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الفطر يخف�ض الكول�ضرتول ال�ضار
ي�ساعد على خف�ض  �أن  �لفطر ميكن  تناول  �أن  در��سة حديثة  �أف��ادت 
�لألياف  من  نوع  على  لحتو�ئه  نظًر�  �ل��دم،  يف  �ل�سار  �لكول�سرتول 

تعرف بقدرتها على منع تر�كم �لكول�سرتول.
وقالت �لدر��سة �لتي �أجرتها �سركة ”مارفني دين“ للأغذية �ل�سحية 
يف لندن �إن ”�رتفاع �لكول�سرتول ميكن �أن يكون خطرًي� جًد� ما يوؤدي 

�إىل حالت �سحية قاتلة �إذ� مل يتم علجها“.
و�أ�سافت بح�سب ما نقلت عنه �سحيفة ”ديلي �إك�سرب�ض“ �لربيطانية، 
�أنه ”مبرور �لوقت ميكن �أن يرت�كم �لكول�سرتول يف �لأوعية �لدموية 

م�سبًبا �لنوبات �لقلبية و�ل�سكتات �لدماغية“.
�سيوًعا  �لأك��ر  �لأ�سباب  �أح��د  يعترب  �لغذ�ئي  ”�لنظام  �أن  و�أو�سحت 

لرتفاع ن�سبة �لكول�سرتول يف �لدم، خا�سة �لأطعمة �لدهنية“.
ولفتت �إىل �أن ”هناك عو�مل �أخرى ت�سهم يف ذلك مثل عدم ممار�سة 

�لريا�سة ب�سكل كاٍف و�لتدخني و�سرب �لكحول و�لتاريخ �لعائلي“.
�رتفاع  ي�سبب  �أن  ت��اأك��ل��ه مي��ك��ن  م��ا  �أن  ”يف ح��ني  �ل��در����س��ة:  وت��اب��ع��ت 

ا يف تقليله“. �لكول�سرتول، �إل �أنه ميكن �أن ي�ساعد �أي�سً
”هنا تاأتي �أهمية بع�ض �لأطعمة �لتي توؤدي �إىل منع تر�كم  وز�دت: 

�لكول�سرتول مبا فيها �لفطر و�ل�سوفان“.

عوامل جديدة ت�ضرع
 من ال�ضيخوخة

ما  �حلياة  ومن��ط  و�ل��ور�ث��ة  �لطبي  �لتاريخ  مثل  ع��دة،  عو�مل  تلعب 
يحدث لعقل وج�سم �لإن�سان مع تقدمه يف �لعمر، لكن در��سة جديدة 

وجدت "عامل جديد�" يوؤثر على �ل�سيخوخة.
وذكر موقع "ميديكال نيوز تود�ي" �أن در��سة جديدة �أجر�ها باحثون 
من هونغ كونغ، خل�ست �إىل �أن �ل�سحة �لعقلية، �ساأنها �ساأن �ل�سحة 

�لبدنية، توؤثر على �ل�سيخوخة.
 Deep" وت��و���س��ل��ت �ل��در����س��ة، �ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا ب��اح��ث��ون م��ن ���س��رك��ة
�أمد  تخفي�ض  �إىل  توؤدي  �لنف�سية  �مل�ساكل  �أن  �إىل   ،"Longevity

حياة �لإن�سان، �أكر مما يفعله �لتدخني.
وقال فيدور غالكني، �ملوؤلف �لرئي�سي للدر��سة، �ملن�سورة على جملة 
للتاأثري  �لعقلية  �سحتهم  حت�سني  �لنا�ض  باإمكان  �إنه   ،"Aging"

بطريقة �إيجابية على �سحتهم �لبدنية.
�ل�سيخوخة  ت��ت��اأث��ر  �أن  ميكن  دق���ة،  �أك���ر  "لأكون  غ��ال��ك��ني:  و�أ���س��اف 
بحالتك �لعقلية و�لعاطفية". وت�سري �لدر��سة، �لتي �سارك فيها نحو 
وم�ساكل  �لكتئاب  مثل  �لنف�سية،  �لعو�مل  �أن  �إىل  �سيني،  �ألف   12

�لنوم و�لوحدة و�ل�سعور بالتعا�سة، توؤدي �إىل ت�سريع �ل�سيخوخة.

اأدوية ال�ضرع تهدد اجلنني 
بت�ضوهات خلقية

يرغنب  �للو�تي  �ل�سرع،  مري�سات  �سميت�ض  بيتينا  �لدكتورة  �أو�ست 
�خلطرية  �جلانبية  �لآث��ار  لتجنب  له  �جليد  بالتخطيط  �حلمل،  يف 

لأدوية �ل�سرع على �جلنني.
على  �ملحتوي  �لعقار  تناول  �أن  �لأملانية  �لأع�ساب  طبيبة  و�أو�سحت 
�أثناء  �أدوية �ل�سرع،  �أبرز  حم�ض �لفالربويت، و�لذي يعد و�حد� من 
و��سطر�بات  خلقية  لت�سوهات  �جلنني  تعر�ض  خطر  يرفع  �حلمل 
منو خطرية. كما يرتفع خطر حدوث ت�سوهات ب�سبب توليفات �ملو�د 

�لفعالة.
ولتجنب هذه �ملخاطر �جل�سيمة يتعني على مري�سة �ل�سرع �لتحدث 
��ستبد�ل  �إمكانية  لبحث  �حلمل  يف  رغبتها  ب�ساأن  �ملعالج  طبيبها  مع 
�أدوية باأخرى ل تنطوي على خماطر �أو �إمكانية خف�ض جرعة �لدو�ء 
�ملقررة �إىل �حلد، �لذي ي�سمح بعلج متاعب �ل�سرع من دون �لإ�سر�ر 

باجلنني.
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طبيب بريطاين: التدخني 
يدمر احلم�ض النووي

تقت�سر على  �لتدخني ل  �أ���س��ر�ر  �أن  م��ن  م��ع��روف،  بريطاين  ح��ذر طبيب 
�لرئتني فح�سب، بل �إنها توؤدي �إىل تدمري �حلم�ض �لنووي وت�سبب �سرطان 
للقلب  �لوطني  �ملعهد  �لتنف�سي يف  �جلهاز  �أ�ستاذ طب  و�أ�سار  �لرحم.  عنق 
و�لرئة نيك هوبكن�سون �إىل �أن �ملو�د �لكيميائية �ل�سامة من دخان �ل�سجائر 
ا �إىل جمرى �لدم  �لتي ي�ستن�سقها �لنا�ض �سارة بالرئتني، ولكنها متر �أي�سً

حتى تنتقل �إىل جميع �أع�ساء �جل�سم لت�سبب �ل�سرر.
عن  �لناجتة  �لكيميائية  ”�ملو�د   : �لربيطانية،  ”مرتو“  ل�سحيفة  وق��ال 
�ل��ت��دخ��ني ت��دم��ر �حل��م�����ض �ل��ن��ووي وت��ع��ط��ل �آل��ي��ات �لإ����س���لح يف �خلليا، 

وكلهما يزيد من خطر �لإ�سابة بال�سرطان“.
و�أ�ساف: ”وب�سكل �أكر حتديًد� يزيد �لتدخني من خطر �لإ�سابة بفريو�ض 
�لورم �حلليمي �لب�سري، وهو عامل �خلطر �لرئي�سي �مل�سبب ل�سرطان عنق 
�لرحم“. ولفت �إىل �أن �لأبحاث �لتي �أجر�ها ق�سم �أمر��ض �لن�ساء و�لتوليد 
بجامعة ”ييل“ �لربيطانية، ك�سفت �أن %96 �إىل %99 من �لن�ساء كن 
�لرئة  �لتنف�سي و�سرطان  �أمر��ض �جلهاز  ي�سبب  �لتدخني  باأن  در�ي��ة  على 

و�أمر��ض �لقلب، لكن %22 فقط عرفن �أنه ميكن �أن ي�سبب �لعقم.
ب��وج��ود �سلة بني  �أق��ل م��ن رب��ع �مل�ستجيبني ك��ان��و� على در�ي���ة  �أن  و�أو���س��ح 
�أمر مقلق نظًر� للأدلة �ملهمة  ��ستخد�م �لتبغ و�سرطان عنق �لرحم، وهو 

�لتي ت�سري �إىل خلف ذلك.

ن�ضائح ذهبية 
لت�ضفري ال�ضعر

ريكارد�  �لأملانية  �لتجميل  خبرية  قالت 
�سعرها  ت�سفري  للمر�أة  �إنه ميكن  ت�سيل 
ب�سهولة وي�سر و�حل�سول على ت�سريحة 
�ل�سعر  ك���ان  �إذ�  ط���وي���ًل  ت����دوم  ���س��ف��ائ��ر 

يتمتع بالتما�سك و�لثبات.
�ل�سعر  غ�سل  ي��ج��وز  ل  �ل��غ��ر���ض  ول��ه��ذ� 
قبل �لت�سفري بفرتة ق�سرية؛ نظر�ً لأن 
جيد،  بتما�سك  يتمتع  ل  �لرطب  �ل�سعر 
�ملطلوبة.  �لكثافة  �إىل  يفتقر  وبالتايل 
��ستخد�م  ع���دم  ينبغي  ذ�ت����ه،  ول��ل�����س��ب��ب 

بل�سم �أو ما�سك.
وب��دًل من ذل��ك، ينبغي تطبيق ��سرب�ي 
حماية من �حلر�رة على خ�سلت �ل�سعر 
�ل�سعر،  غ�سل  بعد  و�لأط����ر�ف  �لطويلة 
تطبيق  ينبغي  بقليل  �لت�سفري  وق��ب��ل 
حيث  �ل�سعر،  منبت  على  ج��اف  �سامبو 
متا�سكاً  �ل�سعر  �جل���اف  �ل�سامبو  مينح 
بالكثافة  �ل�سعر  يتمتع  وبالتايل  وثباتاً، 

�ملرغوبة.
��ستخد�م  ينبغي  �ل�سعر،  ت�سفري  وبعد 
ت�سريحة  ت�����دوم  ك���ي  ت��ث��ب��ي��ت  ������س����رب�ي 

�ل�سفائر ملدة طويلة.

فيتامينات يوؤثر نق�ضها 
�ضلبا يف الدماغ �ص 23

�لنوم جودة   .1
�إن �لنوم هو جزء �أ�سا�سي من لياقتك �لعامة وعافيتك. �إذ� 
�لنوم، فلن تتمكن من  �ملنا�سب من  مل حت�سل على �لقدر 
�لتي  �لبدنية،  �لتمارين  �ملنا�سب من  �لقدر  �حل�سول على 
يحتاجها ج�سمك. لذلك �سع يف �عتبارك �أن هذه هي �أول 

عاد�ت �أ�سا�سية للعي�ض حتى 100 وما بعده.
وعدم  �ل�سخب  "بعقلية  حياة  عي�ض  �إن  قائًلة  بليز  ت�سرح 

�لنوم" ل�ساعات كافية يوؤذي �جل�سم على �ملدى �لطويل، 
كل  �لر�حة  ق��وي من  ق�سط  ب��اأن �حل�سول على  نا�سًحا 
ليلة �سيجعلك �أكر �إنتاجية يف �ليوم �لتايل. و�سي�ساعد 

و�لطاقة،  �جل���وع  يف  �ل��ت��ح��ك��م  كيفية  حت�سني  يف  ��ا  �أي�����سً
�أن  و�لتاأكد من  �أكر �سحة،  وبالتايل �حل�سول على حياة 
�أن معظم  بليز  و�سليم. وحت��دد  ب�سكل �سحي  يعمل  عقلك 
�ساعات من  ت�سع  �إىل  �سبع  �إىل ما بني  �لبالغني يحتاجون 
�أي �سخ�ض قيوًد� على �ساعات  �أل يجب  �لنوم، لكن ينبغي 

نومه و�أن ي�ستجيب لحتياجات ج�سمه ب�سكل فردي.

فعال ب�سكل  �لتوتر  جتنب   .2
للغاية  حممومة  �حل��ايل  �لع�سر  يف  �حلياة  �إن  بليز  تقول 
ومفرطة يف �لتحفيز، لذ� يجب �تباع روتني يومي ي�ساعد 
�ل��ت��وت��ر ب�سكل  �ل��ت��ع��ايف م��ن �لإره�����اق و�لتخل�ض م��ن  ع��ل��ى 
متكرر،  ب�سكل  ب��امل��ر���ض  �لإ���س��اب��ة  خطر  لتجنب  �سحيح، 
ومن ثم �ستنخف�ض م�ستويات �لطاقة مما �سيوؤدي �إىل عدم 
يتعلق  �حلقيقي  �لن�سال  �إن  �لريا�سة.  ممار�سة  يف  �لرغبة 

باحلفاظ على حياتك متو�زنة ومقيدة.
�لذ�تية،  �لرعاية  �أهمية  على  �ل�سياق،  ه��ذ�  يف  بليز،  توؤكد 
قائلة �إنه "على �لرغم من �أن �لرعاية �لذ�تية ميكن �أن تبدو 
وكاأنها رفاهية �أو غري �سرورية، فمن �ملهم للغاية �لقيام بها، 
�أو  10 دقائق،  ملدة  �مل�سي  �إن  خا�سة عندما تكون م�سغوًل. 
�حل�سول على حمام منع�ض �أو �لت�سال �لهاتفي ب�سديق �أو 
قر�ءة كتاب كلها �أمور ميكنك �لقيام بها �أو ببع�سها، لتمنح 
عقلك - ج�سدك ��سرت�حة، وت�سمح لك باإعادة �لت�سال مع 

نف�سك و�إظهار نف�سك باأنك متثل �أولوية".

�لبدين �لن�ساط   .3
�أن  مو�سحة  �لبدين،  �لن�ساط  على  باحلفاظ  بليز  تو�سي 
بليز  وت�سري  �حل��رك��ات مفيد ومهم جل�سمك.  ن��وع من  كل 
ميكنك  �إذ  �سهل،  �سيء  ه��و  �مل�سي  ريا�سة  ممار�سة  �أن  �إىل 
�لبدء يف �مل�سي من 10 �إىل 15 دقيقة فقط كل يوم، وعلى 
�ملدى �لطويل، �سيكون هناك نتائج موؤثرة للغاية. وتن�سح 
بليز باأن يقوم �ملرء مبا ينا�سب جدول حياته �ليومية لأنه 

�سيجعل ممار�سته للن�ساط �لبدين �أف�سل و�أكر �متاًعا. 

كما �ست�ساعدك �حلركة 
�ل�سعور  ع��ل��ى  �ملت�سقة 
�سحة  �أك���������ر  ب�����اأن�����ك 

و�سباًبا و�أف�سل حاًل.

و�لع�سلت �لقلب  تقوية   .4
م���ن ممار�سة  �مل����رء  ي��ج��ن��ي��ه��ا  �أن  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �ل��ف��و�ئ��د  �إن 
ملظهره  عجائب  وتفعل  عادية  غري  �لريا�سية  �لتمرينات 
�جل�سدي. ميكن �أن مينحك �حلر�ض على ممار�سة متارين 
للقلب  �أف�سل  �سحة  على  منتظم  ب�سكل  �لبدنية  �للياقة 
على  ي�ساعدك  مما  ع�سلتك،  ويقوي  �لدموية  و�لأوع��ي��ة 
�حلفاظ على ��ستقلليتك و�أد�ء �ملهام �ليومية مع تقدمك 
يف �ل�سن. تقول بليز �إنه "بالإ�سافة �إىل ريا�سة �مل�سي، �سع 
ا.  يف �عتبارك �مل�ساركة يف �لتن�ض �أو �لرك�ض �أو �ل�سباحة �أي�سً
�سيجعل من  ذلك  لأن  به،  ت�ستمتع  �سيًئا  �أن جتد  �ملهم  من 

�ل�سهل عليك �للتز�م به".
يفقد ج�سمك ع�سلته، مما ميكن  �لعمر،  مع تقدمك يف 
�أن يجعلك �أكر عر�سة للإ�سابة. لذ�، فاإنه من �ل�سروري 
�أن تعمل با�ستمر�ر على ممار�سة �لتمارين �لبدنية وتقوية 
ت�ساعدك  �سوف  ع��اد�ت  لأن��ه  ت��و�زن��ك،  وحت�سني  ع�سلتك 

على �لتقدم يف �لعمر باأمان وب�سحة جيدة وتكون �سعيًد�.

دماغنا �أي�سًا يحتاج للتمارين.. �إليكم �أب�سطها!
�جل�سم  وحتمي  �لع�سلت  قوة  تعزز  متارين  يوجد  مثلما 

�سحة  حت�سن  للعقل  متارين  �أي�ساً  هناك  �لأم��ر����ض،  من 
للوقاية من  �لأع�ساب،  �ملخ وتن�سط  �لدماغ وجتدد خليا 

�أمر��ض �ل�سيخوخة كاخلرف و�لزهامير وغريها.
وظيفتها  تفقد  �أن  للعقول  مي��ك��ن  بالعمر  �ل��ت��ق��دم  ف��م��ع 
و�لعقلية  �جل�سدية  �ل�سحة  �سعف  خ��لل  م��ن  بب�ساطة 
�لتدهور  �أ�سباب  من  �لعديد  من  وللوقاية  و�لجتماعية، 

�ملعريف.
من  �لتي  و�لب�سيطة  �ل�سهلة  �لتمارين  بع�ض  بلي  وفيما 
�ساأنها حت�سني �لقدر�ت �ملعرفية و�لإدر�كية، ح�سب ما جاء 

يف جملة "نيورو �ساين�ض" �ملعنية بال�سحة:
�ملنزل �إىل  خمتلف  طريق  �تخاذ   1-

خمتلف بقالة  متجر  من  �لت�سوق   2-
ماألوف غري  حي  يف  عمد�ً  �ل�سري  �أو  �لقيادة   3-
تقليدية ورق  لعب  يف  �لجتماعية  �مل�ساركة   4-

�إىل  �لن��ت��ق��ال  ي��ع��د  �ل�����س��ن  ك��ب��ار  لبع�ض  بالن�سبة  �أن���ه  ك��م��ا 
جمتمع كبار �ل�سن �أمر�ً مثالياً، لأنه يوفر فر�ساً متز�يدة 

للأن�سطة �ملنظمة و�لتن�سئة �لجتماعية مع �لأقر�ن.
ما  كل  �أن  توؤكد  �لتي  �لعامة  �لقاعدة  �إىل  بالإ�سافة  ه��ذ� 
مبعنى  �ل���دم���اغ.  ل�سحة  مفيد  �ل��ق��ل��ب  ل�سحة  مفيد  ه��و 
�لطعام  وتناول  بانتظام  �لريا�سية  �لتمارين  ممار�سة  �أن 
�ل�سحي و�حلفاظ على وزن �سحي كلها عو�مل تعزز �سحة 

�لدماغ �أي�ساً.

بودرة الت�ضحيح.. حل 
�ضحري لب�ضرة متجان�ضة

 Correcting �لت�سحيح  ب���ودرة  تعد 
�ل�سحري  �حل���ل  مب��ث��اب��ة   Powder

للح�سول على ب�سرة متجان�سة.
"هاوت.دي"  �جلمال  بو�بة  وذك��رت 
ت�ستمل  �لت�سحيح  ب���ودرة  علبة  �أن 
ع��ل��ى �أك���ر م��ن ل���ون م��ث��ل �لأخ�سر 
و�مل�سم�سي  �لح������م������ر�ر  لإخ�����ف�����اء 
لإخ��ف��اء �ل��زرق��ان و�لأ���س��ف��ر لتفتيح 
يربط  و�ل��ذي  و�لبني،  �لب�سرة  ل��ون 
وبذلك  �ل���ل���ون���ي���ة.  �ل�����درج�����ات  ك����ل 
تتمتع  ب�سرة  على  �حل�����س��ول  ميكن 
بتجان�ض ل��وين ج��ذ�ب. وع��ن كيفية 
�لبو�بة  �أو�����س����ح����ت  �ل�����س����ت����خ����د�م، 
�لأملانية �أنه بعد و�سع كرمي �لعناية 
�لنهاري يتم تطبيق بودرة �لتطبيق 
من خلل و�سع كل �لدرجات �للونية 
�لب�سرة  ع��ل��ى  �ل��ف��ر���س��اة  ب��و����س��ط��ة 
ع��ل��ى ن��ح��و م��ت�����س��او، و�ن��ط��لق��ا من 
�لبودرة  توزيع  يتم  �لوجه  منت�سف 
باجتاه �خلارج من ج�سر �لأنف �إىل 

�لوجنات و�جلبني و�لذقن.

