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اكت�شاف بروتني وقائي يحمي ينبوع ال�شباب يف الدم
حقق العلماء اكت�سافا مذهال لربوتني رئي�سي يدعم اإنتاج خاليا الدم 
ال�سليمة طوال احلياة من خالل تنظيم ا�ستجابة اجل�سم االلتهابية.

وهذه الدرا�سة هي االأوىل التي تك�سف عن بروتني له دور حا�سم يف 
الدم  خاليا  كل  با�ستمرار  تنتج  والتي  اجلذعية،  ال��دم  خاليا  حماية 

واملناعة التي يحتاجها اجل�سم، من ال�سيخوخة املبكرة.
ويظهر االكت�ساف اأن الربوتني، املعروف با�سم YTHDF2، يحمي 
ه���ذه اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة م��ن ال��ت��ل��ف ع��ن��دم��ا ي��ق��اوم اجل�����س��م العدوى 

وي�سمح لها مبوا�سلة العمل ب�سكل �سحيح طوال احلياة.
ولطاملا حري العلماء حول كيفية حماية هذه اخلاليا، املعروفة با�سم 
اخلاليا اجلذعية املكونة للدم، من االإرهاق مع تكثيف اإنتاج اخلاليا 

املناعية ملكافحة العدوى.
ووجدت درا�سات �سابقة اأن بروتني YTHDF2 يلعب دورا مهما يف 

تطوير خاليا الدم ال�سليمة، وهي عملية ُتعرف با�سم تكون الدم.
وقام فريق من الباحثني، بقيادة جامعة اإدنربة وجامعة كوين ماري 
بلندن، بدرا�سة الفئران التي تفتقر اإىل بروتني YTHDF2 لفهم 

دوره يف خاليا الدم اجلذعية ب�سكل اأف�سل.
عاجلوا الفئران ال�سغرية التي تعاين من نق�ص YTHDF2 مبادة 
اإذا كان للربوتني  كيميائية حتاكي العدوى الفريو�سية للتحقق مما 

دورا اأثناء اال�ستجابة املناعية اأو االلتهاب.
ووجد الفريق اأن اخلاليا اجلذعية املكونة للدم يف الفئران التي تعاين 
من نق�ص YTHDF2، اأظهرت عالمات االلتهاب املزمن الذي حد 

من قدرتها على املدى الطويل على اإنتاج خاليا دم جديدة.
واأثناء العدوى، تنتج هذه اخلاليا اجلذعية اأعدادا كبرية من اخلاليا 

املناعية املتخ�س�سة.
اإىل  وحت��ت��اج  ط��ارئ��ة  ا�ستجابة  ه��ي  الناجتة  االلتهابية  العملية  لكن 
على  قدرتها  وع��دم  اجلذعية  اخلاليا  ا�ستنفاد  لتجنب  دقيق  تنظيم 

العمل ب�سكل �سحيح يف امل�ستقبل.

اأف�شل متارين يوغا متنح وجهك مظهرًا �شابًا
من املعروف باأن اليوغا تنطوي على الكثري من الفوائد التي حتافظ 

على �سحة جميع اأجزاء اجل�سم مبا يف ذلك الوجه.
فيما يلي جمموعة من متارين يوغا الوجه التي ت�ساعد على احلفاظ 
بوت�سرز"  "باكن  موقع  يف  ورد  ما  وف��ق  ال��وج��ه،  و�سباب  ن�سارة  على 

االإلكرتوين:
وافتحي  حاجب  ك��ل  حت��ت  اأ�سابع  بثالثة  ا�سغطي  احلاجبني:  رف��ع 
لعدة  الو�سعية  على  وحافظي  العملية  اأثناء  ابت�سمي  بقوة.  عينيك 
ثوان. اأغم�سي عينيك وحركي مقلتيك باجتاه قمة راأ�سك. انتظري 
كرري  ب��ذل��ك.  قيامك  اأث��ن��اء  االبت�سام  يف  وا�ستمري  ثانية   20 مل��دة 

العملية باأكملها ثالث مرات اأخرى.
رفع الوجنتني: افتحي فمك ب�سكل حرف "O". االآن، �سعي �سفتك 
اأ�سابع  �سعي  خ��دك.  ع�سالت  لرفع  وابت�سمي  اأ�سنانك  فوق  العلوية 
ابت�سمي  اخلدين.  ع�سالت  ح��رري  وجنتيك.  ع�سالت  فوق  ال�سبابة 

مرة اأخرى وادفعي الع�سالت نحو العني وكرري ذلك 10 مرات.
�سفتيك  واف���ردي  وجنتيك  تظهر  اأن  دون  ابت�سمي  الوجنتني:  نحت 
كما لو كنت حتاولني اإظهار اأكرب قدر ممكن من ال�سفاه. حاويل اأن 
تبت�سمي مع الرتكيز على زاوية الفم حتى ت�سعري بحرق ب�سيط يف 
وحركي  فمك  جانبي  على  ال�سبابة  باإ�سبعك  ا�سغطي  االآن،  الزوايا. 
عندما  الع�سالت.  على  ال�سغط  مع  وجنتيك  عظام  نحو  اأ�سابعك 
ت�سلني اإىل اجلزء العلوي من عظام الوجنتني، حافظي على الو�سعية 

ملدة 20 ثانية. كرري التمرين ثالث مرات.
�سفتك  اثِن  "اآاآه".  وا�سنعي �سوت  افتحي فمك  والرقبة:  الفك  �سد 
ال�سفلى وزاوية �سفتيك يف فمك وام�سكيها باإحكام واأنت متدين فكك 
ببطء.  فمك  واأغلقي  ال�سفلي  فكك  ا�ستخدمي  االأم��ام.  اإىل  ال�سفلي 
اأن  العا�سرة، يجب  املرة  10 م��رات. يف  ال�سفلي  افتحي واأغلقي فكك 
ثانية.   20 ملدة  الو�سعية  اثبتي على هذه  ال�سقف.  اإىل  ي�سري ذقنك 

كرري هذا التمرين ثالث مرات.
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ال�شينية Haval تتحدى اأقوى �شركات 
ال�شيارات بتحفة متطورة واأنيقة

على  ح�سلت  التي  املميزة   H2 لطرح  ال�سينية   Haval �سركة  ت�ستعد 
احلديثة  ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  ���س��ي��ارات  م��ن  الكثري  عليها  حت�سل  مل  تقنيات 

الفاخرة.
اهتماما ملحوظا   Haval وباالإ�سافة اإىل التقنيات احلديثة اأولت �سركة
لت�سميم وتفا�سيل هذه املركبة من اخلارج، اإذ ح�سلت ال�سيارة على �سبك 
اأمامي عري�ص وبارز مزين بالكروم يعطيها مالمح ال�سيارات الفاخرة، كما 
حر�ص امل�سممون على منح امل�سابيح االأمامية وم�سابيح ال�سباب وفتحات 
الهواء على الواجهات اأ�سكاال متيزها عن جميع تلك املوجودة يف املركبات 

االأخرى.
وجاء هيكل هذه ال�سيارة بطول 4 اأمتار و47 �سنتيمرتا، بعر�ص 184 �سم، 
وارتفاع 161 �سم، اأما امل�سافة ما بني حموري العجالت فيه ف� 270 �سم.

وتربز اأهم معامل التميز يف هذه املركبة يف قمرتها الداخلية والتقنيات التي 
املوجودة  اللم�سية  التحكم  لوحة  التقنيات  هذه  اأب��رز  ومن  عليها،  ح�سلت 
اللوحات  اإىل  واإ�سافة  التقليدية،  االأزرار  عن  تغني  والتي  ال�سائق  بجانب 
النوافذ،  وزج��اج  املقاعد  بحركة  للتحكم  االأب���واب  على  امل��وج��ودة  اللم�سية 
ف�سال عن واجهة القيادة املزودة ب�سا�سة كبرية يف املنت�سف، و�سا�سة مل�سية 
التحكم  خاللها  من  ميكن  والتي  لل�سائق،  امل��ج��اور  ال��راك��ب  قبالة  طويلة 

مبعظم تقنيات املركبة.

الطريقة ال�شحيحة 
للعناية بالك�شمري

االأ�سا�سية  اخلامات  من  الك�سمري  �سوف   
مل��ا يتمتع به  ال�����س��ت��اء  يف م��و���س��ة م��الب�����ص 
اإح�سا�ساً  امل��رء  مينح  اإذ  ع��دي��دة،  مزايا  من 
بالدفء من ناحية، وميتاز مبلم�ص وثري، 

ومظهر فخم من ناحية اأخرى.
فريت�سافت"  "تك�ستيل  جملة  واأو���س��ح��ت 
عناية  اإىل  ي��ح��ت��اج  الك�سمري  اأن  االأمل��ان��ي��ة 
رون���ق���ه ومظهره  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  خ��ا���س��ة 
اختيار  ي��ج��ب  ال���غ���ر����ص  ول���ه���ذا  االأن����ي����ق. 
برنامج غ�سل خا�ص للحفاظ على ال�سوف 
الغ�سالة  يف  الك�سمري  مالب�ص  غ�سل  عند 
ا���س��ت��خ��دام م�سحوق  م��ع  االأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة، 
ومراعاة  ب��ال�����س��وف،  خ��ا���ص  �سائل  غ�سيل 
م املالب�ص. واأ�سافت املجلة  االبتعاد عن ُمنعِّ
املعنية ب�سناعة املن�سوجات اأنه بعد الغ�سل 
يجفف الك�سمري بو�سعه يف املجفف يف و�سع 
الك�سمري  جتفيف  وميكن  ال��ب��ارد.  ال��ه��واء 
من�سفة  على  بو�سعه  امل��ت��ج��دد،  ال��ه��واء  يف 
بانتظام.  اجلهتني  على  وتقليبه  م��ف��رودة 
وال يجوز تعليق الك�سمري لتجفيفه، حتى 
ال تتعر�ص ال�سعريات الدقيقة. ولي�ستعيد 
الك�سمري رونقه جمدداً، ميكن كّيه مبكواة 
اأمان كافية عند  بخار، مع مراعاة م�سافة 

توجيه البخار اإىل الك�سمري.

فول ال�شويا .. ي�شاعد
�ص 23 يف تعزيز �شحة املراأة

بي�شة يف اليوم تقي 
طفلك من التقزم!

اأن تناول االأطفال لبي�سة واحدة يومياً  اأمريكيون  اأكد باحثون 
بالتقزم  اإ�سابتهم  اح��ت��م��االت  ويخف�ص  النمو  على  ي�ساعدهم 
من  املزيد  يك�سف  التايل  املقال  املائة.  يف   47 اإىل  ت�سل  بن�سبة 

التفا�سيل حول الدرا�سة واأهمية البي�ص يف تغذية االأطفال.
ك�سفت درا�سة اأمريكية ن�سرت نتائجها حديثاً اأن تناول االأطفال 
ا�سطراباته  خ��ف�����ص  وب���ال���ت���ايل  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د  ل��ل��ب��ي�����ص 
واأكد  املائة.  يف   47 بن�سبة  لديهم  بالتقزم  االإ�سابة  واحتماالت 
يف  وا�سنطن  بجامعة  ال��درا���س��ة  ه��ذه  على  امل�سرفون  الباحثون 
بكثري  اأك��رب  االأط��ف��ال  على منو  البي�ص  فوائد  اأن  لوي�ص  �سانت 
االإلكرتوين  املوقع  عن  نقاًل  ال�سابقة،  الدرا�سات  اأظهرته  مما 

للجامعة.
اإن��وت��ي، التي  ويف ه��ذا ال�����س��دد، ت��ق��ول االأ���س��ت��اذة والباحثة ل���ورا 
ال��ق��درة على  ل��ه  "البي�ص  اإن  ال��درا���س��ة،  اإع���داد ه��ذه  �ساهمت يف 
االأط��ف��ال يف  وال��زي��ادة يف منو  التقزم  ن�سب  امل�ساهمة يف خف�ص 
جميع اأنحاء العامل". ومن بني العوامل امل�سجعة على اال�ستفادة 
جميع  يف  للجميع  متاح  البي�ص  "كون  الدرا�سة  هذه  نتائج  من 

اأنحاء العامل"، بح�سب الباحثة االأمريكية.

 اأنواع ال�سعادة: 
ت��ت��ح��دد ال�����س��ع��ادة ع����ادة م��ن خ���الل ثالثة 

مكونات رئي�سية، وفقا لزين: 
- الر�سا عن احلياة: 

يرتبط هذا عادة بالعواطف االإيجابية بناء 
وامل�ستقبل  واحلا�سر  املا�سي  جت��ارب  على 

املتوقع. 
يوؤثر  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ح��دي��د،  وج����ه  وع���ل���ى 
ما�سيك على الر�سا عن احلياة يف امل�ستقبل 
م���ن خ����الل ك��ي��ف��ي��ة ت���اأط���ري امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
اإذا كنت عانيت  املثال،  عقلك. وعلى �سبيل 
اأن  تعتقد  فقد  املا�سي،  يف  ما  �سدمة  من 
تتخيل  الأنك  مر�سيا  يكون  لن  م�ستقبلك 

اأ�سواأ ال�سيناريوهات. 
- ال�سعور بالتفاعل مع ما تفعله كل يوم: 

العالقات  اأو يف  العمل  ذل��ك يف  ك��ان  ���س��واء 
ت�سعر  اأن  امل��ه��م  م��ن  ف���راغ���ك،  وق���ت  اأو يف 
تق�سي  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ص  يف  باال�ستثمار 
اأو  امل���ه���ن���ي���ة  ح���ي���ات���ك  يف  اأو  م��ع��ه��م  وق���ت���ا 

هواياتك. 
- متلك معنى وهدفا يف احلياة: 

ب��اأن ما تفعله يف  بال�سعور  قد يو�سف هذا 
احلياة مهم، واأن لديك اأهدافا اأو تطلعات، 

اأو رمبا �سي�ساعد ما تفعله االآخرين. 
هل يوجد جني لل�سعادة؟ 

نرث  اأن  ميكننا  اأن���ه  اإىل  االأب���ح���اث  ت�سري 

ال�سمات  م���ن  ال���ع���دي���د 
مبا يف ذلك التفاوؤل 
واح�����������رتام ال�������ذات 
لذلك  وال�������س���ع���ادة. 
م�������ن خ���������الل ه�����ذا 

املنطق، هناك جينات 
قد جتعلك اأكرث �سعادة. 

وعلى �سبيل املثال، وجدت درا�سة 
اأدلة واعدة   2011 اأجريت عام 
الذين  االأ����س���خ���ا����ص  اأن  ع���ل���ى 
ل��دي��ه��م ���س��ك��ل م��ع��ني م���ن جني 

اأبلغوا   5-HTTLPR ي�سمى 
عن ر�ساهم عن احلياة. 

اأج����ري����ت يف عام  ب�������ارزة  ورب����ط����ت درا�����س����ة 
ر�سميا  واجلينات  ال�سعادة  بني   ،2016
ب��ع��د ف��ح�����ص احل��م�����ص ال���ن���ووي مل��ا يقارب 

�سخ�ص.  األف   300
جينية  متغريات  ثالثة  الباحثون  وح��دد 
ولكنهم  ب��ال��رف��اه��ي��ة.  م��رت��ب��ط��ة  حم�����ددة 
وجدوا اأي�سا اأن هذه االختالفات اجلينية 
ال�سعادة، حيث  الوحيد يف  العامل  مل تكن 
�ساهم تفاعل الوراثة والبيئة يف �سنع هذا 

ال�سعور. 

هل ميكنك اأن تتعلم اأن تكون اأكرث �سعادة؟ 
بغ�ص النظر عن الرتكيبة اجلينية، فهناك 

طرق ميكن من خاللها تعلم اأن نكون اأكرث 
وميكن  ال�سعبة.  االأوق��ات  يف  �سعادة، حتى 
امل��رون��ة، مبرور  اأخ���رى، مثل  �سمات  �سقل 

الوقت. 
وتقول زين: "لديك خيار. االأمر ال يختلف 
عن حتديد ما نرتديه اأو نوع الطعام الذي 
بال�سعادة،  االأم���ر  يتعلق  وعندما  نطلبه. 
هناك الكثري الذي ميكننا القيام به حيال 

ذلك". 
اإح���دى ال��ط��رق لتحقيق  اأن  وت��و���س��ح زي��ن 
ال�سعي  التخلي عن  �سعادة هي  اأكرث  حالة 
الهدف  الذي يركز فقط على  الكمال  اإىل 
النهائي للنجاح. واأ�سافت اأن ربط ال�سعادة 
يقود  لكنه  �سائع،  اأم��ر  والنجاح  بالكمالية 

حتقيقه  ت��ري��د  م��ا  قمة  على  الرتكيز  اإىل 
ب�����دال م����ن رح���ل���ة م����ا ي���ح���دث ع���ل���ى طول 

الطريق. 
 وعلى الرغم من اأن االأبحاث ت�سري اإىل اأن 
ال�سعادة موروثة اإىل حد ما، اإال اأنك ل�ست 
م��ق��ي��دا ب��احل��م�����ص ال���ن���ووي اخل���ا����ص بك، 
حيث تتطلب القدرة على ال�سعور بال�سعادة 
بالعقلية  حت��ق��ي��ق��ه��ا  ومي���ك���ن  امل���م���ار����س���ة، 

ال�سحيحة. 
والتمارين  ال���ت���ط���وع���ي،  ال���ع���م���ل  وي����ع����د 
الريا�سية، والطبيعة، وال�سعور باالمتنان، 
القيام  مي���ك���ن  ال���ت���ي  االأ����س���ال���ي���ب  ب��ع�����ص 
ب��ه��ا ل���زي���ادة ال�����س��ع��ور ب��ال��ر���س��ا ع��ن احلياة 
والرفاهية والهدف، ويف النهاية ال�سعادة. 

