����س،  تربة  ف��وق  اأخ��وات��ه��ا  ع��ن  متباعدة  كانت  واإن 
اأن  وامل��اء، موؤكدًة  الغذاء  مرتابطة ومتما�سكة، ومتد بع�سها مب�سادر 
هذا الرتابط والتعا�سد الن�سوي يف الإمارات بدا وا�سحاً عندما حملت 
باأعباء  وتكفلت  املا�سي،  يف  املجتمع  رعاية  م�سوؤولية  الإم���ارات  ن�ساء 
احلياة والرتبية والعطاء حني كان الرجال يذهبون يف رحلة الغو�س.

وحول جتارب املراأة الثقافية والأدبية قالت اإميان: "املراأة هي القا�سة 
الأوىل التي اأتقنت ال�سرد بفطرتها، فالإبداع الأدبي ي�سري فيها، وقد 
حملت املراأة على عاتقها تعليم الأبناء وتنمية ثقافتهم، فهي تولد من 

جديد يف كل يوم، وتتفاعل مع حميطها وتوؤثر فيه". 
الكتابة من كل �سيء حولها، حتى من  ت�ستلهم  اأنها  اإمي��ان  واأو�سحت 
حيث  الكلمات"،  "مهند�س  ب��اأن��ه  الكاتب  ت�سف  وه��ي  النا�س،  ن��ظ��رات 
ي�سنع بكتابته عاملاً متكاماًل، يبداأ ب�سفحة بي�ساء، وما تلبث اأن تنهمر 
الكلمات عليه، لتنتهي يف نهاية املطاف يف �سكل �سخ�سيات وعامل وزمان 
ومكان، لذلك فاإنها توؤمن باأن الكاتب يجب اأن يكون ملماً بكل �سيء، 

وا�سع الطالع والثقافة. 

م�سدر اإلهام
اأ�سبه ما تكون  امل��راأة الإماراتية  "اإن  من جهتها، قالت �ساحلة عبيد: 
لي�س  ال�ساطئ، وحتى وقت  يراقب كل ما يحدث على  ال��ذي  بالبحر، 
بالبعيد، كان البحر يف الإمارات هو م�سدر كل التحولت التي حتدث 
على ال�سفة، من خر و�سر وطماأنينة وقلق، لذلك فاإين اأرى اأن املراأة 
الإماراتية ت�سبه هذا العامل الثائر يف اأحيان وال�ساكن يف اأحيان، والذي 
كتاباتها،  يف  امل���راأة  ح�سور  الكثر".وحول  لها  وي��ق��دم  ال�سفة  يلهم 
اأكدت �ساحلة اأنها ل تكتفي باأن ت�سور املراأة يف كتابتها ب�سكل تقليدي، 
يف  دوره���ا حم��وري��اً  الق�سة، وج��ع��ل  ت��اأث��ره��ا يف  تعمل على عك�س  ب��ل 
اإحداث التغير. ويف معر�س حديثها عن املقارنة بني طموحات املراأة 
اأن طموحات  اإىل  لفتت �ساحلة  واحلا�سر،  املا�سي  ما بني  الإماراتية 
التي  ال��ع��امل، واحل��ري��ة  ت��ط��ورات  وت��واك��ب  با�ستمرار،  الإن�����س��ان تتبدل 
اإىل  ت��ذه��ب  اأن  م�سوؤولية  لها  وال��ت��ي حتمِّ الإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة  اأت��ي��ح��ت 

مناطق خمتلفة يف التعبر. 

حجر الأ�سا�ض
اأما �سفية ال�سحي، فاأكدت اأنها ت�ستلهم ق�س�س الأطفال التي تكتبها 
من مواقف حياتية مير بها اأبناوؤها، فهي تلهمها اأفكاراً ميكن اأن ت�سكل 

للطفل  الكتابة  ف��ن  اأن  اإىل  م�سرًة  ق�س�سية،  لأح���داث  اأ�سا�س  حجر 
�ساعدها على ممار�سة اأمومتها ب�سكل اأف�سل، فقد عززت املواقف التي 
تكتب عنها يف نف�س اأبنائها امل�سوؤولية لبتكار احللول للتحديات التي 
تواجههم. وحول الظروف التي تف�سل فيها الكتابة، لفتت �سفية اإىل 
اأنها ل تعتمد على طقو�س معينة للدخول يف عامل الكتابة، بل جتدها 
تكتب يف اأ�سد اأوقات ال�سغط والأعباء احلياتية، ومتار�س الكتابة يف اأي 

مكان واأي زمان. 

ا�ستعر�ست جتارب معا�سرة  لكاتبات من الأدب الإماراتي 

»ال�شارقة للكتاب« حتتفي باملراأة �شريكًا
 يف �شناعة امل�شهد الثقايف الإماراتي

برنامج اأمري ال�شعراء
تليفزيوين  برنامج  2007 وهو  ال�سعراء يف عام  اأم��ر  برنامج  ب��داأ 
والربامج  املهرجانات  تنظمه جلنة  اإدارة  الف�سيح  العربي  ال�سعر  يف 
الثقافية والرتاثية يف اأبو ظبي واأُطلق على الربنامج اأمر ال�سعراء 
والربنامج  �سوقي،  اأحمد  وامل��ع��روف  الكبر  لل�ساعر  امل�سري  ن�سبة 
ُيعر�س كل عامني مرة على خ�سبة م�سرح �ساطئ  الراحة باأبوظبي، 
حيث يتبارى ال�سعراء بجزالة �سعرهم الف�سيح اأمام جلنة التحكيم 