درا�ضة تكت�ضف فائدة 
عظيمة حلم�ض الفوليك

رب��ط��ت در����س��ة طبية ح��دي��ث��ة بني 
بو�سفة  �ل��ف��ول��ي��ك  حم�ض  ت��ن��اول 
طبية و�نخفا�ض معدلت �لنتحار. 
ودققت �لدر��سة �لتي �أجر�ها علماء 
�لأمريكية،  ���س��ي��ك��اغ��و  ج��ام��ع��ة  يف 
"غاما  جملة  يف  نتائجها  ون�سرت 
 800 ب��ي��ان��ات  �لنف�سي"،  ل��ل��ط��ب 
�ألف �أمريكي، ح�سلو� على و�سفات 
�لفوليك  حم�ض  تت�سمن  طبية 
و2017.   2012 ع���ام���ي  ب����ني 
حم�ض  تناول  �أن  �لباحثون  ووجد 
�لفوليك بو�سفة طبية، قد خف�ض 
�لدر��سة  ع��ي��ن��ة  جل���وء  �ح��ت��م��ال��ي��ة 
لإيذ�ء �لنف�ض �أو حماولة �لنتحار 
بن�سبة 44 يف �ملئة. وكان هناك ما 
يقل قليل عن خم�ض ح��و�دث من 
حم��اول��ة �لن��ت��ح��ار و�إي����ذ�ء �لنف�ض 
�سهر،  �أل��ف �سخ�ض كل   100 لكل 
 10 يزيد عن  باملقارنة مع معدل 
خلل  ���س��خ�����ض  �أل�����ف   100 ل��ك��ل 
هوؤلء  فيها  يكن  مل  �لتي  �لأ�سهر 

ي�ستخدمون حم�ض �لفوليك.
�لعو�مل  �لباحثون  و�زن  وعندما 
و�جلن�ض  �ل��ع��م��ر  م��ث��ل  �لأخ�������رى 
�لعقلية،  �ل�سحة  تقييمات  وتاريخ 
ل  �لفوليك  حم�ض  ��ستخد�م  كان 
بن�سبة  بانخفا�ض  مرتبطا  ي���ز�ل 
حماولة  مب���خ���اط���ر  ب���امل���ئ���ة   44
�لنتحار و�إيذ�ء �لنف�ض. وقال كبري 
�لباحثني روبرت جيبونز، �لأ�ستاذ 
�أن  "لإثبات  �سيكاغو:  جامعة  يف 
مبا�سر  تاأثري  له  �لفوليك  حم�ض 
ف�سوف  �لن��ت��ح��اري،  �ل�سلوك  على 
�إكلينيكية  جت��رب��ة  �لأم����ر  يتطلب 

و��سعة".

عادات لياقة ت�ضاعد على 
العي�ض لعمر 100 عام واأكرث!

�أمًر�  ومنتجة  و�سحية  طويلة  حياة  �لعي�ش  يكون  �أن  ميكن 
مثرًي� للغاية. ولكن من �أجل �لعي�ش حتى 100 وما بعده، فاإن 

هناك �أكرث من جمرد ب�سع عاد�ت يجب �أن تبد�أ بها وتلتزم بها. 
�سهرة  �كت�سبت  �لتي  بليز،  كامي  �لبدنية  �للياقة  خبرية  تن�سح 
و��سعة يف �لواليات �ملتحدة، ب�سرورة �تباع بع�ش عاد�ت �للياقة 
�لبدنية �الأ�سا�سية للعي�ش حتى 100 وما بعده، بح�سب ما ن�سره 

.Eat This Not That موقع

�ل��ع��ل��م��اء يف جامعة  م���ن  ف���ري���ق  ����س��ت��خ��دم 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا �أح����د �جل��زي��ئ��ات �مل���وج���ودة يف 
�أخرى  ج��زي��ئ��ات  لتحديد  �لأخ�����س��ر  �ل�����س��اي 
ميكن �أن تفكك ت�سابك �لربوتني يف �لدماغ 
�لإ�سابة  يف  ي��ت�����س��ب��ب  �أن�����ه  ُي��ع��ت��ق��د  و�ل������ذي 
مماثلة،  و�أم������ر��������ض  �ل����زه����امي����ر  مب���ر����ض 
 Medical م���وق���ع  ن�������س���ره  م����ا  ب��ح�����س��ب 
 Nature دوري�����ة  ع���ن  ن���ق���ًل   News

.Communications
�ل�����س��اي �لأخ�سر  �أن ج���زيء  �مل��ع��روف  وم��ن 
�لذي ي�سار �إليه �خت�سار�ً ب� EGCG يقوم 
�ألياف بروتني تاو، وهي عبارة عن  بتك�سري 
خ��ي��وط ط��وي��ل��ة وم��ت��ع��ددة �ل��ط��ب��ق��ات ت�سكل 
�لع�سبية  �خلليا  تهاجم  �لتي  �لت�سابكات 

مما يوؤدي �إىل تلفها وموتها.
ويف ورقتهم �لبحثية، و�سف علماء �لكيمياء 
تلتقط  كيف  كاليفورنيا  بجامعة  �حليوية 
تلو  ت��او طبقة  �أل��ي��اف   EGCG ج��زي��ئ��ات 

جزيئات  �كت�سفو�  كيف  �أظهرو�  كما  طبقة. 
�أخرى من �ملحتمل �أن تعمل بنف�ض �لطريقة 
�أف�����س��ل م��ن جزيء  �أن ت��ك��ون  وم���ن ���س��اأن��ه��ا 
�لزهامير  مكافحة  يف  نف�سه   EGCG
لأنها ت�ستطيع �خرت�ق �لدماغ ب�سهولة على 

.EGCG عك�ض
وي��ف��ت��ح ه���ذ� �لك��ت�����س��اف �إم��ك��ان��ي��ات جديدة 
ملكافحة مر�ض �لزهامير ومر�ض باركن�سون 
خ��لل تطوير  م��ن  �ل�سلة  ذ�ت  و�لأم��ر����ض 
�لأدوي������ة �ل��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف ب��ن��ي��ة �أل���ي���اف تاو 
و�لتي لحظها  �لأخ��رى،  �لأميلويد  و�ألياف 
قرن  م��ن��ذ  م����رة  لأول  �أل���زه���امي���ر  �أل���وي�������ض 
ك��ان م�ساباً  دم��اغ مري�ض متوفى  م�سى يف 
وتنت�سر  �لأميلويد  �ألياف  وتنمو  باخلرف. 
�أنحاء �لدماغ، مما يوؤدي �إىل قتل  يف جميع 
ويعتقد  �لدماغ.  و�سمور  �لع�سبية  �خلليا 
�أو  ت��او  �أل��ي��اف  �إز�ل���ة  �أن  �لعلماء  �لعديد من 

تدمريها ميكن �أن يوقف تطور �خلرف.

ال�ضاي الأخ�ضر ي�ضاعد العلماء على 
تطوير �ضبل مكافحة األزهامير
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�ش�ؤون حملية

باحثة من جامعة الإمارات تغو�ض يف عامل املجهريات الدقيقة  وحتقق اكت�ضافًا علميًا جديدًا يف الدولة

جامعة �أبوظبي تن�سر 2125 ورقة بحثية علمية موثقة وحت�سد 11 بر�ءة �خرت�ع

اجلامعة ت�ضتثمر 27 مليون درهم من م�ضادر داخلية وخارجية لدعم الأن�ضطة البحثية لأع�ضاء هيئة التدري�ض والطلبة

•• العني-الفجر

�حلياة  على  و�ملحافظة  �لبيولوجي   �لتنوع  ق�سية  حظيت 
�لإمار�ت  بالغ ومبكر يف دولة  باهتمام   ، �لفطرية وتنميتها 
�لعربية �ملتحدة، ويف �لإطار �لعلمي و�لبحثي متكنت طالبة 
�لبيئية  �لأح��ي��اء  ق�سم  يف  �لنيادي  عي�سى  �سماء  �ملاج�ستري 
طريق  خارطة  ر�سم  من  �لإم���ار�ت،  جامعة  يف  �لعلوم  بكلية 
باجلامعة  و�لعلماء  �لباحثني  من  فريق  مع  مكنتها  علمي 
ومر�كز �لبحث �لعلمي �لعاملية و�أبرزها "�لأكادميية �لرو�سية 
للعلوم يف مو�سكو بدولة رو�سيا �لحتادية،  من حتقيق �إجناز 
علمي يف �كت�ساف نوع  جديد من �لق�سريات �ل� كلدو�سري� 
�ملناطق  من  عدد  -Crustacera-Cladocera" يف 
بعد بحث ميد�ين يف منطقة �سد �ل�سويب بدولة �لإمار�ت . 

و�أو�سحت �سماء �لنيادي " �سبب �ختياري للأحياء كتخ�س�ض 
هو �سغفي مبادة �لعلوم منذ �ل�سغر، ملا فيه ذلك من �سغف 
ما  ومعرفة  و�لت�سريح  �لعلمي  لل�ستك�ساف  وح��ب  ورغ��ب��ة 
رحلة  وقادتني   ، �حلية  �ملجهرية  �لكائنات  تكوين  د�خ��ل  يف 
�لبحث و�لتعلم نحو �ل�سفر �إىل جمهورية رو�سيا �لحتادية، 
�لعامل  دول  �لعديد من  و�لباحثني يف  و�لعمل مع �خل��رب�ء 
�لدقيق،  للتخ�س�ض  نظر�ً  للعلوم،  �لرو�سية  �لأكادميية  يف 
يف  �ملتخ�س�سة  و�لتكنولوجيا  و�لعلمية  �لبحثية  و�خل���ربة 
خم��ت��رب�ت �مل��ر�ك��ز �لبحثية  ه��ن��اك، يف ه��ذ� �مل��ج��ال �حليوي 
�لكثري  تعلمت من خللها  كانت جتربة جميلة  �لهام، وقد 
و�طلعت على �لعديد من �ملن�سور�ت �لبحثية و�لعلمية �لعاملية 
يف هذ� �ملجال وما يتمتع به �لباحثني يف تلك �ملخترب�ت من 
�لتعلم ونقل  ، و��ستطعت من خللها  مهار�ت علمية عالية 

 ، �ملتخ�س�سة  و�لتقنية  و�لفنية  �لعلمية  و�لتجربة  �ملعرفة 
و�لعمل على تطبيقها يف خمترب�ت جامعة �لإمار�ت.

�مل��وج��ودة يف  �لأج��ه��زة  �أح���دث  لو�سيد�" م��ن  "كامري�  وتعد 
من  ن��ر�ه  ما  نقل  خللها  من  ون�ستطيع  حاليا،  �ملخترب�ت 
�لرئي�سي  و�ل�سبب  �ل��ورق،  على  ور�سمه  �ملايكرو�سكوب  حتت 
ل�ستخد�مه هو نقل �سورة مف�سلة عن �لكائن �حلي حتت 
�ملجهري،  �ل��ك��ائ��ن  ه��ذ�  تفا�سيل  لكل  دق��ي��ق  ور���س��م  �مل��ج��ه��ر، 
�ملجالت  يف  و��سح  علمي  كدليل  ��ستخد�مه  �إىل  بالإ�سافة 
�ملجهرية  �ل�����س��ورة  م��ن  �أدق  وب�����س��ورة  و�ل��ع��ل��م��ي��ة  �لبحثية 

�لعادية. 
 و�أ�����س����ارت  ط��ال��ب��ة �مل��اج�����س��ت��ري يف ج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت �سماء 
�ل� كلدو�سري�  �لق�سريات   �ختياري لدر��سة  " جاء  �لنيادي 
-Crustacera-Cladocera"  على وجه �خل�سو�ض 

نظر� لعدم وجود �كت�سافات علمية  لأ�سباب عديدة منها قلة 
�مل�سطحات �ملائية �لعذبة ، بالإ�سافة �إىل مناخ �لدولة، وقلة 
�لدر��سات للمياه �لعذبة للحفاظ عليها �أو عدم توفر در��سات 

معمقة للملوحة . 
لو  �أن��ه  �ملجال  هذ�  يف  للم�ستقبل  "روؤيتي  �لنيادي  و�أ�سافت 
بيانات  قاعدة  بناء  ن�ستطيع  �لعلمية  �لإكت�سافات  ��ستمرت 
وط��ن��ي��ة ل��دول��ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة،  حت��ت��وي على 
و�لبحث  �ل���دول���ة،   يف  �مل��وج��ودة  �لق�سرية  �ل��ك��ائ��ن��ات  جميع 
يف  حاليا  جديد  �ملجال  ه��ذ�  �أن  �إىل  بالإ�سافة   ، �أ�سولها  يف 
يتحول من  �أن  �لأك��رب، ميكن  �لأهتمام  �أعطي  ولو  �لدولة، 
م�سروع علمي �إىل م�سروع �قت�سادي، وخا�سة �أن �لق�سريات 
ميكن ��ستخد�مها كغذ�ء �آمن وم�ستد�م يف �مل�ساريع �ل�سمكية 
 ، و�آمنة  نظيفة  بيئة  يف  بحري  كغذ�ء  �ل�سمكي،  و�ل�ستزر�ع 

�ملجال  هذ�  يف  و�لكت�ساف  �لعلمي  بالبحث  �سغوفة  و�ساأظل 
�لهام.   "�أعتقد  �أن هذ� �لتنوع، �لربي و�لبحري، ي�سكل جزء�ً 
وتتكثف  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت��ر�ث  يف  �أ�سا�سياً 
�لدر��سات و�لأبحاث �لعلمية حول �لتنوع �لبيولوجي عامليا " 
لكلدو�سري�- �أو �لق�سريات"   يف �لنظم �لإيكولوجية للمياه 
�لعذبة، ومع ذلك ، فاإن �حليو�نات �أو �لق�سريات  ب�سكل �أخ�ض  
يف بع�ض �ملناطق �لهيدروغر�فية ل تز�ل غري معروفة.  لقد 
در�سنا ثر�ء وتكوين �لأن��و�ع لكلدو�سري� يف  دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ، بالتعاون مع �لأكادميية �لرو�سية للعلوم، 
للو�سول �إىل نتائج هامة و�لتي توؤكد �حلاجة �إىل مزيد من 
�لدر��سات يف"  ق�سريات  �لكري�ستا�سري� – و�لكلدو�سري�"، 
لبناء قاعدة بينات وطنية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 

هذ� �ملجال �لبحثي و�لعلمي �حليوي �لهام.

•• اأبوظبي- الفجر

وتعزيز   ،2030 �أبوظبي  روؤية  بدعم  �لتز�مها  مع  متا�سياً 
�لعاملية،  �لتناف�سية  �ملوؤ�سر�ت  على  للإمارة  �لر�ئدة  �ملكانة 
ت��ل��ت��زم ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي ب��ت��ق��دمي �ل��دع��م �ل��ك��ام��ل للقطاع 
�لبحث  �أعلى معايري  �عتماد  �ل��دويل من خلل  �لأكادميي 
�لدعم  �أبوظبي على توفري  و�لبتكار. كما حتر�ض جامعة 
للبحوث �لتناف�سية �لوطنية و�لدولية، ومتكني �أع�ساء هيئة 
قّيمة  علمية  در��سات  ون�سر  �إج��ر�ء  من  و�لطلبة  �لتدري�ض 
�جلامعة  تويل  �إذ  �لعاملية،  و�لتوجهات  �لحتياجات  تو�كب 
�ملو�سوعات �ملرتبطة باملجتمعات �لوطنية و�لدولية �أولوية 
�لبحثية، كما حتر�ض على دعم جهود  رئي�سية يف جهودها 
�لقائمة  �حللول  و�إيجاد  �ملعارف  �بتكار  �لباحثني يف جمال 

على �لأبحاث.
هاماً  حم����ور�ً  �لبحثية  �لأدل����ة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �لتعلم  وي��ع��د 
�ملهار�ت  لتطوير  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  �لتعليم  فل�سفة  م��ن 
من  وو�ع�����د  ج��دي��د  ج��ي��ل  خ��ل��ق  يف  و�مل�����س��اه��م��ة  �مل�ستقبلية 
�لباحثني و�ملبتكرين ورجال �لأعمال، �إذ ت�ست�سيف �جلامعة 
منو�ً  و�لأ����س���رع  �لأك����رب  �لبحثية  �مل�سابقة  �لإط����ار  ه���ذ�  يف 
�إف��ري��ق��ي��ا. كما تفخر  �ل�����س��رق �لأو���س��ط و���س��م��ال  يف منطقة 
�جلامعة بن�سرها ل� 2125 ورقة بحثية علمية موؤثرة على 
يف  �ملتخ�س�سة  �لعاملية  �لبيانات  قاعدة  "�سكوب�ض"،  موؤ�سر 
مللخ�سات  بيانات  قاعدة  و�أك��رب  �ملرموقة،  �لعلمية  �لأبحاث 
�لبحوث �لعلمية �ملحكمة، وقد �ساهم �أع�ساء هيئة �لتدري�ض 
هذه  يف  �خلم�ض  �جلامعة  كليات  ميثلون  �ل��ذي��ن  و�لطلبة 
�لأبحاث �لتي تناولت جمالت مبتكرة مثل ملب�ض تربيد 

�جل�سم و�إجر�ء�ت �ل�سلمة. 
�أبوظبي  جامعة  يف  �ل��ت��دري�����ض  هيئة  �أع�����س��اء  �أي�����س��اً  وجن��ح 
خلل �ل�سنو�ت �لأخرية يف �حل�سول على 11 بر�ءة �خرت�ع 
من  نخبة  م��ع  �لتعاونية  و�أب��ح��اث��ه��م  �لفكرية  لإب��د�ع��ات��ه��م 
�أبرز �لباحثني على م�ستوى �لعامل. وتعك�ض هذه �لرب�ء�ت 
�جلهود �لتي تبذلها �جلامعة للرتقاء باملنظومة �لبحثية 
�قت�ساد  تطوير  لدعم  مبتكرة  ح��ل��وًل  وت��ق��دم  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
�ملتجددة وتطبيق  �ملعرفة يف جمالت رئي�سية مثل �لطاقة 

�لذكاء �ل�سطناعي لتح�سني �لت�سخي�ض �لطبي و�حلو�سبة 
�لكمية وتطبيق تكنولوجيا �لنانو لتنقية �ملياه.

جامعة  حققتها  �ل��ت��ي  �لبحثية  �ل��ن��ج��اح��ات  �أ���س��ه��م��ت  وق���د 
�أكادميية  كموؤ�س�سة  مكانتها  تعزيز  يف  كبرٍي  ب��دوٍر  �أبوظبي 
ر�ئدة على م�ستوى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة، 
وق���د جن��ح��ت �جل��ام��ع��ة يف حت��ق��ي��ق ���س��ج��ل ح��اف��ل باجلهود 
�إ�ساد�ت  وح�سدت  �لعامل،  م�ستوى  على  �لعلمية  �لتعاونية 
�ل��ت��ع��اون م��ع نخبة م��ن �مل��وؤ���س�����س��ات �لدولية  و����س��ع��ة ج���ر�ء 
�لر�ئدة مثل جامعة مونا�ض وجامعة ر�ي�ض وجامعة ريدنغ 
�أري���زون���ا وك��ل��ي��ة ترينيتي يف ج��ام��ع��ة دبلن  وج��ام��ع��ة ولي���ة 
�أ�سهمت هذه  �جلامعية، حيث  دبلن  وكلية  تورنتو  وجامعة 
�أب��وظ��ب��ي ب��ف��ر���ض مميزة  �جل��ه��ود يف ت��زوي��د طلبة ج��ام��ع��ة 
لتبادل �خلرب�ت �ملعرفية مع نخبة من �خلرب�ء �لرتبويني 
و�لطلبة �لدوليني �سمن جمموعة و��سعة من �لتخ�س�سات 

�لتعليمية.

وبهذه �ملنا�سبة، قال �لربوفي�سور وقار �أحمد، مدير جامعة 
�أبوظبي باأعلى معايري �لتعليم  "نلتزم يف جامعة  �أبوظبي: 
و�لبحث �لعلمي، ونوؤكد حر�سنا على تزويد �لطلبة و�أع�ساء 
هيئة �لتدري�ض مبنظومة بحثية �ساملة متكنهم من تطوير 
حلول فعالة ملو�جهة حتديات �مل�ستقبل. لقد جنحت جامعة 
عاملية  بحثية  ج��ه��ات  م��ن  ع��امل��ي  دع��م  با�ستقطاب  �أب��وظ��ب��ي 
�لتدري�ض  متميزة تعمل على متكني �لطلبة و�أع�ساء هيئة 
ورفدهم بفر�ض هامة �ست�ساهم يف �سقل مهار�تهم وتعزيز 
ت�سجيع طلبنا  �لعلمية. ونحن حري�سون على  م�سريتهم 
على مو��سلة طموحاتهم �لبحثية، ولهذ� فاإننا نعمل بجد 
لإيجاد �ل�سركاء �لذين ي�ساركوننا روؤيتنا �لطموحة، ونتطلع 

لدعم �ل�سباب ل�ستثمار طاقاتهم وتو�سيع �آفاق قدر�تهم".
مليون   15 �إىل  ي�سل  م��ا  �أبوظبي  جامعة  ��ستثمرت  وق��د 
�ملا�سية لدعم  �ل�سنو�ت �خلم�ض  م��د�ر  �إم��ار�ت��ي على  دره��م 
باأكر  �لتدري�ض  هيئة  �أع�ساء  دعم  مت  كما  �لطلبة،  �أبحاث 

من 12 مليون درهم �إمار�تي كتمويل بحثي خارجي. وتقدم 
�جلامعة حالياً مبادرتني لتمويل �أبحاث �لطلبة ومبادرتني 
�أخ��ري��ني لأع�����س��اء هيئة �ل��ت��دري�����ض. وك���ان �أك���ر م��ن 500 
�لدر��سي  �لعام  �أبوظبي قد تلقو� خلل  طالب من جامعة 
ر�ئدة  موؤ�س�سات  من  مالية  م�ساهمات   2022-2021
تكنولوجيا  �أبحاثهم ودعم م�ساريعهم يف جمالت  لتطوير 

�ملعلومات و�لهند�سة. 
ك��م��ا ت��ع��اون��ت ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي م���وؤخ���ر�ً م��ع �مل��وؤ���س�����س��ات من 
�لقطاعني �لعام و�خلا�ض يف دولة �لإمار�ت لتزويد �لطلبة 
�لتدري�ض مبخترب�ت بحثية مبتكرة، مبا يف  و�أع�ساء هيئة 
ذلك 91 منحة لدعم م�ساريع و�أبحاث �لطلبة، حيث قدمت 
�سركة مبادلة للرعاية �ل�سحية منحة لكلية �لعلوم �ل�سحية 
بقيمة 1.6 مليون درهم لإن�ساء خمترب مبادلة لبيولوجيا 
�خلليا، كما مولت م�ساريع بحثية وبر�مج زمالة لأع�ساء 
�لتحديات  ملو�جهة  مبتكرة  حلول  لتقدمي  �لتدري�ض  هيئة 

�مللحة يف مبادلة. وتعاونت جامعة �أبوظبي �أي�ساً مع �سركة 
حديد �لإمار�ت لإن�ساء �أول خمترب هند�سة معادن يف دولة 
�لإمار�ت متخ�س�ض يف �سناعة �ل�سلب، وبتمويل قيمته 2 
ذل��ك، هناك م�ساريع  �إىل  �إم��ار�ت��ي، بالإ�سافة  مليون دره��م 
�أدنوك و�سيمنز و�إك�سون موبيل وبلومربغ و�آي  تعاونية مع 

بي �إم و�سركات كربى �أخرى.
م�ساريع  خمترب  م��وؤخ��ر�ً  �أبوظبي  جامعة  كذلك  و�أطلقت 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  بالتعاون مع  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
�لبحثية  ق��در�ت �جلامعة  �إط��ار  لتو�سيع  وذل��ك  �أبوظبي  يف 
حيث   ،)ADUI( فيها  �لبتكار  ��سرت�تيجية  مع  متا�سياً 
�لريادية  �مل��ه��ار�ت  تنمية  على  �مل��ف��ت��وح  �ملخترب  ه��ذ�  يعمل 
و�لب���ت���ك���ار�ت �مل��وج��ه��ة ن��ح��و حت��ق��ي��ق �ل���س��ت��د�م��ة للطلب 
خلل  م��ن  وذل��ك  و�ملبتكرين  �لأع��م��ال  ورج���ال  و�لباحثني 
�مل��ع��ق��دة يف ق��ط��اع��ي �ل�سناعة  ل��ل��ت��ح��دي��ات  �إي���ج���اد �حل��ل��ول 

و�خلدمات ودعم �ملبادر�ت و�ل�سرت�تيجيات �حلكومية.

