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�شرب القهوة يوؤثر على طول املواليد
الن�ساء احلوامل  اإىل عالقة بني تناول  تو�سلت درا�سة طبية حديثة 

للقهوة، وطول الأطفال الذين يقومون باإجنابهم.
وبح�سب الدرا�سة التي اأجراها املعهد الوطني ل�سحة الطفل والتنمية 
الكافيني  تناول كميات �سغرية من  فاإن  املتحدة،  بالوليات  الب�سرية 
ي��وم��ي��ا م��ن ق��ب��ل ال��ن�����س��اء احل��وام��ل )م���ا ي��ع��ادل فنجانني ي��وم��ي��ا من 
املبكرة  الطفولة  مرحلة  خ��الل  اأق�سر  ن�سل  اإىل  ي��وؤدي  قد  القهوة(، 
اأمهاتهم  جتنبت  الذين  الأطفال  بنمو  مقارنة  الثامنة(،  �سن  )حتى 

الكافيني اأثناء احلمل.
واأ�سارت الدرا�سة التي ن�سرت نتائجها يف جملة "جاما نتورك اأوبن"، 
اإىل اأن فرق الطول بني الأطفال لأمهات تناولن القهوة وبني من مل 
ارتباط بني  اأي  2 �سنتيمرت، دون وجود  يقمن بذلك، يقّدر بحوايل 
الباحثون:  الأطفال. وقال  وزي��ادة وزن  اأثناء احلمل  الكافيني  تناول 
اأقل من  باراك�سانتني يف  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  الكافيني  ا�ستقالب  "يتم 
من  الأوىل  الثالثة  الأ�سهر  يف  احلوامل  الن�ساء  ل��دى  �ساعات  ث��الث 
با�ستخدام  امل�سيمة.  امل�ستقلب  وه��ذا  الكافيني  من  كل  يعرب  احلمل. 
بيانات املوؤ�سرات احليوية، �سجلنا التعر�ض للكافيني من خالل تناول 
اأطعمة معينة، مثل ال�سوكولتة وامل�سروبات منزوعة الكافيني، والتي 

قد حتتوي على كميات �سغرية من الكافيني".

العقبات االجتماعية توؤثر على �شحة قلب احلامل
ربطت درا�سة جديدة بني وجود خماطر على �سحة القلب والتمثيل 
الفقر،  مثل  الجتماعية  ال�سعف  نقاط  وبني  احلمل  اأثناء  الغذائي 

والعي�ض من دون عائلة، اأو عدم امتالك �سيارة.
جلمعية  ال�سنوي  الجتماع  خالل  الدرا�سة  نتائج  عر�ض  املقرر  ومن 
-ت�سرين  نوفمرب   5 يوم  �سيكاغو  �سيعقد يف  الذي  الأمريكية  القلب 

الثاين اجلاري.
الطبي،  كليفالند  م��رك��ز  م��ن  ه��اري�����ض  كري�ستني  ال��درا���س��ة  واأج����رت 
وقالت: "ال�سمنة وارتفاع �سغط الدم ومر�ض ال�سكري من النوع 2، 
اإىل  الو�سول  على  القدرة  ع��دم  مثل  دقيقة  بحقائق  تتاأثر  اأن  ميكن 
و�سائل النقل، واحلالة الجتماعية والقت�سادية التي قد تنطوي على 
كيفية تناول الطعام، وغريها من املحددات الجتماعية التي تت�سبب 
�سعف التمثيل الغذائي، وزيادة اخلطر على القلب". وبح�سب موقع 
على  توؤثر  خطر  عوامل   4 الباحثون  قارن  اإك�سربي�ض"،  "ميديكال 
وقاموا  الجتماعي،  لل�سعف  مقيا�ض  مع  والقلب،  الغذائي  التمثيل 
19 مليون حالة حمل بالوليات  بتحليل البيانات ال�سحية حلوايل 
املتحدة بني 2016 و2020. وت�سمنت عوامل اخلطر القلبية التي 
مت حتديدها لتحليل هذه الدرا�سة: ال�سكري من النوع 2 قبل احلمل، 

وارتفاع �سغط الدم قبل احلمل، وتعاطي التبغ، وال�سمنة.

درا�شة: �شحة القلب مرتبطة بالعالقة الزوجية
امل�ستقر  ال��زواج غري  تاأثري  على  ال�سوء  درا�سة طبية حديثة  �سلطت 

املفعم بالتوتر على �سحة القلب.
وذكرت الدرا�سة، التي اأجراها باحثون من جامعة "ييل" الأمريكية، 
 50 بن�سبة  عر�سة  اأك��ر  هم  عالقاتهم  يف  ال�سعداء  غري  الأزواج  اأن 
كانوا  كما  قلبية،  بنوبة  الإ���س��اب��ة  بعد  امل�ست�سفى  اإىل  للعودة  باملئة 
العام  يف  ال�سدر  يف  اآلم  عن  لالإبالغ  باملئة   67 بن�سبة  عر�سة  اأك��ر 
الذي اأعقب النوبة، مقارنة باأولئك الذين يعانون من �سغوط قليلة 
اإذا كانت  اأرادت اختبار ما  اأو معدومة يف زواجهم. ويف درا�ستهم التي 
بعد  عائقا  اأو  م�ساعدا  عامال  تكون  اأن  ميكن  الأم��د  طويلة  العالقة 
الإ�سابة بنوبة قلبية، فح�ض الباحثون حالت اأكر من 1500 بالغ، 
�سعادتهم  وقارنوها مبدى  واح��د،  عام  بعد  عاما،   47 �سن  مبتو�سط 
اإكمال ا�ستبيانات حول مو�سوعات  يف زواجهم. وُطلب من امل�ساركني 
اأنهم  العاطفية واجلن�سية قبل ت�سنيفهم على  العالقة  ت�سمل جودة 
اأو  متو�سطة  اأو  معتدلة  اأو  �سعيفة  زوجية  �سغوط  من  يعانون  اإم��ا 
العينة  �سحة  لتقييم  مقيا�سا  ذل��ك  بعد  العلماء  وا�ستخدم  �سديدة. 
بيانات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  العقلية،  وال��ع��اف��ي��ة  الأمل  ودرج����ات  ال��ب��دن��ي��ة 