احلقنة ال�شحرية.. 
جناعة كبرية يف 

احلماية من الإيدز
حقنة  اإن  اأم��ريك��ي��ون،  علماء  ق��ال 
عالجية اأظهرت جناعة "مده�سة" 
فريو�ص  م���ن  ال��ن�����س��اء  ح��م��اي��ة  يف 
 "HIV" املكت�سب  املناعة  فقدان 

الذي ي�سبب مر�ص االإيدز.
"نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 
هذه  ف������اإن  االأم����ريك����ي����ة،  تاميز" 
ُتعطى مرة  التي  الدوائية  احلقنة 
واح��دة كل �سهرين تغني عن حبة 

الدواء التي يجري اأخذها يوميا.
ومبا اأن هذه احلقنة اأظهرت نتائج 
الن�ساء،  و���س��ط  ب��ال��واع��دة  ُو���س��ف��ت 
يوقفوا  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ق���رر  ف��ق��د 
التجارب ال�سريرية، متهيدا مل�ساألة 

االإنتاج والت�سويق.
الوقت  يف  ال��وق��اي��ة  تتطلب  وفيما 
احل����ايل، اأخ���ذ ح��ب��ة ال����دواء ب�سكل 
يومي، اأي 365 يف ال�سنة، يرتقب 
 6 ب���  ي�سرا  اأك���رث  االأم���ر  ي�سبح  اأن 
جرت  اإذا  ال�سنة،  يف  فقط  حقنات 

املوافقة على العالج اجلديد.
الن�ساء  �سحة  يف  اخل��ب��رية  وق��ال��ت 
بو�سطن  مب���دي���ن���ة  fم�ست�سفى 
االأم���ريك���ي���ة، ���س��ي��غ��ال ي���اوي���ت���ز، اإن 
هذه احلقنة ت�سكُل "حتوال جذريا 

بالن�سبة للن�ساء".
ويف 2019، ك�سفت بيانات �سادرة 
اأن  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  ع���ن 
الفتيات والن�ساء ي�سكلن ما يقارب 
ن�سف امل�سابني بفريو�ص "اإت�ص اآي 

يف".
اإف��ري��ق��ي��ا جنوب  م��ن��ط��ق��ة  اأم�����ا يف 
ال�����س��ح��راء، ف��ت�����س��ك��ل ال��ف��ت��ي��ات ما 
يزيد عن 80 يف املئة و�سط حاملي 
اأعمارهم  الفريو�ص الذين ترتاوح 

بني 15 و19 �سنة.
ل��ك��ن ا���س��ت��خ��دام ه����ذه احل��ق��ن��ة يف 
النامية، م�ستقبال، يتطلب  الدول 
وغري  م���ع���ق���ول  ب�����س��ع��ر  ت���ك���ون  اأن 
متناول  يف  ت���ك���ون  ح���ت���ى  ب����اه����ظ، 

النا�ص.
اأث���ري ج���دل ب�ساأن  وق��ب��ل ���س��ن��وات، 
مر�ص  ����س���د  اأدوي����������ة  ا����س���ت���خ���دام 
االأ�سحاء  حماية  الأجل  "االإيدز"، 
اآي  "اإت�ص  بفريو�ص  االإ���س��اب��ة  م��ن 

يف".
وحتجم بع�ص الن�ساء عن اأخذ حبة 
ب�سكل  ي��ت��ك��رر  االأم����ر  ال�����دواء، الأن 
حمرجا  يكون  قد  اأن��ه  كما  يومي، 

بالن�سبة اإليهم.

ما عالقة جيناتنا بال�شعور 
بال�شعادة؟..تعرف على الإجابة 
يبدو اأن بع�س النا�س يولدون مع ت�سرفات اأكرث �سعادة 
وخالية من الهم مقارنة بغريهم، وت�سري الأبحاث اإىل اأن 
هذا الإح�سا�س بالرفاهية قد يكون كامنا يف جيناتهم، 

ولكن جزئيا فقط. 
 Susan وتقول املعاجلة النف�سية �سوزان زين من مركز
اإن  بكاليفورنيا،  مونيكا،  �سانتا  يف   Zinn Therapy
اجلينات ت�سكل ما يقدر بنحو %40 من القدرة على اأن 

نكون �سعداء. 
لكن هذا ل يعني اأنك اإذا مل تكن مولودا بجينات معينة، 
فمن املقدر اأن تكون غري �سعيد. وت�سري زين اإىل اأنه "من 
ال�سعادة"،  اأجل  اأدمغتنا من  اإعادة تو�سيل  املمكن متاما 
منط  اإىل  ترجع  ال�سعادة  من  الأخ���رى   60% ال���  لأن 

احلياة وعوامل بيئية اأخرى. 
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�ش�ؤون حملية

خالل موؤمتر �سحفي ُعِقد عن ُبعد

جــامعة الإمــارات تطلــق »جـائـزة الـخريجني« يف دورتهـا الأولـى
اجلائزة ت�شم اأربع فئات رئي�شية يف البحوث والبتكار وريادة الأعمال وامل�شاركة املجتمعية ومتكني املراأة و فئة حائط ال�شرف

موؤمتر نظمته جامعة زايد بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ، وموؤ�ّس�سة الفكر العربي

اإرث زايـــد: خطــــوة اخلم�شـــني عــامـــًا تبـــــداأ الآن
خطٌط وبرامج تربوية لتعليٍم م�ستقبلّي متطّور وفاعل

يف جراحة ماراثونية

م�شت�شفى توام ينقذ حياة طفلة من ورم معقد يف قاعدة اجلمجمة 

•• العني - الفجر

املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  اأطلقت 
اأم�ص"جائزة جامعة االإمارات للخريجني" 
يف دورتها االأوىل وجاء هذا االإطالق خالل 
موؤمتر �سحفي ُعِقد عن ُبعد. وح�سره عدد 
خريجيها  من  وع��دد  اجلامعة  قيادات  من 

وممثلني عن ال�سحف وو�سائل االإعالم.
تعزيز  يوؤكد على  اجلائزة  اإط��الق هذه  اإن 
عالقة  حتقيق  يف  اجل��ام��ع��ة  ا�سرتاتيجية 
متبادلة ومبا�سرة بني اجلامعة وخريجيها 
اأهم  اأح��د  باعتبارهم  الإجن��ازات��ه��م  تقديراً 
ال�����س��رك��اء اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني يف امل���ب���ادرات 
رئي�سي  وداع�������م  ب���اجل���ام���ع���ة،  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
تبادل  يف  اجل���ام���ع���ة  وجم���ت���م���ع  ل��ل��ط��ل��ب��ة 

جناحهم  ق�س�ص  ح���ول  واخل����ربة  امل��ع��رف��ة 
منهم  كبري  عدد  واأن  �سيما  ال  واإجنازاتهم 
ي�سغل منا�سب قيادية واإدارية داخل وخارج 
الدولة، وبهدف توطيد وا�ستمرار العالقة 

مع خريجي اجلامعة.
اأرب��ع فئات رئي�سية : جائزة  ت�سم اجلائزة 
البحوث  يف  للخريجني  االإم����ارات  جامعة 
واالب��ت��ك��ار وري�����ادة االأع���م���ال، وت��ع��ن��ى هذه 
الفئة باخلريجني الذين ميلكون م�ساريع 
وممن   ، دول��ي��اً  اأو  حملياً  ناجحة  جت��اري��ة 
جماالتهم  يف  م�ستمرة  اإ���س��ه��ام��ات  لديهم 
واملمار�سات  العلمية  االأن�سطة  خ��الل  م��ن 
واالب���ت���ك���ار ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ال��وط��ن��ي��ة اأو 
يظهر  مم���ن  اأو  ال���دول���ي���ة،  اأو  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
ت��اأث��ري اأب��ح��اث��ه واب��ت��ك��ارات��ه يف جم��ال ريادة 

االأع����م����ال، ودع����م ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ويعزز 
ال��ت��ع��اون م���ع اجل��ام��ع��ة. وج���ائ���زة جامعة 
االإمارات للخريجني يف امل�ساركة املجتمعية 
املميزين  ب���اخل���ري���ج���ني  ت���ع���ن���ى  وال�����ت�����ي 
مم��ن ي��ظ��ه��رون ت��اأث��ريه��م االإي��ج��اب��ي على 
باالبتكار  املت�سل  املجتمع من خالل عمله 
نحو  قيمة  م�ساهمات  ولديهم  االجتماعي 
حمليا  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
يف  الفعالة  وامل�ساركة  دول��ي��اً  اأو  اإقليميا  اأو 
واجلهود  وال��ت��ط��وع  االجتماعية  امل�ساريع 
تاأثري  ول��ه��م  املجتمع.  وتنمية  االإن�سانية 
م��ل��م��و���ص ووا����س���ح يف ت��ط��ور امل��ج��ت��م��ع من 
خالل التدري�ص، والبحث العلمي، واالإدارة، 

واملمار�سات اأو جميعها.  
يف  للخريجني  االإم�����ارات  جامعة  وج��ائ��زة 

املتميزات  امل��راأة وتعنى باخلريجات  متكني 
ر�سيداً  وميلكن  امل���راأة  متكني  جم��االت  يف 
تخ�س�ساتهن  يف  ال��ق��ي��ادي��ة  م���ه���ارات  م���ن 
ولديهن م�ساهمات ملمو�سة وم�ستدامة يف 
تطوير املراأة يف عملها، وجمتمعها واتخاذ 
اإج��راءات لرفع مكانة امل��راأة خالل التعليم 
وال��وع��ي وحم��و االأم��ي��ة وال��ت��دري��ب وممن 
املت�سلة  املوا�سيع  ملناق�سة  هاماً  دوراً  لعنب 
ت�سهم يف متكني  و-اأو ط��ورن طرقا  باملراأة 
املراأة ولديهن اإجنازات يف التخ�س�ص �سواء 

كموجهات اأو متطوعات.
ال�سرف خلريجي جامعة    وجائزة حائط 
تقديراً  ال�سرف"  ح��ائ��ط  "فئة  االإم�����ارات 
الأ�سحاب االإجنازات املتميزة بعد مغادرتهم 
اجلامعة، مبا يف ذلك االإجنازات املهنية ويف 

جمال اخلدمة العامة."
���س��ي��ت��م ���س��ن��وي��اً م��ن��ح ���س��ت��ة ج���وائ���ز للفئات 
ث��الث��ة جوائز  ���س��ت��ك��ون  ح��ي��ث   ،  3-1 م��ن 
جوائز  وث��الث��ة  االإم���ارات���ي���ني  للخريجني 
يحققون  مم���ن  ال���دول���ي���ني،  ل��ل��خ��ري��ج��ني 
ي�سغل  اأن  م���ن���ه���ا  امل����ع����اي����ري  م�����ن  ع���������دداً 
قيادية  منا�سب  امل��رت���س��ح��ون  اخل��ري��ج��ون 
واأن  عملهم،  اأم��اك��ن  اأو  جمتمعاتهم  داخ��ل 
ي��ك��ون��وا ق���د ق���دم���وا م�����س��اه��م��ات ك��ب��رية يف 
رفاهية وجناح من حولهم، تفوق املرت�سح 
العادي الذي يحمل املن�سب نف�سه  نتيجة 
ال�سخ�سية  م��ع ظ��ه��ور  امل��ع��ت��اد  ي��ف��وق  جهد 
االعتبار  يف  االأخ����ذ  �سيتم  ك��م��ا  وال��ن��زاه��ة. 
تعزيز  يف  اجل��ام��ع��ة  م��ع  امل�ساركة  م�ستوى 

مكانة اجلامعة.  

•• اأبوظبي – الفجر 

ع���ق���دت ك��ّل��ي��ة ال���رتب���ي���ة يف ج��ام��ع��ة زاي���د 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وموؤ�ّس�سة  امل��ّت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات  يف 
ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي، م��وؤمت��ر ال��ت��ع��ل��ي��م الثالث 
حتت عنوان: "اإرث زايد: خطوة اخلم�سني 
عاماً تبداأ االآن"، وذلك التزاماً منها بدعم 
التعليم يف دولة االإم��ارات العربية املّتحدة 
ودول جمل�ص التعاون. ونظراً للقيود التي 
فر�ستها جائحة كورونا، مّت تنظيم املوؤمتر 

وفق ال�سيغة االفرتا�سية.
وا����س���ت���ه���ّل امل����وؤمت����ر ف��ع��ال��ي��ات��ه ب��ك��ل��م��ة من 
الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة 
فيها  رّك��زت  زاي��د  جامعة  رئي�سة  وال�سباب 
باملعرفة  يزّودنا  الذي  التعليم  اأهّمية  على 
ن��ت��م��ّي��ز يف عامٍل  ال����اّلزم����ة ك���ي  وامل����ه����ارات 
اأفقنا.  ت��و���س��ي��ع  ع��ل��ى  وي�����س��اع��دن��ا  م��ت��غ��رّي، 
املتوا�سل  زاي��د  دع��م جامعة  على  و���س��ّددت 
عالية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �������س���ات  امل���وؤ����سّ ل��ت��ط��وي��ر 
وتطلعها  املحرتفني،  واالأ���س��ات��ذة  اجل���ودة، 
يتحّلى  م��ت�����س��ام��ح،  جم���ت���م���ٍع  ب���ن���اء  ن���ح���و 
بامل�سوؤولية املجتمعية.  ولفتت نورة الكعبي 
للتكّيف  امل�ستمّر  االإم���ارات  دول��ة  �سعي  اإىل 
م���ع ال���ت���غ���رّيات، ل��ت��ك��ون ���س��ري��ك��اً ف���اع���اًل يف 
التعليمية يف  والنظم  النماذج  اأف�سل  اإنتاج 
التعليمية  املمار�سات  تطبيق  ويف   ، ال��ع��املمَ
دولة  يف  التعليم  اأّن  ع��ل��ى  م���وؤّك���دًة  امل��ث��ل��ى، 
االإمارات �سريتقي يف اخلم�سني �سنة املقبلة 
ومرنة  منفتحة  للم�ستقبل،  اأجياٍل  الإنتاج 

وفاعلة، تتمّتع مبواهب وقدرات فريدة.
ات تبادل  اأّنه على غرار من�سّ  واأ�سارت اإىل 
املعرفة ال�سبيهة بهذا املوؤمتر، ن�سبح اأكرث 
ان��ف��ت��اح��اً ع��ل��ى االإب�������داع، واالب���ت���ك���ار، وحّل 
ي�سمن  مبا  النقدّي،  والتفكري  امل�سكالت، 

جنٍب  اإىل  جنباً  االإماراتّيني  املعّلمني  عمل 
. مع نظرائهم يف اأنحاء العاملمَ

واأّكدت معايل وزيرة الدولة ل�سوؤون التعليم 
العاّم جميلة املهريي اأّن التعليم اأولوية منذ 
قيام االحّتاد، نلم�سها من خالل روؤية زايد 
ملجتمع متعّلم وموؤّهل للتناف�سية العلمَمية، 
وهو ما مّت حتقيقه يف دولتنا، وهذا ي�سعنا 
امل�ستمّر  للتطوير  كبرية  م�سوؤوليات  اأم��ام 
ت�سميم  م��ه��ّم��ة  اأم������ام  ف��ن��ح��ن  وال���ن���ج���اح. 
والتفكري  ال��ق��ادم��ة،  �سنة  اخلم�سني  روؤي���ة 
واملخرجات،  التعليم  �سكل  يف  امل�ستقبلي 
ملتطّلبات  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  ت��اأه��ي��ل  وعلينا 
الثورة ال�سناعية الرابعة. واأ�سارت املهريي 
ال��ع��م��ل عليها  ���س��ي��ت��ّم  ع��ن��اوي��ن  اإىل ج��م��ل��ة 
الحقاً هي: التعليم املتفّرد واإعادة ت�سميم 
املواطنة  على  الرتكيز  التعليمي،  النظام 
احلياة،  جل��ودة  ال�سامل  وامل��ف��ه��وم  ية  العاملمَ

املنظومة  ت��دع��م  تكنولوجية  بيئة  ت��وف��ري 
التعليمية، تطوير مهارات امل�ستقبل لتلبية 

متطّلبات �سوق العمل.  
ثم األقى املدير العاّم ملوؤ�ّس�سة الفكر العربي 
االأ�ستاذ الدكتور هرني العمَويط كلمة، نّوه 
العنوان-ال�سعار،  هذا  اختيار  بح�سِن  فيها 
املوحي واملُحّفز، يف هذه اللحظة التاريخية 
حالّياً  ب��اأ���س��رِه  ال��ع��املمَ  ي�سهد  اإذ  ب���ال���ّذات. 
�سّرعِت  م�سبوقة،  وغ���ريمَ  عميقة  حت���ّوالٍت 
وتريِتها  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
ي�ستنفرمَ  اأن  ت�����س��ت��دع��ي  وه����ي  واإي���ق���اِع���ه���ا. 
ويح�سدمَ  ك��اّف��ة،  بهيئاِتِه  ال��رتب��وي  الِقطاع 
التحّديات  ملواجهة  وق���واه،  طاقاته  ك��ام��لمَ 

اجل�سيمة التي فر�ستها.
توليها  التي  االأه��ّم��ي��ة  على  العمَويط  واأّك���د 
م��وؤ���ّس�����س��ة ال��ف��ك��ِر ال��ع��رب��ي ل��ل��رتب��ي��ة منذ 
منها  اإمي���ان���اً   ،2000 ال��ع��ام  يف  اإن�����س��ائ��ه��ا 