اأكادميية �ضيف بن زايد تكرم 64 منت�ضًبا حل�ضولهم على رخ�ضة »م�ضعف اأول«
•• اأبوظبي-الفجر

كرمت �أكادميية �سيف بن ز�يد  للعلوم �ل�سرطية و�لأمنية 64 من منت�سبي 
جمعية  من  معتمدة  �أول  م�سعف  رخ�سة  على  حل�سولهم  �أبوظبي  �سرطة 
�مل�سرتكة  �لأمريكية بعد تر�سيحهم وتاأهيلهم  من مركز �خلدمات  �لقلب 
�أكادميية   �ل�سام�سي مدير  �للو�ء ثاين بطي  و�أو�سح     . �لتابع للأكادميية 
�سيف بن ز�يد للعلوم �ل�سرطية و�لأمنية  �أن �لأكادميية تابعت عملية تقييم 
وتاأهيل  �ملر�سحني  وفقاً  للنظم و�لإجر�ء�ت  �ملتبعة و�لدقيقة مبا يعزز من  

رفع كفاءة  �ملنت�سبني وفقاً لأف�سل �ملمار�سات �ملطبقة عاملياً .
وهناأ مدير �أكادميية  �سيف بن ز�يد  للعلوم �ل�سرطية و�لأمنية  �حلا�سلني 

�لتخرج  وحثهم  خلل  ��ستكمال متطلبات  �أول على  على رخ�سة  م�سعف 
�لتطور�ت  �مل�ستجد�ت يف جمالت عملهم  ومو�كبة  �لتكرمي  على متابعة  
�أد�ء مهامهم  باحرت�فية   �لبحثية و�لعلمية و�لتي  تعزز من جهودهم  يف 

عالية . 
و�أو�سح  �لر�ئد خمي�ض عبد�هلل �لتميمي مدير مركز �خلدمات  �مل�سرتكة 
�ملر�سحني  لتاأهيل  �لرتتيبات   كافة   �أج��رى  �ملركز   �أن  للأكادميية   �لتابع 
فرق  �لرت�سيح  �سمل  وق���د   �مل���دين  ل��ل��دف��اع  �أب��وظ��ب��ي  هيئة   م��ع  بالتن�سيق 
�لإ�سعافات �لأولية �لتابعة للإد�ر�ت �ملتو�جدة �سمن جممع �أكادميية �سيف 
بن ز�يد للعلوم �ل�سرطية و�لأمنية من �لقطاعات �ل�سرطية �ملختلفة لدور�ت 

�لإ�سعافات �لأولية "�لإنعا�ض �لرئوي".

•• راأ�س اخليمة-الفجر

قامت جمعية �لإم��ار�ت لل�سرطان يف يوم �مل�سن �لعاملي بزيار�ت �جتماعية 
�سملت منطقة و�دي �لقور �جلبلية يف ر�أ�ض �خليمة، وذلك للطمئنان �إىل 
"80 عاماً"،  �لكعبي  �سامل  �لو�لد  �ملو�طنني، ومنهم  كبار  �سحة عدد من 
جيدة  ب�سحة  حالياً  وينعم  �ل�����س��رط��ان،  م��ر���ض  م��ن  م��وؤخ��ر�ُ  تعافى  �ل���ذي 
ومعروف عنه ع�سقه لريا�سة �مل�سي، حيث يقطع هذ� �ملعمر م�سافات طويلة 
و�سارك  ن�ساطه.   وق��وة  �سحته  على  للحفاظ  منه  خطوة  يف  يومي  ب�سكل 
" مهرة حممد  "و�سلناك لنطمئن عليك  �لتي حملت عنو�ن  �لزيار�ت  يف 
بن �سر�ي، مديرة فرع جمعية �ل�سرطان يف ر�أ�ض �خليمة، و�سلطان حممد 
يف  �لعامة  �لعلقات  م��ن  عو�ض  وحممد  �ملتطوعني،  م�سوؤول  �ل�سام�سي 
�جلمعية وعدد من �لأع�ساء.   و�أكدت بن �سر�ي �أن �لهدف من هذه �ملنا�سبة 
�لتو��سل مع  و�سرورة  �ملجتمعي  �لتلحم  تر�سيخ مفهوم  هو  �لجتماعية 
كبار �لوطنني تقدير�ً ملا قدموه من عطاء وخدمات جليلة للأبناء و�لوطن 
�ملو�طنني  لكبار  �جلمعية  قدمت  �لزيارة  وخ��لل  حياتهم.  م�سرية  خلل 
�لهد�يا �لرمزية يف منازلهم، كما مت �لطمئنان على �إحدى �لأمهات "70 
عاماً" و�لتي تقطن يف �إحدى �لقرى �جلبلية باإمارة ر�أ�ض �خليمة وتقدمي 

�لدعم لها، حيث تعاين حالياً من مر�ض �سرطان �لثدي.

مبنا�سبة يوم �مل�سن �لعاملي

 جمعية الإمارات لل�ضرطان تزور كبار املواطنني يف وادي القور  

جل�ضة حوارية بعنوان ال�ضعادة بني » الوظيفة والتجارة «  يف مركز عجمان الإبداعي  
•• عجمان-الفجر

" �لتطوعي بالتعاون مع مركز عجمان �لإبد�عي  نظم فريق" �سفر�ء �ل�سعادة 
�مل�ست�سار  قدمها  و�لتجارة"،  �لوظيفة  ب��ني  "�ل�سعادة  بعنو�ن  ح��و�ري��ة  جل�سة 
�لتو��سل  رو�د  م��ن  ع��دد  بح�سور  �مل��رك��ز،  مقر  يف  �مل��ه��ري  حممد  �لق��ت�����س��ادي 
�لجتماعي و�سناع �ملحتوى، وذلك بهدف ت�سليط �ل�سوء على م�ستقبل �ل�سباب 
�لوظيفي، و�لتوجه �لعاملي �حلديث نحو �مل�ساريع �لتجارية �ل�سغرية و�ملتو�سطة، 
ت�سمنت  �لوظيفي.  �مل��ج��ال  يف  و�لبتكارية  �لإب��د�ع��ي��ة  �لفر�ض  تعزيز  وكيفية 

�أبرزها طرق �لبحث �لحرت�فية للح�سول على �لوظيفة  �جلل�سة حماور عدة 
�ملختلفة، كما مت طرح طرق  �ملوظفني  �لذ�تية، و�سخ�سيات  �ل�سرية  من خلل 
و�خليار�ت  �لناجحة،  �لتجارية  �مل�ساريع  و�إع��د�د  �لذكية،  �ل�ستثمارية  �خلطط 
�ملهري  حممد  �مل�ست�سار  و�أ�سار  �ل�ستثماري.  �ملجال  يف  للفرد  �لآمنة  و�ملقومات 
�ىل �أهمية توظيف �لأفكار �لبد�عية �لوظيفية، وت�سويق �ملوظف عن نف�سه مبا 
يتنا�سب مع �لوظيفة، لتحقيق �أف�سل �ل�سبل و�لنتائج �لناجحة و�ليجابية، �لتي 
تخدم م�سلحة �لعمل، كما نّوه �ىل �أهمية ��ستغلل �لوقت و�لفر�ض، و�لدخول 

�إىل عامل ريادة �لأعمال من خلل �لتو�زن بني �لوظيفة و�لتجارة.
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لكن  "كوفيد-19"،  �سد  �لتطعيم  بفر�سة  �لنا�ش  معظم  رحب 
�أقلية مل تفعل ذلك. ومييل �الأ�سخا�ش �ملعادون للقاحات �إىل 
تبني وجهات نظر قوية ورف�ش �لتو�سيات �لطبية �أو تو�سيات 

�ل�سحة �لعامة بحزم.
يف  ��ستعال  نقطة  �لق�سية  و�أ�سبحت  للكثريين،  حمري  وه��ذ� 
�لعديد من �لبلد�ن. و�أدى ذلك �إىل توتر �لعالقات، حتى د�خل 

�لعائالت، وعلى �مل�ستوى �لكلي هدد �لتما�سك �الجتماعي.

وهذ� يثري �ل�سوؤ�ل: من �أين تنبع هذه �مل�ساعر �لقوية �مل�سادة 
�أو�سح ريت�سي بولتون، مدير  للتطعيم يف كثري من �لأحيان؟. 
و�لتنمية  �ل�سحة  �أب��ح��اث  وح���دة   :CNZM FRSNZ
جامعة   ،)DMHDRU( دنيدن  يف  �لتخ�س�سات  متعددة 
�أوت���اغ���و؛ و�أف�����س��ال��وم ك��ا���س��ب��ي، �أ���س��ت��اذ ب��ج��ام��ع��ة دي����وك، وتريي 
ب�سفتهم  كيوهان،  نانريل  بجامعة  �لنف�ض  علم  �أ�ستاذ  موفيت، 
باحثني يف م�سار �حلياة، �أن �لعديد من مو�قف �لكبار و�سفاتهم 
�لب�سرية  هذه  ودفعت  �لطفولة.  يف  جذورها  لها  و�سلوكياتهم 
دنيدن  در��سة  �أع�ساء  بني  �للقاح  مقاومة  عن  �ل�ستف�سار  �إىل 

طويلة �لأمد، و�لتي ت�سادف 50 عاما هذ� �ل�سهر.
�لدر��سة  �أع�ساء  �آر�ء  ��ستطلع  �أج���رو�  �لتحديد،  وج��ه  وعلى 

قبل   ،2021 ويوليو  �أب��ري��ل  بني  �لتطعيم  من  نو�ياهم  ح��ول 
طرح �للقاح �لوطني �لذي بد�أ يف نيوزيلند� يف �أغ�سط�ض 2021 
�ملناه�سة  �لنظر  وج��ه��ات  �أن  ف��ك��رة  �لنتائج  وت��دع��م  م��ب��ا���س��رة. 

للتطعيم تنبع من جتارب �لطفولة.
وجمعت در��سة دنيدن، �لتي �أعقبت جمموعة مو�ليد 1972-
حياة  جو�نب  من  �لعديد  حول  �ملعلومات  من  ثروة   ،1973
م�ساركيها �لبالغ عددهم 1037 م�ساركا، مبا يف ذلك �سحتهم 
�لبدنية وجتاربهم �ل�سخ�سية بالإ�سافة �إىل �لقيم طويلة �لأمد 
و�مليول  �ملعلومات  معاجلة  وق��در�ت  �حلياة،  و�أمن��اط  و�لدو�فع 

�لعاطفية، و�لعودة �إىل �لطفولة.
و����س��ت��ج��اب م��ا ي��ق��رب م��ن %90 م��ن �أع�����س��اء در�����س���ة دنيدن 

لل�ستطلع لعام 2021 حول نية �لتطعيم. ووجدو� �أن 13 
�أعد�د  وج��ود  )م��ع  للتلقيح  يخططو�  مل  �ملجموعة  من  باملائة 

مماثلة من �لرجال و�لن�ساء(.
�لذين  لأول��ئ��ك  �ملبكرة  �حلياة  تاريخ  �لباحثون  ق��ارن  وعندما 
ك��ان��و� م��ق��اوم��ني ل��ل��ق��اح م��ع �أول��ئ��ك �ل��ذي��ن مل ي��ك��ون��و� كذلك، 
وجدو� �أن �لعديد من �لبالغني �ملقاومني للقاحات لديهم تاريخ 
من �لتجارب �ل�سلبية �أثناء �لطفولة، مبا يف ذلك �سوء �ملعاملة 
�لو�لدين مدمن على  �أح��د  �أو وج��ود  �لإه��م��ال،  �أو  �أو �حلرمان 

�لكحول.
وكانت هذه �لتجارب �ستجعل طفولتهم غري متوقعة و�ساهمت 

يف �إرث مدى �حلياة من عدم �لثقة يف �ل�سلطات.
و�أظهرت �ختبار�ت �ل�سخ�سية يف �سن 18 عاما �أن �لأ�سخا�ض يف 
�ملجموعة �ملقاومة للقاح كانو� عر�سة مل�ساعر �خلوف و�لغ�سب 
يكونون  عندما  عقليا  �لن��غ��لق  �إىل  مييلون  وك��ان��و�  �مل��ت��ك��ررة. 

حتت �ل�سغط.
حيث  �ل�سحية،  بامل�سائل  يتعلق  فيما  بالقدرية  �أي�سا  و�سعرو� 
�أبلغو� يف �سن 15 على مقيا�ض ي�سمى "مركز �لتحكم �ل�سحي" 
لتح�سني �سحتهم.  به  �لقيام  للنا�ض  �سيء ميكن  يوجد  �أن��ه ل 
وعندما كانو� مر�هقني، غالبا ما �أ�ساءو� تف�سري �ملو�قف بالقفز 

دون د�ع �إىل �ل�ستنتاج باأنهم كانو� يتعر�سون للتهديد.
ملتزمة  غري  باأنها  �أي�سا  نف�سها  �ملقاومة  �ملجموعة  وو�سفت 
�تباع  ع��ل��ى  �ل����ذ�ت  ع��ل��ى  و�لع��ت��م��اد  �ل�سخ�سية  �حل��ري��ة  ت��ق��در 
�لأعر�ف �لجتماعية. ومع تقدمهم يف �ل�سن، عانى �لكثري من 
م�ساكل �ل�سحة �لعقلية �لتي تتميز باللمبالة و�تخاذ �لقر�ر 

�خلاطئ و�لقابلية لنظريات �ملوؤ�مرة.
�ملقاومة  �لدر��سة  �أع�ساء  بع�ض  و�ج��ه  �أك��ر،  �لأم���ور  ولتفاقم 
حمن  ج��ان��ب  �إىل  �لطفولة،  منذ  �إدر�ك��ي��ة  �سعوبات  للقاحات 
ح��ي��ات��ه��م �مل��ب��ك��رة ون���ق���اط ���س��ع��ف��ه��م �ل��ع��اط��ف��ي��ة. وك���ان���و� قر�ء 
يف  منخف�سة  درج���ات  و�سجلو�  �لثانوية  �مل��در���س��ة  يف  �سعيفني 
وتقي�ض  �ملعاجلة.  و�سرعة  �للفظي  للفهم  �لدر��سة  �ختبار�ت 
هذه �لختبار�ت مقد�ر �جلهد و�لوقت �لذي يحتاجه �ل�سخ�ض 

لفك ت�سفري �ملعلومات �لو�ردة.
�لأمد  �لطويلة  �ملعرفية  �ل�سعوبات  ه��ذه  مثل  �أن  �ملوؤكد  وم��ن 
�ل�سحية  �ملعلومات  فهم  �سخ�ض  �أي  على  �ل�سعب  �ستجعل من 
�سعوبات  تتحد  عندما  ولكن  �ل��ظ��روف.  �أه���د�أ  ظ��ل  يف  �ملعقدة 
�ل��ف��ه��م م���ع �مل�����س��اع��ر �ل�����س��ل��ب��ي��ة �ل�����س��دي��دة �لأك�����ر ���س��ي��وع��ا بني 
�لأ�سخا�ض �ملقاومني للقاحات، ميكن �أن يوؤدي ذلك �إىل قر�ر�ت 

�لتطعيم �لتي تبدو غري قابلة للتف�سري للمهنيني �ل�سحيني.
و�ليوم، حققت نيوزيلند� معدل تطعيم مرتفع للغاية )95% 
تقريبا   10% بن�سبة  �أعلى  وهو   ،)12 �سن  فوق  �ملوؤهلني  من 
مما هو عليه يف �إجنلرت� �أو ويلز �أو ��سكتلند� �أو �أيرلند�، و20% 

�أعلى منه يف �لوليات �ملتحدة.
مليون  لكل  نيوزيلند�  يف  �لوفيات  معدل  �أن  و�سوحا،  و�لأك��ر 
ن�سمة حاليا هو 71. وهذ� يقارن ب�سكل �إيجابي بالدميقر�طيات 
�لأخ����رى مثل �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة م��ع 2949 ح��ال��ة وف���اة لكل 
عند  �ملتحدة  و�ململكة  نيوزيلند�(  معدل  �سعف   40( مليون 
لكل   991 مبعدل  وك��ن��د�  م��رة(   34( مليون  لكل   2423

مليون )14 مرة(.
�أهمية فهم تاريخ �حلياة �لفردية  وت�سلط �لنتائج �ل�سوء على 

و�لطرق �ملختلفة للتفكري يف �لعامل - وكلهما ُيعز� �إىل �ملحن 
�لتي مر بها بع�ض �لأ�سخا�ض يف وقت مبكر من حياتهم. وهذ� 
تعاطفا  �أك��ر  نظر  وجهة  ت�سجيع  يف  تتمثل  �إ�سافية  فائدة  له 
جتاه مقاومة �للقاح، و�لتي قد ترتجم يف �لنهاية �إىل معدلت 

�أعلى من �ل�ستعد�د للقاح.
و�حد  مقا�ض  نهج  م��ن  �لن��ت��ق��ال  ح��دث  للكثريين،  وبالن�سبة 
ينا�سب �جلميع ببطء �سديد وهذ� در�ض مهم للم�ستقبل. ودر�ض 
من  خاليا  يكن  مل  عالية  تطعيم  معدلت  حتقيق  �أن  هو  �آخ��ر 
"�لتكلفة" للأفر�د و�لأ�سر و�ملجتمعات. وكان �إقناع �لعديد من 
�ملو�طنني بالتطعيم �أمر� �سعبا، و�سيكون من غري �لو�قعي عدم 
توقع بع�ض �ل�ستياء �أو �لغ�سب �ملتبقيني بني �لأ�سخا�ض �لأكر 

ت�سرر� من هذه �لقر�ر�ت.وو�سى باأن ي�سمل �ل�ستعد�د �لوطني 
�أطفال  لتعليم  �لوقائي  �لتثقيف  �ملحتملة،  �مل�ستقبلية  للأوبئة 
�مل��د�ر���ض ع��ن وب��ائ��ي��ات �ل��ف��ريو���ض و�آل��ي��ات �ل��ع��دوى و�سلوكيات 
�أن  �ملبكر  للتعليم  وميكن  و�للقاحات.  �ل��ع��دوى  من  �لتخفيف 
و�رت���د�ء  �ل��ي��دي��ن  غ�سل  �إىل  �حل��اج��ة  لتقدير  �جل��م��ه��ور  يهيئ 

�لأقنعة و�لتباعد �لجتماعي و�لتطعيم.
و�للقاحات  �لفريو�سات  ح��ول  �ملبكر  �لتعليم  يوفر  �أن  وميكن 
�إطار� معرفيا موجود� م�سبقا، ويقلل من م�ستوى  للمو�طنني 
ومينع  م�ستقبلية،  جائحة  �أي  يف  �ملو�طنني  ل��دى  �ليقني  ع��دم 
�لر�سائل  على  �لن��ف��ت��اح  وي��ع��زز  �لعاطفي،  �لإج��ه��اد  فعل  ردود 

�ل�سحية. 

درا�ضة: تفا�ضيل رئي�ضية لدى طفولة بع�ض النا�ض قد توؤدي اإىل مقاومة اللقاحات!