امل�ست�سفى ملراقبة اأي عمليات اإعادة دخول ملن�ساآت طبية.
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توقيت نومك و�شحتك.. درا�شة تك�شف الرابط واملخاطر
يحب بع�ض النا�ض ال�ستيقاظ مبكرا ليجدوا اأن �ساعات ال�سباح الهادئة هي 
اأف�سل وقت ليكون ال�سخ�ض منتجا، فيما ي�سل اآخرون اإىل ذروتهم الطاقية 
يف �ساعات امل�ساء ويف�سلون ال�سهر وال�ستيقاظ يف وقت متاأخر، اإل اأن درا�سة 
ب�سكل كبري على �سحتك،  ت��وؤث��ر  اأن  ال��ن��وم ميكن  ع���ادات  اأن  اأك���دت  حديثة 
2022 من  �سبتمرب  ن�سرت يف عدد  درا�سة  اأو لالأ�سواأ. ووج��دت  لالأف�سل 
جملة " Experimental Physiology"، وجدت اأن "وقت النوم 
املف�سل لديك ميكن اأن يعر�سك خلطر الإ�سابة باأمرا�ض مزمنة، مبا يف 

ذلك مر�ض ال�سكري واأمرا�ض القلب".
وال�ستيقاظ  للنوم  طبيعي  ب�سكل  ج�سمك  يف�سلها  التي  الأوق��ات  وُتعرف 
"موؤ�س�سة  "النمط الزمني" )chronotype(، وفق ما اأو�سحت  با�سم 

.)Sleep Foundation( "النوم
وميكن اأن يوؤثر النمط الزمني ب�سكل كبري على �سحتك، كونه يوؤثر على 

ال�سهية وم�ستويات الطاقة والتعايف ودرجة حرارة اجل�سم الداخلية.
وقالت اأخ�سائية طب النوم، كري�ستينا اأبافانا، ملوقع "بي�ست ليف": "مييل 
حمبو ال�سهر اإىل اأن يكونوا اأقل ن�ساطا بدنيا، ب�سبب احلرمان من النوم، 
الذي يزيد بدوره من هرمون غريلني )هرمون اجلوع(، مما قد يوؤدي اإىل 
اأي�سا دورا يف تنظيم  الزمني  النمط  الكربوهيدرات". ويلعب  تناول  زيادة 
الزمنية  الأمن���اط  ت��ق��اوم  ق��د يتغري عندما  وال���ذي  وال��ه��رم��ون��ات،  ال�سهية 
يتغري  اأن  ميكن  اأن��ه  يذكر  الطبيعية".  وال�ستيقاظ  النوم  دورة  املتاأخرة 

النمط الزمني اخلا�ض بك طوال حياتك.
ووفقا ل�"موؤ�س�سة النوم"، فاإنه يف "طيف الأمناط الزمنية"، يقع معظمنا 
يف مكان ما باملنت�سف، لكن ميكن اأن يتغري النمط الزمني اخلا�ض بك يف 
مراحل خمتلفة طوال حياتك. فعلى �سبيل املثال، معظم الأطفال ينامون 
منطهم  يبداأ  ثم  املراهقة،  خالل  لل�سهر  ملحبني  يتحولون  لكنهم  مبكرا، 

الزمني يف التحول لوقت مبكر جمددا، بدءا من �سن الع�سرين.

درا�شة تك�شف عدم 
ا�شتقرار اجليل اجلديد

ح���ّذرت درا���س��ة اأمريكية ج��دي��دة م��ن اأن 
ال�سباب  فئة  اأي  الأل��ف��ي��ة،  بعد  م��ا  جيل 
امتالك  اإم��ك��ان��ي��ة  ي�����س��ت��ب��ع��دون  ال���ي���وم، 
املايل  ال�ستقرار  بعدم  وي�سعرون  منزل، 
يتوقعون  اأنهم  كما  الطويل،  امل��دى  على 
الوظيفي  ال����س���ت���ق���رار  ع����دم  ا���س��ت��م��رار 
احل�����ايل، م���ع ال��ت��ق��دم يف ال���ع���م���ر.. فما 
اأ�سباب هذه الجتاهات املتوقعة جليل ما 

بعد الألفية؟
اأن  اإىل  اأم����ريك����ي����ة  درا������س�����ة  خ��ل�����س��ت   
الألفية  بعد  ما  اأو جيل  زد  اأع�ساء جيل 
على  م��ن��زل  ام��ت��الك  خ��ط��وة  ي�ستبعدون 
الإطالق، وقد ي�سعرون بعدم ال�ستقرار 

املايل على املدى الطويل.
ويقول ما يقرب من ربع الأمريكيني من 
"جيل زد"، اإنهم لن يكونوا قادرين على 
التقاعد  م��دخ��رات  م��ن  م��ا يكفي  و���س��ع 

جانبا.
16 يف املئة عرب  مقارنًة مبتو�سط نحو 
الأجيال ال�سابقة، ل يتوقع ما ي�سل اإىل 
ال�سباب  جيل  اأع�ساء  من  املائة  يف   59
احلايل امتالك منزل يف اأي مرحلة من 
حياتهم، اأي ما يقرب من �سعف متو�سط 

الأجيال.