بدورها املحوري يف عملّية التنوير والتنمية 
ر�سالتها  تندرُج يف �سميِم  التي  والتطوير، 
الفكرية والثقافية. وقد داأبت على اإطالق 
املبادرات والربامج الرائدة، واإنتاج االأدوات 
اأ�ساليب  حت��دي��ث  يف  ل��الإ���س��ه��اِم  ة،  ��رمَ امل��ب��تمَ��كمَ
واأ�ساليِب  ع��اّم��ة،  ب�سورٍة  والتعليم  التعّلِم 
ال��ع��رب��ّي��ِة وت��ع��ل��ي��ِم��ه��ا ب�سورٍة  ال��ّل��غ��ِة  ت��ع��ّل��ِم 
ة، منّوهاً مبا حّققته م�ساريع "عربي  خا�سّ
امل�ستند  و"التطوير   "21 و"تربية   "21
اإىل املدر�سة- "متام"، من اإجنازاٍت م�سيئة 

على هذا ال�سعيد.
ودعا الإع��ادِة النظِر يف دوِر املدر�سِة واملعلِِّم 
تربوّيٍة  روؤي�������ٍة  م���ن  ت��ن��ب��عمَ  ك���ي  وامل���ت���ع���ّل���م 
امل�ستقبلية  النظرةمَ  ُتغّلُب  ة،  وُملِهممَ ٍة  ممَ ُملهمَ
معاً  اآٍن  وُت��ع��م��ل يف  اال���س��ت�����س��رايف،  وال��ُب��ع��دمَ 
التخطيِط  مع  بالتوازي  والتنّبوؤ،  اخليالمَ 
واال�سرتاتيجيا. وعلى غراِر ُمدِن امل�ستقبل 

الدعواُت  االأخ���رية  االآون���ِة  يف  تنامت  التي 
اإىل اإن�سائها، اعترب العمَويط اأّن هذه الروؤية 
ذكّية،  خ�����س��راء،  م��دار���صمَ  ب��ن��اِء  على  حتّثنا 
فعلياً يف  اأي�ساً  ُت�سهم  واإبداعية،  مو�سولة، 
�سناعة هذا امل�ستقبل. كما دعا اإىل �سياغة 
ت�سّوٍر تكاملي تتبّناُه جميع اجلهات املعنّية 
بالعملية الرتبوية، وتلتزم بتطبيقه، وفيه 
ت��اأت��ل��ُف ال��ن��ظ��ري��ة وامل��م��ار���س��ة، وم���ن اأج���ِل 
جت�سيدِه يتعاوُن القطاعان العاّم واخلا�ّص، 
والتفاعل  التبادل  يتّم  اإجن��اِح��ِه  �سبيِل  ويف 
بني اخلرباِت الدوليِة والعربيِة والوطنية. 
ثم حتّدثت عميدة كّلية الرتبية الدكتورة 
رنا متيم فاأّكدت اأّن االلتزام بتقدمي تعليم 
ع���ايل اجل����ودة ل��ط��اّلب��ن��ا، مي��ّث��ل حت��ّدي��اً يف 
الوقت احلايل، مع �سرورة التاأّكد من اأّننا 
نحّقق اأق�سى ا�ستفادة من خربات املعّلمني 
نت�سّور  بينما   ، ال��ع��املمَ ح��ول  واالأكادمييني 

م�ستقبل التعليم وُنخّطط ملا هو قادم.
بعدها ُعقدت جل�سة رئي�سية حتت عنوان: 
القادمة".  �سنة  اخلم�سني  يف  "التعليم 
وت��ل��ت��ه��ا ج��ل�����س��ات م���ت���وازي���ة وور�������ص عمل 
الرتبوية  القيادة  على  رّك��زت  �سة،  متخ�سّ
يف ع�����س��ر ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي، واإع�����داد 
يف  التعليم  وظ���روف  وتدريبهم،  املعّلّمني 
ة  امل��وؤمت��ر من�سّ ظ��ّل اجل��ائ��ح��ة. وق��د �سّكل 
واملعّلمني،  ال��رتب��وّي��ني،  وال��ق��ادة  للباحثني 
وتبادل  للتعاون  العايل،  التعليم  واأ�ساتذة 
ُمبتكرة  مم��ار���س��ات  وا�ستك�ساف  اخل���ربات 

خللق بيئات تعّلم وتعليم ناجحة. 
التعليم  م���وؤمت���ر  اأّن  اإىل  االإ�����س����ارة  جت���در 
االأّول ُعقد حتت عنوان "اإرث زايد: عقوٌل 
اأف�سل" )2018(، فيما ُعقد  مّتقدة لغٍد 
"اإرث  موؤمتر التعليم الثاين حتت عنوان: 
امل�ستقبل"  ل��ر���س��م  املُ��ب��ت��ك��ر  التعليم  زاي����د: 

.)2019(

•• العني - الفجر

�سركة  من�ساآت  اأح��د  ت���وام،  م�ست�سفى  جن��ح 
"�سحة"،    – ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
يف اإع������ادة ال��ب�����س��م��ة واالأم������ل ل��ل��ط��ف��ل��ة لني 
بعدما  العامني،  قرابة  العمر  من  البالغة 
ماراثونية  ع��م��ل��ي��ة  ت���ام  وب��ن��ج��اح  اج���ت���ازت 
�ساعة   14 ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ع��ق��ي��د  وب���غ���اي���ة 
قاعدة  يف  معقد  ورم  ا�ستئ�سال  فيها  مت 
Terato-carcino-( اجل��م��ج��م��ة 
Sarcoma( كان ميالأ منطقة جتويف 
وداخل  ال��دم��اغ  اىل  اليمنى ومي��ت��د  ال��ع��ني 

جتويف االأنف واجليوب االأنفية. 
وق���د مت��ك��ن ال��ف��ري��ق اجل��راح��ي م��ن اإع���ادة 
ترميم منطقة احلجاج وقاعدة اجلمجمة 
جدار  من  حرة  ع�سلية  �سديلة  با�ستخدام 
بجراحة  وت��و���س��ي��ل��ه��ا  ن��ق��ل��ه��ا  مت  ال��ب��ط��ن 
جمهرية دقيقة ب�سبكة ال�سرايني واالأوردة 
يف الوجه ثم مترير الع�سلة لتمالأ الفراغ 

يف جتويف العني.
من  االأوىل  ال��ف��ري��دة  العملية  ه��ذه  تعترب 
بنجاح  تتم  التي  االإم����ارات  دول��ة  نوعها يف 
اأي  ت�����س��ج��ل  ال��ع��م��ري��ة ومل  ال��ف��ئ��ة  يف ه���ذه 

م�ساعفات للعملية بحمداهلل.
فريق متميز من عدة  العملية  ا�سرتك يف 
تخ�س�سات يف م�ست�سفى توام �سم كاًل من 
الدكتور حممد الع�ّسا - ا�ست�ساري جراحة 
ق��اع��دة اجلمجمة  وج��راح��ة  ال��دم��اغ  اأورام 
الدكتور عمار  الفريق اجلراحي(،  )رئي�ص 
اح ال��ت��ج��م��ي��ل، ال��دك��ت��ور نور  ال�����س��ام��ن ج����رمَ
االأنف  ج��راح��ة  ا�ست�ساري  احل�سن  ال��دي��ن 
ا�ست�ساري  احل��دي��د  عمر  الدكتور  واالأذن، 
اأبوخ�سري  ح�سام  والدكتور  العني  جراحة 
الدكتورة  االأع�������س���اب،  ج��راح��ة  اأخ�����س��ائ��ي 
جراحة  ممار�ص  طبيب  الظاهري  لطيفة 
التجميل، واخت�سا�سية التخدير الدكتورة 
اراتي بو�سايل وبالتعاون مع الدكتور جمال 
التداخلية  االأ���س��ع��ة  ا���س��ت�����س��اري   - قطي�ص 
الذي اأجرى ق�سطرة ت�سخي�سية لل�سرايني 

يف الدماغ والرقبة قبيل العملية.
اال�ست�ساري  الع�ّسا  حممد  الدكتور  واأف���اد 
الطفلة  معاناة  ب��اأن  العملية  على  امل�سرف 
لني قد بداأت منذ الوالدة اإذ مت ت�سخي�سها 
ب��وج��ود ورم خطري يف ال��ع��ني وال��دم��اغ مت 
على اإثره ا�ستئ�سال العني وجزء من الورم 
يف الدماغ الإنقاذ حياة املري�سة باال�سرتاك 

)ا�ست�ساري  ب��ال��ن��ور  ال��دك��ت��ور حم��م��ود  م��ع 
اآنذاك ثم خ�سعت بعد  جراحة االأع�ساب( 
قاعدة  لرتميم  اأخ��رى  لعملية  اأ�سهر  ع��دة 
ومتت  الع�ّسا  ال��دك��ت��ور  بها  ق��ام  اجلمجمة 
ال��ورم بالعالج  املتبقي من  معاجلة اجل��زء 
اإميان  ال��دك��ت��ورة  اإ���س��راف  حت��ت  الكيماوي 
االأطفال(،  اأورام  )ا�ست�سارية  ال�سام�سي 
وبالرغم من وجود ا�ستجابة جيدة للعالج 
للنمو بعد  ع��اد  ال��ورم قد  اأن  اإال  الكيماوي 
ح�سا�سة  مناطق  يهدد  واأ�سبح  ع��ام  قرابة 
يف ق��اع��دة ال��دم��اغ مم��ا تطلب اإج���راء هذه 
ب�سكل  ال��ورم  ال�ستئ�سال  املتميزة  العملية 
ال��ع��ني ب�سورة  ج����ذري وت��رم��ي��م م��ن��ط��ق��ة 
فر�سة  اأف�سل  الطفلة  الإع��ط��اء  جتميلية 

ممكنة حلياة طبيعية.
واأ�ساف الدكتور الع�ّسا اأن جناح هذه العملية 
ياأتي تتويجا جلهود توام يف تخفيف معاناة 
وبالذات  االن��واع  كافة  من  االورام  مر�سى 
حيث  اجل��م��ج��م��ة  وق���اع���دة  ال���دم���اغ  اورام 
اأ�سبح توام الوجهة االأوىل لعالج مثل هذه 
م�ستوى  على  فقط  لي�ص  املعقدة  احل��االت 
كلها  املنطقة  م�ستوى  على  ولكن  ال��دول��ة 
العاملية،  امل��راك��ز  اأف�سل  ت�ساهي  وب��ك��ف��اءة 

وت��وج��ه ال��دك��ت��ور ال��ع�����س��ا ب��ال�����س��ك��ر جلميع 
الطبية  والكوادر  اجلراحي  الطاقم  اأف��راد 

والتمري�سية باالإ�سافة اىل اإدارة امل�ست�سفى 
لدعمهم الدائم.

»اأمنية« ُتدخل ال�شعادة على قلوب 
اأطفالها بامتالك حيوانات األيفة

•• اأبوظبي-الفجر:

 احتفااًل باليوم العاملي للحيوانات االأليفة، قامت موؤ�س�سة "حتقيق اأمنية" 
األيفة  حيوانات  على  احل�سول  يف  اأطفالها  من  جمموعة  اأمنيات  بتحقيق 

كانوا يحلمون بامتالكها.
وتنّوعت اأمنيات بع�ص من اأطفالنا ما بني احل�سول على قطط وكلب، يف 
اللهفة  17 عاماً، �سديد  العمر  البالغ من  الذي كان قلب عبداهلل  الوقت 

للح�سول على  �سقر جري �ساهني.
تعليقاً على حتقيق هذه االأمنيات، �سّرح هاين الزبيدي، الرئي�ص التنفيذي 
احليوان  وج��ود  اأن  على  اإج��م��اع  "هناك  ق��ائ��اًل:  اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�س�سة 
ا ومفيد على امل�ستويني ال�سحي والنف�سي.  االأليف يف حياة الطفل مهم جدًّ
التي  االأمنيات  ه��ذه  حتقيق  من  املوؤ�س�سة  تتمّكن  اأن  على  دائماً  ونحر�ص 
تالم�ص م�ساعر االأطفال من كافة االأعمار وُتدخل البهجة وال�سرور على 

نفو�سهم ونفو�ص اأ�سرهم واملحيطني بهم". 
اإىل  اأمنية" بال�سكر والتقدير  "حتقيق  التنفيذي ملوؤ�س�سة  الرئي�ص  وتوّجه 
�سقر   ب��اإه��داء  الكرمية  م�ساهمته  على  امل��ح��م��ود،  اإب��راه��ي��م  حممد  �سعادة 
جري �ساهني اإىل الطفل عبداهلل، موؤكداً فخر املوؤ�س�سة ب�سراكاتها الثمينة 

وعالقاتها الطيبة مع كافة اأفراد املجتمع االإماراتي .
من  املر�سى  االأطفال  معظم  "ُيعاين  بالقول:  ت�سريحه  الزبيدي  واختتم 
الوحدة والعزلة االجتماعية يف اأغلب االأحيان نتيجة القيود التي يفر�سها 
الطفل  بني  العالقة  اإ�سهام  ال��درا���س��ات  كافة  اأظ��ه��رت  وق��د  عليهم،  املر�ص 
يظهر  الذي  واالجتماعي  والنف�سي  ال�سحي  التطور  يف  االأليف  واحليوان 
جلياً يف تفاعله مع مر�سه واملحيطني به. نحن �سعداء بتمكننا من تقدمي 
باأمرا�ص  املُ�سابني  االأط��ف��ال  جميع  اإىل  وامل�ساندة  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  جميع 
البي�ساء من حمّبي اخلري  االأي��ادي  بف�سل  وذل��ك  ُتهّدد حياتهم،  خطرية 

بالدولة ".
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يعترب فول ال�سويا اأحد اأنواع البقوليات، وموطنه الأ�سلي �سرق اآ�سيا. متَّ ت�سنيفه 
كاأحد اأنواع البذور الزيتية؛ لأنه غالبًا ما ي�ستخدم لتح�سري زيت فول ال�سويا، 
التوفو،  الطازج،  ال�سويا  فول  ذلك  يف  مبا  اأخرى،  باأ�سكال  ا�ستخدامه  ميكن  كما 

حليب ال�سويا، م�سحوق ال�سويا، دقيق ال�سويا، و�سو�س ال�سويا.
يحتوي فول ال�سويا على العديد من العنا�سر الغذائية املفيدة للج�سم، وميكن اأن 
ي�ساعد فول ال�سويا على تعزيز �سحة املراأة ووقايتها من الإ�سابة ببع�س امل�ساكل 
املفيدة للج�سم،  املغذيات  الغنية بالعديد من  ال�سحية، كما يعترب من الأطعمة 

وميكن اأن ي�ساعد يف تعزيز �سحة املراأة.

فوائد فول ال�سويا للوقاية من ال�سرطان وال�سكري
ال�سويا  )ف���ول  اإن  ب��داي��ة  احل���اج  �سينتيا  ال��دك��ت��ورة  ت��ق��ول 
يعترب من االأطعمة الغنية بالعديد من العنا�سر الغذائية 

املفيدة للج�سم، وخ�سو�ساً الربوتني.
يقّلل فول ال�سويا من خطر االإ�سابة ب�سرطان الثدي؛ الأنه 
يحتوي على مادة االإيزوفالفون، التي تخّفف من االإ�سابة 
على  ي�ساعد  ال�سويا  فول  اأّن  اإىل  باالإ�سافة  املر�ص،  بهذا 
درا�سات  اأثبتت  وق��د  ال��دم،  يف  ال�سكر  م�ستويات  تقليل 
وب�سكل  ال�����س��وي��ا،  ح��ب��وب  اأّن  ع��دي��دة  علمية 
خا�ص فول ال�سويا، ي�ساهم اإىل حّد 

كبري يف منع االإ�سابة مبر�ص ال�سكري، حيث ي�سيطر على 
م�ستوى ال�سكر يف الدم.

يقّلل فول ال�سويا من اأعرا�ص انقطاع الطمث؛ اإذ يخّفف 
من اأعرا�ص الهّبات ال�ساخنة الناجتة عن انخفا�ص معّدل 
الدرا�سات  ح�سب   ،14% بنحو  اجل�سم  يف  االإ�سرتوجني 

باالإ�سافة  ال���ع���ل���م���ي���ة، 
يقّلل  اأن������ه  اإىل 

م��������ن خ���ط���ر 
االإ����س���اب���ة 

به�سا�سة 

ال��ع��ظ��ام ل���دى ال��ن�����س��اء، وف��ق��دان ال��ع�����س��الت ال��ن��اجت عن 
ب��ع��د غ��ي��اب الطمث،  ال��ت��ق��ّدم ب��ال��ع��م��ر، خ�����س��و���س��اً 

ويخفف من اآالم ال�سداع الن�سفي(.

فوائد فول ال�سويا ل�سحة القلب
)اإن  ق��ائ��ل��ة:  احل����اج  �سينتيا  ال��دك��ت��ورة  وت��ت��اب��ع 
غ��ذائ��ي يحتوي على فول  ن��ظ��ام  ات��ب��اع 
كبرية  درج��ة  اإىل  ي�ساعد  ال�سويا؛ 
يف تقليل م�ستويات �سغط الدم 
لدى الن�ساء يف مرحلة انقطاع 
تقليل  اإىل  باالإ�سافة  الطمث، 
به�سا�سة  االإ�����س����اب����ة  خ���ط���ر 
م����ادة  الأنَّ  ل���دي���ه���ن؛  ال���ع���ظ���ام 
تعترب  ال�سويا  االإيزوفالفون يف 
بالهرمونات  للعالج  ف��ّع��ااًل  بدياًل 
هرمون  نق�ص  لتعوي�ص  ال��ب��دي��ل��ة؛ 
االإ�سرتوجني، وال��ذي قد ي��وؤدي نق�سه 

لزيادة خطر االإ�سابة به�سا�سة العظام.
النباتات  م��ن  ال�سويا  ف��ول  ويعترب  ه��ذا 

البقولية الزيتية،
 وي�ستخدم يف الكثري من االأطعمة وت�سنيع 
اأن��ه يحتوي على العديد  االأدوي��ة، وما ميّيزه 

من االأحما�ص االأمينية، 
والتي يقّدر عددها بثمانية اأحما�ص اأ�سا�سية مهّمة ل�سحة 
من  ال�سويا  ويعترب  االإن�سان.  جل�سم  الداخلية  االأع�ساء 
قائمة  يت�سّدر  يجعله  مما  الطبيعي،  الربوتني  منتجات 

طعام االأ�سخا�ص النباتيني.