فيتامينات يوؤثر نق�ضها �ضلبا يف الدماغ

 ،Gazeta.Ru وت�سري �لأخ�سائية يف مقابلة مع موقع
�إىل �أن فيتامينات جمموعة В مثل تعترب �أ�سا�سية لدعم 
دونها  ومن  �لطاقة،  ��ستقلب  وت�ساهم يف  �لدماغ.  عمل 
تنهك �خلليا �لع�سبية وميكن �أن متوت لحقا. كما �أن 
و�سعف  �لع�سبية  �لأمر��ض  تطور  على  ي�ساعد  نق�سها، 

�لذ�كرة وتدهور �لقدر�ت �لفكرية.
)حم�ض   В9 فيتامني  م�ستوى  �نخفا�ض  �أم��ا  وت�سيف، 
�لفوليك( يف �لدم فاإنه ي�سبب ��سطر�ب وظائف �لدماغ 
وي���زي���د م���ن خ��ط��ر �لإ����س���اب���ة ب���اخل���رف. م��ك��م��لت هذ� 

�لفيتامني، ميكن �أن حت�سن عمل �لدماغ لدى �لأ�سخا�ض 
�لذين يعانون من ��سطر�بات نف�سية وعقلية. كما ت�ساعد 

على �إبطاء تطور مر�ض �لزهامير.
بتناول  �لإف���ر�ط  ي�سبب  �أن  "ميكن  �لأخ�سائية،  وتقول 
�إىل  ي��وؤدي  ما   ،)В1 �لثيامني )فيتامني  نق�ض  �لكحول 
نق�ض  �أن  كما  �ل��ذ�ك��رة.  ��سطر�بات معرفية مثل �سعف 
و�لع�سبية  �ل��ق��ل��ق  ي�سبب  �أن  مي��ك��ن  �ملغني�سيوم  عن�سر 
ويجب  و�ل�سد�ع.  و�ل��ذ�ك��رة  �لنتباه  و�نخفا�ض  و�لتعب 
�أن نعلم، �أن �ملغني�سيوم يخرج �سريعا من �جل�سم يف حالة 

وخا�سة يف فرتة  للج�سم  ���س��روري  ه��و  لذلك  �لإج��ه��اد. 
�لقلق".

 )  С )فيتامني  �لأ�سكوربيك  حم�ض  يخف�ض  وت�سيف، 
�لدموية  �ل��دورة  و�لفكري، ويح�سن  �لبدين  �لعبء  �آث��ار 
ويقوي  بالأك�سجني  �لأن�سجة  �م��د�د  ويح�سن  �لدماغ،  يف 
�لع�سبية.  و�خلليا  �ل�سعرية  �لدموية  �لأوعية  �أغ�سية 
جمموعة  فيتامينات  �مت�سا�ض  يحفز  �لفيتامني  وه��ذ� 
هذ�  ت��رك��ي��ز  �ن��خ��ف��ا���ض  و�لإج���ه���اد  �ل��ق��ل��ق  وي�����س��ب��ب   .B

�لفيتامني يف �جل�سم.
وظائف  من  �لعديد  دعم  على  �حلديد  "ي�ساعد  وتقول، 
�جل�سم �ملهمة، ما يوؤثر على �حليوية و�لرتكيز ووظيفة 
�جلهاز �له�سمي ومنظومة �ملناعة وتنظيم درجة حر�رة 
�سلبا يف �جلهاز  ي��وؤث��ر �حل��دي��د  �أن  ك��م��ا مي��ك��ن  �جل�����س��م. 

�له�سمي ، لذلك من �لأف�سل تناوله ب�سكل دهون".
وت�����س��ري �إىل �أن�����ه ل��ع��م��ل �ل���دم���اغ ب�����س��ورة ط��ب��ي��ع��ي��ة من 
يزود  �ل���ذي   Q10 �مل�ساعد  �لإن����زمي  وج���ود  �ل�����س��روري 
 )Е )فيتامني  �لتوكوفريول  ويعترب  بالطاقة.  �ل��دم��اغ 
من م�ساد�ت �لأك�سدة �لتي تقوي �لذ�كرة ق�سرية �ملدى 

وت�ساعد على �لتخل�ض من �لتقلبات �ملز�جية،
ومهمته  �جل��دي��دة.  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ذك��ر  ��ستيعاب  وع��ل��ى   
�آث����ار �جل����ذور �حل���رة،  �لع�سبية م��ن  �لأن�����س��ج��ة  ح��م��اي��ة 
"�للي�سيثني  م��ادة  للخليا.وت�سيف،  �سامة  تعترب  �لتي 
)�ل��ف��و���س��ف��ول��ي��ب��ي��د( م��ه��م��ة ج���د� ل��ن��م��و دم����اغ �لأط���ف���ال، 
ولوظائفه �لطبيعية وحت�سني �لذ�كرة. وتوؤثر يف �أغ�سية 
�لفيتامينات  ت��اأث��ري  حت�سني  ع��ل��ى  ي�ساعد  م��ا  �خل��لي��ا، 

بال�سكل �ملطلوب �ل�سروري يف �جل�سم.

�أعلنت �لدكتورة ناتاليا �أندريانوفا، �أخ�سائية �أمر��ش �لباطنية وم�ست�سارة �لعالمة Liposomal Vitamins، �أن نق�ش بع�ش �لفيتامينات 
يوؤثر �سلبا يف عمل �لدماغ.
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  اإعالن �شطب قيد

دبي  ف��رع  ليمتد  كون�سالتنج  ري��ل  نيتورك  �سركة  �ل�����س��ادة/  ب��اأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
�م��ارة دبي  �ل�سركة يف  �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع  )�جلن�سية : �ململكة 
، مبنى ملك نادي �لن�سر   517،518،519،520 )�لعنو�ن : بردبي - عود ميثاء - 
�لريا�سي ، �ض ب 33738( و�ملقيدة حتت رقم )4608( يف �سجل �ل�سركات �لأجنبية 
2015 يف �ساأن �ل�سركات  بالوز�رة. وتنفيذ�ً لأحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�سنة 
�لتجارية وتعديلته و�لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان �عتماد دليل 
�إجر�ء�ت �لرتخي�ض لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة. 
يرجى من �ل�سادة �أ�سحاب �حلق يف �لعرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف 

ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل:
وز�رة �القت�ساد - �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

 �ش.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
MOJAU_2022- 0092234 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�جلن�سية   ، يو�سف  حمبوب  يو�سف  �سامل  يو�سف   / �ل�سيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيد  �ىل  100% وذلك  �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  �لإمار�ت يرغب يف 
: عليم عرفان �حمد - �جلن�سية �لهند - يف �لرخ�سة �مل�سماة )�لقما�ض �لفاخر للخياطة 
و�لتطريز( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )755586( �ل�سادرة من 
د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة ، تعديلت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة ، تغيري 

�ل�سكل �لقانوين من فردية �ىل وكيل خدمات. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة / �ميان علي حممد �ملرزوقي ، �جلن�سية �لإمار�ت ، ترغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة 10% وذلك �ىل �ل�سيد : حممد عبله ، �جلن�سية فانو�تو ، وترغب 
�ل�سيدة : غزلن مريوى - �جلن�سية �ملغرب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة 10% �ىل 
�ل�سيد/ حممد عبله �جلن�سية فانو�تو يف �لرخ�سة �مل�سماة )حممد مرو�ن ل�سيانة �ل�سيار�ت( و�لتي 
تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )741960( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية ، 
تعديلت �خرى : �ن�سحاب �سركاء ، تغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة �عمال مهنية �ىل وكيل خدمات 
، تغيري �ل�سم �لتجاري من حممد مرو�ن ل�سيانة �ل�سيار�ت �ىل �لنخبة �لذهبية ل�سيانة �ل�سيار�ت،  
�سان  2013 يف  ل�سنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعملبن�ض 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
MOJAU_2022- 0092209 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�لإمار�ت  �جلن�سية   ، علي  �ل  بن حارب  وليد مو�سى حارب  �ل�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن ن�سبة 25% من كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ 
ز�كر ح�سني �حمد جميلة تهاميل - �جلن�سية �لهند ، ويرغب يف �لبيع و�لتنازل عن ن�سبة %24 
وذلك �ىل �ل�سيد/ نار�يانان بوتو�سريى - �جلن�سية �لهند يف �لرخ�سة �مل�سماة )وليد بن حارب 
لتجارة �لقرطا�سية و�لتحف( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )523325( 
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة ، تعديلت �خرى : تغيري �ل�سكل �لقانوين من 
موؤ�س�سة فردية �ىل ذ م م ، �إ�سافة �سركاء / تغيري �ل�سم �لتجاري للموؤ�س�سة ،  وعملبن�ض �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. 
�ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  ن�سر هذ� �لعلن  �قت�سى  فقد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شماء النوف للمقاولت الفنية  
عري�شة  على  امر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006101/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سماء �لنوف للمقاولت �لفنية  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ كولويندر �سينغ بالر�ج �سينغ ، �جلن�سية هندي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور 

ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 824.0  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - احلوت للتجارة العامة - ذ م م 
)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003933/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �حلوت للتجارة �لعامة - ذ م م 
�لعنو�ن : �لإمار�ت - �لنعيمية - �لر��سدية - مكتب رقم 202 - رقم مكاين : 3611198717 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ ن�سات �حمد عبد�ملطلب دغيم ب�سفته مالك مملكة �لنحل لتجارة �لع�سل دغيم ، �جلن�سية م�سري  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف : 112415.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ �إعلنك 
/ �إعلنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم 306/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

مو�سوع �لدعوى : توقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار �ملرهون متهيد� لبيعه يف �ملز�د �لعلني نظري �ملديونية �ملرت�سدة بذمة �ملنفذ �سده و�لبالغ 
قدرها )2.062.500 درهم(

طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري - �ض م ع - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ور�سان �لوىل - �سارع �ملنامة - منطقة دبي للتعهيد بناية رقم 1 
بناية بنك �بوظبي �لتجاري - �لطابق �لثاين - هاتف رقم 042959506 وميثله : عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي  

�ملطلوب �إعلنه : �سريجي فاك�سوف
9 - مكاين رقم  1117 - رقم �لطابق  908 - رقم �لر���ض  �ل�سهلة - رقم �لعقار  ��سم �ملبنى  �إم��ارة دبي - نخلة جمري� -  عنو�نه : �لإم���ار�ت - 

 0566449029  -  500551 ب  �ض   -  044426483  -  0566449029 متحرف  هاتف   1313078282
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/10/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �أن��ه يف   : �لإع��لن  مو�سوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خلل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : بيانات �لعقار : وحدة عقارية - رقم �لر�ض 1117 - �ملنطقة : نخلة جمري� - ��سم �ملبنى : 

�ل�سهلة - رقم �لعقار 908 - �مل�ساحة : 144.07 مرت مربع - �لتقييم : 1،782،515.77 درهم.  
ملحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم 306/2020/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 
مو�سوع �لدعوى : توقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار �ملرهون متهيد� لبيعه يف �ملز�د �لعلني نظري �ملديونية �ملرت�سدة بذمة �ملنفذ �سده و�لبالغ 

قدرها )2.062.500 درهم(
طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري - �ض م ع - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ور�سان �لوىل - �سارع �ملنامة - منطقة دبي للتعهيد بناية رقم 1 

بناية بنك �بوظبي �لتجاري - �لطابق �لثاين - هاتف رقم 042959506 وميثله : عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي  
�ملطلوب �إعلنه : �سريجي فاك�سوف

9 - مكاين رقم  1117 - رقم �لطابق  908 - رقم �لر���ض  �ل�سهلة - رقم �لعقار  ��سم �ملبنى  �إم��ارة دبي - نخلة جمري� -  عنو�نه : �لإم���ار�ت - 
 0566449029  -  500551 ب  �ض   -  044426483  -  0566449029 متحرف  هاتف   1313078282

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/10/12 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �أن��ه يف   : �لإع��لن  مو�سوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خلل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : بيانات �لعقار : وحدة عقارية - رقم �لر�ض 1117 - �ملنطقة : نخلة جمري� - ��سم �ملبنى : 

�ل�سهلة - رقم �لعقار 908 - �مل�ساحة : 144.07 مرت مربع - �لتقييم : 1،782،515.77 درهم.  
ملحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : دو�ست ريزيدن�ش - مارينا دبي  
�لعنو�ن : بناية ملك خا�ض - مر�سي دبي - بردبي - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية 
حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 615120 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1117356 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل 
�لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2022/9/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/8 
حما�سب  �بي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى 
قانوين �لعنو�ن : مكتب رقم GF-03 ملك ب�سرى عبيد حممد �ملن�سوري - نايف 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�ض   04-4252890  : هاتف   -

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : �بي حما�سب قانوين
�لعنو�ن : مكتب رقم GF-03 ملك ب�سرى عبيد حممد �ملن�سوري - نايف - 
هاتف : 4252890-04 فاك�ض :       مبوجب هذ� تعلن �لإقت�ساد و�ل�سياحة 
دو�ست ريزيدن�ش  يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله لت�سفية 
- مارينا دبي  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/9/8 و�ملوثق 
ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2022/9/8 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي 
على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض 
�لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

MOJAU_2022- 0092399 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف 

�ملذكورة. من �لطرف �لأول : عدنان حمد حممد حمد �حلمادي - �جلن�سية : �لإمار�ت 
�إىل �لطرف �لثاين : فلح عدنان حمد حممد �حلمادي - �جلن�سية :�لإمار�ت 

بال�سم �لتجاري )رويال هول(  ن�ساط �لرخ�سة )�سالة منا�سبات �إجتماعية - تنظيم �ملوؤمتر�ت 
و�لندو�ت و�د�رتها ، تنظيم �ملعار�ض و�د�رتها - مكتب ، تنظيم �حلفلت و�ملنا�سبات( و�ملرخ�ض 

من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 624661 
�ل�سادرة  بتاريخ  2012/9/23 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
�شادر من حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية

يف  الدعوى رقم 2021/7907 مدين )جزئي(

�ملرفوعة من �ملدعي/ خالد حممد �حمد عبد�هلل �لأن�ساري 
�ل�سيد/  وميثلها  م   م  ذ  �لبناء  ملقاولت  �لبيت  باب   / عليها  �ملدعي  �سد 
�مل�سار  �لدعوى  قد �سدر بحقك يف  بانه  نعلمك  فهد عبد�لر�سيد  حممد 
�إليها �لقر�ر �ملبني �أدناه :حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : �لز�م �ملدعي 
�لفا  )ثلثني  درهم   30380 وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  بان  عليها 
وثلثمائة وثمانني درهما( مع �لز�مها مب�سروفات �لدعوى ، ورف�ض ما 

عد� ذلك من طلبات. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : مونتي هاو�ش للو�ساطة �لتجارية - �ش ذ م م  
�لول  �ل��ت��ج��اري  �مل��رك��ز   - �نفي�ستمنت�ض  غالرييا  ذ�   19-903 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لقيد  915998 رقم   : �لرخ�سة  ، رقم  ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�سكل   -
بال�سجل �لتجاري : 1523893 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله ، وذلك 
�لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2022/9/14 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/9/14 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
�حمد  عقار�ت  ملك   3006 مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  حما�سبون  جتيندر�  �ملعني 
 : فاك�ض   04-3438022  : هاتف   - �لثانية  �لتجاري  �ملركز   - �لعطار  عبد�لرحيم 
3438033-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : جتيندر� حما�سبون قانونيون
�ملركز   - �لعطار  عبد�لرحيم  �حمد  عقار�ت  ملك   3006 مكتب   : �لعنو�ن 
�لتجاري �لثانية - هاتف : 3438022-04 فاك�ض : 04-3438033 
�مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
م   م  ذ  �لتجارية - �ش  للو�ساطة  مونتي هاو�ش  لت�سفية  �أع��له  �ملذكور 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392
العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جراح كاظم رعد امل�شعالوى  

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003380/ 
�إىل �ملحكوم عليه : جر�ح كاظم رعد �مل�سعلوى 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ يا�سر ركني عبد�لرحيم - �جلن�سية عر�قي  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 23850 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شا�ص التعمري لالن�شاءات - ذ م م  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006139/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سا�ض �لتعمري للن�ساء�ت - ذ م م
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد عبد�لرحمن حممد �سريف �ل علي - �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 73637.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(   عمايل   AJCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003952/ 
�إىل �ملحكوم عليه : دبي �ستايل للنجاره - ذ م م  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد �سادق ز�هر قره بللي - �جلن�سية �سوري  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف : 39183.0 

�أعله خلل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اي�شار بروكيو رمينت اوفري �شيز م م ح  
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003674/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ي�سار بروكيو رمينت �وفري �سيز م م ح
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �ي �م ��ض �جننريينج )بي تي و�ي( ليمتد  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 2050319  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 70392
اإعالن بالن�شر للدعوى رقم 2022/3188 جتاري كلي - عجمان 

�ملعلن �إليه / �ملدعي عليه / �سريف �حمد حممد معتوق  
يف �لدعوى رقم )2022/3188( جتاري كلي - عجمان  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عله فقد حددنا 
يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2022/10/6 يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا لعقد �لإجتماع �لأول 
للخربة عن بعد وميكنكم �لتو��سل معنا لتزويدكم بر�بط �لإجتماع على �لعناوين �لتالية 

expert@alsharid.com
تليفون : 042555155

لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �إر�سال كافة �مل�ستند�ت 
�ملتعلقة بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�ساأن �ية ��ستف�سار�ت وملتابعة تطور�ت 

�جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ستلم �مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / عبيد حممد ال�شارد
رقم القيد مبحاكم دبي 152

رقم القيد بوزارة العدل 492 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
 اعالن بالن�شرباللغة العربية والإجنليزية

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�شتئناف رقم 2022/1121 جتاري 
بناء علي طلب �مل�ستاأنف : �سركة كوهيرنيت�ض �يرنجي - م م ح 

�مل�ستاأنف �سده : كادر ماجنمنت �آند �سيبينغ كومباين - م د م �ض 
��ستئناف  )3(  مبحكمة  رق��م  �لدعوى  �إد�رة  �م��ام مكتب  باحل�سور  �ن��ت مكلف 
�ل�سارقة - �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
2022/10/6م يف  �ملو�فق  �مل�ستند�ت وذلك يف يوم �خلمي�ض  مرفقا بها كافة 

�لدعوى �ملرقمة �أعله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى
وفاء وائل ا�شنينه

        وزارة العدل  
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70392 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

رقم الرخ�شة : 96038
غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 

اإعالن وحل وت�شفية 
�ل�سم �لتجاري : �لفجر لتجارة �لتمور - ذ م م   

نعلن للجميع بان �ل�سركة �ملذكورة �عله هي : �لفجر لتجارة �لتمور - ذ م م - 
�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�سركات 
�لتنمية  د�ئ����رة  يف  مرخ�سة  وت��ع��دي��لت��ه   )1984( ل�سنة   )8( رق���م  �لحت����ادي 
قرر  وق��د   )96038( رق��م  حتت  �لقت�سادية   بالتنمية  و�سجلته   �لقت�سادية 

�ل�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني �ل�سيد.
 �لند�ء لتدقيق �حل�سابات 

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ض �لتقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر �لع��لن وعلى  �ملذكورة �عله خلل مدة )45( يوما من  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل : �مارة عجمان ،  هاتف : 065687272  ، �ض.ب : 984

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
MOJAU_2022- 0092452 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ جان حممد خان غلم د�ود - يحمل بطاقة هوية رقم 
كامل  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  باك�ستان   : 784197574139032 �جلن�سية 
�ل�سيد/ حممد يون�ض عبد�لغفور - يحمل بطاقة  100% وذلك �ىل  �لبالغة  ح�سته 
�مل�سماة  �لرخ�سة  يف   ، باك�ستان  �جلن�سية   -  784197135107486  : رقم  هوية 
 )608948( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  �لنو�ر(  مدينة  )مطعم 
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة.  وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( 
من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى 
ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001136 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه عجمان لند �لعقارية ذ�ت م�سوؤولية حمدودة، �لعنو�ن : 9493089
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/09/12 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعله

ل�سالح ريكا توما�ض ، بالتايل : حكمت �ملحكمة:- :
�أول - بعدم قبول �لدعوي قبل �ملدعى عليهما �لثاين و�لثالث لإقامتها على غري ذي �سفة

�لعني حمل  للمدعية  �لأوىل  عليها  �ملدعى  بيع  و�ملت�سمن   4/3/2008 �ملوؤرخ  �لتد�عي  �لبيع حمل  بف�سخ عقد   - ثانيا 
�لتد�عي �ملبينة بالعقد وب�سحيفة �لدعوي.