 B12 سبعة م�سادر لفيتامني�
لزيادة الطاقة وتقليل التعب �ص 23

الريا�سة لتح�سني ال�سحة اجل�سدية
تقاوم  الريا�سية  التمارين  مزاولة  اأن  اإىل  الأطباء  ي�سري 
ر�سد  بالفعل  متَّ  وق��د  اجل�سم،  يف  الثدي  �سرطان  مر�ض 
بعد  ال�سحية  اأو�ساعهم  الذين حت�سنت  املر�سى  عدد من 
اأ�سباب، منها: اأن  ممار�ستهم للريا�سة.. وذلك يعود لعدة 
الريا�سة )خ�سو�ساً تلك التي ُتار�ض يف الهواء الطلق(، 
ت��ق��ل��ل م���ن ال��ت��ع��ب والإره�������اق ل���دى امل��ر���س��ى، م���ن خالل 
ال��دورة الدموية، وتزويد اجل�سم بكمية جيدة من  تعزيز 
اأّن الن�ساط الريا�سي ي�ساهم يف حت�سني  الأك�سجني.. كما 
الريا�سة ل تقّوي الع�سالت  اأن  املزاجية، يف حني  احلالة 
فح�سب؛ بل وقد َتزيد اأي�ساً من كثافة العظام، الأمر الذي 
ترقق  ملر�ض  الثدي  �سرطان  مري�سة  �ض  تعرُّ دون  يحول 

العظام بعد تلقي العالج.
الدم  �سغط  خف�ض  يف  �سك  دون  م��ن  ت�ساهم  وال��ري��ا���س��ة 
والكول�سرتول وم�ستويات ال�سكر يف الدم، كما اأنها تق�سي 
على ا�سطرابات النوم، وحت�ّسن ال�سهية، وتنحك ع�سالت 

قوية، وتق�سي على التوتر وغري ذلك.

 الريا�سة لتح�سني احلالة النف�سية
ال�سحة  لتح�سني  الريا�سية  التمارين  اأهمية  على  ف�ساًل 
النف�سية، من  ال�سحة  اجل�سدية؛ فهي ت�ساهم يف حت�سني 
مري�سة  وت�ساعد  والقلق،  والكتئاب  التوتر  تقليل  خالل 
حياتها  اإىل  وال��ع��ودة  و�سعها،  جت��اوز  على  الثدي  �سرطان 

الطبيعية والعمل ب�سهولة.

نع القيام بن�ساط ريا�سي احلاالت التي تمَ
اأن ت�ستمع اإىل ذاتها؛ فاإذا كانت  يجب على املري�سة دائماً 
ت�سعر باأنها قادرة على القيام بالتمارين الريا�سية من دون 
تعب، عليها اإذن اأن تبا�سر بها من دون تردد، لكن بعد �سوؤال 
ال�سحية،  املالئمة حلالتها  التمارين  نوعية  الطبيب عن 

واملدة امل�سموح بها، والأوقات الأكر مالءمة.

اأهمية الريا�سة للمراأة
ل تقت�سر اأهمية الريا�سة للمراأة يف منحها قواًما ر�سيًقا 
الفوائد  ال��ع��دي��د م��ن  ُت��ق��ّدم  ب��ل ه��ي  وُم��ت��ن��ا���س��ًق��ا فح�سب، 
الأمرا�ض،  من  مبجموعة  الإ�سابة  من  وتقيها  ال�سحّية، 
اأهمية الريا�سة  م يف ال�سّن.  ة تلك املرتبطة بالتقدُّ بخا�سّ

للمراأة، وفوائدها، يف ال�سطور الآتية.

 �سّحة املراأة
جُت����م����ع ال����درا�����س����ات 
التزام  ���س��رورة  على 
امل���������������راأة ب����ربن����ام����ج 
ينعك�ض  اإذ  ي���وم���ي؛ 

اإي���ج���اًب���ا على  الأم�����ر 
��ة ب�����س��ك��ل ع���ام،  ال�����س��حَّ

ف���اجل�������س���م ي���ح���ت���اج اىل 
الدورة  لتن�سيط  احلركة 

الدمويَّة با�ستمرار، وذلك 
اللياقة  على  للحفاظ 

ال������ب������دن������ّي������ة، 
واحل������ّد 
م������������������ن 

الإ�سابات 
ب�������الأم�������را��������ض 

تتعّدد  ك��م��ا  امل��زم��ن��ة. 
الأدّلة العلمّية التي ُتفيد باأهمّية الريا�سة للمراأة.

 تقي الريا�سة من الإ�سابات بالأمرا�ض املزمنة، كاأمرا�ض 
القلب، والأوعية الدموّية، وال�سّكري، وال�سرطان، وارتفاع 

�سغط الدم، وال�سمنة.
ُتخّفف الريا�سة من ال�"كولي�سرتول" ال�سيء، وتقّلل ن�سبة 

الدهون.
تقّوي الريا�سة العظام وحتّد من ه�سا�ستها؛ اإذ ُت�ساعد يف 
من  تقي  وبالتايل،  اجل�سم.  داخل  الكال�سيوم  فقدان  منع 

الإ�سابة مبر�ض ه�سا�سة العظام.
ُت�ساعد الريا�سة يف تقوية جهاز املناعة.

حُتّفز الريا�سة اأداء جهاز اله�سم، مّما ينعك�ض اإيجاًبا على 
�سّحة اجل�سم، وتخّفف م�سكالت جهاز اله�سم.

ُي�سهم  اإذ  ال�����س��ه��رّي��ة؛  ال����دورة  ع��وار���ض  ال��ري��ا���س��ة  تخّفف 
الدورة  اآلم  تقليل  يف  الريا�سية  التمارين  يف  الن��ت��ظ��ام 

ال�سهرية.
الرئة والقلب، للقيام بوظائفها  الريا�سة ع�سالت  تقوي 

ب�سكل �سليم.
تق�سي الريا�سة على اآلم الظهر واحلو�ض عند احلوامل. 
وتقّلل خطر حدوث م�ساعفات احلمل، من ت�سّمم احلمل، 
وارتفاع �سغط الدم الناجم عن احلمل. كما تقي الريا�سة 

من حالة �سل�ض البول.