اجلماهر  وت�سويت 
التناف�س  يف  جو من 
للح�سول  ال�سريف 
ُب��ردة الربنامج  على 

يف ختام امل�سابقة. 
ت���������س����ت����ق����ب����ل جل���ن���ة 
التحكيم العديد من 
امل�ساركة  ال��ط��ل��ب��ات 
دول  ك�������اف�������ة  م��������ن 
الوطن العربي ومن 
دول ل تتحدث  اللغة 
مثل  اأي�ساً  العربية 
الأفريقية  ال������دول 
كال�سنغال ونيجريا 
الدول،  وغرها من 

جلنة  ت����ق����وم  ح����ي����ث 
لكل  ال�سخ�سية  امل��ق��اب��الت  خ���الل  م��ن  املت�سابقني  ب��ف��رز   التحكيم 
�سُي�ساركون  الذين  الع�سرين  �ساعرا  �ساعر على حدة و�سوًل لقائمة 
يف حلقات الربنامج التلفزيوين على م�سرح �ساطي الراحة. فيهدف 
باللغة  والهتمام  الف�سيح  العربي  بال�سعر  الرت��ق��اء  اإىل  الربنامج 
ال�سعراء  دور  وتعزيز  العربي  نفو�س  ال�سباب  يف  وتكري�سها  العربية 
يف  الربنامج،  خالل  من  لهم  والرتويج  ال�سعرية  مواهبهم  ورعاية 
اإىل احلفاظ على لغتنا العربية، وعليه  اأم�س احلاجة  زمن  نحن يف 
لغتنا  على  امل��ب��ادرات  للمحافظة  م��ن  العديد  الإم����ارات  دول���ة  تبنت 
اأمر  وبرنامج  ال��ق��راءة  وحت��دي  العربية  اللغة  مركز  مثل  العربية 
الإط��ار هم  امل�ستهدفة يف هذا  الفئة  اأن  الكثر  اإل  ال�سعراء وغرها 
اأ�سبح  احلديثة  التكنولوجيا  وبحكم  اجليل  ه��ذا  لأن  الأط��ف��ال  فئة 
اللغة  اأطفالنا يتحدثون  اأن نرى  الإجنليزية وهذا جيد  للغة   مييل 
من  فكم  العربية،  م��ع  لغتنا  ب��ال��ت��وازي  يكون  اأن  ولكن  الإجنليزية 
الدرا�سة  مقاعد  يف  ون��ح��ن  ال�سغر  منذ  نفو�سنا  يف  اأث���رت  ق�سائد 
بن  املتنبي وطرفة  ق�سائد  العربية  من خاللها مثل  اللغة  واأحببنا 
اأم��ر  ال�سعراء  برنامج  لدينا  يكون  ل  فلم  �سداد،  بن  العبد وعنرتة 
فئة  ي�ستهدف  ولكن  الف�سيح  العربي  لل�سعر  برنامج  لالأطفال وهو 
الأطفال واإن مل يكن الطفل  هو من يكتب الق�سيدة فبمجرد اأن يقوم 
الطفل باإلقاء ق�سيدة باللغة العربية الف�سحى وبالت�سكيل  ال�سحيح 

فقد و�سل الربنامج اإىل هدفه ومغزاه. 
�سعيد الزعابي

قائمة  على  ب�سوهاج  اأب��ي��دو���س  معبد  يحتوي 
امللوك ال�سهرة التي ت�سم اأ�سماء حكام م�سر 
حتى  القطرين  موحد  مينا  امللك  م��ن  ب��داي��ة 
امللك �سيتى الأول ويتكون من �سبعة مقا�سر 
ذات  الأم��ام��ي��ة  وال�سالة  ل��الأع��م��دة  و�سالتني 

نقو�س غائرة والداخلية نقو�سها بارزة.
واأنهي فريق العمل من مرممي واأثري املجل�س 
الإله  اأع��م��ال ترميم مق�سورة  ل��الآث��ار  الأع��ل��ى 
املوجودة  ال�����س��ب��ع  امل��ق��ا���س��ر  اإح����دى  رع  اآم����ون 

مبعبد �ستي الأول باأبيدو�س مبحافظة �سوهاج، 
م�سطفى  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح  م�����س��ر،  ب�سعيد 
العام للمجل�س الأعلى لالآثار  الأم��ني  وزي��ري 
�ستى  معبد  ي�سهدها  التي  الرتميم  اأعمال  اأن 
املعابد  م��ن  وغ���ره  احلالية  ال��ف��رتة  يف  الأول 
اجلمهورية  اأنحاء  مبختلف  الأثرية  واملواقع 
والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  خطة  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
الأثرية مبا يعمل على جذب  املواقع  لتطوير 
وال�سائحني وت�سجيع  امل�سريني  الزائرين من 

م�سر،  اإىل  ال��واف��دة  الثقافية  ال�سياحة  منتج 
اأنه من املقرر ترميم جميع مقا�سر  م�سيًفا 
املعبد تباعا، حيث مت البدء موؤخًرا يف ترميم 