ثالثا - بالز�م �ل�سركة �ملدعى عليها �لأوىل باأن ترد للمدعية مبلغا قدره مائتي وخم�سة �آلف درهما قيمة ما قامت بالوفاء 
به لها من ثمن بيع �لعني حمل �لتد�عي �ملبينة بالعقد �آنف �لبيان و�ألزمت �ملدعى عليها بالوفاء بفائدة قانونية للمدعية 

عن هذ� �ملبلغ بو�قع 5% �سنويا بدء من تاريخ �إ�ستحقاق �لت�سليم يف 2011/4/30 وحتى متام �لوفاء.
ثالثا - باإلز�م �ملدعى عليها �لأوىل باأن توؤدي للمدعية مبلغا قدره مانتى و خم�سون �ألف درهما تعوي�سا عما حلق بها من 
�أ�سر�ر مادية نتيجة خطئها �لتعاقدي على �لنحو �ملبني باأ�سباب هذ� �حلكم و�ألزمتها باأن توؤدي للمدعيني �لفائدة �لقانونية 
عن هذ� �ملبلغ بو�قع 5%�سنويا ولكن بدء ً من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �حلكم وحتى متام �لوفاء. و �لزمتها بالر�سوم و �مل�ساريف 

و مببلغ خم�سة �آلف درهما مقابل �أتعاب �ملحاماة .
حكما قابل لل�ستثناف خلل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار ً� من �ليوم �لتايل لن�سره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
تنازل/ بيع

�إعلن بالن�سر
باأن �ل�سيدة : رحاب حممود حممود �بر�هيم �لزهار - �جلن�سية : جمهورية م�سر  ليكن معلوما للجميع 
�ل�سيد : عي�سى ح�سن  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  �لعربية، ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها 
وت�سوير  لطباعة  )�سارة  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �لعربية،  م�سر  جمهورية   : �جلن�سية   - ريه  �بر�هيم  عي�سى 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )627028( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �مل�ستند�ت( 
�لقت�سادية بال�سارقة،  تعديلت �أخرى:1. تغيري �ل�سكل �لقانوين من )وكيل خدمات( �إىل )�سركة �ل�سخ�ض 
�ملرح  )مدينة  �إىل  �مل�ستند�ت(  وت�سوير  لطباعة  )�سارة  من  �لتجاري  �لإ�سم  2.تغيري  �لو�حد)ذ.م.م((، 
لللعاب)ذ.م.م( - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد(، 3. تعديل �لن�ساط �لتجاري من )خدمات �لطباعة وت�سوير 

�مل�ستند�ت( �إىل )�ألعاب للت�سلية، بيع �لألعاب ولعب �لأطفال - بالتجزئة، تاأجري �لألعاب �لرتفيهية(،
2013 يف �سان �لكاتب  وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 2624 / ل�شنة 2022
لدى حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية

�ملرفوعة من : �سعيد ح�سيني 
�سد : عجمان لند �لعقارية

�لعقارية مدعو للح�سور بو��سطة وكيل معتمد لجتماع �خلربة عن بعد  �ملدعى عليها عجمان لند 
ح�سور  �إىل  بالإ�سافة   11/10/2022 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  م�ساء�   5:00 �ل�ساعة  عقده  �ملقرر 
15/10/2022 �ل�ساعة �لو�حدة ظهر�” وذلك مبوقع  �إجتماع �ملعاينة عن بعد يوم �ل�سبت �ملو�فق 
�مل�سروع حمل �لدعوى �لكائن يف �إمارة عجمان - قطعة �لأر�ض رقم B11 مبدينة �لإمار�ت م�سروع 
�لتي  �مل�ستند�ت  كافة  معكم  م�سطحبني   2111 رقم  �سقة   GREEN LAKE TOWER

ترغبون يف تقدميها للخبري لذ� يرجى �لتو��سل مع �خلبري للح�سول على ر�بط �لإجتماع.
�خلبري/ع�سام حممد حممد �ساهنی
رقم �لقيد / 593
موبايل/ 0504156369

اإعالن اإجتماع خربة 

70533

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
تنازل/ بيع

�علن بالن�سر
، يرغب يف  باأن �ل�سيد : حليم علي �كرب - �جلن�سية : بنغلدي�ض  للجميع  ليكن معلوماً 
ت�ور  خ�ان  على   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع 
�مل�سماه )ركن �لرحاب لتجارة �لثاث و�لجهزة  خ�ان - �جلن�سية : باك�ستان يف �لرخ�سة 
 )790441( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �مل�ستعملة(  �لكهربائية 

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديلت �أخرى: ل يوجد
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
MOJAU_2022- 0091953 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�علن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد/ �سعيد �سيف �سعيد �ملع�سم �لفل�سي، �جلن�سية : �لمار�ت، ترغب 
ري�سارد،  لياجن  جو�سيلك�سان   / �ل�سيدة  �ىل  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 10% وذلك 
�جلن�سية : �لهند، و�ل�سيده / فيلومينا يل �سون هو�، �جلن�سية : كند� ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�سته �لبالغة 45% وذلك �ىل �ل�سيدة / جو�سيلك�سان لياجن ري�سارد، �جلن�سية : �لهند بالرخ�سة 
 )24588( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  للتجميل(  فيلومينا  )�سالون  �مل�سماه 
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقه، تعديلت �خرى: تغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة 
�لقانون �لحتادي  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   �عمال مهنية �ىل وكيل خدمات. وعملبن�ض 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم 
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
MOJAU_2022- 0092461 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�علن بالن�سر

ترغب  �سوريا   : �جلن�سية  جنيد،  �ساكر  حممد  �منه  �ل�سيدة/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيدة / روينا لرب�دور  %100 وذلك �ىل  �لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع  يف 
تاأ�س�ست  �ل�سماك(  لطهي  )�ل�سكندرية  �مل�سماه  بالرخ�سة  �لفلبني   : �جلن�سية  جومو�د، 
باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )772286( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

بال�سارقه، تعديلت �خرى: ل يوجد
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0087349
�ملخط�ر : لما �سفني لتنجيد وتركيب زينة �ل�سيار�ت ذ م م - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد - فرع �ل�سارقة وميثلها �ملالك �ل�سيد : 
�إمار�تية رقم )784196174607489( وكيل  و�أحمل هوية  �لإمار�ت   : �أحمد �حلمادي - �جلن�سية  عبد�لرحيم حممد 
عنه �ل�سيد / خالد حممد نور ز�هدي - �جلن�سية : �ير�ن ويحمل هوية رقم )784198219074857( مبوجب �لوكالة 
�ل�سارقة -   : �لعنو�ن   - 2022/6/13 �مل�س�دق برقم )2022/1/152748( بتاريخ  �لعدل  �لك�اتب  �ل�س�ي�د  �مل�سدق�ة م�ن 

�ل�سناعية 10 �سارع �لثالث �ل�سناعي - �سربه رقم 4 - هاتف رقم : 971559507007
�ملخطر �إليه : عبد�هلل حممد عبد�هلل حممد �لظاهري - �جلن�سية : �لإمار�ت

يحمل هوية �مار�تية رقم )784199273154312(
�لعنو�ن : �لعني - هاتف رقم : 0526872222 / 0544424934

مو�سوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )22000( درهم
�ليه بتحرير  ��ستلم من �ملخطر مبلغ )22000( درهم مقابل معاملة جتارية وقام �ملخطر  �ليه  �ن �ملخطر  �لوقائع : حيث 
�سيكات وعند تقدمي �ل�سيكات للبنك �عيدت )�لتوقيع خمتلف �و يتطلب توقيع( وعند مر�جعته ماطل يف �ل�سد�د وبيانات �ل�سيك 
دبي  بنك  و�مل�سحوب على   2022/5/27 ��ستحقاق  وتاريخ  درهم  بقيمة )10000(  �سيك رقم )000011(   -1  : كالتي 
و�مل�سحوب على بنك دبي   2022/6/27 ��ستحقاق  وتاريخ  درهم   )12000( بقيمة   )000009( رقم  �سيك  �لتجاري. 2- 
�لتجاري.  طالب �ملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وب�سورة ودية ب�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته ولكن دون جدوى ، وحيث �ن �ملخطر �ليه 

ممتنع عن �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته دون مربر بالرغم من �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما �أ�سر باملخطر. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0080448
لتجارة  �لفلح  ج�سر  �سركة  مدير  ب�سفته   784198868075841 رقم  هوية  �جلن�سية  �فغاين  حممد  تاج  عمر  حممد   : �ملخطر 
رقم  هوية  بطاقة  يحمل  �جلن�سية  لبناين  قوبر  ندمي   : �لوكيل  �ل�سارقة   )612512( �لرخ�سة  رقم  درهم،  �مل�ستعملة  �ل�سيار�ت 
185611/1/2022 �سادر عن �لكاتب �لعدل ... �لطو�ر /36995 - �لعنو�ن :  رقم  عام  توكيل  مبوجب   784197873455899

بدبي �لقرهود طريق �ملطر مقابل قرية �ل�سحن مبنى open hub طابق 3 مكتب رقم 20 - هاتف : 0509193124
A19036328 سد - �ملخطر �ليه : قا�سم حميد جلب �لأغا عر�قي �جلن�سية يحمل جو�ز �سفر رقم�

�لعنو�ن : �ل�سارقة �ل�سناعية 4 معر�ض جنمة كابول لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة هاتف : 0505027538
�ملو�سوع : �إخطار علي ب�سد�د قيمة ))�إي�سال �أمانة بقيمة مئة و و�حد و ت�سعون �لف درهم �مار�تي((

حيث �أن �ملخطر يطالب �ملخطر �لية ب�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمته :
حيث قام �ملخطر �لي�ة بتحرير �إي�سال �أمانة بتاريخ 2022/05/29 مببلغ وقدره )191000( درهم �إمار�تي مائة و و�حد وت�سعون �لف 

درهم �إمار�تي ممهور بتوقيعه وب�سهادة كل من / جميل �أحمد غلم �سرور ، و عمر عبد�حلميد رجب ،
وقد حل ميعاد �سد�د �ملبلغ بتاريخ 2022/07/01 �ل �ن �ملخطر �ليه تخلف بالوفاء و رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقة و�ملطالبة �لودية مر�ر� 

وتكر�ر� ولكن دون جدوي ومل جتدي معه �ملطالبات �لودية �ملتكررة لي�سدد �ملبلغ �ملرت�سد بذمته
ملا كان �لأمر كذلك ،  وكان �ملخطر �ليه مدين للمخطر مببلغ )191000( درهم �مار�تي مائة و و�حد و وت�سعو �لف درهم �مار�تي ومل جتدى 
و�ل  �لتالية ل�ستلم هذ� �لخطار  �يام  �ملذكور �علة خلل �خلم�سة  �ملبلغ  �سد�د  فاننا نخطركم ب�سرورة   ، �ملتكررة، لذلك  �لودية  �ملطالبات 

�ست�سطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية ،  و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به.
وهذ� �خطار منا بذلك ...

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0089882
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  م�سر  �جلن�سية   - �سالح  �بر�هيم  عبد�هلل  خريى   / �ملخط�ر 
معاجلة  �جهزة  لتجارة  )�مللكة  �ل�سماة  �لرخ�سة  مالك  ب�سفته   784197569829761

�ملياه( �سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة فه در قم )762961(
�لعن�و�ن / �ل�سارقة - �لنباعة - رقم �لهاتف / 0501626952

�ملخطر �إليه / ر��سد حممد ر��سد من�سوري �ل�سويدي - �مار�تي �جلن�سية
�لعنو�ن/ �ل�سارقة - �خلالدية - رقم �لهاتف / 0505882885

�ملو�سوع / �إخطار عديل با�ستدعاء وكيل خدمات للح�سور �أمام د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
�أن �ملخطر �ليه هو وكيل خدمات يف �لرخ�سة �لتجارية )�مللكه لتجارة �جهزة معاجلة  و حيث 
د�ئرة  �ىل  �حل�سور  عن  ميتنع  �ليه  �ملخطر  �أن  وحيث   -  )762961( برقم  �ملرخ�سة  �ملياه( 
، وعليه فان �ملخطر يعلن �ملخطر �ليه ب�سرورة  �لتنازل  �لتنمية �لقت�سادية لكمال �جر�ء�ت 
�حل�سور �مام د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية للنظر يف مو�سوع �لتوقيع ، وعليه يلتم�ض �ملخطر من 
�سعادة �لكاتب �لعدل بال�سارقة �خطار كم بهذ� ر�سميا ،  و�أطلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق 

على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به. وهذ� �إخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اعالن بالن�شر 

يف املنازعة رقم 3408/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
�ملنظورة يف : �لت�سوية �لودية للمنازعات �لثانية ع�سر رقم 761

و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   46،136.78( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �ملنازعة  مو�سوع 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكمم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. 

�أم  �إم������ارة دب����ي - ب���ردب���ي - ����س���ارع  �مل���ت���ن���ازع : �ل��ع��رب��ي��ة �لم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ر�م���ت���ك - ����ض ذ م م -ع���ن���و�ن���ه : 
ب���ري���د �لكرتوين ب���ي -   53 �ل����زم����ردة - م��ك��ت��ب رق����م  ب��ن��اي��ة  �مل����رك����زي -  �ل���ك���ر�م���ة - م��ق��اب��ل خم��ت��رب دب����ي   ه���ري���ر - 

042283413  : فاك�ض   -  2949892875  : مكاين   info.dubai@alwifaqlegal.com
�ملطلوب �إعلنهما : 1- مطبخ لوؤلوؤة بريوت - موؤ�س�سة فردية - �سفته : متنازع �سده   

�سده  متنازع   : �سفته   - �لفردية  �ملوؤ�س�سة  مالك  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته  عجيب  �سليمان  ر�سو�ن   -2
�ملدعي عليهما مببلغ وق��دره )46،136.78  بالز�م  �أق��ام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  �لإع��لن : قد  مو�سوع 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول 
9.00 �سباحا يف  2022/10/4 �ل�ساعة  �حلكمم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثلثاء �ملو�فق 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن  �لتقا�سي  قاعة 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.

رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6137/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1- ر�جي�ض كومار كري�سنا  -   جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/هارد بلوك فاكتوري �ض.ذ.م.م

وميثله:عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )626.397.98( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/5129 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- فوؤ�د حممد �حمد �بوبكر  -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�سرف �أبوظبي �ل�سلمي
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )728785( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/3277 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- �لباديه للتجاره �لعامه ذ.م.م 2- علي �ساكر جميل عبد�جلليل 

�لطائي  -   جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )22427613( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/6188 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سهيب �حمد �سيخ مق�سود �حمد �سيخ

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )116740( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اإعالن حم�شر حجز  بالن�شر 
  155/2019/211 تنفيذ عقاري 

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �أكرم ر�ساد �أحمد مكنا�ض  -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فاك�سون للعقار�ت �ض.ذ.م.م
قطعة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�سة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�لبلدية 317- رقم   - �لثنيه �لوىل  �لكائنة مبنطقة   - �لر���ض رقم 14 
383 - وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا . 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6239/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 403/2022 نز�ع حمدد �لقيمة مببلغ )48.230( 
درهم  �سامل للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : دولر �ل�سرق �لو�سط لتاأجري �ل�سيار�ت - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م
�لكر�مه - بردبي - دبي - �سارع �لكر�مة - مبنى �رنكو - �سقة �لثاين -  �م��ارة دبي -  عنو�نه:�لمار�ت - 

ثريفتي لتاأجري �ل�سيار�ت
�ملطلوب �إعلنه : 1- علي عبد�هلل علي �لذيب �خلليفي  - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)48.230( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5868/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1031/2022 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)45370.5( درهم  �سامل للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : ف�سرت �نرتنا�سيونال للتجارة �ض.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - مكتب رقم 604 - ملك زين �بوبكر حممد �لزبيدي 
- �ض.ب:84736 - �لفاك�ض 042367768 - هاتف 0504242011 - رقم مكاين:3244594826 

 info@frangulf.ae - وميثله:ح�سن عا�سور ح�سن عبد�هلل �ملل
�ملطلوب �إعلنه : 1- �س�ستاينبل بلدرز �ض.ذ.م.م  - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)45370.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4835/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2022/403 نز�ع جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )29106( درهم �سامل للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : �ر تي ��ض لتاأجري معد�ت �لبناء ذ.م.م
ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب����ي - م��ن��ط��ق��ة م��دي��ن��ة دب����ي �ل�����س��ن��اع��ي��ة - م�����س��ت��ودع م��ل��ك ���س��رك��ة ت��ط��وي��ر - رقم 

مكاين:2991393202 - هاتف رقم:048852912 - فاك�ض:048852913 - متحرك رقم:0503686287
�ملطلوب �إعلنه : 1- �سركة ك�سارة دبي �لأهليه ذ.م.م  - �سفته: منفذ �سده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��لن  مو�سوع 
وقدره )29106( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �ساملة لر�سوم �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
من  يوما   )15( خلل  �ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3210/2020/209 تنفيذ عمايل 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 9159 ل�سنة 2019 عمايل جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )179648( درهم ل�سالح �لعامل بال�سافة �ىل مبلغ وقدره )3543( درهم ر�سوم تنفيذ 

�حلكم .
طالب �لعلن : ر�جي�ض كومار كري�سنان كوتى ناير - �سفته بالق�سية:طالب �لتنفيذ

�ملطلوب �إعلنه : 1- �يه �ن �سي للمقاولت �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية: منفذ �سده
جمهول حمل �لقامة

�ملنفذ به  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��لن  مو�سوع 
وقدره )179648( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ وقدره )3543( درهم 
ر�سوم تنفيذ �حلكم ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5402/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 30-2021 جتاري م�سارف كلي بالز�م 1-�ملنفذ �سدهم 
ب�سد�د  و�لر�بعة  �ملنفذ �سدهما �لوىل  و�ل��ز�م  ب�سد�د مبلغ )18400700.53( درهم 2-  و�لثالث  و�لثاين  �لول 
ب�سد�د مبلغ )7637061.50( درهم  �ملنفذ �سدهما �لوىل و�خلام�سة  �لز�م  مبلغ وقدره )1587329( درهم 3- 

4- �لز�م جميع �ملنفذ �سدهم ب�سد�د مبلغ وقدره )109320( درهم �سامل �لر�سوم و�تعاب �ملحاماة .
طالب �لتنفيذ : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني �ض.م.ع

- مكاين   14 �لطابق   -  014 - مبنى  �لب��ر�ج  �سارع   - �لتجاري  �خلليج  - منطقة  بردبي   - دب��ي  عنو�نه:�مارة 
2563786091

�ملطلوب �إعلنهم : 1- عبيد خادم �حمد خادم بن طوق �ملري 2- بن طوق لل�سلمة ومكافحة �حلريق 3- �لتميز 
لل�سلمة ومكافحة �حلريق 4- �نرتنا�سيونال �فنيو �نف�ستمنت �ض.ذ.م.م  - �سفتهم: منفذ �سدهم

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��لن  مو�سوع 
)27734411.03( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70535

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:910/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �خلام�سة رقم 404

و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )194398.01( وقدره  عليهما مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
و�تعاب �ملحاماة و�نفاذ �لعقد �لتجاري و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. 

�ملدعي:م�سرف �لهلل �ض.م.ع
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ور�سان �لثانية - دبي - �سارع �ملنامة - مبنى بنك �بوظبي �لتجاري

وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي
�ملطلوب �إعلنه :  1- �ك�سيلن�ض لك�سري لنقل �لركاب بال�سيار�ت �لفخمة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

وقدره  مببلغ  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د    : �لإع���لن  مو�سوع 
بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتجاري  �لعقد  و�نفاذ  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )194398.01(
قاعة  �ل�ساعة 09.00 �ض يف  �مل��و�ف��ق  2022/10/10   �لث��ن��ني   ي��وم  لها جل�سة  - وح��ددت  كفالة  �ملعجل بل 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:4041/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 763

مو�سوع �ملنازعة : دعوى و�لز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغا )161437.98( درهم مائة وو�حد و�ستون �لف درهم و�ربعمائة 
�أ�سر�ر مادية  �ملتنازع من  ��ساب  دره��م كتعوي�ض عن ما  �لف  دره��م خم�سة  بال�سافة �ىل مبلغ )5000(   - و�سبعة وثلثون درهما 
و�أدبية ومعنوية ج�سيمة نتيجة �خلل �ملدعي عليهم بالتز�ماتهم �لقانونية و�لتعاقدية مع �لز�مهم بالفائدة �لقانونية �ملقررة %9 
من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�م �ملدعي عليها �لر�بعة برد �ل�سيك رقم:961823 و�ملوؤرخ بتاريخ:2022/8/20 
و�ل�سيك رقم 961824 و�ملوؤرخ يف 2022/10/20 و�مل�سحوبني على بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني و�ل�سيك رقم 000046 و�ملوؤرخ يف:2022/9/1 

و�مل�سحوب على بنك �أبوظبي �لتجاري  . 
�ملتنازع:عبد�لرحمن كل رحمن

 - �ل�سلمي  �ل�سارقة  بنك   - �سقة 205   - ��سا�ض  ب��رج  - مبنى  �خل��ان  �سارع   - �ل�سارقة   - �خل��ان   - �ل�سارقة  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
وميثله:جا�سم علي عبد�هلل علي �حلد�د �لرئي�سي

�ملطلوب �إعلنهم :  1- من�سور �حمد حممد ��سلم 2- درمي لوجن كافية 3- دبي �لعاملية للعقار 4- نويد زيغام  -  �سفتهم : متنازع �سدهم 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى و�لز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغا )161437.98( درهم  مو�سوع �لإعلن :  قد 
مائة وو�حد و�ستون �لف درهم و�ربعمائة و�سبعة وثلثون درهما - بال�سافة �ىل مبلغ )5000( درهم خم�سة �لف درهم كتعوي�ض 
و�لتعاقدية  �لقانونية  بالتز�ماتهم  عليهم  �ملدعي  �خ��لل  نتيجة  ج�سيمة  ومعنوية  و�أدبية  مادية  �أ�سر�ر  من  �ملتنازع  ��ساب  ما  عن 
برد  �لر�بعة  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �ل�سد�د  متام  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 �ملقررة  �لقانونية  بالفائدة  �لز�مهم  مع 
�ل�سيك رقم:961823 و�ملوؤرخ بتاريخ:2022/8/20 و�ل�سيك رقم 961824 و�ملوؤرخ يف 2022/10/20 و�مل�سحوبني على بنك ر�أ�ض �خليمة 
�لوطني و�ل�سيك رقم 000046 و�ملوؤرخ يف:2022/9/1 و�مل�سحوب على بنك �أبوظبي �لتجاري - وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  
2022/10/6  �ل�ساعة 09.00 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1144/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة رقم 753