اأهمية الريا�سة النف�سية
وتقّلل  بالنف�ض،  ال��ث��ق��ة  وت��زي��د  امل����زاج،  ال��ري��ا���س��ة  حت�����ّس��ن 

الكتئاب.
ُت�ساعد الريا�سة يف النوم وال�سرتخاء، ل �سّيما يف �سفوف 

الن�ساء الالتي يعانني من الأرق.
اأهمية الريا�سة اجلمالية

اأهمية الريا�سة للمراأة
ُت�ساعد الريا�سة الن�ساء يف ال�سيطرة على الوزن؛ اإذ تعمل 
ع��ل��ى اإح����راق ال�����س��ع��رات احل���رارّي���ة، وت��زي��د ع��م��ل عمليَّات 
اىل  الدهنّية  الأن�سجة  بتحويل  وتقوم  الغذائي،  التمثيل 
اأن�سجة ع�سلية. وبالتايل، تخ�سر الريا�سة الوزن، وتنحه 

قواًما متنا�سًقا وم�سدوًدا.
امل��رتاك��م��ة يف مناطق  العنيدة  ال��ده��ون  ال��ري��ا���س��ة  حت��رق 

خمتلفة من اجل�سم، ل �سّيما يف البطن.
ت�سّد الريا�سة ع�سالت اجل�سم كافة، وتق�سي على م�سكلة 

ال�"�سيلوليت".
ر الريا�سة الب�سرة، وذلك من خالل حتفيز هرمون  تن�سّ
يوؤّخر  مّم��ا  اخل��الي��ا،  جتديد  عن  امل�سوؤول  ال�"كوّلجني" 

ظهور عالمات التجاعيد و�سّد الب�سرة.

القرفة.. كنز طبيعي 
لعالج االأمرا�ض

وحلوة  لذع����ة  ك��ون��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل 
ال���ط���ع���ام مذاقا  امل������ذاق م���ا مي��ن��ح 
مم�����ي�����زا، ا����س���ت���خ���دم���ت ال���ق���رف���ة 
ل��ع��دة ق����رون ل��ع��الج ال��ع��دي��د من 
ب�سكل  ت�ستخدم  حيث  الأم��را���ض، 
خا�ض يف ف�سلي اخلريف وال�ستاء 
اللتهابات  منع  يف  ت�ساعد  كونها 

الفريو�سية وتعزز املناعة.
واح��دة من  باأنها  القرفة  وتو�سف 
العامل،  يف  املعروفة  التوابل  اأق��دم 
ففي م�سر القدمية، كانت قيمتها 
درا�سة  وك�سفت  الذهب.  من  اأعلى 
ال�سحية  ال��ف��وائ��د  ح��دي��ث��ة  طبية 
املرتبطة بالقرفة، التي تعد مبثابة 
العديد  ل���ع���الج  طبيعي"  "كنز 
ال���ق���رف���ة غنية  الأم������را�������ض.  م����ن 
ذلك  يف  مبا   - الأك�سدة  مب�سادات 
البوليفينول - التي حتمي اأن�سجة 
التاأك�سدي  الإج���ه���اد  م��ن  اجل�����س��م 
والأم������را�������ض امل���رت���ب���ط���ة ب����ه مثل 
ال�سرطان واأمرا�ض القلب التاجية 
القرفة  ت���رت���ب���ط  والل����ت����ه����اب����ات. 
ب��خ��ف�����ض ���س��غ��ط ال�����دم وال���ده���ون 
الثالثية وم�ستويات الكولي�سرتول 
و�سكر الدم لدى امل�سابني باأمرا�ض 
التمثيل الغذائي. ت�سري الدرا�سات 
اإىل اأن القرفة قد تكون قادرة على 
وزيادة  الأن�سولني،  مقاومة  تقليل 
الأن�سولني  ل��ه��رم��ون  احل�سا�سية 
التحكم  ي��ح�����س��ن  اأن  مي��ك��ن  ال����ذي 
بع�ض  ال����دم.  يف  ال�����س��ك��ر  ن�سبة  يف 
القرفة  يف  امل�����وج�����ودة  امل����رك����ب����ات 
ت���او، وهو  ب��روت��ني  ت��اأث��ري على  لها 
بروتني يف الدماغ مرتبط مبر�ض 
األزهامير. ويف درا�سة اأجريت على 
كانت   ،2014 ع����ام  يف  ال���ف���ئ���ران 
ال��ق��رف��ة مب��ث��اب��ة ح��م��اي��ة للخاليا 
حت�سني  يف  و����س���اع���دت  ال��ع�����س��ب��ي��ة 
الوظيفة احلركية للفئران امل�سابة 

مبر�ض باركن�سون.

ملحم زين يتحدث عن 
عالقته باجلمهور امل�شري

ملحم  ال��ل��ب��ن��اين  امل���ط���رب  ي�ستعد 
امل�سري  ج���م���ه���وره  مل��ق��اب��ل��ة  زي�����ن، 
م�����س��اء  ب��ع��د غ��ي��اب ط��وي��ل، وذلك 
�سمن فعاليات مهرجان املو�سيقى 

العربية يف دورته ال� 31.
املهرجان وجديد  اإىل  وعن عودته 
يتحدث  اأخ����رى،  وق�سايا  اأع��م��ال��ه 
ملوقع  خ��ا���س��ة  ت�سريحات  يف  زي���ن 

عربية". نيوز  "�سكاي 
"كان يل  زي����ن:  ق���ال  ال���ب���داي���ة،  يف 
ال�����س��رف اأن اأغ���ن���ي ع���دة م����رات يف 
مهرجان املو�سيقى العربية، وبدار 
�سمن  وج��ودي  امل�سرية..  الأوب���را 
ه���ذه ال����دورة مب�����س��ارك��ة جمموعة 
العربي  الوطن  مطربي  اأب��رز  من 

اأ�سعدين كثريا".

هل مزاولة الريا�شة �شرورية.. 
ملري�شات �شرطان الثدي؟

اأثناء  خ�سو�سًا  التامة؛  الراحة  الثدي،  ب�سرطان  امل�سابات  من  ُيطلب  قد 
تلقي العالج، لكن بع�ض اأطباء االأورام يوؤكدون على اأن ممار�سة الريا�سة 

اأثناء االإ�سابة ب�سرطان الثدي، هي عامل م�ساعد على ال�سفاء اجل�سدي 
الثدي  �سرطان  مر�سى  ممار�سة  اأن  االأط��ب��اء،  بع�ض  يوؤكد  والنف�سي. 

اإيجابية كبرية على  اآثاٌر  االأهمية، وله  اأمٌر يف غاية  الريا�سة،  للتمارين 
لل�سرطان  اجلانبية  االآثار  خف�ض  يف  ي�ساهم  الريا�سي  فالن�ساط  ال�سحة.. 