مق�سورة الإله رع حور اآختى.
"بوابة  اآم��ون رع، وال��ذي تن�سر  ويعترب املعبود 
الر�سمى  املعبود  هو  عنه،  معلومات  الأهرام"، 
مل�سر  القدمية يف معظم الفرتات التاريخية، 
امل�����س��ري��ني القدماء  ���س��ي��د الآل���ه���ة ع��ن��د  وه���و 
اآمون  كلمة  وك��ان��ت  وال�سماء،  الأر����س  وخ��ال��ق 

ت��ع��ن��ى اخلفى،  ال��ق��دمي��ة  امل�����س��ري��ة  ال��ل��غ��ة  يف 
وجميعها  الغيب.  ال�سر،  ال��ب��اط��ن،  املحتجب، 

ترجمات لكلمة اآمون.
وي���ق���ول اخل���ب���ر الأث�������ري ن�����س��ر ���س��الم��ة فى 
هو  اآم��ون  اأن  الأهرام"،  "بوابة  ل�  ت�سريحات  
قرنني  بال�سم�س بني  اإليه  ورم��ز  ال�سم�س،  رب 
الكب�س الذى اأخذ �سفات املعبود »رع«، وهو رب 
اخل�سوبة واأخذ �سفات املعبود »مني«، وهو رب 
»�سو«،  املعبود  �سفات  اأخ��ذ  حيث  ا؛  اأي�سً الريح 

ورب احلروب كذلك متخًذا بذلك هيئة املعبود 
»منتو« معبود مدينة اأرمنت، والذى اأخذ منه 
املعبودة  واأم���ه  احل��رب��ي��ة،  �سفاته  ك��ل  »اآم����ون« 
اأحيانا  يتم ت�سويره  ال�سماء، وكان  ربة  »نوت« 

براأ�س كب�س.
للمعبود  ي��وج��د  ك���ان   ب��اأن��ه  ���س��الم��ة،  وي�سيف 
اآم����ون رع، م��ق��ر ع��ب��ادة م�����س��ه��ور ع��ل��ى جزيرة 
اأ�سوان التي مت الك�سف بها عن جبانه للكبا�س 
ك��ان��ت حت��ت��وي ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ر م���ن الكبا�س 
النوبة،  مبتحف  معرو�س  اأحدهما  املحنطة، 
كما اأن طريق الكبا�س الذي ي�سل بني معبدي 
ال��ك��رن��ك والأق�������س���ر م���ا ه���و اإل ت��ق��دي�����س من 

امل�سري القدمي لهذا املعبود.
اأب���ي���دو����س  ب�"معبد  ���س��ي��ت��ي  م��ع��ب��د  وي����ع����رف 
التابعة  اأبيدو�س  متثل  كانت  حيث  العظيم"؛ 
اأهمية  احلا�سر،  الوقت  فى  �سوهاج  ملحافظة 
امللك  بناه  امل�سريني، وقد  ُك��ربى لدى قدماء 
جنله  ب���ن���اءه  واأك���م���ل  الأول،  ���س��ي��ت��ى  امل�����س��ري 
حممد  اأو���س��ح  جانبه،  ال��ث��اين.وم��ن  رم�سي�س 
عبد البديع رئي�س الإدارة املركزية لآثار م�سر 
اإن  والآث�����ار،  ال�سياحة  وزارة  ب��ي��ان  يف  ال��ع��ل��ي��ا، 
مق�سورة الإل��ه اآم��ون رع هي اإح��دى املقا�سر 
باأبيدو�س  الأول  �ستي  املوجودة مبعبد  ال�سبعة 
اآمون  الإل���ه  لعباده  خ�س�ست  مق�سورة  وه��ي 
باب وهمي من  املق�سورة  نهاية  ويوجد يف  رع 
املق�سورة  ج���دران  وحت��م��ل  الغربية،  الناحية 
املقد�س  ال���زورق  رحلة  املناظر متثل  ع��دد من 
الدينية  ال��ط��ق��و���س  وب��ع�����س  الآخ������ر  ل��ل��ع��امل 

وتقدمي القرابني لالإله اآمون رع.
اآثار  ترميم  ع��ام  م��دي��ر  ذك��ي  �سعدي  واأ���س��اف��ة 
اأعمال ترميم مق�سورة الإله  اأن  م�سر العليا، 
اأ�سهر و�سملت  ا�ستغرقت نحو ثالثة  اآم��ون رع 
اإزالة الت�ساخات وال�سناج بالتنظيف امليكانيكي 
الأتربة  لإزال���ة  املختلفة  الفر�س  وبا�ستخدام 
طبقات  لإزال��ة  الكيميائي  التنظيف  تبعها  ثم 
ثم  املق�سورة  وج��دران  �سقف  على  ال�سناج من 
اأعمال ا�ستكمال الأجزاء املفقودة من اجلدران 
النهائية  الأل��وان ثم املرحلة  وال�سقف وتقوية 

وهي مرحلة العزل.

ا�ستغرقت ثاثة اأ�سهر..