�لف  وخم�سون  �ث��ن��ان   )52588( مبلغ  للمتنازعة  ي���وؤدي  ب��ان  �سده  �ملتنازع  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ملنازعة  مو�سوع 
وخم�سمائة ثمانية وثمانون درهما مع �لز�مها بالفائدة �لتجارية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 

�لتام مع �لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:دكة نهر �ل�سود�ن للعلف

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�سارقة �لنهدة - �سارع �لحتاد - جانب �ن�سار مول - برج حممد �ملل - �لطابق �لر�بع 
- �ل�سقة رقم 406 

�ملطلوب �إعلنه :  1- �حمد عبد�هلل �حمد مفتاح �لنا�سري  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع �لإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازعة مبلغ 
)52588( �ثنان وخم�سون �لف وخم�سمائة ثمانية وثمانون درهما مع �لز�مها بالفائدة �لتجارية بو�قع 12% من 
تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة- وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض 
�أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �ل�ساعة:09:00 �سباحا  �مل��و�ف��ق:2022/10/6 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 
اعالن بالن�شر        

 1671/2022/11 مدين جزئي 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �يد�سون �ميانويل دي �مليد� �سو�سا  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :هور�يزون رويال د�ميوندز م.د.م.�ض 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لت�سريح بقيد هذه �لدعوى وحتديد �قرب جل�سة لنظرها 
و�علن �خل�سم ب�سورة منها �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )1.900.000( 
�و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي )�سته مليني وت�سعمائة وثلثة و�سبعون �لف  دولر �مريكي 
�حلكم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 بو�قع  عنه  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م( 

بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2022/10/10 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء  
 يف التنفيذ رقم 1161/2020/208 تنفيذ مدين

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228 
�ملبلغ  ب�سد�د  كلي،  2019/473 مدين  رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  لتنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 

�ملنفذ به وقدره )1299820 درهم( �سامل للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : �سات وم�ساركوه للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - 
 بردبي - �خلليج �لتجاري - �سارع �لأعمال - فندق �لوبروي - برج �ملكاتب - �لطابق 11 - مكتب 1104  
�ملطلوب �إعلنه : 1 - دريك �ند �سكل �نرتنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة( - �سفته : منفذ �سده   

�ملبلغ  مو�سوع �لإعلن : قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ )2022/9/26( �خطاركم ب�سد�د 
�ملنفذ به وقدره )1315345( درهم خلل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�إل بيع �لعقار حق �لنتفاع 
وفقا  �مل��ز�ي��دة  بطريق  لكم  و�لعائدة  �لوىل(  لل�ستثمار  دب��ي  جممع  مبنطقة   571 رق��م  )�لر����ض 

ملقت�سيات ن�ض �ملادة 295 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13663 بتاريخ 2022/10/4 

اعالن بالن�شر 
يف املنازعة رقم 2159/2022/461 نزاع حمدد القيمة  

�ملنظورة يف : �لت�سوية �لودية للمنازعات �ل�سابعة رقم 756 
مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �سدهم بالت�سامن و�لت�سامم ب�سد�د مبلغ )16،000( �ستة ع�سر �لف 

درهم �إمار�تي مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. 
�ملتنازع : �ر�ض �لفخامة لتجارة �مللب�ض �جلاهزة وميثلها �ل�سيدة/ �سيماء �سالح حممد �سالح مبوجب �لوكالة 
�ملحررة برقم )110744/1/2021( - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لق�سي�ض �ل�سناعية �لر�بعة - دبي - 

�سارع دم�سق - بجو�ر مركز كند�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت - وميثله : يون�ض حممد عبد�هلل ح�سن �لبلو�سي  
�ملطلوب �إعلنه : 1- حممد �خرت رحيم بخ�ض - �سفته : متنازع �سده   

و�لت�سامم  بالت�سامن  �سدهم  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك���  �أق��ام  قد   : �لإع��لن  مو�سوع 
ب�سد�د مبلغ )16،000( �ستة ع�سر �لف درهم �إمار�تي مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/10/5 �ل�ساعة 9.00 �سباحا �ض بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.17

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392
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•• ال�شارقة-الفجر:

ت�سارك “جمعية �لنا�سرين �لإمار�تيني” يف معر�ض �لريا�ض 
�لدويل للكتاب، �لذي �نطلق يف 29 �سبتمرب �ملا�سي وي�ستمر 
�جلمعية  نقلتها  ك��ت��اًب��ا   2625 ب���  �جل����اري،  �أك��ت��وب��ر   8 حتى 
لزو�ر معر�ض �لريا�ض عرب م�سروع “من�سة” �لذي �بتكرته 
�لدولية  �ملعار�ض  �لأع�ساء يف  �لنا�سرين  باإ�سد�ر�ت  للتعريف 

للكتاب على �مل�ستوى �لعربي و�لعاملي.
�لتي  �لعناوين  �أح���دث  م��ن   261 �ملعرو�سة  �لكتب  و�سملت 
�أ�سناًفا  تغطي  �جلمعية،  �أع�����س��اء  م��ن  ن��ا���س��ًر�   30 �أ���س��دره��ا 
�إبد�عية متنوعة يف جمالت �لفنون و�لآد�ب و�ملعارف و�لعلوم 
و�لفنون و�لرتجمات، وت�سيء على �مل�سهد �لأدبي يف �لإمار�ت 
م��ن خ��لل �أح���دث م��ا �أن��ت��ج��ه �مل��وؤل��ف��ون م��ن ق�س�ض ورو�ي���ات 
ودو�وين �سعرية ودر��سات نقدية.وكان وفد �جلمعية برئا�سة 

�لنا�سرين  �إد�رة جمعية  رئي�ض جمل�ض  ح��امت،  بن  علي  �سعادة 
�لإمار�تيني قد جل�سات موؤمتر �لنا�سرين �لذي �سبق �نطلق 
يومي  م��دى  على  وج��م��ع  للكتاب،  �ل���دويل  �ل��ري��ا���ض  معر�ض 
ناع �لكتاب و�خلرب�ء �لثقافيني  27 و28 �سبتمرب �ملا�سي �سُ
وناق�ض ق�سايا تت�سل بثقافة �لقر�ءة وتوفري حمتوى متنوع 

للقر�ء.
�ملوؤمتر  خ��لل  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لنا�سرين  جمعية  وف��د  و�ل��ت��ق��ى 
�مل�ساركني  و�لعاملية  �لعربية  �لن�سر  وهيئات  �سركات  مبمثلي 
�لكتاب  �سناعة  دع��م  يف  �لإم���ار�ت  جتربة  ونقل  �جلل�سات،  يف 
�ل�سناعات  ق��ط��اع  يف  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  ج���اذب���ة  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري 
�لإبد�عية و�لتقاليد �لتي تر�سخها �لإمار�ت يف جمال حماية 
حقوق �ملوؤلفني و�لنا�سرين وم�ساعدة دور �لن�سر �لنا�سئة على 

عر�ض �إ�سد�ر�تها يف �ملعار�ض �لدولية.
و�ملوؤلفني  �لنا�سرين  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لنا�سرين  جمعية  ودع��ت 
جناح  زي���ارة  �إىل  �لإم��ار�ت��ي  �لإب���د�ع  على  بالتعرف  و�ملهتمني 
على   للطلع  للكتاب  �ل��دويل  �لريا�ض  معر�ض  يف  �جلمعية 
�إ�سد�ر�ت دور �لن�سر �لإمار�تية، و�لتعرف على جهود �جلمعية  
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  �أع�سائها  م�ساركة  نطاق  تو�سيع  جم��ال  يف 

حول �سر�ء وبيع حقوق �لرتجمة و�لطباعة.
�إد�رة جمعية  ب��ن ح����امت، رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ���س��ع��ادة ع��ل��ي  وق����ال 
�لدويل  �ل��ري��ا���ض  معر�ض  “ميثل  �لإم��ار�ت��ي��ني:  �لنا�سرين 
�لعربية  �ملنطقة  م��ن  �لنا�سرين  للقاء  هامة  حمطة  للكتاب 
و�ل����ع����امل، وي��ج��م��ع �لأدب�������اء و�مل���وؤل���ف���ني �خل��ل��ي��ج��ي��ني ويوفر 
للباحثني �ملهتمني بالأدب و�لرت�ث يف �خلليج فر�سة �لطلع 
على �ملنتج �لإبد�عي ملنطقتنا، وبتنظيمه يف هذه �لدورة  ملوؤمتر 

للجمعية  �أتيحت  تهمهم،  �لتي  �لق�سايا  ومناق�سة  �لنا�سرين 
بيئة �سناعة  به  فر�سة لعر�ض جتربتها من خلل ما تتميز 
�لن�سر يف �لإمار�ت من فر�ض يحظى بها �جلميع، �سو�ء �لنا�سر 
�ل��ذي يعزز ح�سور  �لقطاع  ه��ذ�  �مل�ستثمرين يف  �أو  �لإم��ار�ت��ي 

�لإمار�ت و�إ�سهامها يف منو �ل�سناعات �لإبد�عية«.
من�سة  عرب  �لريا�ض  معر�ض  يف  �مل�ساركة  �لن�سر  دور  وت�سمل 
�جلمعية  د�ر �سعاد �سليبي، د�ر من�سور�ت �لكتاب، د�ر، �سديقات، 

�لكتب،  بيت  د�ر  ع�ستار،  د�ر  �لعنو�ن،  د�ر  للن�سر،  ح��روف  د�ر 
د�ر نور للن�سر، د�ر �لتفرد، د�ر �سيدة �حلكايات، د�ر �سيل، د�ر 
ق�س�ض كيوي، د�ر �لتخيل للإعلم، �أور�ق للن�سر، د�ر �لرم�سة، 
د�ر �لظبي، د�ر غاف، د�ر �ملحيط للن�سر، د�ر بيبلو�سيميا، د�ر 
د�ر  د�ر درمي ورك،  �لكتاب،  د�ر بو�بة  مد�ر، موؤ�س�سة هماليل، 
مكارم، د�ر �ل�سعادة للن�سر، د�ر �ل�سيف،، د�ر بابيلون، موؤ�س�سة 

�بن �لعربي للن�سر، د�ر ماهرون، د�ر رينبوجمنى.

ناع �لكتاب يف �ملنطقة �ساركت يف موؤمتر �لنا�سرين و�لتقى وفدها ب�سُ

جمعية النا�ضرين الإماراتيني تعر�ض 2625 من الإ�ضدارات الإماراتية يف الريا�ض الدويل للكتاب 

ُي�سارك يف دورة هذ� �لعام نخبة من �لباحثني و�لأكادمييني و�ملتخ�س�سني 
�ل�سوء  ت�سّليط  �إىل  �سعياً  �لعربية،  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�ض  من 
و�لهوية  �لنتماء  متكني  يف  ودوره  بينها  �مل�سرتك  �ل���رت�ث  �أهمية  على 
�لوطنية ودعم �لتنمية �مل�ستد�مة، و�لتي مُتثل �ل�سناعات �لثقافية �إحدى 

مقوماتها �لو�عدة.
�أبرزها، در��سة  وُتركز �لدورة �لعا�سرة من �ملوؤمتر على عدة حماور، من 
وطموحاتها؛  �لر�هنة  وحالتها  ودللت��ه��ا؛  �لثقافية  �ل�سناعات  مفهوم 
و�أثرها على �لتنمية �مل�ستد�مة؛ �إىل جانب ��ستعر��ض �لتجارب �خلليجية 

�لر�ئدة.
وبهذه �ملنا�سبة، قال �سعادة �سعود �حلو�سني، وكيل د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة 
– �أبوظبي: “نحتفي هذه �لن�سخة بالعقد �لأول للموؤمتر، ونحن �سعد�ء 
بالنجاح �لذي يحققه عاماً بعد عام، وقدرته على ��ستقطاب نخبة متميزة 
من �لأكادمييني و�خلرب�ء من جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، مبا 

يوؤكد على مكانته �لر�ئدة باعتباره من�سة مثالية لرت�سيخ مكانة �أبوظبي 
باعتبارها مركز�ً رئي�سياً للحفاظ على �لتاريخ �ل�سفهي وتعزيزه يف نفو�ض 
�خل��رب�ء ل�ستعر��ض �حلالة  �أم��ام  �لفر�سة  ومتيحاً  �جل��دي��دة،  �لأج��ي��ال 
�لر�هنة لل�سناعات �لثقافية وجتاربها �لر�ئدة و��سرت�تيجيتها �مل�ستقبلية 

وتقييم �رتباطها بالتنمية �مل�ستد�مة«.
ي�ستهل �ملوؤمتر فعالياته هذ� �لعام ومب�ساركة نخبة من �خلرب�َء �لبارزين 
من جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، من �سمنهم، �سعادة �لدكتور 
�سليمان �جلا�سم، باحث و�أكادميي، نائب رئي�ض موؤ�س�سة �سلطان بن علي 
�لب�سام،  ليلى  �لدكتورة  ز�يد؛  �ل�سابق جلامعة  و�ملدير  �لثقافية  �لعوي�ض 
�لعربية  �ململكة  يف  �لثقافة  وز�رة  يف  �ل���رت�ث  هيئة  �إد�رة  جمل�ض  ع�سو 
ع��ل��ى متحف وخمترب  �مل�����س��رف  �أ���س��ك��ن��اين،  �ل��دك��ت��ور ح�سن  �ل�����س��ع��ودي��ة؛ 
�لأنروبولوجيا وعلم �لآثار يف كلية �لعلوم �لجتماعية بجامعة �لكويت؛ 
�ل��دك��ت��ورة �أم��ي��ن��ة �حل��ج��ري، خ��ب��رية �ليوني�سيف و�مل��دي��ر �ل��ع��ام ل���لإد�رة 

�لإ�سلمي  �لتعاون  منظمة  يف  �لأ���س��رة  و���س��وؤون  و�لجتماعية  �لثقافية 
�سياء  �لدكتورة  عمان؛  �سلطنة  يف  �لرتبية  كلية  يف  �مل�ساعدة  و�لأ�ستاذة 
�لكعبي، رئي�سة ق�سم �للغة �لعربية و�لدر��سات �لإ�سلمية يف كلية �لآد�ب 
يف جامعة �لبحرين؛ عائ�سة �لظاهري، رئي�ض وحدة بر�مج تطوير قدر�ت 

�حلرفيني؛ وقما�سة �ملهريي، مدير م�سروع �سجل �أبوظبي للحرفيني.
وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي تنظم �ملوؤمتر 
�خلليجي للرت�ث و�لتاريخ �ل�سفهي �سنوًيا منذ عام 2012، وتطرح من 
خلله مو��سيع هامة حول دور �ملجتمع و�ملوؤ�س�سات �لثقافية و�لرت�ثية 
�أح��د جو�نب �لرت�ث  �مل��وؤمت��ر على  �ل���رت�ث. ويف ك��ّل ع��ام، يرّكز  يف �سون 
وتنعقد  �لعربية.  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�ض  بني  �مل�سرتك  �ل�سفهي 
�لدورة �لعا�سرة للموؤمتر هذ� �لعام بعد جناح �لد�ئرة يف ��ست�سافة عدد 
من �جلل�سات و�لفعاليات �لفرت��سية على م�ستوى �لقطاع �لثقايف خلل 

�ل�سهور �ملا�سية.

حتت �سعار )�ل�سناعات �لثقافية و�لرت�ث: روؤية م�ستقبلية(

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي تنظم املوؤمتر 
اخلليجي العا�ضر للرتاث والتاريخ ال�ضفهي 5 اأكتوبر

تنطلق �ليوم حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم 

�ل�سارقة �لدورة �لعا�سرة من ملتقى �ل�سارقة للخط
من   30 ح��ت��ى  ي�ستمر  و�ل����ذي  “�رتقاء”  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�أكتوبر �جلاري مب�ساركة 718 عمًل فنياً ل�231 فناناً 
معار�ض  م��ن  فعالية   219 و  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
د�ئرة  ت�ست�سيفها  ون����دو�ت  وحم��ا���س��ر�ت  ف��ن��ّي��ة  وور�����ض 

�لثقافة مع �أكر من 20 جهًة وموؤ�ّس�سًة يف �ل�سارقة.
�ل�����س��ارق��ة خ��لل موؤمتر  �لثقافة يف  د�ئ���رة  �أع��ل��ن��ت ذل��ك 
�إد�رة  مدير  �لق�سري  �إبر�هيم  حممد  مب�ساركة  �سحفي 
�ل�سوؤون �لثقافية مدير ملتقى �ل�سارقة للخط بح�سور 
�سعادة عبد �هلل �لعوي�ض رئي�ض د�ئرة �لثقافة يف �ل�سارقة 
�لإعلميني  و  �مللتقى  �مل�ساركني يف  �لفنانني  و عدد من 

من خمتلف دول �لعامل.
وقال حممد �إبر�هيم �لق�سري : تاأتي عامليَة �مللتقى بف�سِل 
رعايِة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�ل�سارقة  �لأعلى للحتاد حاكِم  �ملجل�ِض  �لقا�سمي ع�سِو 
�لذي يويل �هتماماً بالغاً للفنوِن بو�سِفها لغًة ح�ساريًة 

للتخاطب بني �ل�سعوب كاّفًة .
دورَتُه  ي�سُل  وهو  للخطِّ  �ل�سارقِة  ملتقى  �أن  �إىل  لفت  و 
�ل�سارقِة  يف  يجتمُع  عاملٍيّ  فّنٍي  حل��دٍث  يوؤ�س�ض  �لعا�سرَة 
�ملبدعنَي  للكثرِي من  وفّنّياً  ثقافّياً  �أ�سبحت مركز�ً  �لتي 
حوَل �لعامل ونحُن نحر�ُض من خلل توجيهاِت �ساحِب 
�ل�سمّو حاكِم �ل�سارقِة على دعم فّناين �خلّط �لعربّي عرب 

توفري كاّفة ُمَتطلَّباِتهم �لإبد�عية .
و �أو�سح �لق�سري �ن �لدورُة �لعا�سرُة من ملتقى �ل�سارقِة 
للخّط تقام حتت عنو�ن “�رتقاء” ك�سعاٍر لُه حيث تبحُث 
�إبد�عٍي متجّدٍد ولعلَّ �ل�سعاَر  عن حمتوًى جديٍد وطرٍح 
�لأد�ِء  يف  و�ل��ث��ب��اِت  �أوًل  �لأف��ك��اِر  يف  �ل�سعوِد  �إىل  ُيحيُل 

مّت  �إىل جتهيٍز  وينتهي  بفكرٍة  يبد�أ  فّنيٍّ  فكلُّ عمٍل  ثانياً 
�ل�ستغاُل عليه بحرفٍة و�أد�ٍء ممّيزين لذ� يقرتُب فّنانون 
من �لعامِل �إىل روِح �خلطِّ �لعربيِّ وكلُّ و�حٍد منهم ي�ستنُد 
�إىل �جتهاِدِه وثقافِتِه ومقاربِتِه من هذ� �لإرِث �جلمايلِّ 

و�حل�ساريِّ �لتاريخيِّ .
و �أ�سار �إىل �إن �جلمهور على موعٍد مع 219 فعاليًة من 
ت�ست�سيُفها  ون��دو�ٍت  وحما�سر�ٍت  فنّيٍة  وور���ٍض  معار�َض 
د�ئ�����رُة �ل��ث��ق��اف��ِة م��ع �أك����َر م��ن 20 ج��ه��ًة وم��وؤ���ّس�����س��ًة يف 
�ل�سارقة ومنها: بيُت �حلكمِة يف �ل�سارقة و�ساحُة �خلّط 
و�لت�سميِم  �جلميلِة  �لفنوِن  وكليُة  �لقا�سمية  و�جلامعُة 
يف جامعِة �ل�سارقِة وجمعيُة �لإمار�ِت للفنوِن �لت�سكيليِة 
�مل�سّورين  و�حتاُد  �ل�سوئيِّ  للت�سويِر  �لإم��ار�ِت  وجمعيُة 

�لعرِب، وغرُيها من �جلهات.
و من �أبرز �لفعاليات �لتي يحت�سنها �مللتقى معار�ض فّنّية 
وخّطّية متنوعة تبلغ 29 معر�ساً و ل� 231 فّناناً ميّثلون 
و�ل��ع��ر�ُق و�سوريا  و�ل��ك��وي��ُت  �لإم�����ار�ُت  دول���ًة منها:   27
و�ل�����س��ع��ودي��ُة وم�����س��ُر و�جل���ز�ئ���ُر وك��ن��د� وت��رك��ي��ا و�لأردنُّ 
وتون�ُض  و�أندوني�سيا  و�إي���ر�ن  وليبيا  وباك�ستاُن  و�لهنُد 
وج���زُر �لقمِر و�ل��ي��اب��اُن و�ل��رنوي��ج وغ��ريه��ا م��ن �ل���دول.