ال�سحة  يف  املتخ�س�سني  الباحثني  م��ن  ال��ع��دي��د  وي��وؤك��د 
القلبية اأن تناول كميات منتظمة من فول ال�سويا ُي�سهم 
وب�سكل فّعال يف زيادة كمية الكول�سرتول اجليد، وبالتايل 

يقّلل من م�ستويات الكول�سرتول ال�سيئ.
االأغذية واالأطباق  ال�سويا مع  تناول  الباحثون  ل   ويف�سّ

الرئي�سية.
غني  غذائي  نظام  اتباع  اأن  اإىل  العلمية  االأبحاث  وت�سري 

بفول ال�سويا؛
ودرء  القلبية  ال��ن��وب��ات  م��ن  واحل����ّد  التقليل  يف  ي�ساعد   

االإ�سابة بها، 
كما اأنه يقلل من حاالت املوت امل�ساحبة الأمرا�ص القلب، 
ويعترب واقياً مهماً من ال�سكتات الدماغية لدى الن�ساء يف 

املراحل املتقدمة من العمر(.

اأهم فوائد فول ال�سويا للمراأة:
- يقّلل من اأعرا�ص �سن الياأ�ص: تتوفر مادة االإيزوفالفون 

النباتية يف فول ال�سويا،
 وال���ت���ي ت��ع��م��ل م��ث��ل ع��م��ل ه���رم���ون االإ����س���رتوج���ني الذي 

يتناق�ص بعد غياب الطمث، فتقلل من الهّبات ال�ساخنة.
- يخّف�ص خطر االإ�سابة ب�سرطان الثدي: ميكن اأن ي�ساعد 
فول ال�سويا على تقليل فر�ص االإ�سابة ب�سرطان الثدي، 
اأو تكرار االإ�سابة ب�سرطان الثدي لدى بع�ص الن�ساء. اإمنا 
�سرطان  من  الوقاية  يف  ال�سويا  ف��ول  ت��اأث��ريات  تنخف�ص 

الثدي مع تقدم عمر املراأة.
- ي�ساعد على تقوية العظام: من املعروف اأن امل��راأة اأكرث 
تقّدم  م��ع  وخ��ا���س��ة  ال��ع��ظ��ام،  به�سا�سة  ل��الإ���س��اب��ة  ع��ر���س��ة 

العمر، 
على  ال�سويا،  م�ستخل�ص  اأو  ال�سويا،  ف��ول  ي�ساعد  وق��د 

زيادة كثافة املعادن يف العظام، 
ويبّطئ فقدان كتلة العظام يف مرحلة انقطاع الطمث اأو 
بعدها، ولكن ال يبدو اأن فول ال�سويا يوؤثر على العظام يف 

الن�ساء االأ�سغر �سناً.
ال�سويا  ح��ب��وب  حت��ت��وي  ال�سيخوخة:  ع��الم��ات  ي��وؤّخ��ر   -
ظهور  تقليل  على  ت�ساعد  التي  االإيزوفالفون  م��ادة  على 

التجاعيد الناجتة عن اأ�سعة ال�سم�ص،
 حيث ت�ساعد هذه املادة على حت�سني مرونة اجللد، وتاأخري 

ظهور عالمات ال�سيخوخة.
- ي�ساعد على فقدان الوزن: ميكن اأن ي�ساعد فول ال�سويا 

على فقدان الوزن؛ 
بف�سل احتوائه على الربوتني الذي ي�ساعد على ال�سعور 

بال�سبع، 
تاأثرياً حرارياً مرتفعاً، مما يعّزز حرق  اأن للربوتني  كما 

الدهون وال�سعرات احلرارية.
- يعترب فول ال�سويا م�سدراً جيداً لالألياف، والتي ت�ساعد 
كما  ال�سهية،  وكبح  لفرتة طويلة  باالمتالء  ال�سعور  على 

اأنها تتحّكم مب�ستويات اجللوكوز يف الدم.

يعترب م�سدرًا جيدًا لالألياف وي�ساعد على فقدان الوزن

فول ال�شويا .. ي�شاعد يف تعزيز �شحة املراأة

  Blueberries الربي   التوت   1-
ال���ت���وت ال����ربي غ��ن��ي ب���امل���واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة ذات 
اخل�سائ�ص امل�سادة لل�سرطان. وهناك اأي�سا فواكه متلك 
االأحمر  وال��ت��وت  ال��ك��رز  مثل  لل�سرطان  م�سادة  خ�سا�ص 
"�سي"  بالفيتامني  الغنية  ال��غ��الل  م��ن  وه��ي  وال��ف��راول��ة، 

واخل�سائ�ص امل�سادة لل�سرطان.

الكركم  2-
ال��ك��رك��م ن��وع م��ن ال��ت��واب��ل امل��ع��روف ب��ف��وائ��ده، على غرار 

خ�سائ�سه امل�سادة لل�سرطان، واملخففة لاللتهابات.
امل�سكنات و�سحي للجهاز اله�سمي.  ف�سال عن كونه من 
ويعترب الكركم من العنا�سر االأ�سا�سية يف املطبخ االآ�سيوي 

وبخا�سة يف الهند.

الربوكلي  3-
لل�سرطان.  امل�����س��ادة  بالعنا�سر  الغنية  اخل�����س��روات  م��ن 
االأقل  واح��دة على  م��رة  ه��ذه اخل�سروات  بتناول  وين�سح 

اأ�سبوعيا، 
تناولها  ح��ال  ويف  بكثري.  اأف�سل  نيئة  تناولها  ب��اأن  علما 
م��ط��ب��وخ��ة، ف��اإن��ه ي��و���س��ى ب��ع��دم ت��رك��ه��ا تغلي ك��ث��ريا حتى 

حتافظ على خ�سائ�سها الغذائية.

القرنبيط  4-
ينطبق عليها ما 

ذك�����رن�����اه عن 
ال����ربوك����ل����ي، 
الرغم  وع��ل��ى 

الكثري  اأن  من 
االأ�سخا�ص  م��ن 

ي�ست�سيغون  ال 
مذاق القرنبيط، فاإن 

اأنه  ذلك ال ينفي حقيقة 
مهم  وم�����س��در  �سحي  غ���ذاء 

مل�سادات االأك�سدة.

ال�ساي  5-
لل�سرطان،  م�����س��ادة  خ�����س��ائ�����ص  ل��ل�����س��اي 

وال�سيما ال�ساي االأخ�سر. ويعد �ساي "املات�سا" 
)Matcha( من بني اأنواع ال�ساي التي حظيت باهتمام 
كبري يف ال�سنوات االأخ��رية، فال ت��رتدد يف �سرب كوب من 

ال�ساي يوميا ملحاربة االأمرا�ص.

الزجنبيل  6-
يتميز  ال����ك����رك����م،  غ�������رار  ع���ل���ى 

بخ�سائ�ص  ال��زجن��ب��ي��ل 
ق����وي����ة م�������س���ادة 

 ، ن طا لل�سر

مثل م�����س��ادات االل��ت��ه��اب��ات وم�����س��ادات االأك�����س��دة. وميكن 
تناول الزجنبيل طازجا اأو على �سكل م�سروب.

النقي الكاكاو   7-
امل�سادة  اخل�سائ�ص  م��ن  بالعديد  النقي  ال��ك��اك��او  يتميز 
وي�ستهلك  لل�سرطان.  وامل�����س��ادة  لالأك�سدة 

معظم النا�ص الكاكاو يف ال�سوكوالتة، 
ول�������ك�������ن�������ه�������ا 

الوزن  زي��ادة  يعزز  ال��ذي  ال�سكر  من  الكثري  على  حتتوي 
وت�سو�ص االأ�سنان، لذلك ُين�سح با�ستهالك ال�سوكوالتة 
اأو  عالية،  فيها  الكاكاو  ن�سبة  تكون  التي  ال�سوداء 

ت�سنع من الكاكاو اخلال�ص.

الطماطم  8-
الليكوبني  م�����ادة  ع��ل��ى  ال��ط��م��اط��م  حت���ت���وي 

لل�سرطان،  امل�����س��ادة   )Lycopene(
وخا�سة �سرطان الربو�ستاتا.

 9 -
الب�سل

ب������ف�������������س������ل 
م���������رك���������ب���������ات���������ه 

ال�������������ك�������������ربي�������������ت�������������ي�������������ة 
تناول  ي�����س��اع��د   ،)sulfides(
الب�سل يف مكافحة اخلاليا ال�سرطانية.

الثوم  10-
اأي�سا غني باملركبات الكربيتية،

 ويكافح ال�سرطان، هذا اإىل جانب ما يوفره من مغذيات 
اأخرى للج�سم على غرار الفيتامينات واملعادن.

 11-
زيت الزيتون البكر

ال�سرطان،  دورا يف احلماية من  الزيتون  اأن لزيت  ُيعتقد 
ولذلك يو�سى بتناوله يوميا ولكن دون االإفراط يف ذلك، 

الأنه غني بال�سعرات احلرارية.

الغذائي ال�شحي.. للوقاية من ال�شرطان
اأبرز الأغذية التي ميكن العتماد  اأحد العوامل التي ت�ساعد يف الوقاية من ال�سرطان، فما  يعد النظام الغذائي ال�سحي 

عليها يف �سراعنا مع هذا املر�س اخلبيث؟
اإن بع�س الأغذية  اأوتيغي،  "اأزا�سالود" الإ�سبانية  )azsalud(، قالت الكاتبة كارمن  يف تقرير ن�سرته جملة 

تتميز اأكرث من غريها بخ�سائ�س م�سادة لل�سرطان، ما ي�سمح لأج�سامنا مبكافحة هذا املر�س ب�سكل اأف�سل.
واإليك قائمة باأكرث الأطعمة امل�سادة لل�سرطان، مع التاأكيد اأن هذه املعلومات عامة ولال�سرت�ساد فقط، واأن 
تناول اأي نوع غذائي لي�س عالجا لل�سرطان اأو �سامنا لعدم الإ�سابة به اأو باأي مر�س اآخر، ولي�س بديال عن 

ا�ست�سارة الطبيب:
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العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 3228/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )25800( درهم والفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق بتاريخ:2019/7/29 وفق ما هو ثابت من ك�سف احل�ساب ولغاية 
ال�سداد التام والفعلي والر�سوم وامل�ساريف  

طالب االإعالن : مدار االمارات ملواء البناء �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سي.ا�ص.ات�ص.كيه دبي للمقاوالت �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه   
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/10/6 اوال:انفاذ العقد التجاري املربم بني 
للمدعية/  ت��وؤدي  بان  ����ص.ذ.م.م  للمقاوالت  دبي  �سي.ا�ص.ات�ص.كيه  عليها/  املدعي  ثانيا:الزام   - الطرفني 
مدار االم��ارات ملواء البناء ���ص.ذ.م.م مبلغ وقدره )25.800( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
اال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/7/29 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 

اتعاب املحاماة،ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 4049/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )21400( درهم والفائدة 

القانونية بواقع 12% حت�سب من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف  
طالب االإعالن : �سيتي كري للخدمات االمنية �ص.ذ.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

فواز  عامر  مديرها/عمر  وميثلها  ����ص.ذ.م.م  التنظيف  خلدمات  كري  �سمارت  كوبرا   -1  : اإعالنه  املطلوب 
الزبيدي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه   

 جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/10/6 اوال:انفاذ العقد التجاري املربم بني 
الطرفني - ثانيا:الزام املدعي عليها/ كوبرا �سمارت كري خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية/ 
�سيتي كري للخدمات االمنية �ص.ذ.م مبلغ )21.400( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية يف:2020/9/24 وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 

اتعاب املحاماة ،ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 4045/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )13000( درهم 
باال�سافة اىل 12% حت�سب من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف  

طالب االإعالن : �سيتي كري الدارة املن�سات �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- جمموعة ال�سوكة الذهبية والتي تعرف مبطعم ال�سوكة الذهبية - �سفته 

بالق�سية : مدعي عليه  -  جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/10/6 اوال:انفاذ العقد التجاري 
املربم بني الطرفني - ثانيا:الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )13000( درهم والفائدة 
ال�سداد  متام  وحتى  يف:2020/9/24  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية 
وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 2530/2020 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سدهم /1- فورت�سن فوي�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- ريا�ص 
���ص.ذ.م.م -  الهاتف االلكرتونية  عبدالعزيز �سيخ 3- اميغو�ص لتجارة �سرائح 
وميثله:فاطمة  جاي�سوال  �سوين   / امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل 
 2020/65 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  ال��ق��رار/احل��ك��م  ا�ستاأنف  ق��د   - علي  مو�سى 
ال�ساعة   2020/11/29 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  لها جل�سه  وح���ددت   ، كلي   جت��اري 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 4112/2020/60 امر اأداء 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه / 1- احمد حممد م�سطفى حممد ال�ساوي 

مبا ان املدعي / بنك م�سر )فرع دبي( 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/10/11 اوال:بانفاذ العقد التجاري املربم 
بني الطرفني - ثانيا:الزام املدعي عليه/احمد حممد م�سطفى حممد ال�ساوي بان 
دب��ي( مبلغ وق��دره )192.204.61( دره��م والفائدة  ي��وؤدي للمدعي/ بنك م�سر )ف��رع 
القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/7/20 وحتى ال�سداد التام 
وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة - ولكم احلق يف اإ�ستئناف 

االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ص الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5072/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2019/3891 جتاري جزئي، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 130350.87 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب االإعالن : بنك م�سر -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  

املطلوب اإعالنه: 1- كومال الي�سى نورونها - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )130350.87( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1770/2020/208 تنفيذ مدين 
م��و���س��وع ال��دع��وى : تنفيذ احل��ك��م ال�����س��ادر يف ال��دع��وى رق�������م:2019/973 م��دين جزئي، 
املدعي  بالزام  احل�سوري  املحكمة مبثابة  والقا�سي منطوقه حكمت  ب��ت��اري��خ:2019/7/15 

عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا مقداره )310546( درهم
طالب االإعالن : م�ست�سفى زليخة ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  

املطلوب اإعالنه: 1- و�سيم را�سيد العمري - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )310546( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن بالن�سر
                   يف  الدعوى رقم 4426/2019/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )440000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

طالب االإعالن :  اخلياط لال�ستثمار �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة عرب اجلبال للمقاوالت العامة ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

 جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/3/4 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�سالح/ اخلياط لال�ستثمار �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )440000( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2019/11/10 وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�ساريف 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2403/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )410580.62( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق 2019/1/10 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة

طالب االإعالن :  جي �سي لي�سنج ميدل اي�ست �ص.م.ح فرع دبي  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- م�ساريع بن هندي �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  

جمهول حمل االإقامة 
امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع االإع����الن : ق��د 
)410580.62( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق 2019/1/10 
ي��وم االح���د  املوافق   ب��ال ك��ف��ال��ة. وح���ددت لها جل�سة  ال��ت��ام و���س��م��ول احل��ك��م بالنفاذ املعجل  ال�����س��داد  وح��ت��ى 
2020/11/22  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3446/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )787.610.30( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة
طالب االإعالن :  �سركة باحل�سا كار رينتال ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- نا�سيونال جلف لالن�ساءات �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : االإع���الن  مو�سوع 
اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )787.610.30(
املوافق   االثنني   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى 
2020/11/30  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 4074/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )38.784( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب االإعالن :  باحل�سا كار رينتال ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- كاب�سني ملقاوالت البناء �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : االإع���الن  مو�سوع 
والت�سامم مببلغ وقدره )38.784( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم 
االحد  املوافق  2020/11/22  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  من ميثلك 

اأيام على االأقل . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2680/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.915.386( درهم 

والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة والزامه بالر�سوم وامل�ساريف
طالب االإعالن :  مركز فريدوم الين لالعمال �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- معت�سم داود حممود عابدين - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )1.915.386( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة والزامه بالر�سوم 
قاعة  ال�ساعة 9.30 �ص يف  امل��واف��ق  2020/11/22   االح��د   ي��وم  لها جل�سة  وامل�ساريف. وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 333/2020/26 عقاري كلي  
مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 

)18.434.046.06( درهم كما يف تاريخ:2020/10/1 والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 2020/10/1 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب االإعالن :  بنك االمارات لال�ستثمار �ص.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- جينري تيفيتي انرتنا�سونال ليمتد - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك 
املدعي مبلغ وقدره )18.434.046.06( درهم كما يف تاريخ:2020/10/1 والفوائد القانونية بواقع 12% من 
تاريخ 2020/10/1 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/11/17  ال�ساعة 9.30 �ص يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

 اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 305/2020/2505 ا�ستئناف جتاري 

مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/711 جتاري كلي 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  

طالب االإعالن : �سعيد حممد علي بالغي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
 املطلوب اإعالنه : 1- ا�سغر ر�ساقلي �سادقي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل االإقامة 
كلي    2014/711 جت��اري  رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2020/11/18 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر        

 321/2020/26 عقاري كلي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- حممد اأحمد رم�سان جمعه 2- �سهاب اأحمد رم�سان جمعه
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :عليه احمد رم�سان جمعه 
وميثله : فوزية عبدالرحمن عبداهلل علي احلو�سني 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها وب�سفة م�ستعجلة وقف اج��راءات التنفيذ يف ملف بيع العقار املرهون  قد 
رقم:298-2019 وامللف رقم 6/2020 والقائمة على عقدي الرهن حمل الدعوى املاثلة وذلك حلني الف�سل 
يف الدعوى املاثلة وببطالن عقدي الرهن املوؤرخني 2011/9/8 على املبنى القائم على قطعة االر�ص رقم 361 
الكائنة مبنطقة نخلة جمريا امل�سجل برقم:388/2011 واملبنى القائم على قطعة االر�ص رقم 362 الكائنة 
مبنطقة نخلة جمريا امل�سجل برقم:390/2011 واعتبارها كان مل تكن باأثر رجعي من تاريخ ابرامها ويف حق 