 ترميم مق�ش�رة اآم�ن رع املعب�د الأ�شهر يف م�شر القدمية 

•• ال�شارقة-الفجر:

مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية، احتفت "هيئة ال�سارقة للكتاب" بتجارب الكاتبات واملبدعات الإماراتيات، 
حيث اأ�ساءت على م�سروعهن الإبداعي، وم�سريتهن يف الكتابة، على ح�ساباتها الر�سمية على مواقع التوا�سل 
الجتماعي، لتقدم لاأجيال اجلديدة مناذج من املبدعات الإماراتيات، وتك�سف ح�سورهن وحجم م�ساركتهن 
اإىل  الحتاد  تاأ�سي�ض  من  عامًا  خم�سني  خال  الدولة  �سهدتها  التي  الثقافية  النه�سة  م�سرية  ا�ستكمال  يف 

اليوم.
مواقع  على  جمهورها  اإىل  ر�سالًة  اإماراتيات،  كاتبات  ثاث  مع  م�سورة  مقابات  خال  من  الهيئة  ووجهت 
التوا�سل الجتماعي، اأكدت فيها اأن نه�سة البلدان تبداأ من ال�ستثمار يف املعرفة وبناء اأجيال من القراء، 
والقا�سة  اليو�سف،  اإميان  الروائية  من  كًا  املقابات  ا�ست�سافت  حيث  بلدانهم،  جتاه  م�سوؤوليتهم  يدركون 
�ساحلة عبيد، والإعامية والكاتبة �سفية ال�سحي، للحديث عن روؤيتهن للقراءة، وعاقتهن بالكتب، وما 

يطمحن لتحقيقه يف الكتابة.
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ت�سارك يف م�سل�سل )الجتاه اخلاطئ(

ديان اأبي عالم: اأقدم �شخ�شية 
جديدة معقدة و�شعبة جدًا

• �ست�ساركني يف م�سل�سل )الجتاه 
اخل������اط������ئ( ك����م����ا ان���ت���ه���ي���ت من 
�سينمائيني،  ف��ي��ل��م��ني  ت�����س��وي��ر 
هاتني  ع�����ن  ت���ت���ح���دث���ني  ك���ي���ف 

التجربتني؟
م�سل�سل  يف  ���س��اأط��ل  ب��ال��ف��ع��ل   -
)الجت����اه اخل���اط���ئ(، وه���و قيد 
عملني  يف  �ساركت  كما  الت�سوير، 
كبرة(  )ك��ذب��ة  ب��ع��ن��وان  الأول  �سينمائيني، 
ت�سويره  انتهينا من  وكنا  مهنا  ندمي  للمخرج 
العام املا�سي، ولكنه مل ُيعر�س حتى الآن، ودوري 
فيه جميل جداً، وي�سارك فيه فوؤاد ميني وهبة نور 

وغرهما.
فيلمي  ت�سوير  من  وجيزة  فرتة  قبل  انتهيت  كما 
اإخراج  ومن  بلجيكية  �سركة  اإنتاج  من  وهو  الثاين 
على  قريباً  �سُيعر�س  الفيلم  وه��ذا  قنديل،  مهدي 
يف  وت�سارك  بطولتي  من  وه��و  )نتفليك�س(  من�سة 
الفيلم كارول عبود وبرناديت حديب و�سعد حمدان 
وغرهم، وق�سته م�سوقة وحتكي عن الطريقة التي 

تعمل بها �سركات الإنتاج اللبنانية.
بعمل  تتحكم  ال��ت��ي  املح�سوبيات  ع��ن  تق�سدين   •

�سركات الإنتاج؟
- ق�سة هذا الفيلم يتم تناولها للمرة الأوىل يف عمل 
فني يف العامل العربي، وحتكي ما يجري يف كوالي�س 
�سركات الإنتاج واأتوقع اأن يثر هذا العمل الكثر من 

اجلدل.
بع�س  تظلم  الإنتاج  �سركات  اإن  القول  ميكن  هل   •

املمثلني؟
- ل اأ�سعر باأن هناك ظلماً يلحق باملمثل، لأن كل �سيء 
بناء عالقات  على  وقدرته  واجتهاده  اإىل جهده  يعود 
يف الو�سط. ل اأوؤم��ن ب�سيء ا�سمه ظلم مطلق مُياَر�س 
يف حق اأي ممثل، خ�سو�ساً اأنه توجد يف لبنان �سركات 
اإنتاج عدة وعلى الفنان اأن يعرف كيف ينتهز الفر�س 
اإذا لي�س من  املنا�سبة،  الفر�سة  واأن ت�سله  بد  لأن��ه ل 

هذه ال�سركة فمن تلك.
كل �سيء يرتبط باملمثل وب�سخ�سيته والطريقة التي 
عالقات  ب��ن��اء  على  وق��درت��ه  نف�سه  على  فيها  ي�ستغل 

جيدة، هذا بالإ�سافة اإىل املوهبة.
لبنان؟ يف  الأوىل  املمثلة  هي  َمن  راأيك،  • يف 

- توجد اأكر من ممثلة. اأحب نادين جنيم كثراً 
وهيفاء  ال��را���س��ي،  ون��ادي��ن  عبدالنور  و���س��ري��ن 
وه��ب��ي ب���ارع���ة ج����داً يف ال��ت��م��ث��ي��ل. ك���ل فنانة 
وكل  الأوىل،  اأعتربها  ناجحاً  عماًل  قدمْت 

فنانة تنجح ل بد واأن لديها املقومات الالزمة التي ت�ساعدها 
على النجاح.

ال�سر؟ تف�سلني  الأ�سماء  هذه  من  اأي  خطى  • على 
- ل يوجد ا�سم معني، بل اأحب اأن اآخذ �سيئاً من كل ممثلة.