يقّدمو�  �أن  ينتظر  �ملبدعنَي  �لفّناننَي  ه��وؤلء  �أن  و�أو�سح 
وجد�رّياٍت  وحروفّياٍت  جتهيز�ٍت  من  فنياً  عمًل   718
�لإ�سلمية  و�ل���زخ���رف���ِة  �لأ����س���ي���ِل  �خل����طِّ  يف  ول���وح���اٍت 
�ل�سارقِة  ُتقام يف متحِف  و�خلطوِط �حلديثِة و�ملعا�سرِة 
ل��ل��خ��طِّ وم��ت��ح��ِف �ل�����س��ارق��ِة ل��ل��ف��ن��وِن وج��م��ع��ي��ِة �لإم����ار�ت 
من  وغرِيها  �لإ�سلميِة  و�لزخرفِة  �لعربيِّ  �خل��طِّ  لفّن 
فنيًة  ور�سًة   156 تنظيم  �سَيِتم  �أن��ه  �إىل  لفتاً  �لأم��اك��ن 
خارج  من  �خل��ط  يف  و�أ�ساتذة  ومتخ�س�سني  فنانني  من 
�إخ���ر�ج  يف  �لهند�سية  �لأ���س��ك��ال  “ور�سة  م��ن��ه��ا:  �ل��دول��ة 
�لعمل �خلطي” و”ور�سة تن�سيق �ل�سطر بخط �لن�سخ” 

و”ور�سة �حلروفية” وغريها من �لور�ض �ملتنوعة “ كما 
�سيتّم تقدمُي 14 عر�ساً مرئياً لتجارَب خطيٍة متنّوعة.

�أن  �إىل  �لق�سري  �أ���س��ار  �لنظري  �جل��ان��ب  يخ�ض  فيما  و 
15 حما�سرة م�ستجّد�ِت �خلطِّ  �مللتقى �سي�سهد تنظيَم 
�لإمار�تي  �لفن  �رت��ق��اء  حما�سرة  منها:  ح��ول  �ل��ع��رب��يِّ 
من جديد لل�ستاذ خالد �جللف وحما�سرة خ�سائ�ض 
مد�ر�ض �خلط �لديو�ين لل�ستاذ �أحمد فتح، وحما�سرة 
�ل��ت�����س��ك��ي��ل يف �خل���ط �ل��ع��رب��ي و�أ���س�����ض �ل��ع��م��ل �حل���رويف 
لل�ستاذ جلل �ملحارب وغريها من �ملحا�سر�ت �ملتنوعة 
تاأتي  �لتي  �لدْوليِة  �ل��ن��دوِة  تنظيَم  �مللتقى  �سي�سهُد  كما 
وتقاُم  وتاريخ”  ُم����ُدٌن   : �ل��ع��رب��يُّ “�خلطُّ  ع��ن��و�ن  حت��ت 
من  �جل��لف  خالد  �أ.  فيها:  وي��ت��ح��ّدُث  �حلكمِة  بيِت  يف 
�ل���ع���ر�ق ود. حممد  ����س���ريز�د م��ن  �لإم������ار�ت ود. ���س��لح 
حمزة �حل��د�د من م�سر ود. خو�سيه ميغيل بويرتا من 
ب�سام  و�أ.  �ملغرب  من  �حلفيظ  عبد  حممد  ود.  �إ�سبانيا 
�سيفاً   180 �مللتقى  ي�ست�سيف  �سوريا.كما  م��ن  دّي���وب 
من �إعلمينَي وحما�سريَن وخطاطنَي وم�سريف �لور�ِض 
�لفنيِة من خمتلف دول �لعامل.و �سّلط �لق�سري �ل�سوء 
15 خّطاطاً  ي�سارك فيه  �لذي  “�متنان”  على معر�ض 
وخّطاطة من �لإمار�ت تعوُد ن�سو�ُض �للوحاِت �مل�ساركِة 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمّو  ل�ساحب  �أق���و�ٍل  �إىل 
�ل�سارقة  حاكِم  �لأعلى  �ملجل�ِض  ع�سِو  �لقا�سمي  حممد 
ك��م��ا حت��م��ُل ب��ع�����ُض �لأع���م���اِل �أ���س��ع��ار�ً م��ه��د�ًة �إىل �سمّوه 
ويقاُم يف جمعيِة �لإمار�ت لفّن �خلطِّ �لعربيِّ و�لزخرفِة 
�لإ�سلمية �إ�سافة �إىل معر�ِض فنِّ �لزخرفِة �لإ�سلميِة 
 8 مب�ساركة  “ترنيمِة �لذَهب”  ياأتي حتت عنو�ن  �لذي 
فّنانني من دوٍل عّدة حيث �سيقّدُم كلُّ فّناٍن �أعماًل تعك�ُض 
�إىل  �لق�سري  حممد  لفت  ب���لِده.و  يف  �لزخرفِة  طبيعَة 
تنظيط معر�ُض “ثقافاٌت �أخرى” و �لذي ي�سكل علمًة 

وت��اأت��ي خ�سو�سيُة هذ�  �ل��ع��رب��ّي،  �خل��ّط  ف��ارق��ًة يف  فّنيًة 
�ملعر�ِض يف كوِنِه لفّنانني غرِي ناطقني باللغِة �لعربيِة �إّل 
�أّنهم تاأّثرو� بهذ� �لفنِّ �لأ�سيِل و�نخرطو� يف عاملِه �ملتعّدِد 
و�مل��ت��ن��ّوِع ف��ع��رف��و� خ��ب��اي��اه وج��م��ال��ي��اِت��ه و�أ����س���ر�َر عذوبِته 
“�لأ�سيل”  6 مبدعني يف خطوِط  �ملعر�ض  وي�سارُك يف 
و”�حلروفيات”” م�سري� �إىل �أن �لدورة �لعا�سرة �ستكّرم 
عدد� من �ل�سخ�سيات �لوطنية و�لعربية تقدير�ً وتكرمياً 
قال  �مللتقى  يتعّلُق مب�سابقة  �لإبد�عيِة.وفيما  جلهوِدهم 
تقديريًة  ج��و�ئ��َز  خ�س�ست  �لثقافة  د�ئ���رة  �أن  �لق�سري 
�ل��ع��اّم ويجري  �مل��ع��ر���ِض  �مل�����س��ارك��ِة يف  �ملتميزِة  ل��لأع��م��اِل 
�ختياُرها من ِقَبِل جلنِة �لتحكيم وهي: �جلائزُة �لكربى 
وثلُث جو�ئَز للجّتاِه “�لأ�سيِل” وثلُث جو�ئَز للفنوِن 
�إىل جائزِة جلنِة  �خلّطّيِة �حلديثِة و�ملعا�سرِة بالإ�سافِة 

ِة باخلّطاِط �لإمار�تي. �لتحكيِم �خلا�سّ

718 عماًل فنيًا لـ231 فنانًا من دول العامل ي�ضاركون فى ملتقى ال�ضارقة 
للخط ابتداء من اليوم مع 219 فعالية فى اأكرث من 20 جهًة بالإمارة

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت عنو�ن “�ل�سناعات �لثقافية و�لرت�ث: روؤية 
 – و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئرة  ُتنظم  م�ستقبلية”، 
�خلليجي  �ملوؤمتر  من  �لعا�سرة  �لن�سخة  �أبوظبي 
�أكتوبر 2022  للرت�ث و�لتاريخ �ل�سفهي بتاريخ 5 
�أبوظبي”  “ثقافة  مبا�سرة على من�سة  �فرت��سيًا 

على �ليوتيوب.

جمعية اأبوظبي للفنون 
ال�ضعبية وامل�ضرح

 1979 ع��ام  و�مل�سرح  �ل�سعبية  للفنون  �أبوظبي  جمعية  تاأ�س�ست 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �أرجاء  �لإمار�تية  �ل�سعبية  �لفنون  ن�سر  بهدف 
وخ��ارج��ه��ا، و�حل��ف��اظ على ه��ذه �لفنون م��ن �لن��دث��ار م��ن خلل 
�ل�ستد�مة  ل�سمان  �ل�سعبية  �لفنون  �ل�سباب  على  جيل  تدريب 
دولة  مل��و�ط��ن��ني  مفتوح  �لع�سوية  ب��اب  �أن  حيث  و�ل���س��ت��م��ر�ري��ة، 
 �لإمار�ت ممن لديهم �لرغبة يف �أد�ء �لفنون �ل�سعبية �أو �لتدريب 

�مل�سرحي و�لن�سمام للفرقة �مل�سرحية  �لتابعة للجمعية. 
�لحتفالت  من  �لعديد  باإحياء  تاأ�سي�سها  ومنذ  �جلمعية  قامت 

و�ملنا�سبات  �لوطنية 
�ملجتمعية و�لأعر��ض 
�ل�سعب  �سو�ء  لعامة 
�أو لل�سيوخ -حفظهم 
�هلل وعاهم- وكذلك 
على  �لأع��������ي��������اد  يف 
ك��ورن��ي�����ض �أب����و ظبي 

وكا�سر  �لأمو�ج. 
�جلمعية  ف�����س��م��ت 
م�����ن�����ذ ت���اأ����س���ي�������س���ه���ا 
�لعديد من �لأ�سماء 
�ل����ب����ارزة يف �ل����رت�ث 
و�لفنون  �ل�����س��ع��ب��ي��ة 
و�لأع�ساء  �ل�سعبية 
مثل   �مل�����وؤ������س�����������س�����ني 

وهم  �هلل-  رحمهما  �لقبي�سي-  ن���ادر  و�أخ��ي��ه  �لقبي�سي  ���س��ي��د�ن 
لعيالة  �لقبي�سات، كما �سمت خلفان بن جا�سم  �أع�ساء موؤ�س�سني 
من  وه��م��ا  �هلل-  رحمهما  �ل��زع��اب��ي-  �حلب�سي  و�سلطان  �ل��زع��اب��ي 
�لبحري  �لنوع  يوؤديان  �لعيالتني  وكلتا  �لزعاب  لعيالة   موؤ�س�سني 
للعيالة، ومن �سمن �لأع�ساء �ملوؤ�س�سني  �سرب�ن �لقبي�سي- رئي�ض 
جمل�ض �إد�رة �جلمعية �حلايل- �أطال �هلل يف عمره و�أمده بال�سحة 
و�لعافية، و�لعديد  من �لأ�سماء �لبارزة يف جمال �لفنون �ل�سعبية 

و�لرت�ث �ل�سعبي،
 كما ت�سم �جلمعية 14 فرقة فنون �سعبية  توؤدي �لفنون �لتالية 
�لعيالة �لبحرية و�لعيالة �لربية و�حلربية و�لليو� و�لهبان و�ملالد، 
�لع�سوية  فباب  للزيادة،  قابل  ع�سو  �أع�سائها   640  ع��دد  وبلغ 
�أو  �ل�سعبية  �لفنون  لفرقة  للن�سمام  �لرغبة  لديه  مل��ن  مفتوح 

 للفرقة �مل�سرحية.  
معر�ض  �ل�سعبية  للفنون  ظبي  �أب��و  جلمعية  م�ساركة  �آخ��ر  كانت 
يف  �ليونان من خلل  �سنوياً  ُيقام  هو معر�ض  �ل��دويل  �سالونيك 
�لعديد  �ل�سعبية  للفنون  �لعتيبة  فرقة  وق��دم��ت  �لعتيبة  فرقة 
فقد  و�ل���ربي  �لبحري  �لإم��ار�ت��ي��ة  ب�سقيها  �ل�سعبية  �لفنون  م��ن 
مت تقدمي فن �ملالد و�لعيالة �لبحرية و�لعيالة �لربية و�حلربية 
�لفنون  ه��ذه  ت��ق��دمي  ومت  و�ل��ي��ول��ة،  �لبحرية  و�لأهالة  و�لنهمة 
على  �ل�ستعر��سي  �ل�سكل  �إىل  بالإ�سافة  �لتقليدي  بال�سكل  �سو�ء 
 خ�سبة م�سرح �ملعر�ض، و�سط تز�حم و��ستمتاع �جلماهري بالفنون 
�ل�سعبية، فكانت �لفنون �ل�سعبية فاكهة  �ملعر�ض للتعريف بثقافة 

وفنون دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

�سعيد �لزعابي
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ل �لتمثيل على �لغناء يف هذه �ملرحلة ، �أف�سّ

دانا حلبي: م�ضاركتي يف )العني بالعني( 
ُتعّد اإ�ضافة كبرية مل�ضريتي الفنية

بالعني(؟ )�لعني  م�سل�سل  يف  دورك  عن  تتحدثني  • كيف 
- �مل�سل�سل من كتابة �سلم ك�سريي و�إخر�ج رندة �لعلم، وهو �لعمل �لثاين يل مع �سركة �ل�سباح بعد 
)�لهيبة(. �لعمل من بطولة ر�مي عيا�ض و�سريين عبد�لنور وت�سارك فيه جمموعة من �أهم �ملمثلني 

من بينهم طوين عي�سى ورودريغ �سليمان وكري�ستني �سويري وجورج �سلهوب و�سامي 
�أبو حمد�ن وغريهم.

�لدور لفتني كثري�ً و�أناأ �ألعبه للمرة �لأوىل، وهو دور �ساهدة على جرمية 
قتل. �لدور فيه غمو�ض وي�سّم جمموعة �لأحا�سي�ض ب�سخ�سية و�حدة. 

�إقحامها يف  �ألعب دور فتاة ُيقتل حبيبها وهناك مافيا حتاول  فاأنا 
مو�سوع قْتله، ويف �لوقت ذ�ته كانت حتاول جلب �ملخدر�ت.

ومن  نف�سها  على  خائفة  كانت  فهي  حلبيبها،  خ�سارتها  وع��د� 
�أن يتم �إدخالها �ل�سجن، بالإ�سافة �إىل خوفها من حماولة 

زّجها يف جرمية قتله.
ُتعّد  ب��ال��ع��ني(  )�ل��ع��ني  يف  م�ساركتي  �أن  ���س��ك  ول 

�إ�سافة كبرية �إيّل، لأنه من �إنتاج )�ل�سباح( وهي 
من �أهم �سركات �لإنتاج، ومن �إخر�ج رندة علم 

�لتي ُتعّد من �أهّم �ملخرجني �لعرب، و�لتي 
�سهدت لأد�ئي و�ختارْتني لهذ� �لدور.

�أهّم  م��ن  ع���دد�ً  يجمع  �مل�سل�سل  �أن  كما 
�ملمثلني و�لنجوم وم�ساركتي معهم يف 

�لعمل ذ�ته ُيح�سب يل وي�سيف �إىل 
جتربتي كممثلة.

جمعك  �سعب  م�سهد  �إىل  • �أ�سرِت 
قيامه  خلل  عيا�ض  ر�م��ي  باملمثل 
ب���ال���ت���ح���ق���ي���ق م����ع����ك ب���اع���ت���ب���ارك 
�لقتل.  ج���رمي���ة  ع���ل���ى  ����س���اه���دة 
ر�مي  وعن  عنه  تتحدثني  كيف 

عيا�ض �ملمثل؟
من  �لكثري  فيه  ك��ان  �مل�سهد   -
جتمع  �لتي  �ملتناق�سة  �مل�ساعر 
ولكنني  و�حل������زن،  �حل����ب  ب���ني 

و�حلمد هلل جنحت بتاأديته بطريقة �حرت�فية.
�جتمعنا يف  لأننا  كثري�ً  وفرحت  و�ل�سخ�سي،  �لفني  �ل�سعيدين  على  بر�مي  تربطني علقة جيدة 
بتو�جد ر�مي  �أنهم يطالبون  به كما  ينّوه  و�لكل  �إيجابية جد�ً  �مل�سل�سل  �لأ�سد�ء حول  عمل و�ح��د. 

على �ل�سا�سة كممثل.
على  لينه  تف�سّ �أ�سبحِت  �أنك  يعني  هذ�  فهل  �لتمثيل،  على  �لفني  ن�ساطك  تركزين   •

جمال �لغناء؟
ل �لتمثيل على �لغناء، مع �أنني �أطرح �أغنياٍت بني فرتة  - يف هذه �ملرحلة نعم، �أف�سّ

و�أخرى.
ولكنني ب�سر�حة �أجد نف�سي يف �لتمثيل و�أحقق نف�سي كثري�ً من خلله، كما 

�أنه يوجد �إجماع على موهبتي كممثلة.
كمغنية؟ موهبتك  على  �إجماع  يوجد  ل  �أنه  يعني  • وهذ� 

- ب�سر�حه كل ل يوجد �إجماع على غنائي.
�أن  بك  ويفرت�ض  و�قع  �أنه  ترين  �أنك  �أم  �لأم��ر  هذ�  يزعجك  وهل   •

تتقبليه؟
- يهّمني �إر�ساء نف�سي �أكر من �إر�ساء �لنا�ض، ولذلك فاإن هذ� �لأمر 

ل يحزنني �أبد�ً.
بالر�سا  �أي�ساً  ي�سعرو�  �أن  ويجب  �لنا�ض  �إىل  تتوجهني  ولكنك   •

عما تقدمينه؟
- �أع���رف �أن��ن��ي �أم��ل��ك �ل��ك��اري��زم��ا، ول���دّي �أ���س��ل��وب معني يف 

�لغناء، ولكن ل يوجد �إجماع على �سوتي كمغنية.
�أنني حالة خا�سة، ويف جمال �لتمثيل هناك  ل �سك يف 
�إجماع على �أنني ممثلة موهوبة وهذ� �لأمر ُيْفرحني 

كثري�ً.
ود�نا  �ملمثلة  د�نا  بني  تناق�ساً  هناك  �أن  ترين  • �أل 

�ملغنية؟
�أطباقاً خمتلفة  تعّد  �أن  �ملنزل ميكن  �سيدة  - كل. 
ولكنها تكون بارعة يف مطبخ معنّي �أكر من �آَخر، 

و�أنا يف �لتمثيل �أكر بر�عة من �لغناء.
وهل  للو�سول  تخططني  �أي��ن  �إىل  كممثلة،   •

حتلمني بال�ستعر��ض مثًل؟
بتقدمي  �أح����ل����م  �إن����ن����ي  �أق��������ول  ك���ن���ت  ل���ط���امل���ا   -
�ل���س��ت��ع��ر����ض، ول��ك��ن �لجت����اه �ل��ف��ن��ي ح��ال��ي��اً ل 

مييل نحوه رمبا لأنه مل يعد مو�سة.
فاإنني  فر�سة مم��اث��ل��ة،  ت��و�ف��رت  ح��ال  لكن يف 
�أرحب بها و�أمتناها ولكنني �أعرف �أنها ل ميكن 
�أن حت�سل، وقد �نتظرُت كثري�ً ومل تتحقق ول 
�أعو�ض  �أن  �أح���اول  ول��ذل��ك  عليها،  ي�سجع  �سيء 

بالكليبات �لتي �أ�سّورها.
�أكر  �أثبت نف�سي  �أدو�ري كي  �أنّوع يف  بالتمثيل 

و�أَْر�َسَخ يف �أذهان �لنا�ض.
عبد�ملنعم  �ل�������س���وري  ب��امل��م��ث��ل  ع��لق��ت��ك   •
�إذ�  يعرف  �أح��د  ول  للجدل  مثرية  عمايري 
يف  �سركاء  �أنكما  �أم  �لتمثيل  يف  �سركاء  كنتما 

�حلياة، فما حقيقة هذ� �ملو�سوع؟
- �أق��ف��ل��ُت على ه��ذ� �مل��و���س��وع ول �أح���ب �أن 
�أحتدث به جمدد�ً. عبد�ملنعم عمايري 
�سخ�ض قريب مني. هو �سديق ونحن 
زملء و�أكّن له كل �ملحبة و�لحرت�م 
�ل�سخ�سية  �أُْب��ِع��ُد حياتي  و�أن��ا  د�ئ��م��اً، 
عن �لإعلم، ول يحق لأحد �أن يتدخل 
يف ح��ي��ات��ي �خل���ا����س���ة، ����س���و�ء ك����ان م���ا يتم 
تد�وله �سحيحاً �أم خطاأ، بل �أترك هذه �لتفا�سيل 

يل وله.
�ملمثلني  �أف�سل  من  هو  كممثل  عمايري  عبد�ملنعم  �إيّل،  وبالن�سبة 
�أفتخر باأنه  �أنا وغريي، وهو قامة عربية كبرية و�أنا  �لذين تعاملُت معهم 

�سديقي وباأنني �أ�ستطيع �أن �أت�سل و�أن �أحتدث �إليه يف �أي مو�سوع ويف �أي وقت.
حبيباً؟ لي�ض  �أنه  يعني  • وهذ� 

- كل. هو �سديقي �ملقرب.
�لفنية؟ و�ختيار�تك  �أعمالك  يف  ت�ست�سرينه  • هل 

- طبعاً وهو يقول �إنني من �أكر �ملمثلت �ملوهوبات.
�ملقبلة؟ �لفرتة  خلل  و�حد  عمل  يف  معاً  تكونا  �أن  ميكن  • هل 

- فنياً نحن تعاونا معاً يف م�سل�سل )بب�ساطة( للمخرج تامر �إ�سحاق وقّدمنا جمموعة من �للوحات 
�مل�سرتكة، و�أمتنى �أن نت�سارك م�ستقبًل يف �ملزيد من �لأعمال. �أي ممثل يتمنى �لعمل مع عبد�ملنعم 

عمايري، لأنه موهوب �إىل �أبعد �حلدود.
�ملقبلة؟ للفرتة  جديدة  �أعمال  من  هل  • غنائياً، 

- طرحُت �أغنية بعنو�ن )كدة بي�ض( )Keda Peace( قبل نحو 3 �أ�سهر، و�حلمد هلل �أن �أي �أغنية 
�أطرحها حتقق مليون م�ساهدة خلل ثلثة �أيام، لأن �لنا�ض يحبون �أغنياتي وينتظرونها.