املُرِهقة  بالتمارين  القيام  عدم  �سرطمَ  اجل�سم؛  كفاءة  يرفع  كما  ملحوظ،  ب�سكل 
التي تقلل مقاومة املري�سة لل�سرطان. فمزاولة الريا�سة ال بد واأن تتالءم مع حالة 

املري�سة اجل�سدية، واأن تكون يف نطاق اإمكانيات ج�سمها؛ الأّن الهدف من الريا�سة هو 
زيادة لياقة اجل�سم وكفاءته يف مواجهة املر�ض، ولي�ض اإنهاكه.

الدهنية  الأحما�ض  اإن  الأملانية  "عني"  موؤ�س�سة  قالت 
ل�سحة  كبرية  باأهمية  3" تتمتع  "اأوميغا  امل�سبعة  غري 
اإفراز  على  الدمعية  ال��غ��دد  ت�ساعد  اإن��ه��ا  حيث  ال��ع��ني؛ 

الدموع، ومن ثم حتمي العني من اجلفاف.
 "3 "اأوميغا  اأن  العني  ب�سحة  املعنية  املوؤ�س�سة  واأ�سافت 
تدعم عملية التمثيل الغذائي للعني، وهي عن�سر مهم 
يف �سبكية العني؛ حيث اإنها تدعم القدرة على روؤية النور 

والظالم.
واأ�سارت املوؤ�س�سة اإىل اأن امل�سادر الغذائية الغنية باأحما�ض 
"اأوميغا 3" تتمثل يف املك�سرات والأ�سماك الدهنية مثل 

ال�سلمون والتونة والرجنة وال�سردين واملاكريل.

اأوميغا 3 حتمي 
العني من اجلفاف



األربعاء   2  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13687  
Wednesday    2    November    2022   -  Issue No   13687

22

�ش�ؤون حملية

حتت رعاية طحنون بن حممد و�سعار »العني اأو�سع لك من الدار«

مركز اأبوظبي للغة العربية ُيعلن تنظيم مهرجان العني للكتاب 2022 نحو بناء جمتمع قارئ
علي بن متيم: مهرجان العني للكتاب ياأتي امتدادًا ملعر�ض العني للكتاب الذي نظمه املركز على مدار اثني ع�شر عامًا، لُيقدم ن�شخة متجددة من احلدث حتتفي باالآداب والفنون والكتاب

مب�ساركة 18 فريقًا

جامعة االإمارات وبال�شراكة مع »�شمان« تنظم املناظرات العلمية حول اأهداف التنمية امل�شتدامة 

بالتعاون مع جائزة خالد بن طناف لالبتكار والتفوق العلمي

ح�شني احلمادي يفتتح يف »بوليتكنيك اأبوظبي« جمل�شًا لالبتكار واأول خمترب ت�شنيع رقمي باأبوظبي

•• اأبوظبي – الفجر

اآل  ال�سيخ طحنون بن حممد  �سمّو  رعاية  حتت 
اأعلن  ال��ع��ني،  ن��ه��ي��ان، مم��ّث��ل احل��اك��م يف منطقة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��اب��ع لدائرة  م��رك��ز 
"مهرجان العني  الثقافة وال�سياحة، عن تنظيم 
خالل  فعالياته  ت��ق��ام  ال���ذي   ،"2022 للكتاب 
20 نوفمرب اجل���اري يف  اإىل    14 م��ن  ال��ف��رتة 

ا�ستاد هزاع بن زايد يف مدينة العني. 
خم�سة  ُت���ربز  م��ت��ج��ددة  دورة  يف  احل���دث  ينطلق 
مواقع ثقافية مهمة وذات تاريخ طويل يف مدينة 
وال��زّوار يف  العني، وتقّدم من خاللها للجمهور 
دولة الإمارات جتربة غنية بالفّعاليات والأن�سطة 
التي  امل��ت��ن��ّوع��ة،  والتفاعلية  والأدب���ي���ة  الثقافية 
اآفاقاً  اأم��ام��ه��م  وتفتح  ال�سباب  ق��ط��اع  ت�ستهدف 
وا���س��ع��ًة ل��الإب��داع والب��ت��ك��ار. وي�سعى امل��رك��ز من 
لالحتفاء  للكتاب"  ال��ع��ني  "مهرجان  خ����الل 
الإماراتي،  وامل��ب��دع  وال��ف��ن��ون  والآداب  ب��ال��ق��راءة 
اإبراز املوروث الثقايف للدولة وتعزيز  اإىل جانب 
الفّعاليات  العني يف جمال تنظيم  مكانة مدينة 

واملعار�ض مبختلف القطاعات. 
ال��ذي نّظمه  ج��اء ذل��ك خ��الل املوؤتر ال�سحفي 
مبدينة  خليفة"  ب���ن  حم��م��د  "بيت  يف  امل���رك���ز 
ال��ع��ني، ب��ح�����س��ور ك��ل م��ن ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور علي 
العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�ض  تيم،  بن 
و�سعيد حمدان الطنيجي، املدير التنفيذي ملركز 
اأبوظبي للغة العربية بالإنابة، وجمع مع ممّثلي 

و�سائل الإعالم يف الدولة. 