هذه  ب���ني  جت��م��ع  ال���ت���ي  اخل��ْل��ط��ة  ه����ذه  ت�����س��ف��ني  • وك���ي���ف 
الأ�سماء؟

- كل ممثلة لديها ما ميّيزها عن الأخ��رى ول توجد واحدة 
منهن ت�سبه الأخرى. مثاًل، اأحرتم جداً جتربة نادين جنيم 
واإ�سرارها على تطوير نف�سها وجتربتها وقدرتها على التقدم، 
وهي  ينا�سبها  وما  اأدواره���ا  اختيار  جتيد  عبدالنور  و�سرين 
وهي  الفنية  ال�ساحة  على  بقوة  ا�سمها  تفر�س  كيف  عرفت 

توؤثر بنا عندما م�ساهدتها ونتعاطف معها.
الرا�سي، فهي رائعة كممثلة ومتلك قدرات كبرة  اأما نادين 
جداً واإح�سا�سها عاٍل جداً. وهيفاء وهبي اأكر من رائعة وهي 

)ديفا( حقيقية.
املقبلة؟ للفرتة  م�ساريعك  • ما 

 100 - )الجت��اه اخلاطئ(، وهو م�سل�سل طويل يتاألف من 
اإيلي  واإخ�����راج  زي��ن��ة ع��ب��دال��رازق  ك��ت��اب��ة  امل�سل�سل م��ن  ح��ل��ق��ة. 
معلوف واإنتاج �سركة )فينيك�س( وي�سارك فيه عدد كبر من 
حمدان  و�سعد  اإبراهيم  فادي  بينهم  اللبنانيني  املمثلني  اأهم 

واأ�سعد ر�سدان، وت�سويره �سي�ستغرق وقتاً طوياًل.
األعبها  مل  ج��دي��دة  �سخ�سية  اأق����دم  اخل���اط���ئ(  )الجت�����اه  يف 
�سابقاً، وهي �سخ�سية معقدة و�سعبة جداً ولي�ست �سهلة على 
الإطالق، هذا بالإ�سافة اإىل الفيلم الذي �سُيعر�س قريباً على 

)نتفليك�س(.
التي تعنى  الدائم(  ال�سالم  اأنني اهتم بجمعيتي )حركة  كما 

بحقوق الإن�سان وحل النزاعات بالطرق ال�سلمية.
وقد اأ�س�س والدي هذه اجلمعية خالل احلرب الأهلية يف لبنان، 
وهو بداأ كناٍد، وعندما ان�سم اإليه الكثر من اللبنانيني لأنهم 
ملوا من احلرب مت حتويله اإىل جمعية وهو حجز له مقعداً 
يف الأمم املتحدة، واأنا اأركز ن�ساطي كثراً على هذه اجلمعية 

لأنني اأعترب اأن حقوق الإن�سان هي من الأمور ال�سامية.

���س��ام��ح ح�سني  ال���ك���وم���ي���دي���ان  ي���ع���ود 
ل�سا�سات ال�سينما بعد غياب دام ثالث 

�سنوات، بفيلم "اللعب مع العيال".
ن�سر �سامح ح�سني �سورة له احتفال 
ب���ب���دء ال���ت�������س���وي���ر ح���ي���ث ك���ت���ب على 
ع���ل���ى موقع  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ���س��ف��ح��ت��ه 
بوك:"  في�س  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
مع  ال���ل���ع���ب  اهلل،  �����س����اء  اإن  ق���ري���ب���ا 

العيال". 
 وك���ان���ت اآخ����ر اأع���م���ال ال��ف��ن��ان �سامح 
"عي�س حياتك" عام  ح�سني هو فيلم 
�ساندى.  البطولة  و�ساركته   ،2019
م�ساكل  يناق�س  العيال"  مع  "اللعب 
الآباء والأبناء يف احلياة، اإخراج هانى 
الفيلم  بطولة  يف  وي�����س��ارك  ح��م��دى، 
الطفل منذر والطفل يو�سف �سالح.

بعد غياب عن ال�سينما

�شامح ح�شني يع�د 
بفيلم)اللعب مع 

العيال( 

�سعادتها  ع���ن  ���س��ربي  ه��ن��د  ال��ن��ج��م��ة  ع����ربت 
كرة  فيلمها  يحققه  ال���ذي  الكبر  بالنجاح 
واجل����ن وال�����ذي ي��وا���س��ل ح�����س��ده الإي������رادات 
وجتاوز حتى الآن حاجز ال�106 ماليني جنيه،  
واأحمد  العزيز  عبد  كرمي  بالنجوم  ويجمعها 
عز ويخرجه مروان حامد يف تعاونهما الرابع 
بعد عمارة يعقوبيان واإبراهيم البي�س والفيل 
تعاونهما  يف  م���راد  اح��م��د  وي��ك��ت��ب��ه   2 الزرق 
2.هند  الثاين ك�سينارب�ست بعد الفيل الزرق 
عربت عن �سعادتها بالعمل خ�سو�سا اأنه يعيد 
البطولت اجلماعية  امل�سرية لع�سر  ال�سينما 
كل  وحتقيقه  ال�سخمة  والإن��ت��اج��ات  ال��ك��ربى 
ه��ذه الإي���رادات م��وؤك��دة  اأن اجلمهور امل�سري 
فالفيلم  ال�سينما،  وبحب  ج��دا  واع  وال��ع��رب��ي 
وبرغم اأنه ثالث �ساعات اإل اأنه حقق كل هذا 