املدعية مع مايرتتب على ذلك من اثار 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2020/11/17 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن حكم بالن�سر        
 2020/1217 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- عفراء عبدالعزيز �سقر مراد �سباح  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : م�سرف االمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/9/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
للم�سرف  ت�سدد  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  عامة  م�ساهمة  اال�سالمي  االم���ارات  م�سرف  ل�سالح/ 
املدعي مبلغا وقدره )112.665( درهم م�سافا اليه غرامة تاأخري قدرها 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/4/1 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها امل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : بالن بي لالعالنات �س.ذ.م.م 
العنوان : خمزن رقم 02 ملك بالن بي لالعالنات - بردبي - جممع دبي لال�ستثمار 
الثانية - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 614701 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1032982 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ 2020/11/2   دب��ي  ق��رار حماكم 
2020/11/2  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ميثاء 
الطابق   - �سيتاديل  برج   - التجاري  اخلليج   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  الزعابي 
17 - مكتب رقم 1710  هاتف : 048768662  املحمول : 0555578859 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات 
 : رق��م 1710  هاتف  الطابق 17 - مكتب   - �سيتاديل  ب��رج   - التجاري  : اخلليج  العنوان 

048768662  املحمول : 0555578859  
املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
اأعاله لت�سفية بالن بي لالعالنات �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2020/11/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/2 وعلى من لديه 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان  اأي اعرتا�ص 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6233 
املنذره:�سركة دم�سكو للتجارة العامة ذ.م.م

بوكالة املحامي الدكتور:احمد الرم�سي
املنذر اليه:حممد يو�سف ريا�ص عجاج - �سوري اجلن�سية - جمهول حمل االقامة

تنذر �سركة دم�سكو للتجارة العامة ذ.م.م املنذر اليه حممد يو�سف ريا�ص عجاج ب�سداد 
بتاريخ:2019/10/23  منكم  امل��وق��ع  اال�ستالم  �سند  مبوجب  دره��م   )100.000( مبلغ 
باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبه وذلك خالل مدة اأق�ساها 
خم�سة ايام من تاريخ الن�سر ويف حالة ا�سراركم على عدم ال�سداد �ستقوم املنذرة باتخاذ 
اجراءات امر االداء بحقكم واي اجراءات قانونية اخرى وذلك القت�ساء قيمة ال�سيكات 

وحتميلكم كافة تبعات ذلك والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:6386/2020 
املنذره:م�سرف ال�سارقة اال�سالمي

املنذر اليه:فهد عبيد باقر حممد - اماراتي اجلن�سية
املبالغ  اجمايل  ب�سداد  الوفاء  اوال:ب�����س��رورة  اليه  املنذر  اىل  االن��ذار  ه��ذا  املنذر  املو�سوع:يوجه 
فقط  درهم   )55.899.60( قدرها  والبالغ  )املنذر(  البنك  ل�سالح  ذمته  به  واملن�سغلة  املرت�سدة 
خم�سه وخم�سون الف وثمامنائة وت�سعه وت�سعون درهما و�ستون فل�سا الغري - ثانيا:وذلك خالل 
املدة  يف  مفعوله  ولنفاذ  املاثل  بالوفاء  التكليف  لهذا  اليه  املنذر  ا�ستالم  تاريخ  من  اي��ام  خم�ص 
املقرره واال �سي�سطر امل�سرف )املنذر( اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية املقررة جتاه املنذر 
حقوق  كافة  حفظ  مع  امل�ستحق  املبلغ  بكامل  اأداء  امر  ا�ست�سدار  ومنها  بال�سداد  ملطالبته  اليه 
امليعاد  املبلغ يف  بانه يف حال عدم �سداد  اليه - ثالثا:علما  املنذر  امل�سرف )املنذر( االخ��رى قبل 
املحدد �سوف يتحمل املنذر اليه كافة التعوي�سات والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع 

حفظ كافة حقوق املنذر االخرى مع اأي نوع كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:6387/2020 
املنذره:م�سرف اأبوظبي اال�سالمي

املنذر اليه:االجريى جوفيندا�سامي جوفيندا�سامي - اجلن�سية الهند
وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  القانوين  االن���ذار  ه��ذا  مبوجب  اليه  املنذر  البنك  املو�سوع:ينذر 
)490.882.05( اربعمائه وت�سعون الف وثمامنائة واثنني وثمانون درهما وخم�سة فلو�ص درهم 
- خالل موعد اأق�ساه 30 يوما من تاريخ هذا االخطار ويف حال عدم ال�سداد خالل املوعد املحدد 
فان البنك �سيقوم باتخاذ كافة االج��راءات القانونية لنزع ملكية العقار املرهون وبيعه ل�سالح 
الدين املكفول بالرهن التاأميني وفقا لالجراءات املن�سو�ص عليها بالقانون رقم 14 ل�سنة 2008 
ب�ساأن الرهن التاأميني بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى دون ح�سر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر االخرى مع اأي نوع كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
 اعـــــــالن    

انه يف يوم االثنني املوافق  9 /2020/11   
 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ را�سد حممد را�سد اجلرن النعيمي- اماراتي اجلن�سية بطاقة 
والهدايا. رخ�سة جتارية رقم   للتحف  الغيداء  هوية رقم: 784195703503870 وب�سفته مالك/ 
التجاري  ون�ساطه  دبا احل�سن/ال�سارقة  االقت�سادية- فرع  التنمية  دائرة  )141521( �سادرة من 
تنازل عن ح�سته يف/ بانه   ، بالتجزئة  الفنية  التحف  بيع   ، - باجلملة  ل��وازم اخلياطة  : جت��ارة 

الغيداء للتحف والهدايا والبالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ �سالح حممد �سالح �سليمان الكعبي- 
اماراتي اجلن�سية- بطاقة هوية رقم 784198695279145 مع بقاء ال�سكل القانوين موؤ�س�سة فردية 
امل�سار اليها اعاله وله حق الت�سرف فيها  وللمتنازل اليه مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�سته 
ت�سرف املالك يف ملكه  وعمال لن�ص امل��ادة )16( فقرة 3 من القانون االحت��ادي رقم )22( ل�سنة 
1991 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�ص 
على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن  

واال�ست�ستكمل االجراءات القانونية.
الكاتب العدل   

حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 20201110/48
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/نور حممد عبدالر�سيد اجلن�سية بنغالدي�ص يحمل 
ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  رقم:784198324616261  هوية  بطاقة 
بطاقة  ويحمل  الهند  اجلن�سية  بغدادي  داوود  ال�سيد:عرفان  اىل  وذلك   %30 البالغه 
هوية رقم:784196819828250 يف الرخ�سة )وردة دار الزين لالأزياء( والتي تاأ�س�ست 
بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:616611 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية ، 

تغيري ن�ساط ، تغيري اال�سم التجاري لل�سركة/املوؤ�س�سة ، ان�سحاب �سريك/�سركاء
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 20201110/49

باك�ستان يحمل  اعظم علي اجلن�سية  اعظم  ال�سيد/افتاب  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  رقم:784198573204876  هوية  بطاقة 
البالغه 100% وذلك اىل ال�سيد:و�سيم حيدر حممد �سروار اجلن�سية باك�ستان ويحمل 
جواز �سفر رقم:AQ6970414 يف الرخ�سة )خطاط ال�سعيد( والتي تاأ�س�ست بامارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:615650 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية ، تغيري 

ن�ساط ، تغيري اال�سم التجاري لل�سركة/املوؤ�س�سة ، تنازل �ساحب الرخ�سة الخر
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : املراد خلدمات ادارة امل�ساريع �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين : ذات 
م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 824095 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1387285 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/10/25  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/9/29  وعلى من لديه 
اي اك�س ال ملراجعة احل�سابات  اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص 
العنوان : مكتب رقم F-702 ملك ايه ات�ص كيه القاب�سة - بردبي - اخلليج التجاري 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ........: الفاك�ص    ........  : هاتف  االول-  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : اي اك�س ال ملراجعة احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم F-702 ملك ايه ات�ص كيه القاب�سة - بردبي - اخلليج التجاري 

االول-  هاتف : ........  الفاك�ص :........  
املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
اأعاله لت�سفية املراد خلدمات ادارة امل�ساريع �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2020/9/29 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2020/10/25 بتاريخ   دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
يف الق�سية رقم:2020/2927 جتاري جزئي  
املدعي:نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور اال�سالمي �ص.م.ع - �سابقا

املدعي عليه:عبداحلافظ الهاليل
دب��ي لقد تقرر عقد جل�سة اخلربة  رق�����م:2020/2927 جت��اري جزئي -  ال��دع��وى  يف 
امل�سرفية يف الدعوى اعاله يوم االربعاء املوافق:2020/11/18 ال�ساعة 12:00 ظهرا 
وذلك مبكتبنا الكائن ببناية االحتاد )بناية �سرياميك �سيتي - ال�سياد الداوت ال�سيد( 
خلف �سيتي �سنرت ديرة - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم:042588900 
وفاك�ص رق��م:042581055 لذا يرجى منكم احل�سور او من ميثلكم يف املوعد املذكور 
اعمال  لتي�سري  منا�سبا  ت��رون��ه  وم��ا  وم�ستنداتكم  دفوعكم  كافة  اح�سار  م��ع  اع��اله 

اخلربة يف الدعوى.
اخلبري املحا�سبي/امل�سريف/عبداهلل فايز ال�سام�سي

دعوة اجتماع اخلربة امل�سرفية الول
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن بالن�سر 
 134/2019/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سلمان بن ر�سيد بن عبد الكرمي الزبن 

وميثله / علي ابراهيم حممد احلمادي 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - رقم االر�ص 
547 - املنطقة جممع دبي لال�ستثمار االول - ا�سم املبنى اي�سويت �سمارت ري�سيدين�ص - 
ارقام الوحدات )7/209+6/310+6/309+6/308+6/307 6/306( وفاء للمبلغ املطالب 

به وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1326/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2704/2018 جتاري كلي، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 1741553.36 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب االإعالن : هيبورث .بي.ام.اأي.�ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية :وكيل
�سفته   - ع��ام��ة(  م�ساهمة  )�سركة  انرتنا�سيونال  �سكل  اآن���د  دري���ك   -1 اإع��الن��ه:  املطلوب 

بالق�سية : منفذ �سده  -  جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على املوالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة ار�ص 
حق منفعة - رقم االر�ص 571 - املنطقة جممع دبي لال�ستثمار االول وذلك يف حدود املبلغ 

املطالب به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  360/2020/211 تنفيذ عقاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2019/380 عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف رقم 
2020/29 ا�ستئناف عقاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 503080 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب االإعالن : عزيزه فار�ص -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
 وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية :وكيل

املطلوب اإعالنه: 1- روبرت بيكارد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل االإقامة 

ال�سادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
املبلغ  و�سداد  ا�ستئناف عقاري   2020/29 رقم  باال�ستئناف  واملعدل  2019/380 عقاري جزئي  رقم:  الدعوى 
املنفذ به وقدره )503080( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف وت�سليمه  اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن بالن�سر
                   يف  الدعوى رقم 2477/2019/11 مدين جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )60.170( درهم والفائدة القانونية عنه 
بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن :  امني الدين حممد ازيد اهلل  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:عبدالعزيز عي�سى ح�سن عبداهلل العظب املطرو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- حممد امري قري�سي حممد عمر قري�سي عمر دراز - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/9/20 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/ امني الدين حممد ازيد اهلل مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
والزامه  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )58000(
بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 18/2019/536 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- نادية حم�سن عبد مناف علي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/2/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ املوؤ�س�سة 
العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )203.642( درهم والفائدة 
9% �سنويا من تاريخ يف 2019/12/12 وحتى ال�سداد التام كما الزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ورف�ص ماعدا ذلك 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1966/2020/11 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ )76.423.72( درهم للمدعية مع الفائدة 

القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق يف:2020/7/15 حتى ال�سداد الفعلي ا�سافة اىل الر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة

طالب االإعالن :  �سركة بيت البرتجي الطبية �ص.ذ.م.م - فرع دبي  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- حممد عا�سف حممد رفيق قري�سي - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  

جمهول حمل االإقامة 
ي��وؤدي مبلغ  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   : االإع���الن  مو�سوع 
)76.423.72( درهم للمدعية مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق يف:2020/7/15 حتى 
ال�سداد الفعلي ا�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
2020/11/17  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 11320/2020/13 عمايل جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )95834( درهم وتذكرة عوده )3000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 9% من تاريخ االمتناع عن �سداد الرواتب و�سمول احلكم بالنفاذ 

)mb205320025ae( املعجل بال كفالة رقم ال�سكوى
طالب االإعالن :  اك�سني هي  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- بحر العجائب لتجارة الهواتف املتحركة ولوازمها �ص.ذ.م.م وميثلها �سلطان علي 
ال�سحي - �سفته بالق�سية : املدعي عليه   - جمهول حمل االإقامة 

املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )95834(  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
االمتناع عن  تاريخ  9% من  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )3000( وتذكرة عوده  درهم 
 .)mb205320025ae( ال�سكوى  رق��م  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��روات��ب  �سداد 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/12/8  ال�ساعة 10.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : في�ستيف ديكوريرتز اند ليتينج �سب�سيل�ست�س �س.ذ.م.م 
العنوان : م�ستودع رقم WH01 ملك اأرايكو لال�ستثمارات �ص.ذ.م.م - بردبي - جممع 
دبي لال�ستثمار 2 ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 741741 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1189075 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من    2020/11/5 بتاريخ  دبي 
 : العنوان  فرع   - العامري  عو�س   - احل�سابات  لتدقيق  الو�سط  ال�سرق  املعني 
  ............  : هاتف    - االوىل  الرب�ساء   - للتطوير  ر�سي�ص  ملك   400-103 رق��م  مكتب 
فاك�ص : ................. م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�س العامري - فرع 
 : هاتف    - االوىل  الرب�ساء   - للتطوير  ر�سي�ص  ملك   400-103 رق��م  مكتب   : العنوان 

............  فاك�ص : .................  
املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
وذلك  �س.ذ.م.م  �سب�سيل�ست�س  ليتينج  اند  ديكوريرتز  في�ستيف  لت�سفية  اأع��اله 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ  2020/11/5  ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ 2020/11/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر 

 6412/2020  

املنذره:مون �ستار ل�سناعه مفاتيح الت�سغيل و التحكم الكهربائية �ص.ذ.م.م

جمهول   - حم��دوده  م�سوؤولية  ذات  التجارية  فا�سويا  �سركة  اليهما:1-  املنذر 

العنوان 2- �سونيتا باتيل - هنديه اجلن�سية - جمهول العنوان

مع  دره��م   )184313( مبلغ  ب���اداء  وتكليفهما  اليهما  امل��ن��ذر  على  تنبه  امل��ن��ذره 

االن��ذار مع  ا�ستالم  تاريخ  ايام من  القانونيه بواقع 9% خالل خم�سه  الفائدة 

حفظ كافه حقوق املنذره االخرى

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
  اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

  SHCAPCIGRI2020/ 0001478 : يف ال�ستئناف رقم  

بناء علي طلب امل�ستاأنف /االمارات للمالحة ذ.م.م 
اىل امل�ستاأنف �سده : كادر ماجنمنت اند �سيبينغ كومباين م.د.م.�ص 
 )1 رق��م  )مكتب  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  اال�ستئنافية  ال�سارقة  مبحكمة 
امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 

وذلك يوم االربعاء املوافق:2020/11/18   
رئي�ص مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
يف الق�سية رقم:2020/336 جتاري كلي  

املدعي:بنك ابوظبي التجاري
املدعي عليهما:1- كيفني روي 2- ماهريا روي

يف الدعوى رقم:2020/336 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�سة اخلربة امل�سرفية 
امل���واف���ق:2020/11/18 ال�ساعة 01:00 ظهرا وذلك  يف ال��دع��وى اع��اله ي��وم االرب��ع��اء 
مبكتبنا الكائن ببناية االحتاد )بناية �سرياميك �سيتي - ال�سياد الداوت ال�سيد( خلف 
�سيتي �سنرت ديرة - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم:042588900 وفاك�ص 
املذكور اعاله  املوعد  او من ميثلكم يف  رق���م:042581055 لذا يرجى منكم احل�سور 
مع اح�سار كافة دفوعكم وم�ستنداتكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة يف 

الدعوى.
اخلبري املحا�سبي/امل�سريف/عبداهلل فايز ال�سام�سي

دعوة اجتماع اخلربة امل�سرفية الول
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

انذار عديل بالن�سر 
  رقم:2020/6410 

املنذر:بنك امل�سرق �ص.م.ع
املنذر اليهم:1- �سيفني �ستار كوموديتيز م.د.م.�ص 2- اوربيت هولدينجز ليمتد 3- هيمال فاالبهادا�ص تهاكار 

4- �سوري�ص فاالبهادا�ص تهاكار
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )1.826.393.82( درهم مليون وثمامنائة و�ستة وع�سرين 
الف وثالثمائة وثالثة وت�سعني درهم واثنني وثمانني فل�سا - للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال 
امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم 
بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 3104 بالطابق رقم 31 مببنى �سبا 1 رقم 
على   DMCCL1-1144-DMCCL1-1145 2 البالغ م�ساحته 2.483.23 قدم مربع واملواقف
للمنذر طبقا الحكام  واملرهون  لكم  اململوك  دبي  بامارة  الثنية اخلام�سة  959 مبنطقة  رقم  االر���ص  قطعة 
القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدها من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ 