ول مانع من �أن �أقوم باإنز�ل �أغنية جديدة بني فرتة و�أخرى، و�أنا ب�سدد �لتح�سري لأغنية جديدة 
�ساأطرحها خلل �لفرتة �ملقبلة. �أوّزع وقتي بني �لغناء و�لتمثيل.

�حلفلت؟ �إىل  • وبالن�سبة 
- ل �أحيي �لكثري من �حلفلت، بل �أكتفي بطرح �لأغنيات �إر�ساًء لنف�سي وكي �أفرح بها �سخ�سياً.

متثيل؟ وحمرتفة  غناء  هاوية  �أنك  يعني  هذ�  • هل 
- هذ� �سحيح.

حالياً؟ للفن  هي  عندك  �لأولوية  �أن  �أم  جمدد�ً  بالزو�ج  تفكرين  • هل 
- نعم، �أفكر بالزو�ج يف حال �لتقيت بال�سخ�ض �ملُنا�ِسب. �لزو�ج موؤ�س�سة جميلة �سرط �أن نت�سارك فيها 

مع �ل�سخ�ض �ل�سحيح.
�ملقبلة؟ للفرتة  م�ساريعك  • ما 

- �إىل م�سل�سل )�لعني بالعني( �لذي ُيعر�ض حالياً، هناك �أكر من م�سروع �ساأختار بينها بعد در�سها 
جيد�ً.

ت���ع���ود �ل��ن��ج��م��ة ه���ن���د ����س���ربي للعب 
من  �ل�سينما  يف  �ل��ك��وم��ي��دي��ة  �لأدو�ر 
خلل فيلمها �جلديد "ف�سل ونعمة" 

وهو من بطولتها �ملطلقة.
�لعميلة  نعمة  دور  ف��ي��ه  ه��ن��د  وت��ل��ع��ب 
�ل�����س��ري��ة ه���ي وزوج���ه���ا ف�����س��ل و�ل���ذي 

يلعبه �لنجم ماجد �لكدو�ين. 
�أكتوبر   5 يف  ع��ر���س��ه  حت���دد  �ل��ف��ي��ل��م 
�ملقبل جتاريا يف م�سر و�لدول �لعربية 

وجميع �أنحاء �لعامل. 
�أمي��ن وت��ار و�إخر�ج  تاأليف  �لفيلم من 
ر�مي �إمام ويلعب بطولته هند �سربي 
وماجد �لكدو�ين وبه عدد من �سيوف 
وبيومي  مم��دوح  حممد  مثل  �ل�سرف 
عبد  وعارفة  �لد�سوقي  و�سريف  ف��وؤ�د 
فيلمز  �سيرنجي  �إنتاج  ومن  �لر�سول، 
�إنتاجية  ك���ي���ان���ات  م����ع  ب����ال�����س����رت�ك 

�إخرى. 
�جلدير بالذكر �أن �آخر �أعمال �لنجمة 
هند �سربي �ملعرو�سة حاليا هو فيلم 
كرية و�جلن و�لذي ي�ساركها بطولته 
و�أحمد عز  �لعزيز  �لنجوم كرمي عبد 
ويخرجه مرو�ن حامد وتاأليف �أحمد 
م����ر�د وح��ق��ق �إي�������ر�د�ت ق��ي��ا���س��ي��ة غري 
114 مليون جنيه  م�سبوقة جتاوزت 

يف دور �لعر�ض �مل�سرية فقط.

تعاقد �لنجم �أحمد فهمي، على 
"�ل�سفاح"،  م�سل�سل  ب��ط��ول��ة 
لت�سويره  ي�����س��ت��ع��د  و�ل������ذي 
�نتهاءه  بعد  �ملقبلة  �ل��ف��رتة 
"م�سرت  �لأخ��ري  فيلمه  من 

�إك�ض".
وي���������������س�������ارك ف����ه����م����ي يف 
با�سم  من  "�ل�سفاح" كًل 
�سعد،  ورك������ني  ����س���م���رة، 
وه��و م��ن �إخ����ر�ج هادي 

�لباجوري. 
�مل�سل�سل  وي���ن���ت���م���ي 
ل�����ن�����وع�����ي�����ة �أع������م������ال 
و�لغمو�ض،  �لإث������ارة 
م�ستوحاه  و�ل�����ت�����ي 
و�قعية  ق�����س�����ض  م���ن 
ويتحدث  وح��ق��ي��ق��ة، 
"�سفاح  ق�������س���ي���ة   ع�����ن 

حياله  ���س��درت  و�ل����ذي  �جليزة" �ل�����س��ه��رية 
�أنت�سرت  ب���الإع���د�م م��وؤج��ًل، و�ل���ذي  �أح��ك��ام 

ق�سته يف �ل�سحافة �مل�سرية. 
من�سة  ع��ل��ى  �مل�سل�سل  ع��ر���ض  �مل��ق��رر  وم���ن 

�ساهد �لأ�سلية، ويتكون من 8 حلقات.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، �أو����س���ك �ل��ف��ن��ان �أحمد 
ف��ه��م��ي ع��ل��ى �لن��ت��ه��اء م���ن ت�����س��وي��ر فيلمه 

�إك�ض"،  "م�سرت 
و�لذي يج�سد خلله �سخ�سية �ساب ي�ساعد 
وتدور  زوجاتهم،  عن  �لنف�سال  يف  �لرجال 

�أحد�ثه يف �إطار �جتماعي كوميدي،
�ل��ز�ه��د، رحاب  ب��ط��ولت��ه هنا   وي�����س��ارك يف 
�جل��م��ل، �أو����ض �أو�����ض، حممد �أن����ور، حممود 
ح��اف��ظ، وع���دد م��ن ���س��ي��وف �ل�����س��رف منهم 
ع��م��ر، رمي م�سطفى،  م���ي  ي��و���س��ف،  ع��م��رو 
�لوهاب  عبد  �أح��م��د  ت��األ��ي��ف  ح�سني،  و�أك����رم 
و�أجم�����د �ل�����س��رق��اوي، و�إخ������ر�ج �أح���م���د عبد 

�لوهاب.

هند �ضربي )عميلة �ضرية( يف فيلمها 
اجلديد )ف�ضل ونعمة(

بعد "م�ضرت اإك�ض".. 
اأحمد فهمي يبداأ 
ت�ضوير "ال�ضفاح" 

تعي�ش �لفنانة �للبنانية د�نا حلبي مرحلة من �لن�ساط �لفني وهي ترّكز يف هذه �ملرحلة على �لتمثيل �لذي 
حققْت نف�سها من خالله وتطّل حاليًا من خالل م�سل�سل )�لعنی بالعنی( �لذي يحقق جناحًا كبريً�.

عن م�سريتها �لفنية ومو��سيع �خرى كان مع د�نا هذ� �حلو�ر:
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جمّرد تواجدك قرب املر�ضى »يحّفز« 
مناعتك ا�ضتعدادا لعدوى حمتملة!

يقول �أحد �خلرب�ء �إن �ل�سخ�ض �لذي يحيط به مر�سى �آخرون قد يكون 
للعدوى  �ل�ستعد�د  يف  �ملناعة  جهاز  ي��ب��د�أ  حيث  للمر�ض  ��ستعد�د�  �أك��ر 

�ملحتملة.
وتقول �لدكتورة باتري�سيا لوبيز، �لأ�ستاذة �مل�ساعدة يف جامعة ت�سامبان يف 
�أور�جن بكاليفورنيا، �إن �ل�سخ�ض �لذي يرى مر�سى �آخرين حوله �سيف�سر 

هذه �ملعلومات بطريقة تهيئ جهاز �ملناعة ملو�جهة �لعدوى.
�أكرب على  تاأثري  لها  �لفريو�سات  �لطفيليات مثل  �أن  يعني  �إن هذ�  وتقول 
�أي وقت ي�ساهدون فيه  �أكر مما قد يعرف - ففي  �ل�سخ�ض  ف�سيولوجيا 

�سخ�سا �آخر مير�ض، فاإن �أج�سامهم تنفق �لطاقة على �ل�ستعد�د�ت.
كما �أن لها �آثار� خطرية على علم �لأوبئة، وكيفية �نت�سار �لفريو�ض بالفعل. 
ونظر� لأن هذ� �لبحث ل يز�ل يف مر�حله �ملبكرة، فمن �ل�سعب حتديد ما 
�إذ� كانت م�ساهدة �سخ�ض مري�ض �آخر �أول ميكن �أن تقلل ب�سكل كبري من 

فر�سة �إ�سابة �سخ�ض ما بفريو�ض.
 Functional يف  �ل�����س��ه��ر  ه���ذ�  ُن�����س��رت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ح��ث��ي��ة،  ورق��ت��ه��ا  ويف 
Ecology، كتبت لوبيز �أنه ميكن للحيو�نات غري �مل�سابة حماولة منع 
على  بالطفيل،  �مل�سابة  للأنو�ع  �ل�سلوكي  و�لتجنب  ط��رق.  بعدة  �لتطفل 

�سبيل �ملثال، موثق يف عدة �أنو�ع.
و�أو�سحت �أن �إحدى طرق �لتجنب �لتي تقول �إنها "مل تتم در��ستها جيد�، 

وبالتايل فهي غري مفهومة جيد�"، هي �لتجنب �لف�سيولوجي.
تتغري عندما  �لإن�سان  ف�سيولوجيا  �أن  على  �لأدل��ة  بع�ض  �إن هناك  وتقول 

ينظر �إىل �سخ�ض مري�ض �آخر.
وقالت: "ميكن لأدمغتنا �حل�سول على معلومات من �لأ�سخا�ض �مل�سابني 
ومن ثم �إحد�ث تغيري�ت يف علم وظائف �لأع�ساء لدينا. وعلى �سبيل �ملثال، 

ميكن �أن توؤدي م�ساهدة �سور �ملر�سى بالفعل �إىل تن�سيط جهاز �ملناعة".
فهم  من  �لنا�ض  متنع  ت��ز�ل  ل  �ملعرفة  يف  كبرية  فجوة  بوجود  وت�ست�سهد 
كيفية عمل هذه �لظاهرة، وكيف ميكن �أن توؤثر على �ل�سخ�ض - و�نت�سار 

�ملر�ض ككل.
"�ل�ستعد�د"  �لنوع من  �إذ� كان هذ�  �لرئي�سية يف ما  �لأ�سئلة  �أحد  ويتمثل 

للمر�ض يقلل بالفعل من �لعدوى بطريقة ما.
منها  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �مل��ر���ض  بيئة  ت��اأث��ري  كيفية  حت��دي��د  "�إن  قائلة:  وت�سرح 
كبرية  �آث��ار  له  وتكاثرها  وبقائها  �لأع�ساء  وظائف  علم  على  �حليو�نات 
�آثارها  يتجاوز  مبا  �ل�سكان  على  �لطفيليات  تاأثري  بكيفية  معرفتنا  على 

�ل�ستهلكية".
و�إذ� كانت �لتغري�ت �لف�سيولوجية �لتي حتدث يف �حليو�نات غري �مل�سابة 
�أن  فيمكن  �مل��ر���ض،  م��ن  �ل�سفاء  ت�سريع  �أو  �مل��ر���ض  ع��بء  تقليل  يف  ت�ساعد 
يكون لها تاأثري�ت متتالية على ديناميات �ملر�ض؛ لذلك، من �ملهم در��ستها 

وفهمها.
�أن   2010 ع��ام  يف  ُن�سر  �لربيطانية  كولومبيا  جامعة  م��ن  بحث  ووج��د 
�ملر�سى لديهم م�ستويات مرتفعة  ُعر�ست عليهم �سور  �لذين  �لأ�سخا�ض 
كاآلية  �لبي�ساء  �ل��دم  تفرزه خليا  و�ل��ذي   ،)IL-6(  6 �لإنرتلوكني  من 

دفاعية.

�إندوني�سيا؟ دولة  منها  تتاألف  جزيرة  • كم 
- ثلثة �آلف جزيرة

�جلنوبي؟ و�لقطب  �ل�سمايل  �لقطب  بنی  �لفرق  • ما 
- �لقطب �ل�سمايل بحر تغطيه �لثلوج و�لقطب �جلنوبي �أر�ض تغطيها 

�لثلوج
؟ �لعامل  يف  لل�سمك  م�سدر  �غزر  يوجد  • �ين 

يوجد بالقرب من �سو�طيء جزيزة �سردينيا �ليطالية ،وهناك م�سدر 
�خر عر�ض �ساحل �ملحيط �لهادي لمريكا �ل�سمالية.

؟ �ال�سنان  فر�ساة  خمرتع  • من 
�لذي  �لربيطاين  �دي�ض  وليام  هو  �بتكرها  من  �ول  �ل�سنان  فر�ساة 
نتيجة  علي  يح�سل  فلم  �لقما�ض  م��ن  بقطعة  ��سنانه  تنظيف  �ر�د 
جيدة فجاء بقطعة من �خل�سب و�سنع بها عدة ثقوب ملأها ببع�ض 
�لق�ض فاعطته نتيجة جيدة وبعد ذلك فتح دكانا لنتاج فر�ض �ل�سنان 

بخامات جديدة.

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�سان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني
�سنة ثلثني  �ملتو�سط  يف  يتجاوز  ل  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�ض  �ن  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�سر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

�لدقيقة. يف  مرة  �ألف  من  �أكر  ينب�ض  �لطنان  �لطائر  قلب  �أن  تعلم  • هل 
�مل�سي. ميكنه  ل  ولكن  �أرجل   6 لديه  �ليع�سوب  �أن  تعلم  • هل 

ل�سانه. حتريك  ميكنه  ل  �لتم�ساح  �أن  تعلم  • هل 
 4.5 مبقد�ر  �لبحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولند�  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 

مرت 
ميل  مليون   93 حو�يل  تبعد  و  �ل�سم�ض  هي  �لأر�ض  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 

الفيل ال�ضخم
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ع�سري �الأنانا�ش 
م�������ن �����س����ي����دل����ي����ة �ل���ط���ب���ي���ع���ة 
�لأن��ان��ا���ض �ل���ذي ي��ح��ت��وي على 
�لتي  �ملغذية  �مل���و�د  م��ن  خليط 
وتق�سي  �لل���ت���ه���اب���ات  حت�����ارب 
تلك  فيها  مب��ا  �لبكترييا  على 
ويقول  �حل���ل���ق،  يف  �مل����وج����ودة 
�لأنانا�ض  ����س���ر�ب  �إن  خ�����رب�ء: 
5 مر�ت  بحو�يل  فعالية  �أك��ر 

يف علج �ل�سعال �لناجت عن �لنفلونز� من �ل�سر�ب �ملوجود يف �ل�سيدليات، 
�ل�سر�ب  ه��ذ�  يحتوي  �سي،  فيتامني  من  �لعالية  �لن�سبة  �إىل  فبالإ�سافة 
م�سادة  خ�سائ�ض  ميتلك  �أن��زمي  عن  عبارة  وه��ي  �لربوميلني،  م��ادة  على 

لللتهابات.
ي�ساعد على  �لأنانا�ض،  �لتي يحتويها عليها  �ملغذية  �مل��و�د  �ملزيج من  وهذ� 
�ملوجودة يف �حللق، ويف  �لبكترييا، مبا يف ذلك تلك  �ملر�ض وقتل  حماربة 
�أن ���س��ر�ب �لأن��ان��ا���ض �ل��ط��ازج ي�ساعد على  �ل��و�ق��ع فقد وج���دت �ل��در����س��ات 
�لتقليدي بح�سب  �ل�سعال  �سر�ب  �أ�سرع بخم�ض مر�ت من  �ملخاط  تخفيف 
�أي نوع من  �أن ي�ستخدم �سر�ب �لأنانا�ض لعلج  موقع ليف هاك. وميكن 
�ل�سعال، طاملا مل يكن ناجتا عن �أمر��ض �أكر خطورة كاللتهاب �لرئوي، 
فاإذ� كان لديك نزلة برد، يف�سل �للجوء �إىل ع�سري �لأنانا�ض فهو �سحي 

و�أقل تكلفة وطعمه �أف�سل بكثري من �سر�ب �ل�سعال.

�ل�سفدعة  �ليه  بنهم ونظرت  ي�سرب  �لفيل  للماء فوقف  بئر  �جتمع فيل �سخم و�سفدعة �سغرية على حافة 
�ل�سغرية و�خذت ت�سرب �ي�سا، ثم �لتفت �لفيل للح�سائ�ض و�خذ ياأكل ب�سر�هة وذهبت �ل�سفدعة ت�سدر نقيعا 
�فعل..  تفعل  كيفما  ل..  وملا  فقالت:  �أتقلدينني؟  �لبلهاء  �يتها  تفعلني  م��اذ�  وق��ال:  �ليها  نظر  هنا  �سعيفا.. 

��ستطيع �ن ��سرب �ن �كل �ن �نقنق.
و�ن��ت ل ت�ستطيعني عمل �ي �سيء.. ومد خرطومه وك�سر  ��ستطيع فعل كل �سي  �لفيل  �نا  �لفيل:   فقال لها 
جذع �سجرة قريبة منه وقذف به بعيد� وقال: �يتها �لتافهة هل ت�ستطعني فعل ذلك، نظرت �ل�سفدعة حولها 
ثم �بتعدت و�بتعدت و�بتعدت ثم جاءت بقفزة هائلة لتح�سر نف�سها يف خرطوم �لفيل �لذي �خذ ي�سرخ وينفث 
�خرى  م��رة  بقوة  نف�سه  يعيد  ث��م  �ل�سجار  ج��ذوع  يف  ويخبطه  وميينا  �سمال  ب��ه  ويطيح  بع�سبية  خرطومه 

و�ل�سفدعة �ل�سغرية قد �نتفخت بحيث ��سبح من �سعب على �لفيل �خر�جها. 
وهنا �نهارت قوى �لفيل ونزل على �لر�ض بج�سده وكاأنه قارب على �ملوت، فخافت �ل�سفدعة و�نكم�ست على 
نف�سها ثم خرجت من خرطوم �لفيل وقفزت بعيد� فتنف�ض �لفيل �ل�سعد�ء وقام يقف على قدميه وهو يف غيظ 
�سديد من تلك �ل�سفدعة �لتي ل ت�ساوي بجانب حجمه �سيئا، وقال: �يتها �ل�سفدعة �عرتف �ن لكل خملوق 
�ساأنه على هذه �لر�ض ولن ��ستهني بقوة �حد بعد ذلك مهما كانت �ساآلة حجمه و��سكرك لنك �أعطيتني در�سا 

لن �ن�ساه.
 ومن يومها و�لفيل و�ل�سفدعة ��سدقاء يخرجون معا وي�سربون معا وياأكلون معا ورمبا نفث يف وجهها �ملاء 

فاأطاح بها بعيدة وهي �سعيدة بذلك .

�جلهاز  �مر��ض  �أخ�سائية  بانينا،  ناتاليا  �لدكتورة  �أعلنت 
�لعام  و�ل�سعف  �لريقان  �أن  �لرو�سية،  و�لتغذية  �له�سمي 

و�لإرهاق ت�سري �إىل م�سكلت يف �لكبد.
وت�سري �لأخ�سائية يف حديث ل�سحيفة "�إزفي�ستيا"، �إىل �أنه 
�أمر��ض �لكبد. لذلك  �أعر��ض  يف معظم �حل��الت ل تظهر 
يكون من �ل�سعب �لتكهن بها. ولهذ� �ل�سبب من �ل�سروري 

�إجر�ء فحو�ض دورية لت�سخي�ض �لإ�سابة بها مبكر�.
عامة،  كقاعدة  �ل�سخ�ض،  عند  �سكاوى  ظهرت  "�إذ�  وتقول، 
�ل�سعف،  �ل��ك��ب��د-  ب��اأم��ر����ض  خ��ا���س��ة  غ��ري  معظمها  ت��ك��ون 
�لره��اق و�لثقل وعدم �لر�حة يف �مل��ر�ق �لأمي��ن. كما ميكن 

�أن ت�سري �لأعر��ض �لتالية �لتي للوهلة �لأوىل تبدو �أنها ل 
تتعلق بالكبد، و�أحيانا تكون خطرية جد�: ظهور "�لعلمات 
�لنجمية" �لوعائية على �جللد، و�حمر�ر ر�حة �ليد، وزيادة 
حجم �لبطن، و�لتورم، بول د�كن، بر�ز متغري �للون، زيادة 
يف عقد �لبو��سري ونزف �لدم، نزيف معدي معوي، كدمات 
�سهلة على �جللد ". وت�سري �لأخ�سائية، �إىل �أن �لريقان، هو 
عندما ي�سبح لون �جللد وبيا�ض �لعينني �أ�سفر و�لبول بلون 
�ل�ساي �لد�كن، هي �أعر��ض ت�سري مبا�سرة �إىل م�سكلت يف 
�لكبد وكي�ض �ل�سفر�ء، لذلك يجب فور� مر�جعة �لطبيب 

�لأخ�سائي لت�سخي�ض �ل�سبب وو�سف �لعلج �ملنا�سب.

عالمات وا�ضحة واأخرى غري وا�ضحة 
ت�ضري اإىل م�ضكالت يف الكبد

�لطبيب �لبيطري ق�سطنطينو�ش �أنطونيو يحمل ن�سر غريفون الإنقاذ هذ� �لنوع من �النقر��ش خارج ق�سم �حتجاز 
قبل �أن يعلق عليه جهاز تعقب GPS، يف قرية كوريف يف مرتفعات منطقة ليما�سول يف جنوب قرب�ش. � ف ب