النجاح الكبر.
ب��ك��ون��ه��ا موجودة  ك��م��ا ع����ربت ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا 
اأف��الم هامة وكبرة و�ستعي�س طويال  بثالثة 

يف تاريخ ال�سينما امل�سرية والعربية.
هند تلعب يف الفيلم دور دولت فهمي،  وبهذا 
قائمة  يف  تواجدا  الأك��ر  �سربي  هند  ت�سبح 
الع�سرة اأفالم الأكر حتقيقا يف الإي��رادات يف 
تاريخ ال�سينما امل�سرية باأفالمها كرة واجلن،  
والفيل الزرق 2 والذي جتاوز ال�114 مليون 
جنيه م�سري وفيلم املمر وال��ذي اقرتب من 

حتقيق 80 مليون جنيه.

هند �شربي الأكرث ظه�را يف قائمة جنمات الأفالم 
الأعلى اإيرادات عرب تاريخ ال�شينما امل�شرية

م�سل�سل  يف  عام  اأبي  ديان  املمثلة  ت�سارك 
تامر  املمثل  جانب  اإىل  اخلاطئ(  )الجتاه 
جنم، وهو اأول عمل يلعبان فيه دور البطولة، 
�سينمائيني  فيلمني  ت�سوير  من  انتهت  كما 
من�سة  على  اأحدهما  عر�ض  يتم  اأن  على 

)نتفليك�ض(.
يف  الفني  جديدها  عن  حتدثت  ع��ام  اأب��ي 

هذا احلوار:
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عادة خطرية ميكن اأن ت�ؤدي 
اإىل العمى الدائم!

من  الكثر  هناك  بالعمر،  املرتبط  البقعي  التنك�س  اإىل  الغلوكوما  م��ن 
اأمرا�س العيون التي قد حترمك من نعمة الب�سر.

اأن ممار�سة معينة قد ت�سكل  اأح��د اخل��رباء من  والأ���س��واأ من ذل��ك، يحذر 
خطرا كبرا على الروؤية من خالل زيادة خماطر الإ�سابة بهذه احلالت.

واأو�سحت �سوجاتا بول، رئي�سة ق�سم اخلدمات املهنية ال�سريرية واأخ�سائية 
ما  غالبا  "التي  الآث���ار   ،Lenstore يف  الال�سقة  العد�سات  ب�سريات 

ُتن�سى" للتدخني على العينني.
وهذا ال�سرر ل ي�سمل فقط ال�سجائر التقليدية، بل ميكن اأي�سا لل�سجائر 
اأن تكون �سارة، لذا فاإن فكرة التخلي عن الأوىل وتعوي�سها  الإلكرتونية 

بالثانية لن يحمي عينيك.
ال��ع��دي��د م��ن الآثار  ل��ه  اأن  التبغ م��ع��روف وث��ب��ت  "تدخني  ب���ول:  واأ���س��اف��ت 
ال�سلبية على اجل�سم، مبا يف ذلك الب�سر. ومن منظور ق�سر املدى، ميكن 
اأن يت�سبب دخان التبغ اأي�سا يف متالزمة جفاف العني، ما يوؤدي اإىل تهيج 
العني واأملها". وعندما يتعلق الأمر باملخاطر طويلة املدى، وهنا ياأتي دور 

الدائم". الب�سر  "فقدان 
باأمرا�س  الإ�سابة  خطر  من  التدخني  يزيد  اأن  "ميكن  اخلبر:  واأ�ساف 
العني اخلطرة التي قد توؤدي يف بع�س احلالت اإىل فقدان الب�سر الدائم، 
واملياه  العني  واإعتام عد�سة  بالعمر،  املرتبط  البقعي  ال�سمور  ذلك  مبا يف 
الزرقاء". والدخان الإلكرتوين لي�س اأف�سل لأنه ي�سبب الإجهاد التاأك�سدي 
للعينني. وتابعت بول: "يحدث الإجهاد التاأك�سدي عندما يكون هناك خلل 
اأن  اآخ��ر يف اجل�سم، ميكن  اأي مكان  الأك�سجني لديك. ومثل  يف م�ستويات 
�سيزيد  الوقت،  ال�سحة. ومب��رور  �سلبية على  اآث��ار  الإ�سايف  يكون لل�سغط 
والتنك�س  العني،  عد�سة  باإعتام  الإ�سابة  خطر  من  الإل��ك��رتوين  التدخني 
البقعي وحتى الغلوكوما". واأ�سارت: "الغلوكوما تخف�س الب�سر وميكن اأن 

توؤدي اإىل العمى الدائم اإذا تركت دون عالج".