وقال �سعادة الدكتور علي بن تيم يف كلمته خالل 
 "2022 للكتاب  العني  "مهرجان  اإن  احل��دث، 
الذي نظمه  للكتاب  العني  ملعر�ض  امتداداً  ياأتي 
املركز على مدار اثنى ع�سر عاماً، لُيقدم ن�سخة 
والفنون  ب����الآداب  حتتفي  احل��دث  م��ن  متجددة 
�سهدها  التي  التطورات  ينا�سب  ومب��ا  والكتاب، 
الع�سر واملجتمع، كما ُي�سلط ال�سوء على خم�سٍة 
ُت��ي��ز مدينة  ال��ت��ي  الثقافية  ال�����س��روح  اأه���م  م��ن 
العني وُتربز هويتها الثقافية والرتاثية. وتاأتي 
تتطّلع  خمتلفة  روؤي����ة  ع��ن  لتعرب  ال����دورة  ه���ذه 
املجتمع  فئات  جلميع  غنية  جتربة  تقدمي  اإىل 
والأن�سطة  بالفّعاليات  حافلة  دورة  ال���زّوار.  من 
التي  امل��ت��ن��ّوع��ة  والتفاعلية  والأدب���ي���ة  الثقافية 
تواكب تطّلعات رّواد معار�ض الكتاب يف الدولة، 
والن�ضء  ال�سباب  قطاع  خا�ض  ب�سكل  وت�ستهدف 
لتعريفهم بالقيم الأ�سيلة للمجتمع الإماراتي. 
هذا  املهرجان  �سعار  :"اخرتنا  �سعادته  واأ���س��اف 
العني  ملدينة  الرتحيبي  الطابع  ليعك�ض  ال��ع��ام 
يف  دائ��م��اً  زّواره����ا  حتت�سن  التي  وخ�سو�سيتها، 
اأجواٍء ا�ستثنائية، ت�ستمّدها من هويتها املتفّردة 
و�سماتها الرتاثية والعمرانية، اإذ حر�ست قيادتنا 
تبقى  اأن  ع��ل��ى  ال��دول��ة  ت��اأ���س��ي�����ض  م��ن��ذ  احلكيمة 
الطبيعية  مبعاملها  تزهو  غّناء  واح��ًة  "العني" 
وم��واق��ع��ه��ا الأث���ري���ة، ل��رتّح��ب باجلميع م��ن كل 
اأو�سع لك  "العني  �سعار احل��دث  ل��ذا ج��اء  مكان، 
دورة  “ت�ستهدف  �سعادته:  واأو�سح  الدار".   من 
للكتاب" توفري  العني  "مهرجان  العام من  هذا 
املجتمع،  �سرائح  جميع  لإ���س��راك  فريدة  ة  من�سّ

وت��ق��دمي حم��ت��وى م��ع��ريف وف��ن��ي وث��ق��ايف يعّمق 
ُي�سهم  مبا  الأ�سيل،  الإم��ارات��ي  وامل���وروث  القيم 
والكاتب،  بالِكتاب  قارئ يحتفي  بناء جمتمع  يف 
وُي��ع��ل��ي م��ن قيمة ال��ق��راءة ع���ادًة دائ��م��ًة يف حياة 
تاأ�سي�ض جمتمع ُمثّقف ومبدع  ُت�سهم يف  النا�ض، 
التنمية  ق���دم���اً يف م�����س��رية  امل�����س��ي  وق�����ادر ع��ل��ى 
امل�ستدامة لدولتنا. كما يعك�ض املهرجان ما ُوفقنا 
يف تقدميه من مبادرات وم�ساريع وجهود لتعزيز 
مقّومات  اأب����رز  بو�سفها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  م��ك��ان��ة 

وركائز هوية املجتمع الإماراتي.
ب��������دوره ق�����ال ���س��ع��ي��د ح����م����دان ال��ط��ن��ي��ج��ي اأن 
على  العام  هذا  للكتاب" ُيطّل  العني  "مهرجان 
جمتمع الُقراء ب�سكل اأكر تنوعاً وزخماً، وذلك 
الطويل  وتاريخه  ال�سابقة  جناحاته  على  ب��ن��اًء 
والحتفاء  والثقافة،  الأدب  تعزيز  يف  والعريق 
الإماراتي،  والكاتب  والكلمة  ال�سعبي  ب��امل��وروث 
تفاعلية  ثقافية  جتربة  تقدمي  �سواء  حد  وعلى 
حافلة بالأن�سطة والندوات والفعاليات النوعية، 
م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب، واإب�����راز الإرث 
الغني، وتعزيز مكانة مدينة العني على  الثقايف 

اخلريطة الثقافية.
بالروح  املهرجان  خ��الل  من  نحتفل  واأ�ساف:" 
امل��ت��ج��ددة مل��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��رب ا���س��ت�����س��اف��ة 110 
األف   35 من  اأك��ر  وا�ستهداف ح�سور  ع��ار���ض، 
املتنّوعة  الأن�سطة  من  بباقة  لال�ستمتاع  زائ��ر، 
زايد،  ب��ن  ه���زاع  ا�ستاد  مثل  خمتلفة،  م��واق��ع  يف 
م��ع��م��اري��ة مم���ي���زة و�سرحاً  ي��ع��د حت��ف��ة  ال�����ذي 
ريا�سياً ا�ستثنائياً مت بناوؤه وفق اأحدث التقنيات 

العني  مدينة  اأ�سالة  ليعك�ض  املتطورة  العاملية 
والنه�سة الريا�سية يف الإمارات؛ بجانب مكتبة 
زايد املركزية، التي ُتعترب اأكرب مكتبة يف مدينة 
العني وت�سم اأكر من 100 األف عنوان متنوع؛ 
اأول جامعة وطنية  الإم��ارات  ف�ساًل عن جامعة 
�ساملة و�سرح اأكادميي وبحثي مهم على م�ستوى 
خليفة،  ب��ن  حممد  بيت  اإىل  بالإ�سافة  ال��ع��امل؛ 
ال����ذي ي��ع��د وج��ه��ة ث��ق��اف��ي��ة ف���ري���دة م���ن نوعها  

ومق�سداً جمتمعياً متمركزاً يف بيت تراثي. 
2022" ب�سكله  للكتاب  العني  "مهرجان  يقّدم 
من�سة  واملخت�سني،  للجمهور  واملبتكر  اجلديد 
املجتمع  فئات  �سائر  حتت�سن  نوعها  من  فريدة 
املحلي مبختلف اهتماماتها، عرب تقدمي فعاليات 
وتراثية.  وريا�سية  ومو�سيقية،  اأدبية  واأن�سطة 
وت��ن��ظ��ي��م اأك����ر م���ن  40 ن����دوة ث��ق��اف��ي��ة �سمن 
موا�سيع  تتناول  للمهرجان،  الثقايف  الربنامج 
خمتلفة عن الرتاث والأ�سرة والطفل والريا�سة 
ال�سعرية،  والأم�سيات  والأدب  والفنون  والتاريخ 
التي �ستتوّزع على بيت حممد بن خليفة، وق�سر 