كافة حقوق املنذر القانونية االخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �سركة التنني الذهبي لتجارة املفرو�سات ذ.م.م 
ال�سكل   - دي��رة   - دب��ي  - مطار  للعقارات  الر�ستماين  �سركة  117 ملك  : مكتب  العنوان 
بال�سجل  القيد  رق��م   553328  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
التجاري : 65948 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2020/11/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/8  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ميثاء الزعابي لتدقيق 
العنوان : اخلليج التجاري - مكتب رقم 1710 - �ستياديل تاور -  هاتف :  احل�سابات 
048768662  حممول : 0555578859 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات
 العنوان : اخلليج التجاري - مكتب رقم 1710 - �ستياديل تاور -  هاتف : 048768662  

حممول : 0555578859  
املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
مبوجب  وذل��ك  ذ.م.م  املفرو�سات  لتجارة  الذهبي  التنني  �سركة  لت�سفية  اأع��اله 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ  2020/11/8  دب��ي  ق��رار حماكم 
يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2020/11/8
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن انذار عديل بالن�سر 

  النذار العديل رقم:2020/6043 
مقدم من املنذر/بدر و�سارما للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م

بوكالة املحاميني/يو�سف احلمادي وجمعة خليفة
SOBHA INTERIORS LLC سد املنذر اليهم:1-�سوبا انرتيرز �ص.ذ.م.م�

MARTIN HORMESE HORMESE MATHEW 2- مارتني هورمي�سي هورمي�سي ماثيو
3- �سيبا�ستني انتوين بيلي SEBASTIN ANTONY PILLAI                     )جمهويل حمل االقامة(

الثاين والثالث ب�سفتهما مديرا  اليهما  املنذر  اليهم قام على اثرها  املنذرة واملنذر  مبوجب تعامالت جتارية بني 
ال�سركة واملخوالن بالتوقيع بتحرير عدد 3 �سيكات للمنذرة وعند تقدمي هذه ال�سيكات لل�سحب مل يتم �سرفها لعدم 
وجود ر�سيد كاف وقائم وقت ال�سحب وبالتايل تر�سد يف ذمة املنذر اليهم مبلغ وقدره )148.019.3( عن قيمة تلك 
ال�سيكات ، لذا فاننا بهذا االنذار نخطركم وذلك بان تقوموا ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتكم والبالغ )148.019.3( 
�سنويا من  بواقع %9  القانونية  الفائدة  - مع  فل�ص  درهم وثالثة  وت�سعة ع�سر  الف  واربعون  درهم مائة وثمانية 
�سنلجاأ ملقا�ساتكم  االن��ذار واال فاننا  تاريخ ن�سر هذا  ايام من  التام خالل خم�سة  ال�سداد  تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
وفقا للقانون واتخاذ االجراءات الالزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ومطالبتكم بالتعوي�ص مع حتميلكم كافة 

التكاليف الناجمة عن اجراءات التقا�سي من ر�سوم واتعاب حماماة وغريها
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
انذار عديل بالن�سر 
  الرقم:6385/2020 

املنذر:راج كومار �سيواكر امانى - هندي اجلن�سية
بوكالة املحاميني/يو�سف احلمادي وجمعة خليفة احلام�ص

�سد املنذر اليه:عبداهلل علي حممود حممد اهلي - اماراتي اجلن�سية
بتحرير  اليه  املنذر  اثرها  قام على  دبي  بامارة  اليه  واملنذر  املنذر  �سخ�سي بني  انه مبوجب قر�ص  املو�سوع:حيث 
للبنك  ال�سيك  تقدمي هذا  وعند  ال�سخ�سي  اليه  املنذر  املنذر من ح�ساب  ل�سالح  دره��م   )200.000( �سيكني مببلغ 
بوا�سطة املنذر مل يتم �سرفه وذلك ب�سبب عدم كفاية الر�سيد ح�سب افادة البنك امل�سحوب عليه وحيث اننا قمنا 
مبطالبتك مرارا وتكرارا بالوفاء باملبلغ املرت�سد يف ذمتك ل�سالح املنذر اال اننا مل جند اي مبادرة لل�سداد رغم 
املطالبات املتكررة لذا فاننا بهذا االنذار نخطرك وذلك بان تقوم ب�سداد املبلغ امل�ستحق  يف ذمتك والبالغ )200.000( 
درهم فقك مئتان الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/5/22 
وحتى ال�سداد التام وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال فاننا �سنلجاأ ملقا�ساتكم وفقا للقانون 
اجراءات  عن  الناجمة  التكاليف  كافة  حتميلكم  مع  موكلنا  حقوق  بحفظ  والكفيلة  الالزمة  االج���راءات  واتخاذ 

التقا�سي من ر�سوم واتعاب حماماة وغريها
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5068/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2020/343 امر اداء، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره ) 28052 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب االإعالن : بر�ستيج للمحاماة واال�ست�سارات القانونية -  �سفته بالق�سية : طالب  التنفيذ 
املطلوب اإعالنهما: 1- حممد عماد �سوكت كوك�ص 2- بانوراما لتنظيم املعار�ص وادارتها ملالكها 

ومديرها/حممد عماد �سوكت كوك�ص - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )28052( درهم اىل طالب  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  300/2018/207 تنفيذ جتاري 

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  رق���م:2018/319 جت��اري  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : الدعوى  مو�سوع 
وقدره ) 17683826.67 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب االإعالن : بنك دبي التجاري �ص.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب  التنفيذ 
املطلوب اإعالنه: 4- را�سد عبدالعزيز املخاوي ال�سويدي - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية �سي�ستم لالن�ساءات 

�ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن اال�سهم امل�سجلة يف �سوق دبي 
املايل )1- م�سرف عجمان - عدد اال�سهم 4912 ، 2- بنك دبي التجاري - عدد اال�سهم 41321 ، 3- �سركة �سوق 
دبي املايل - عدد اال�سهم 9831 ، 4- دبي لال�ستثمار - عدد اال�سهم 1622 ، 5- دريك اند �سكل انرتنا�سيونال 
- عدد اال�سهم 3577 ، 6- �سركة متويل - عدد اال�سهم 8826( وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  15/2020/250 بيع عقار مرهون 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن �سقة �سكنية والكائنة بامارة دبي - مبنطقة مر�سى 
دبي - رقم االر�ص 156-ا�سم املبنى مارينا تاور - رقم املبنى 1 رقم االر�ص 156 رقم البلدية 500-392 رقم 
الداخلية 162.23 م�ساحة  امل�ساحة    P4  -  92  +P4-  093 املواقف:   - العقار 1406  الطابق 14 - رقم 
البلكونة 9.98 امل�ساحة الكلية مرتمربع 172.21 امل�ساحة الكلية بالقدم املربع 1.853.65 امل�ساحة امل�سرتكة 
وقدره  اجمايل  به  املنفذ  للمبلغ  وف��اءا  امل�ستدعي  للبنك  واملرهونة  العلني  باملزاد  لبيعها  متهيدا   142.32

)1.286.362( درهم كما بتاريخ:2019/11/7
طالب االإعالن : بنك االمارات لال�ستثمار �ص.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنه: 1- احمد �سالح ابراهيم العبيد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2020/11/4 خماطبتكم ال�ستالم املنقوالت الكائنة 
يف العقار )نوع العقار �سقة �سكنية - املنطقة مر�سى دبي - رقم االر�ص 156 - رقم البلدية 500-392 - امل�ساحة 
172.21 مرتمربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى مارينا تاور - رقم الوحدة 1406( خالل خم�سة ع�سر يوما واال 

�سيتم ت�سليمها للمزايد بعد �سداد قيمتها.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   

اعالن بالطلبات املعدلة بالن�سر
يف  الدعوى رقم 542/2020/20 جتاري كلي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )342.500.000( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% حتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة
طالب االإعالن :  داين براندز انرتنا�سيونال انك  - �سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل 

املطلوب اإعالنه : 14- الراية للعقارات - �سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل  
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
التام  ال�سداد  حتى   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )342.500.000(
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/11/24  
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  9.30 �ص يف  ال�ساعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة . 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    



ثقافة وفن�ن

26

األربعاء   11  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13085  
Wednesday   11  November   2020   -  Issue No   13085

•• ال�شارقة-الفجر:

دورته  يف  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ص  ا�ستقبل 
العامل،  ب��ل��دان  م��ن خمتلف  ر�سمية  وف���وداً   ،39 ال��� 
�سمت �سفراء وقنا�سل وم�سوؤولني ممثلني لعدد من 

البلدان االأجنبية يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
و���س��ه��د ي���وم اأم�����ص ال��ث��الث��اء  ���س��اب��ع اأي����ام املعر�ص، 
املك�سيك، ووفد  ���س��ف��ارة ج��م��ه��وري��ة  م��ن  وف���د  زي����ارة 
والكندية، تفقدوا خاللها  اليابانية،  القن�سلية  من 
على  واطلعوا  املعر�ص،  يف  امل�ساركة  دول��ه��م  اأجنحة 

الدويل  ال�����س��ارق��ة  معر�ص  يقدمها  ال��ت��ي  التجربة 
للكتاب كاأول منوذج دويل يف املعار�ص الهجينة خالل 

فرتة كورونا وم�ستقباًل. 
ركا�ص  بن  اأحمد  �سعادة  ال��وف��ود،  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
للكتاب،  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة  هيئة  رئي�ص  ال��ع��ام��ري، 
املك�سيكية  ال�������س���ف���رية  ����س���ع���ادة  م����ع  اج���ت���م���ع  ح���ي���ث 
جولة  عقب  اإ�سكوبار  مينديز  اإليزابيث  فران�سي�سكا 
اطلعت خاللها على معايري تنظيم املعر�ص والروؤية 
التي ينطلق منها، وبحثا معاً �سبل اإتاحة املزيد من 
وتعزيز  م�سرتكة  ثقافية  فعاليات  لتنظيم  الفر�ص 
جهود التعاون على م�ستوى �سناعة الكتاب واالإنتاج 

املعريف يف املنطقة. 
ورافق العامري، القن�سل الكندي جان فيليب لينتو، 
يف جولة تعرفوا خاللها على م�ساركة الدور الكندية، 
واطلعوا على اخلدمات التي تقدمها مدينة ال�سارقة 
للن�سر، اأول مدينة حرة للن�سر يف العامل، وما تتيحه 
املنطقة  يف  االأع��م��ال  ري���ادة  لتحفيز  ت�سهيالت  م��ن 
تو�سيع  ال��راغ��ب��ة يف  امل��ع��ريف  االإن��ت��اج  ودع���م م�ساريع 

اأعمالها داخل دولة االإمارات وال�سرق االأو�سط. 

الياباين،  القن�سلية  وف���د  م��ع  ال��ع��ام��ري  واج��ت��م��ع 
القن�سل  نائب  يابوموتو،  هايديكي  مع  وا�ستعر�ص 
واملعار�ص  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب����رز  االإم������ارات  ال��ي��اب��اين يف 
و�سبل  للكتاب،  ال�سارقة  تقودها هيئة  التي  الدولية 
اليابانية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  م�����س��ارك��ة  ت��ع��زي��ز 
جتربة  عند  ال��ع��ام��ري  توقف  حيث  فيها،  النظرية 
معر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب، وموؤمتر النا�سرين، 
ال�سارقة  مهرجان  اإىل  باالإ�سافة  املكتبات،  وموؤمتر 
القرائي للطفل، م�سرياً اإىل اخلدمات التي تقدمها 

مدينة ال�سارقة للن�سر. 
وقال �سعادة اأحمد العامري: “اإن االهتمام الر�سمي 
الدويل  ال�����س��ارق��ة  معر�ص  ي�سهده  ال���ذي  وال����دويل 
ال��واق��ع روؤية  اأر���ص  ال��ع��ام، يج�سد على  للكتاب ه��ذا 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
يف  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي، 
تاأكيده الدائم على اأن الثقافة والكتاب اأ�س�ص متينة 
لبناء عالقات عميقة مع خمتلف بلدان وح�سارات 
منها  تت�سع  اأن  ك��ب��رية مي��ك��ن  ب��واب��ة  وه���ي  ال���ع���امل، 
جهود العمل امل�سرتك والتعاون على كافة امل�ستويات 

االقت�سادية، والتعليمية، وال�سياحية، وغريها«.
واأ�ساف: “يك�سف االهتمام الدويل باملعر�ص، املكانة 
وت��وج��ي��ه��ات �ساحب  ب����روؤى  االإم�����ارة  ال��ت��ي حققتها 
ال�����س��ارق��ة، وي��ع��رب ع��ن ري���ادة النموذج  ال�سمو ح��اك��م 
دويل  معر�ص  اأول  بو�سفه  امل��ع��ر���ص،  ق��دم��ه  ال���ذي 

هجني من نوعه، يقام يف ظل الظروف التي ي�سهدها 
العامل، واأحد اأكرب املعار�ص يف العامل التي ت�ست�سرف 
جتربتها  جناح  وتثبت  الكربى  الفعاليات  م�ستقبل 
على اأر�ص الواقع مب�ساركة اأكرث من األف نا�سر من 

خمتلف بلدان العامل«. 

وفود ر�شمية ودبلوما�شية تزور »ال�شارقة الدويل للكتاب« وتبحث مع الإمارة تعزيز العمل الثقايف امل�شرتك

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت من�سة التوا�سل االجتماعي يف معر�ص 
جل�ستني   ،2020 ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة 
ح����واري����ت����ني، ا���س��ت�����س��اف��ت خ���الل���ه���ا خ������رباء يف 
املعا�سر،  االإع��الم  وو�سائل  احلديثة،  التقنيات 
 ،»2020 »م��واج��ه��ة  ب��ع��ن��وان:  االأوىل  ج����اءت 
الثانية  ج���اءت  فيما  ع�سمت،  اأح��م��د  وق��ّدم��ه��ا 
وحتدث  ك���ورون���ا«،  زم���ن  يف  »التقنية  ب��ع��ن��وان: 

خاللها عبد اهلل ال�سبع.
املتخ�س�ص يف جماالت  اأحمد ع�سمت،  وتطرق 
والرتفيه  االإع��الم  �سناعة  الرقمي يف  التحول 
للحديث عن التحوالت التي طراأت على الكثري 
فايرو�ص  انت�سار  القطاعات احليوية جّراء  من 
الن�سر  واق��ع  طالت  التي  والتغيريات  ك��ورون��ا، 
واأو�سح  الرتفيهية،  االإع��الم��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ات 
ال��ف��روق��ات ب��ني االأم�����ص واحل��ا���س��ر على �سعيد 
االأعمال وعقد االجتماعات واللقاءات عن ُبعد، 

وفقد الوظائف. 
ولفت ع�سمت اإىل اأن جزءاً كبرياً من الفعاليات 
الثقافية حول العامل تاأثرت ب�سكل وا�سح جّراء 
اجلائحة، لكن ا�ستطاعت اأن تخرج بجملة من 
كربى  تبّنتها  التي  املتطورة  واالأف��ك��ار  اخلطط 
دون  للحيلولة  وال�سركات  الثقافية  املوؤ�س�سات 
اإىل اأن  ت��ك��ب��د ال��ك��ث��ري م���ن اخل�����س��ائ��ر، م�����س��رياً 
العر�ص  وامل�����س��ارح ودور  امل��ت��اح��ف  م��ن  ال��ع��دي��د 
واعتنت  افرتا�سية  فعاليات  لتقدمي  حت��ّول��ت 
ب�سكل  �سوتية  من�سورات  بتقدمي  الن�سر  دور 
مواقع  اهتمام  اإىل  باالإ�سافة  �سبق،  عما  اأك��رب 
الت�سوق االلكرتوين ب�سلع التموين وامل�ستلزمات 

االأ�سا�سية وو�سعت لها خطة ت�سويق متكاملة. 

ال�سوء  التقني  اخلبري  �سّلط  ذات���ه،  ال��وق��ت  يف 
ورواد  للقراء  اخلا�سة  االهتمامات  حتول  على 
باأمور  مرتبطني  باتوا  الذين  التوا�سل  مواقع 
تخت�ص بالفايرو�ص، حيث زاد االهتمام بالكتب 
الكثري  �سهدت  كما  امل��ال��ي��ة،  واالإدارة  ال�سحية 
خالل  انتعا�ساً  االإلكرتونية  الكتب  مواقع  من 
ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة، ك��م��ا ت���ط���رق ل��ل��ح��دي��ث عن 
اال�سرتاتيجيات اخلا�سة التي اتبعتها قطاعات 
تفاعلية عرب  باإن�ساء مواقع  الن�سر، واهتمامها 
الهواتف املتحركة، واال�ستماع الآراء امل�ستخدمني 
ب�سكل اأكرب عرب مواد مرئية وم�سموعة جاذبة 
وذات اأفكار ذكية ت�ستجيب للواقع الذي فر�ص 

نف�سه بقوة خالل اجلائحة. 
م����ن ج���ان���ب���ه، ���س��ل��ط ع����ب����داهلل ال�����س��ب��ع خالل 
ال�سوء  ال�سيباين،  ن��دى  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  جل�سة 
الفريو�ص،  انت�سار  به  ت�سبب  ال��ذي  القلق  على 

يف  االإل��ك��رتون��ي��ة  واملن�سات  التكنولوجيا  ودور 
واالأدوات  اخل��ي��ارات  م��ن  العديد  االإن�����س��ان  منح 

للمقاومة والتوا�سل مع االآخرين. 
واأكد ال�سبع اأن اجلائحة اخت�سرت على العامل 
�سرعة  اإىل  دفعت  اإذ  العمل،  م��ن  �سنوات  ع�سر 
اخليارات  ب��ا���س��ت��خ��دام  ب��ع��د  ع��ن  التعلم  ان��ت��ه��اج 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة،  ت��ت��ي��ح��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
وان��ت�����س��ار امل��ن�����س��ات االف���رتا����س���ي���ة، ك��م��ا دفعت 
البيت،  من  العمل  �سيا�سة  تبني  اإىل  ال�سركات 
�سيفر�ص  ال��ت��ج��ارب جن��اح��اً  اأث��ب��ت��ت ه��ذه  حيث 
الواقعية  احلياة  بني  االأي��ام دجم��اً  م�ستقبل  يف 

واالفرتا�سية.
�سهد  االإلكرتوين  ال�سراء  اأن  اإىل  ال�سبع  ولفت 
اأنظار  اأي���ام احل��ج��ر، مم��ا لفت  يف  الف��ت��اً  ن�ساطاً 
ال��ذي ي�سهد  رج��ال االأع��م��ال نحو ه��ذا القطاع 
يت�سيد  اأن  اإىل  ت��ق��وده  رمب���ا  ج��ذري��ة،  حت���والت 

امل�سهد ال�سرائي، نظراً لتعدد اخليارات وتوفري 
الوقت.