ما هي الغلوكوما؟
حالة  الغلوكوما هي   ،)NHS( الوطنية  ال�سحية  اخلدمات  لهيئة  وفقا 

العني التي يتلف فيها الع�سب الب�سري، الذي يربط العني بالدماغ.
والأ�سواأ من ذلك، ميكن اأن توؤدي حالة العني هذه اإىل فقدان الب�سر اإذا مل 

يتم التقاطها مبكرا.
ول�سوء احلظ، تتميز الغلوكوما بنق�س العالمات التحذيرية، ما يجعل من 

ال�سعب اكت�سافها.
ومتيل احلالة اإىل التطور ببطء على مدار �سنوات عديدة. ومع ذلك، هناك 
بع�س الأعرا�س التي قد يعاين منها مر�سى الغلوكوما مثل، الأمل ال�سديد 
يف العني، والتقيوؤ والغثيان، واحمرار العني، و�سداع الراأ�س، وروؤية احللقات 

حول الأ�سواء اأو روؤية م�سو�سة.
اأي م�ساكل يف  ت��واج��ه  اإذا كنت  ال��ع��ي��ون  اأخ�����س��ائ��ي  زي���ارة  ال�����س��روري  وم��ن 

الروؤية.
ب����داأت يف م��الح��ظ��ة ت��غ��رات يف ب�����س��رك م��ث��ل البقع  "اإذا  واأ���س��اف��ت ب���ول: 
للقراءة  ال�سوء  م��ن  مزيد  اإىل  واحل��اج��ة  امل��رك��زي��ة،  روؤي��ت��ك  يف  ال�سبابية 
وبدء ظهور اخلطوط امل�ستقيمة متموجة، فعادة ما يكون فح�س العني هو 

الطريقة الأكر فعالية لكت�ساف اأي اأمرا�س ت�سيب العني مبكرا".

اخر؟ نهار  اىل  نهار  من  تنتقل  الأماكن  اي  • يف 
هناك اأماكن حمدودة يف عاملنا الأر�سي اإذا اجتزنا خطاً وهميا ننتقل 
اإىل الأخ��ر ترى هذا اخلط مر�سوم على اخلرائط وي�سمى  اليوم  من 
اإىل  ال�سمال  م��ن  ال��ه��ادي  املحيط  يقطع  وه��و  ال���دويل  التوقيت  خ��ط 
باأربع وع�سرين �سنة  الواقع �سرقي هذا اخلط  الق�سم  اجلنوب يتقدم 
عن الق�سم الواقع اإىل الغرب منه اإذا قطعت هذا اخلط بوا�سطة �سفينة 
اأو تخ�سر نهارا بح�سب الجت��اه الذي  اأو طائرة فاإنك قد تك�سب نهار 

ت�سلك  
اخلان؟ كلمة  تعني  • ماذا 

- احلاكم؟
العربية؟ اللغة  يف  بالدرفل  املق�سود  • ما 

- العلم الذي يرفع يف احلرب.
 • من �ساحب ملحمة الفردو�ض؟

- ملتون.

املوجود يف اخلمائر واللن والبي�س واللحم والأجا�س والفول واحلنطة  اأن نق�س فيتامني ب  • هل تعلم 
غر امل�سّنعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف الأع�ساب وام�ساكا حاّدا 
الدموية  ال��دورة  وتنظيم  الكل�س  يف  وي�ساهم  للج�سم  عنه  غنى  ول  حيوي   2 ج  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 

ونق�سه يوؤّدي اىل مر�س ال�سقربوط والنزلت ال�سدرية على اأنواعها
كبر جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�سل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�س  اأن  تعلم  • هل 

اجل�سم وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  • هل 
اأو  ال�ساعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�سل  القلب  خفقات  معّدل  اأن  تعلم  هل   •

ال�سنة يف   37843200
325غم  املتو�سط فهو  اأما وزنه   . اأبعاده  اآخر وكذلك  القلب يختلف من �سخ�س اىل  اأن حجم  • هل تعلم 

بالن�سبة للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه
من  كبرة  كمّية  حت��وي  -ال��ب��ن��دورة-  والطماطم  احلم�سيات  وبالأخ�س  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  هل   •

ل اأكل اخل�سروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني فيتامني ج ويف�سّ

حكم االعدام
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اأكل الثوم يف ال�سباح 
الغنية  الثوم من اكر الطعمة  يعد 
علي  حت��اف��ظ  وال��ت��ي  بالفيتامينات 
�سحة الن�سان، كما ي�ساعد على عمل 
الدموية  وال���دورة  اله�سمي  اجل��ه��از 

ب�سكل اأف�سل.
الدهون  م�ستوى  على  يحافظ   -  1
ال��ث��وم اخلام  ت��ن��اول  اأن  اجل�����س��م:  يف 
يف ال�������س���ب���اح، ق���د ي��خ��ف��ف م���ن ال���دم 

ال��ط��ب��ي��ع��ي، مم��ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار ���س��غ��ط ال����دم وال��ك��ول��ي�����س��رتول يف 
اجل�سم.

امل�سادات احليوية  اأحد  هو  اخلام  الثوم  للم�سادات احليوية:  - م�سدر   2
ي�ستهلك  ال��ث��وم  ك��ان  اإذا  الفائدة  ه��ذه  وترتفع  فاعلية،  الأك���ر  الطبيعية 

على معدة فارغة.
ال�سباح  اخل���ام  ال��ث��وم  ت��ن��اول  اإن  ال����وزن:  وف��ق��دان  اله�سم  ف��وائ��د   -  3
الوزن  فقدان  على  ي�ساعد  ذل��ك  اىل  وبالإ�سافة  وال�سهية،  اله�سم  يحفز 

الفعال.
4 - يقلل من ارتفاع �سغط الدم: اإن احتواء الثوم على مركبات الكربيت 
الأليل،  ثنائي  كلوريد  ثالثي  الدياليل،  كربيتيد  ثنائي  الألي�سني،  مثل 

ميكن اأن ي�ساعد يف تنظيم م�ستويات �سغط الدم.
على  الثوم  يف  ال�سلفيدريل  مركب  ي�ساعد  ال�سموم:  من  التخل�س   -  5
د�سًما  ع�ساًء  تناولت  ق��د  كنت  اإذا  لذلك  اجل�سم،  م��ن  ال�سامة  امل���واد  اإزال���ة 

الليلة املا�سية، فمن الأف�سل اأن تبداأ اليوم التايل بتناول الثوم.