املويجعي وجامعة الإمارات. 
للمهرجان،  الرئي�سي  امل��وق��ع  ي�ست�سيف  فيما 
ب���رام���ج الأطفال  وه����و ا���س��ت��اد ه����زاع ب���ن زاي�����د، 
عمل  وور���ض  فعاليات  تت�سمن  والتي  والنا�سئة 
جانب  اإىل  واجلمهور  لالأطفال  وتفاعلية  فنية 
برناجماً  بكونه  يتمّيز  ال��ذي  الفني،  الربنامج 
200 ن�ساط، ويحفز  حافاًل ي�سم ما يزيد عن 
والبتكار  ال��ت��ف��ك��ري  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ه��دف��ة  ال���ف���ئ���ات 
م��ن خالل  والإب��داع��ي��ة،  الفنية  امل��واه��ب  وينّمي 

وم�سابقات،  ع��ل��م��ي��ة،  وع���رو����ض  ق�س�سي،  ���س��رد 
وحتديات.

ق�سر  موقع  يف  احل��دث  فّعاليات  ت�ست�سيف  كما 
احتفاء  وهو  املغّناة"،  "الكلمة  برنامج  املويجعي 
الق�سائد  م��ن  واإرث���ه���م  النبطي  ال�سعر  ب��رم��وز 
امل��غ��ّن��اة اخل��ال��دة ال��ت��ي ا���س��ت��ه��رت حم��ل��ي��اً وعربياً 
املهرجان  �ض  يخ�سّ فيما  املا�سية،  العقود  طوال 
بثالثة  لالحتفاء  اأيامه  ط��وال  حافاًل  برناجماً 
ع�سر �ساعراً من اأبرز �سعراء مدينة العني، ممن 

ا�سُتهرت ق�سائدهم املغّناة بني النا�ض. 
كذلك ُينظم "بيت حممد بن خليفة" ما يناهز 
اإىل  �ستتطرق  املهرجان،  ندوة طوال فرتة    14
ال�سباب..  يف  "ال�ستثمار   : منها  مهمة  عناوين 
مركزاً  و"الإمارات  للم�ستقبل"،  العبور  طريق 
ع��امل��ي��اً رائ����داً ل��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي امل��ب��ت��ك��ر.. مدينة 
الإبداعية  "احللول  جانب  اإىل  منوذجاً"،  العني 
املجل�ض  الأط�����ف�����ال..  ل��ت��ع��زي��ز من���و  امل�����س��ت��دام��ة 
و"دعم  منوذجاً"،  ل����الأط����ف����ال  ال����س���ت�������س���اري 
التنمية  اإىل  الطريق  املواهب..  وتعزيز  البتكار 
�سفريات  اإم���ارات���ي���ات..  و"بطالت  امل�ستدامة"، 
العديد  الريا�سية"، وغريها  املحافل  الوطن يف 
ال���ه���ام���ة.  وام����ت����داداً للربنامج  ال��ع��ن��اوي��ن  م���ن 
جمموعة  تنظيم  احلدث  اأجندة  ت�سمل  الثقايف، 
املتخ�س�سة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  الأدب���ي���ة  ال���ن���دوات  م��ن 
موا�سيع  اإىل  ت��ت��ط��رق  الإم���������ارات،  ج��ام��ع��ة  يف 
بني  "الرواية  مثل  �سة،  متخ�سّ وثقافية  اأدب��ي��ة 
ال�سناعة والإبداع"، وجل�سة حوارية حول جملة 
اأبوظبي  مركز  عن  ال�سادرة  املحكَّمة  "املركز" 

 .. "ال�سينما  ف�ساًل عن جل�سات  العربية"،  للغة 
كيف ن�سل اإىل اجلمهور"، و"حت�سينات اأبوظبي 
... تاريخها و�سماتها ووظائفها"، و"اأدب الطفل 
اإىل عر�ض �سينمائي لأفالم  اإ�سافة  الإماراتي"، 

ق�سرية بالتعاون مع املخرج نواف اجلناحي. 
حفل  ف�ستحت�سن  امل��رك��زي��ة،  زاي����د  مكتبة  اأم����ا 
اجليل" يف  ك��ن��ز  "جائزة  ب����  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 
و�ستنّظم   نوفمرب،   16 بتاريخ  الأوىل  ن�سختها 
الإبداعية  ال��ك��ت��اب��ة  يف  متخ�س�سة  ع��م��ل  ور����ض 
لق�س�ض الأطفال، والأعمال ال�سينمائية املوّجهة 

لالأطفال. 
وم���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ���س��ُي��ق��ّدم ال��ربن��ام��ج الفني 
، منها  م��ت��ن��وع��ة  ف��ن��ي��ة  ع���رو����س���اً  ل��ل��م��ه��رج��ان 
ال�����س��وء على  ت�����س��ّل��ط  وت��راث��ي��ة  �سعبية  ع��رو���ض 
عرو�ض  جانب  اإىل  ال�سعوب،  مو�سيقى  جمالية 
املتنّقلة،  وال��ع��رو���ض  ال��ك��رت��ون��ي��ة،  ال�سخ�سيات 
م�سرح  وعلى  املهرجان  اأروق���ة  ب��ني  �سُتقام  التي 
وال�سرور  البهجة  من  اأج��واٍء  لإ�سفاء  العرو�ض، 
على امل��ك��ان، وت��ق��دمي جت��رب��ة ف��ري��دة م��ن نوعها 
اأيام املهرجان. كما ت�ست�سيف  لزّوار املكان طيلة 
"خزانة  فعالية  العني  مدينة  يف  الت�سوق  مراكز 
امل��ه��رج��ان وذل���ك يف ك��ل من  اأي���ام  الكتب" طيلة 

اجليمي مول، العني مول والبوادي مول. 
 "2022 ل��ل��ك��ت��اب  ال��ع��ني  "مهرجان  اأن  ي��ذك��ر 
"جامعة  العني" و  "نادي  م��ن  ك��ل  برعاية  ُي��ق��ام 
العني" كرعاة ا�سرتاتيجيني، و "�سركة اأبوظبي 
اللوج�ستي  والراعي  اإعالمي،  لالإعالم" كراعي 
"�سركة توزيع للتوزيع واخلدمات اللوج�ستية". 