وفيما يتعلق بالتعليم االإلكرتوين، اعترب ال�سبع 
�سرح  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ت��دري�����ص  اأن ط��ري��ق��ة 
طريقة  اإلكرتونية  من�سة  عرب  للمادة  املدر�ص 
للتعليم  نقل كربوين  كونها  تعدو  �سعيفة، وال 
الكامريا،  ع��رب  م�سابهة  ���س��ورة  اإىل  التقليدي 
الفتاً اإىل �سرورة االنتقال من التعليم التلقيني 
تعزيز  يف  ي�سهم  ال��ذي  الت�ساركي،  التعليم  اإىل 
اإىل  ويدفعهم  ل��الأط��ف��ال،  اجلماعية  امل�ساركة 

البحث والتعلم باأنف�سهم. 
توازن  اإي��ج��اد  اإىل  االأم����ور  اأول��ي��اء  ال�سبع  ودع���ا 
اأبنائهم،  ل���دى  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  اال���س��ت��خ��دام  يف 
يت�سبب  ق��د  ال��ت��ي  اجل�سيمة  للمخاطر  ن��ظ��راً 
ب�سرورة  مو�سياً  ا�ستخدامها،  وطول  �سوء  بها 
الثقة  بناء  على  والعمل  املفرطة،  غري  الرقابة 
عن  الناجمة  باملخاطر  وتعريفهم  االأب��ن��اء،  مع 
ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي ال �سيما 
التنمر، وتهيئة بيئة مواتية للحديث حول هذه 

الق�سايا يف حال وقوعها.
جديدة  درا�سية  مناهج  ب��اإدخ��ال  ال�سبع  ون�سح 
تتيح  االجتماعي،  التوا�سل  بو�سائل  مرتبطة 
للطلبة فر�سة التعرف اإىل اأخالقيات التعامل 
ب���ه���دف توفري  االإل������ك������رتوين، وحم����اذي����ره����ا، 
امل��ل��ع��وم��ات اخل��ا���س��ة ب��ه��ذا اجل��ان��ب للطلبة، ال 
�سيما اأن العديد من الدول لديها قوانني حول 
اجلرائم االإلكرتونية التي تغيب عن الكثريين، 
مو�سياً باالنتقال من هذا املنهج اإىل اآخر اأكرث 
كالربجمة  التعليمية  املراحل  تقدم  مع  تطوراً 
اأج���ي���ال واعية  وغ���ريه���ا، مم���ا ي�����س��ه��م يف خ��ل��ق 

ملختلف تفا�سيل واآليات التعامل االإلكرتوين.

•• ال�شارقة –الفجر:

 39 ال�  بدورته  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ص  ي�ستقبل 
بني  ينت�سرون  االأع��م��ار،  خمتلف  م��ن  ال���زوار  اآالف  يومياً 
ردهات قاعاته، ويتوقفون اأمام من�سات دور الن�سر، لت�سفح 
ما  يجد  م��ن  فمنهم  �سغفهم،  يلبي  عما  وال��ب��ح��ث  ك��ت��اب، 
الكتب  اآالف  بني  رحلته  ي�ستكمل  من  ومنهم  عنه،  يبحث 

امل�سفوفة على املن�سات.
وتزداد حركة ال�سباب االإماراتي ن�ساطاً يف معر�ص ال�سارقة 
اأ���س��راً واأف�����راداً، ك��ال��زائ��ر عبد  ال���دويل للكتاب، ف��ي��زورون��ه 
الرحمن النقبي، الذي يتجول بني ردهات املعر�ص بعربة 
نوع  ع��ن  وب�سوؤاله  ا���س��رتاه��ا،  التي  الكتب  بع�سرات  مثقلة 
الكتب التي ت�ستهويه، يوؤكد اأنه مهتم بجميع األوان االأدب.

اأولوية  ت��ق��ف يف  ال��ذات��ي��ة  ال�����س��ري  اأن  ال��ن��ق��ب��ي  وي�����س��ت��درك 
اأ�سحاب  جت��ارب  ح�سيلة  القارئ  متنح  كونها  اهتماماته، 
تلك ال�سري، وي�سري اإىل اأن بحثه عن العناوين واالإ�سدارات 
ال  وال�سيا�سة،  والفل�سفة،  االأدب،  كذلك  يت�سمن   املتميزة 
امل�ساركة،  العر�ص  دور  من�سات  توفرها  التي  تلك  �سيما 

والتي ي�سعب العثور عليها  خارج املعر�ص.
وياأتي اأدب الغمو�ص والت�سويق يف �سلم اهتمامات املهند�ص 
فناً  باعتباره  امل��رزوق��ي،  زاي��د  ال�ساب  االإم��ارات��ي  وال��ك��ات��ب 
يحرك م�ساعر القارئ وي�ستفزها ملوا�سلة القراءة ومعرفة 

اإىل  و�سواًل  املتتالية،  ال�سفحات  تتناولها  التي  االأح���داث 
خامتتها.

وحول توجهات ال�سباب االإماراتي الثقافية، يرى املرزوقي 
اإىل   حتولت  االإم��ارات��ي  ال�سباب  من  العديد  اهتمامات  اأن 
األ���وان���ه يف �سوء  ال��ث��ق��ايف، مبختلف  ال��ب��ع��د  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
والهيئات  احلكومة  قبل  من  به  يحظون  ال��ذي  الت�سجيع 
الر�سمية، مما اأ�سهم يف اإبراز عدد كبري من الكّتاب واالأدباء 

وال�سعراء ال�سباب، الذين اأثروا امل�سهد الثقايف يف الدولة.
اأرف��ف��ه��ا بالكتب  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  ال��ن�����س��ر  اإح�����دى دور  واأم�����ام 
املرتجمة، يقف الزائر االإماراتي را�سد اإبراهيم طه، يقلب 
�سفحات اإحدى الروايات، اإذ يك�سف يف حوار معه اأنه مهتم 
اإىل  بها  �سغفه  الواقعية، و يرجع  الطبيعة  ذات  بالروايات 

العرب والدرو�ص التي ي�ستخل�سها منها.
اإماراتيان  ���س��اب��ان  ي��ق��ف  ال���زائ���ر را����س���د،  ب��ع��ي��د ع��ن  وغ���ري 
يتناق�سان حول كتاب ما، تبني اأنه كتاب باللغة االإجنليزية، 
�سرف،  اإ�سماعيل  اأمي���ن  ال�����س��اب  ي��ق��ول  كما  ال��ق��ارئ  ي�سع 
ملعرفة  والبحث  التفكري  تتطلب  حتفيزية  ت�ساوؤالت  اأم��ام 
االإج��اب��ة.وب��ت��وج��ي��ه ال�����س��وؤال اإىل ���س��دي��ق��ه ع��ام��ر حممد 
اإىل  ي�سري  التي جتذبه،  والعناوين  الكتب  العو�سي، حول 
اأن اأغلفة الكتب وت�ساميمها هي التي ت�ستقطبه لت�سفحها 
ولي�ص ا�سم املوؤلف، اأو نوع االأدب، باالإ�سافة اإىل حبه لقراءة 

ال�سعر االإجنليزي. 

�سمن جل�سات من�سة التوا�سل الجتماعي

»ال�شارقة الدويل للكتاب« يطلع جمهوره على دور 
املن�شات الإلكرتونية يف زمن كورونا

الروايات وال�شري ت�شتحوذ على اهتمام ال�شباب 
الإماراتي يف »ال�شارقة الدويل للكتاب«

يعرف بجهوده يف جناح خا�س من قلب احلدث

»جممع اللغة العربية بال�شارقة« ي�شارك زوار 
»ال�شارقة الدويل للكتاب« الحتفاء بلغة ال�شاد 

•• ال�شارقة-الفجر:

لع�ّساق  اأب��واب��ه  ال�سارقة  يف  العربية  اللغة  جممع  يفتح 
اللغة، ورّواد العربية، خالل م�ساركته يف الدورة ال�39 
من معر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب، الذي ي�ستمر حتى 
14 من نوفمرب اجلاري، حيث يقّدم اجلهود قادها يف 
�سبيل احلفاظ على اللغة العربية، كما يعر�ص املجّلدات 
للغة  ال��ت��اري��خ��ي  املعجم  م�����س��روع  م��ن  االأوىل  الثمانية 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  العربية 
االأعلى،  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان 
حاكم ال�سارقة، موؤخراً. ويقّدم املجمع ل�سيوف من�سته 
يف القاعة 5، اإ�سدارات من العدد اجلديد ملجلة »العربية 
جانب  اإىل  امل��ج��م��ع،  ع��ن  ال�����س��ادرة  الف�سلية  ل�����س��اين« 
االأعداد ال�سابقة من املجلة، التي تعنى بت�سليط ال�سوء 
فيها،  وامل�ستغلني  العربية  اللغة  درا���س��ات  اأح���دث  على 
تنفيذ  تعريفي حول خطوات  فيديو  اإىل جانب عر�ص 

م�سروع املعجم التاريخي للغة العربية يت�سمن مقابالت 
مع عدد من اأع�ساء اللجنة التنفيذية للم�سروع. ويتيح 
اجل��ن��اح اأم����ام ال����زوار م��ن ال��ب��اح��ث��ني وامل��ه��ت��م��ني باللغة 
املعجم  م��ن  الثمانية  امل��ج��ل��دات  على  االط���الع  العربية 
التاريخي للغة العربّية التي ت�سمل حريف الهمزة والباء، 
وت��وؤِّرخ لتاريخ املفردات وتعر�ص تطّور وحتّول معانيها 
ما  ع�سر  من  ب��دءاً  الع�سور،  عرب  ا�ستخدامها  ودالالت 
قبل االإ�سالم، والع�سر االإ�سالمي من 1-132 هجري، 
مروراً بالع�سر العبا�سي من 133 – 656ه�، والدول 
واالإم��ارات من 657 – 1213ه�، و�سواًل اإىل الع�سر 
ي�ستعر�ص  ال��ي��وم.وك��م��ا  ه��� حتى   1214 م��ن  احل��دي��ث 
اإجن�������از م�������س���روع املعجم  امل���ج���م���ع خ����ط����وات وم����راح����ل 
والعلمية  التنفيذية  اللجان  واأدوار  ومهام  التاريخي، 
اإجناز  اأهم املحطات يف  اإىل  باالإ�سافة  التحرير،  وجلان 
امل�سروع، منذ مراحل التح�سري االأولية، وحتى اإطالق 

املجلدات الثمانية االأوىل.
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مي�س حمدان تك�شف و�شعها 
ال�شحي بعد اإ�شابتها بكورونا

بعد اإعالن الفنانة االأردنية  مي�ص حمدان  اإ�سابتها بفريو�ص  كورونا ، اأ�سارت 
ملا �سعر به زمالءها،  اأ�سابتها كانت خمتلفة متاماً  التي  اأن االأعرا�ص  اإىل 

وعدد من معارفها الذين اأُ�سيبوا بالفريو�ص.
واآالم يف  املزمن  بال�سداع  االأول  اليوم  اأ�سارت، يف  االأعرا�ص كما  واإقت�سرت 
الظهر واملفا�سل وذلك ملدة 3 اأيام، ثم اإرتفاع يف درجة احلرارة، اإال اأن كل 
االأعرا�ص اإنتهت فيما عدا اآالم الظهر وذلك ب�سورة متقطعة ومتقلبة، ما 

دفعها الإجراء فح�ص كورونا، وجاءت النتيجة اإيجابية.
وك�سفت مي�ص اأنها اأبلغت كافة املحيطني بها، ومن خالطتهم خالل االأونة 

االأخرية.

احيى الفنان خالد �سليم، �ساد�ص لياىل مهرجان املو�سيقى العربية 
ا�ستثنائية على  ال�29، والتى تقام فى ظل ظ��روف  فى دورت��ه 

م�سرح النافورة ب�سبب جائحة فريو�ص كورونا. 
وافتتح "�سليم"، حفلته باأغنية "وح�ستونى"، 

معرًبا عن �سعادته بوقوفه على خ�سبة امل�سرح بدار االأوبرا 
امل�سرية،

ال�سحافة  قبل  م��ن  مهاجمته  مت��ت  اأن��ه  على  م�سدًدا   
الفنية والتى كانت من خالل دار االأوبرا  فى بدايته 

ل�سغر �سنه اآنذاك وعدم متكنه من الغناء.  
حر�ص  ال���ذى  فهمى  اي��ه��اب  للفنان  ال�سكر  ووج���ه 

على ح�سور احلفل ب�سحبة زوجته،
 م�سريا اإىل اأنه يحتفل الليلة بعيد ميالده ب�سكل 
وقامت  وعائلته  وب��ن��ات��ه  زوج��ت��ه  ل��وج��ود  خ��ا���ص 
�سقيقته باهداءه لباقة من الورد وفاجاأته على 

امل�سرح، 
وداعب جمهوره ممن يحتفلون بعيد ميالدهم 

ا، وممن ينتمون لربج العقرب. اي�سً

الو�سع فى لبنان اأثر ب�سكل كبري على الفن واملو�سيقى

�شعد رم�شان:  النجاح حلو وله مذاق 
خا�س ولكنه لي�س بالأمر ال�شهل

م�ساركتك  ع��ن  حدثنا  ب��داي��ة..   •
التواىل  ع��ل��ى  ال���راب���ع���ة  ل��ل��م��رة 
بالدورة ال�29 من مهرجان 

املو�سيقى العربية؟
- �سعيد للغاية مل�ساركتى 
املو�سيقى  مهرجان  فى 
الرابعة،  للمرة  العربية 
�سعورى  ال����ع����ام  وه�������ذا 
كلًيا  وج���دي���د  خم��ت��ل��ف 
بظروف  م���ررن���ا  الأن���ن���ا 
���س��ع��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة وف���رتة 
بها  ن���ق���ي���م  مل  ط���وي���ل���ة 
"فريو�ص  ب�����س��ب��ب  ح���ف���الت 
العربية  الدول  بكل  كورونا"، 

والعامل اأجمع. 
بالقلق  ت�سعر  اأمل   •
وال��رتدد من 

فريو�ص  جائحة  ب�سبب  العامل  يواجهها  التى  اال�ستثنائية  الظروف  ظل  فى  امل�ساركة 
كورونا ؟

اإذا  وخا�سة  على عمل جديد  املوافقة  قبل  م��رة،  اأك��رث من  نفكر  اأ�سبحنا  �سك،  بال   -
اتخذوا  العربية  املو�سيقى  مهرجان  منظمني  ب��اأن  كبرية  ثقة  ل��دى  ولكن  �سفر،  ك��ان 
كامل االجراءات االحرتازية والوقائية، ولوال ثقتهم الكاملة من ذلك االأمر ملا اأقاموا 

املهرجان هذا العام.
• وما التحديات التى يواجهها �سعد رم�سان من اأجل التطور واحلفاظ على مكانته 

بني اجلمهور العربى؟
- دائًما ما يواجه االن�سان حتديات فى حياته، وخا�سة فى جمال الفن، ودائًما ما اأقول 
باأن النجاح حلو وله مذاق خا�ص ولكنه لي�ص باالأمر ال�سهل، فالُبد من اال�ستمرارية 
من  ومتكنوا  اليوم،  الفنية  ال�ساحة  كبارعلى  جنوم  جناح  و�سبب  "ال�سر"،  كلمة  الأنها 
ذلك، وهذا ما اأحاول فعله للتطوير من ذاتى وموهبتى واالأ�سياء التى اأعرفها واأتعلم 
اآخرى جديدة، فاإىل االآن مازلت اأرد�ص املو�سيقى وتخرجت من اجلامعة منذ �سهرين 
بالرغم من عودتى لها فى �سن 28، وكان هناك عالمة ا�ستفهام لدى الكثريين الأننى 
اأ�سبحت م�سهور وحققت جناًحا بالفعل واأمار�ص جمال عملى، ولكنّى اأرى اأن االن�سان 

اأن يكون دائم التطور والبحث عن كل ماهو جديد.
العملية  على  لبنان  ف��ى  ال�سيا�سة  االأو����س���اع  ا���س��ت��ق��رار  ع��دم  اأث���ر  كيف  ب���راأي���ك..   •

الفنية؟
ودائًما  املو�سيقى،  وعلى  الفن  على  ب�سكل كبري  لبنان  فى  الو�سع  اأث��ر  فقد  بالطبع،   -
اأن الفن حالة خا�سة يختلف عن اى عمل اآخر، فهو يعتمد على العامل  ما اأرى 
�سىء، وما  اأق��دم  اأن  اأ�ستطع  النف�سية مل  بالراحة  اأ�سعر  اأك��ن  ملا  واإذا  النف�سى 
حدث اأثر علينا نف�سًيا ب�سكل كبري، ومريت بظروف �سعبة جعلتنى ال اأرغب 
فى الغناء اأو �سماع املو�سيقى، وكان اأكربهم انفجار مرفاأ بريوت الذى ُيعد 
ثالث اأكرب انفجار بالعامل وهزه جميًعا، فكيف بو�سع اللبنانني اأنف�سهم، 