حدث يف ذات يوم ان قتل احد ال�سخا�س الغنياء فاألقت ال�سرطة القب�س على احد الرجال العاملني عنده 
واتهمته بقتله وحكمت عليه باملوت بال�سيف ولن ال�ساب امل�سكني مل ي�ستطع ان يتبث براءته فقد ا�ست�سلم لمر 
اهلل، ويف يوم تنفيذ حكم العدام بهذا ال�ساب اتى النا�س من كل انحاء املدينة مل�ساهدة تنفيد احلكم فيه بقطع 
رقبته بيد ال�سياف، وجاء ال�سياف بال�ساب ثم اركن رقبته على قطعة اخل�سب التي تدخل فيها رقاب املحكوم 
عليهم وانت�سب يف ا�ستعداد لتنفيذ احلكم حني جاءت خنف�ساء طائرة ووقفت على رقبة ال�ساب فازاح ال�سياف 
�سيفه والتقط اخلنف�ساء وو�سعها على راحة يده حتى طارت فهو ل يريد قتلها لنهم يف هذه املدينة يعتربون 
قتل اخلنف�ساء نذير �سوؤم خا�سة وانها ح�سرة بريئة، ا�ستعد ال�سياف مرة اخرى لقطع رقبة ال�ساب وهنا وعندما 
ال�سياف  فتوقف  امل��وت  ينتظر  ال��ذي  امل�سكني  ال�ساب  رقبة  لتحط على  ثانية  ج��اءت اخلنف�ساء مرة  �سيفه  رفع 
النا�س  ب��داأ  وقد  ال�ساب  رقبة  لقطع  ثالثة  تاأهب مرة  ثم  لتطر،  يده  راح��ة  على  وي�سعها  ليلتقط اخلنف�ساء 
بالهمهمة وا�سدار ال�سوات ا�ستعجابا ملا يحدث ويف هذه املرة وعندما هم بقطع رقبة ال�ساب جاءت اخلنف�ساء 
للمرة الثالثة ومل تكن وحدها بل مع اثنتني وحطتا على رقبة ال�ساب فا�ستعجب ال�سياف واخذ يف التقاطهم 
وو�سعهم على راحة يده لي�ساعدهم على الطران وبعد ان انهي مهمته وهم بتطبيق القانون برز من ي�سرخ 
ويقول توقف فاذا ملكهم املحبوب الذي كان يقف متنكرا بني افراد ال�سعب وقال: اح�س�ست مما حدث برباءة 
هذا ال�ساب فكوا وثاقه واذهبوا بحثا عن القاتل احلقيقي.. ومل متر اليام حتى قب�ست ال�سرطة على الفاعل 

احلقيقي ومنذ يومها واخلنف�ساء هي نذير اخلر و�سعار هذه املدينة.

البارد  اأن ال�ستحمام باملاء  اإىل  خل�ست درا�سة جديدة 
على  امل��ف��رط��ة  ال�سمنة  ي��ع��ان��ون  م��ن  ي�ساعد  اأن  ميكن 

اإنقا�س اأوزانهم.
 4 اأن ال�ستحمام يف درج��ة ح���رارة  ال��درا���س��ة  ووج���دت 
حتفيز  يف  وي�ساهم  الغذائي،  التمثيل  عملية  يح�سن 

خ�سارة الدهون ب�سرعة اأكرب واإنقا�س الوزن.
واأج�����رى ال��ب��اح��ث��ون جت��رب��ة ع��ل��ى ال��ف��ئ��ران، ح��ي��ث مت 
تعري�سهم اإىل نظام غذائي غربي عايل الدهون، وبعد 
فرتة زمنية تعر�ست بع�س الفئران ذات الوزن الزائد 

الحتفاظ  مت  بينما  م��ئ��وي��ة،  درج����ات   4 ح���وايل  اإىل 
ببع�س الفئران الأخرى يف درجة حرارة اأعلى.

حدوث  يف  ي�ساعد  ال��ربد  يف  البقاء  اأن  العلماء  ووج��د 
ا�ستخدام  ويح�سن  ال�سمنة  ت�سببها  التي  اللتهابات 
يف  ال�سكر  ن�سبة  خلف�س  ال���دم  يف  للجلوكوز  اجل�سم 
الدم، وانخف�س وزن الفئران التي مت اإبقاءها يف درجة 
اأقل وقال موؤلف الدرا�سة الربوفي�سور يو هوا  حرارة 
ويح�سن  الل��ت��ه��اب  يقلل  ل��ل��ربد  "التعر�س  ت�سينج: 

التمثيل الغذائي يف اجل�سم".

درا�شة: ال�شتحمام باملاء البارد ي�شهم 
يف اإنقا�س ال�زن
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