وخا�سة من ميار�سون املو�سيقى.
وا�سبحوا  املهرجانات  موؤدي  انت�سار  تزايد  االأخرية  الفرتة  فى   •

يت�سدرون للرتيند .. كيف ترى ذلك؟
- اأرى ان هذا النوع من االأغانى لها جمهور على مدار �سنوات 
من  ع��دي��دة  اأن����واع  ه��ن��اك  ف��ال��ي��وم  اأب��ي��ن��ا،  اأم  �سئنا  يحبونها 
املو�سيقى وكل فنان يقدم مدر�سة خا�سة به واجلمهور هو 
م�ستوى  على  احلفاظ  مراعاة  �سرورة  مع  يحكم،  من 
حم���دد م��ن ال��ك��ل��م��ات ل��ت��ك��ون خ��ط��وط ح��م��راء وعدم 

احلياد عنها.
اأغانى  اأن ي�سحبوا الب�ساط من  • براأيك هل ميكن 
اأنه  اأم  املقبلة  ال�سنوات  ف��ى  ال��راق��ى  وال��ف��ن  ال���رتاث 

اأمر م�ستحيل؟
"م�ستحيل"، فاليزال هناك  اأمر  - بالن�سبة ىل فهذا 
���س��ري��ح��ة ك��ب��رية م���ن اجل��م��ه��ور ي��ح��ب اأغ���ان���ى الطرب 
والرومان�سية،  والوطنية  احلما�سية  واالأغانى  والطقطوقة 
اأن ي�سحب الُب�ساط من االآخ��ر على مدار �سنوات  فال ميكن لنوع 
وعلى مدار التاريخ فاأغانى الرتاث والطرب االأ�سيل ال ميكن اأن يحل 

حملها �سىء اآخر.
رم�سان؟ ل�سعد  بالن�سبة  النجاح  مقيا�ص  • ما 

بل  اثنني؛  اأو  اأغنية  لي�ص  النجاح  ب��اأن  واأيقنت  �سنة،   12 الفنى  باملجال  - خربتى 
ب�سبب  وا�سحة  ب�سمة  ت��رك  م��ن  متكنوا  الفن  جن��ومم  م��ن  الكثري  واأرى  اال�ستمرار 

ا�ستمرارهم وا�سرارهم على النجاح ويطورون من حالهم.
له؟ حت�سر  الذى  جديدك  عن  • وماذا 

اأ�ستعد لطرح اأغنية جديدة باللهجة اللبنانية فى االأيام القليلة املقبلة من كلمات على 
املوىل واأحلان ف�سل �سليمان وتوزيع اإلّيا ن�ستا، وبعد انتهاء مهرجان املو�سيقى العربية 

�ساأقوم بت�سوير كليب خا�ص بها.

بداأ املطرب اللبنانى �سعد رم�سان، فقرته فى حفل مهرجان املو�سيقى العربية ، باأغنية حلوة يا بلدى.
م�سرح  على  العام  هذا  يقام  الذى  العربية،  املو�سيقى  مبهرجان  له  املتتالية  بامل�ساركات  �سعادته  عن  رم�سان،  وعرب 
النافورة بدار الأوبرا.وقال: فخور بالوقوف اأمام جمهور مهرجان املو�سيقى العربية، واأ�ستاق للوقوف على امل�سرح 
ب�سبب جائحة كورونا، متابًعا: )ا�ستقت األب�س بدلة(.عن مدى �سعادته بامل�ساركة فى املهرجان لروؤيته باأنه الأهم 
والأ�سخم على م�ستوى الوطن العربى وي�سم اأرقى اجلماهري، ومدى تاأثري انفجار مرفاأ بريوت عليه وعلى حالة الفن، 

وعن اأعماله الفنية املقبلة وتفا�سيل اآخرى.. كان معه هذا احلوار:

خالد �شليم : لهذا 
ال�شبب متت مهاجمتى فى 

بدايتى الفنية!  
بداأ الفنان كرمي عبدالعزيز، ت�سوير اأوىل م�ساهده من م�سل�سل "االختيار2"، 

باإحدى لوكي�سن الت�سوير فى اأكتوبر، 
حيث مقر منزله خالل االأحداث. 

من  كال  بني  جمعت  امل�ساهد  اأن  مقربة  �سادر  منم  وعلم 
الفنان كرمي عبدالعزيز وحممد عالء وعمر ال�سناوى، 

الوطنى  باالأمن  �سباط  �سخ�سية  يج�سدون  والذين 
مع "عبدالعزيز". 

ويتناول "االختيار 2"،
 بطوالت ال�سرطة امل�سرية فى ت�سديها للعمليات 

البطل  ال�سهيد  والتى تت�سمن ق�سة  االإرهابية 
ال�سابط حممد املربوك والذى مت ا�ست�سهاده 

على يد العنا�سر التكفريية عام 2013،
 اأثناء مروره ب�سيارته ب�سارع جناتى مبدينة 

ن�سر، 
عدة  ���س��ي��ارة  ي�ستقلون  اإره��اب��ي��ون  واأط��ل��ق 
اأع��������رية ن����اري����ة جت����اه����ه م����ا اأ����س���ف���ر عن 

ا�ست�سهاده.

كرمي عبدالعزيز 
يبداأ ت�شوير 
"2 "الختيار 
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اأعرا�س �شرطان املعدة والأ�شباب... ل تهمليها
املعدة،  ج��دار  ُتبّطن  التي  للمخاط  املنتجة  اخلاليا  من  يبداأ  املعدة  �سرطان 
اأعرا�ص �سرطان  اأخرى يف اجل�سم. اكت�سفي يف االآتي  اأع�ساء  اإىل  وقد ينت�سر 
املعدة، واالأ�سباب املوؤدية اإىل االإ�سابة وطرق الوقاية،  بح�سب "مايو كلينك" 

االأمريكية:

اأ�سباب �سرطان املعدة
للخلية.  ال��ن��ووي  احلم�ص  يف  طفرة  اأو  خطاأ  يحدث  عندما  ال�سرطان  ي��ب��داأ 
تت�سبب الطفرة يف منو اخلاليا وانق�سامها ب�سرعة، وموا�سلتها للعي�ص يف حني 
ميكنه  ورم��اً  املرتاكمة  ال�سرطانية  اخلاليا  تكّون  الطبيعية.  اخلاليا  مت��وت 
ال��ورم؛ لتنت�سر يف  ال�سرطانية عن  اأن تنف�سل اخلاليا  اأكرث، وميكن  التف�سي 
اجل�سم باأكمله. اإن االإ�سابة ب�سرطان املو�سل املعدي املريئي مرتبطة باالإ�سابة 
مبر�ص االرجتاع املعدي املريئي )GERD( ومرتبطة، بدرجة اأقل، بالبدانة 
والتدخني. االرجت��اع املعدي املريئي هو مر�ص ينتج عن تكرار رجوع حم�ص 

املعدة اإىل املريء.
توجد عالقة قوية بني نظام غذائي غني باالأطعمة اململحة واملدخنة و�سرطان 

املعدة املوجود يف اجلزء الرئي�سي من املعدة.
ال��ث��الج��ات حلفظ االأط��ع��م��ة ح��ول العامل،  ا���س��ت��خ��دام  ب��اأن��ه وم��ع زي���ادة  علماً 

انخف�ست معدالت �سرطان املعدة.

اأعرا�ص االإ�سابة ب�سرطان املعدة ميكن اأن ت�سمل ما يلي:
- التعب واالإرهاق.

- ال�سعور باالنتفاخ بعد تناول الطعام.
- ال�سعور باالمتالء بعد تناول كميات �سغرية من الطعام.

- ال�سعور بحرقة الفوؤاد ال�سديدة والدائمة.
- االإ�سابة بع�سر ه�سم �سديد ودائم.

- ال�سعور بغثيان دائم ومن دون �سبب وا�سح.
- االأمل يف املعدة.
- القيء امل�ستمر.

طرق الوقاية من �سرطان املعدة
اأ�سباب �سرطان املعدة غري وا�سحة، لذلك ال توجد طريقة حا�سمة للوقاية. 
ولكن ميكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر االإ�سابة ب�سرطان املعدة؛ من خالل 
املثال،  �سبيل  فعلى  اليومية.  حياتك  يف  الب�سيطة  التغيريات  بع�ص  اإدخ���ال 

ميكنك جتربة:
خطر  بانخفا�ص  بانتظام  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  ترتبط  التمارين:   -
االإ�سابة ب�سرطان املعدة. حاويل ممار�سة االأن�سطة البدنية يف النهار يف معظم 

اأيام االأ�سبوع.
الغذائي  نظامك  ت�سمني  ح��اويل  واخل�سراوات:  الفواكه  من  املزيد  تناول   -
ال��ي��وم��ي امل��زي��د م��ن ال��ف��واك��ه واخل�������س���راوات. اخ���ت���اري ن��ظ��ام��اً غ��ذائ��ي��اً غنياً 

مبجموعة متنوعة من الفواكه واخل�سراوات امللونة.
- التقليل من تناول االأطعمة املدخنة واملاحلة: احمي معدتك من خالل احلّد 

من هذه االأطعمة غري ال�سحية.
اإذا  التدخني.  عن  ف��وراً  فتوقفي  تدخنني،  كنِت  اإذا  التدخني:  االإق��الع عن   -
االإ�سابة  التدخني من خطر  بالتدخني. يزيد  كنت ال ُتدخنني؛ فال ت�سرعي 
ب�سرطان املعدة، ف�ساًل عن عدة اأنواع اأخرى من ال�سرطان. قد يكون االإقالع 

عن التدخني اأمراً يف غاية ال�سعوبة، لذلك اطلبي من الطبيب م�ساعدتك.

الإجنليزي؟ القنال  الفرن�سيون  ي�سمى  • ماذا 
- املان�ص

الوطني؟ الن�سيد  عزفت  بلد  اأول  هي  • ما 
- الواليات املتحدة.

الأمازون؟ نهر  يقع  • اأين 
- اأمريكا اجلنوبية.

الظالم؟ مدينة  با�سم  ُتعرف  التي  املدينة  ا�سم  • ما 
- لندن.

الفن؟ عامل  يف  ابت�سامة  اأ�سهر  هى  • ما 
- ابت�سامة ملوناليزا

العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
االأر�ص على  اجلاذبية  �سد�ص  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�ص  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�سر  �س�تة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •
لطفا على �سطحه

اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�ص  قلم  اأن  تعلم  • هل 
الكواكب  ارتفاع  لقيا�ص  فلكية  الة  اال�سطرالب  الة  اأن  تعلم  • هل 

الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 
فرنا�ص بن  عبا�ص  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطريان  حاول  ان�سان  اول  اأن  تعلم  • هل 

اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 

مرات باأربع  ال�سم�ص  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

اأمنيات الطفولة 
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القرفة 
ك�����������س�����ف�����ت 
ن��������ت��������ائ��������ج 
درا������������س�����������ة 
جديدة اإىل 
القرفة  اأن 
ت�����س��اع��د يف 
ال�����وق�����اي�����ة 
مر�ص  م��ن 
ن  كن�سو ر با
امل�������ع�������روف 
ب����ال���������س����ل����ل 

الرعا�ص.
واأو���������س��������ح 
ن  حثو لبا ا
املركز  م���ن 

ت�سمح  متميزة  خوا�ساً  للقرفة  اأن  اإلينوي،  بوالية  را���ص  جلامعة  الطبي 
التي حت�سل يف  التغريات اخللوية والبيوميكانيكية والت�سريحية،  بعرقلة 

املخ وت�سبب مر�ص باركن�سون، طبقاً ملا ورد مبوقع رو�سيا اليوم.
بعد  الفم،  املخربية، عن طريق  للفئران  القرفة  اإعطاء  اأن  العلماء  ووجد 
عملية اال�ستقالب يوؤدي اإىل تكّون مادة بنزوات ال�سوديوم التي تدخل املخ 
عمل  وحت�سن   DJ-1و  Parkin الدفاعية  الربوتينات  تفتت  وتوقف 

الناقالت الع�سبية وحت�سن حركة الفئران املري�سة

نادت االم اطفالها وهي تقول هيا انتم الثالثة اإىل النوم، الليلة هي اآخر ليلة لهذه ال�سنة �ستم�سي ال�سنة ولن 
تعود مرة ثانية بل �ستح�سر غريها على ظهر ح�سان ابي�ص وهي حتمل الهدايا الكثرية واالمنيات لكل من 
يريد وكل من يحلم حلما جميال او يتمنى امنية جميلة �ستحققها له.. ذهب االطفال اإىل فرا�سهم واغلق كل 
منهم عيناه ليتمنى امنية جميلة ثم ذهبوا يف نوم عميق، يف ال�سباح عندما ا�ستيقظ اجلميع وجد امين بجوار 
�سريره علبه كبرية من االلوان وجمموعة من الفر�ص احلريرية واوراق بي�ساء ووردية لري�سم عليها لوحاته 
اجلميلة وباقة من الزهور تتمنى له كل اخلري .. اما ه�سام فقد وجد دراجة جميلة قوية تنتظر بجوار فرا�سه 
لها كر�سي جميل ويدان مزودتان بباقه من الزهور تتمنى له كل اخلري.. علياء اي�سا ا�ستيقظت مبت�سمة لتجد 
ف�ستانا جميال يحت�سن علبة كبرية نامت بداخلها جمموعة من العرائ�ص التي حتبها تلب�ص نف�ص لون ف�ستانها 

وباقة من الورد تتمني لها كل اخلري، هلل اجلميع �سعداء واخذوا ينادون ب�سوت واحد ماما ماما. 
خرج اجلميع اإىل غرفة امهم وكال منهم يحمل يف يده باقة الورد ويتمنى لها كل اخلري وقالوا ماما ان ال�سنة 
اجلديدة جاءت وار�سلت لك هذه االزهار هدية اما نحن فلنا هدايانا ال�سغرية فانت لن ت�ستطيعي ان تركبي 
الدراجة او تر�سمي بالفر�ساه او تلعبي بالعرائ�ص ف�سحكت االم وقالت كنت اعرف ذلك ويكفيني تلك االزهار 
وا�سكروا يل ال�سنة اجلديدة وقبل ان يذهبوا لهداياهم متني امين ان تاأتي ال�سنة اجلديدة كل يوم .. ف�سحكت 

االم وقالت وانا يكفيني ان تاأتي مرة واحدة فقط. 

اأعرا�ص ح�سوات الكلى متعددة كما اأ�سبابها، وميكن اأن توؤثر 
املثانة(.  اإىل  الكليتني  البويل )من  امل�سار  اأي جزء من  على 
غالباً ما تتكون احل�سوات عندما ي�سبح البول مركزاً، مما 

ي�سمح للمعادن باأن تتبلور وتتجمع معاً.
كلينك"  "مايو  بح�سب  الكلى،  ح�سوات  اأع��را���ص  اكت�سفي 

االأمريكية يف االآتي:
مرور ح�سوات الكلى ميكن اأن يكون موؤملاً جداً، لكن احل�سوات 
ال ت�سبب يف العادة �سرراً دائماً اإذا ما متمَّ اكت�سافها يف الوقت 
املنا�سب. على ح�سب الو�سع ال�سحي للمري�ص، قد ال يحتاج 
اإىل اأي �سيء اأكرث من تناول دواء لالأمل و�سرب الكثري من 
املاء؛ لتمرير ح�سوة يف الكلى. ويف حاالت اأخرى، اإذا اأ�سبحت 
احل�سوات املتواجدة يف امل�سار البويل مرتبطة بعدوى بولية 

اأو ت�سبب م�ساعفات مثاًل؛ قد يكون احلل عرب اجلراحة.

اأعرا�س ح�سوات الكلى
ميكن اأال ي�ساحب ح�سوة الكلى اأي اأعرا�ص اإىل اأن تتحرك 
داخل الكلى اأو تنتقل اإىل احلالب )االأنبوب الذي ي�سل بني 
املري�ص من  يعاين  النقطة، قد  لهذه  وفًقا  واملثانة(.  الكلى 

االأعرا�ص االآتية:
- اأمل �سديد يف اخلا�سرة والظهر وحتت االأ�سلع.

- اأمل ميتد اإىل اأ�سفل البطن واملنطقة االأربية.
- اأمل ياأتي على هيئة موجات، ومتغري يف �سدته.

- اأمل اأثناء التبول.
- تلون البول باللون الوردي اأو االأحمر اأو البني.

- بول عكر اأو كريه الرائحة.
- الغثيان والقيء.

- احلاجة امل�ستمرة للتبول.
- التبول اأكرث من املعتاد.

- حمى ورع�سة يف حالة وجود التهاب.
- تبول كمية �سغرية من البول.

كاأن  الكلى  ح�سوة  ع��ن  ال��ن��اجت  االأمل  يتغري  اأن  وميكن  ه��ذا 
ينتقل على �سبيل املثال اإىل منطقة خمتلفة اأو تزيد �سدته، 

وذلك مع حترك احل�سوة عرب امل�سلك البويل.
اأكرث من االأعرا�ص  اأو  ن�سيحة: عند ال�سعور بعار�ص واحد 
ا�ست�سارة الطبيب  ال�����س��روري  ق��د يكون م��ن  ال��ذك��ر،  االآن��ف��ة 

االخت�سا�سي يف امل�سالك البولية.

اأعرا�س ح�شوات الكلى قد ت�شتدعي زيارة الطبيب

ذكر دب قطبي �سغري ي�ستمتع بعودة اجلليد البحري يف منطقة اإدارة احلياة الربية يف ت�سر�سل، مانيتوبا ، كندا. رويرتز