•• العني-الفجر:

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  ج��ام��ع��ة  ن��ظ��م��ت 
لل�سمان  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ة  م���ع  وب��ال�����س��راك��ة 
العلمية  املناظرات  ال�سحي - �سمان  مناف�سات 
يف  املتواجدة  والدولية  الوطنية  اجلامعات  بني 
خالل  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  ح��ول  الدولة 
يف   2022 اك��ت��وب��ر   27 اإىل   25 م��ن  ال��ف��رتة 
ب��ج��ام��ع��ة الإم�������ارات بالعني.  احل����رم اجل��ام��ع��ي 
و�سارك يف املناظرات 18 فريقاً من 15 جامعة 

حملياً ودولياً و70 طالبا. 
واأو����س���ح ال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��ل��ي م���راد - 
ال��ع��ل��م��ي يف جامعة  ل��ل��ب��ح��ث  امل�������س���ارك  ال��ن��ائ��ب 
الإمارات باأن تنظيم هذه املناظرات تاأتي �سمن 
جهودها  دعم  يف  ال�سرتاتيجية  اجلامعة  خطة 
امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  املختلفة 
البحثية  العلمية  املناظرات  ه��ذه  ت�ساهم  حيث 
كما  الواحد،  الفريق  ب��روح  العمل  ت�سجيع  على 
كالقدرة  الطالبية  امل��ه��ارات  �سقل  يف  وت�ساهم 
تعتمد  التي  املهارات  من  وغريها  العر�ض  على 

املتبادل  وال��ن��ق��ا���ض  ال��ب��ن��اء  العلمي  احل���وار  على 
الفعال والقدرة على اإدارة الوقت بكفاءة عالية. 
الطلبة  دور  تفعيل  املبادرة يف  وتهدف هذه  كما 
اإي���ج���اد ح���ل���ول عملية  وال�����س��ب��اب اجل��ام��ع��ي يف 
املناظرات  ه����ذه  خ����الل  م���ن  ع��امل��ي��ة  ل��ت��ح��دي��ات 

للبحث  امل�����س��ارك  النائب  واأ���س��ار  كما  العلمية.  
العلمي باأن الدورة الأوىل من املناظرات �سهدت 
اجلامعات  ب���ني  امل�����س��ارك��ة  يف  وت��ن��اف�����س��اً  اق���ب���اًل 
املناظرات  ملو�سوع  الكربى  الأهمية  يوؤكد  مما 
العلمية  املعارف  املناظرات تقي�ض  اأن هذه  حيث 

طلبة  لدى  امل�ستدامة  التنمية  باأهداف  املت�سلة 
الأهداف  بهذه  الوعي  ن�سر  وبالتايل  اجلامعات 
امل�ساهمة  يف  الأ���س��ا���س��ي  ال���دور  ال��ط��ال��ب  ليلعب 

بحلول متميزة وذات اأثر فعال على املجتمع. 
ن��ائ��ب رئي�ض  امل��ن�����س��وري،  اأو���س��ح نا�سر  وب���دوره 

ال�سركة  يف  والت�سال  املوؤ�س�سية  ال�سوؤون  اأول، 
"نفخر  �سمان:   – ال�سحي  لل�سمان  الوطنية 
ال���ب���ن���اءة يف خطوة  امل���ن���اظ���رات  ل���ه���ذه  ب��دع��م��ن��ا 
الرامية  ا�سرتاتيجيتنا  م��ع  ين�سجم  مب��ا  ت��اأت��ي 
من  واح����داً  ب��اع��ت��ب��اره  التعليم  ق��ط��اع  دع���م  اإىل 
النمو،  ا���س��ت��دام��ة  لتعزيز  الرئي�سية  امل��ح��رك��ات 
الكفاءات،  وتطوير  ال��وط��ن��ي،  القت�ساد  ودع���م 
اجلهود  بتعزيز  املتوا�سل  التزامنا  جانب  اإىل 
يف  امل�ستقبل  كفاءات  رفد  اإىل  الرامية  الوطنية 
الالزمة  وامل��ه��ارات واخل���ربات  باملعارف  ال��دول��ة 
وامل�ساهمة  ملمو�ض  فرق  اإح��داث  من  لتمكينهم 
يف دعم اجلهود الوطنية لتحقيق اأهداف التنمية 
اجلامعات  طالب  اإ�سراك  خالل  من  امل�ستدامة 
يف  امل�ساهمة  م��ن  وتكينهم  امل��ن��اظ��رات  ه��ذه  يف 
اأبرز التحديات العاملية والتغلب عليها  مواجهة 

ب�سفتهم بناة امل�ستقبل".
ويف نهاية اليوم الثالث، قام ممثلون من اجلامعة 
الفائزة،  ال��ث��الث��ة  ال��ف��رق  ب��ت��ك��رمي  "�سمان"  و 
الأمريكية  اجل��ام��ع��ة  الأول  ب��امل��رك��ز  ف���از  ح��ي��ث 
بدبي وح�سل على جائزة مالية تقدر ب� 20 األف 

للبنات  الطبية  دب��ي  كلية  ح�سلت  بينما  دره��م، 
 15 وق��دره��ا  مالية  وج��ائ��زة  الثاين  املركز  على 
األف درهم، بينما ح�سل  فريق جامعة حممد بن 
را�سد للطب والعلوم ال�سحية على املركز الثالث 

وجائزة مالية وقدرها 10 اآلف درهم. 
الإمارات  جامعة  هي  امل�ساركة  واجلامعات  ومن 
ال����ع����ني، جامعة  ج���ام���ع���ة  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
جامعة  دب��ي،  يف  الأمريكية  اجلامعة  اأب��وظ��ب��ي، 
ال��ط��ب��ي��ة للبنات،  ال��ط��ب��ي��ة، ك��ل��ي��ة دب���ي  اخل��ل��ي��ج 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ع���ل���وم، كليات  ب����ريل  م��ع��ه��د 
للطب  را�سد  بن  حممد  جامعة  العليا،  التقنية 
جامعة  القيوين،  اأم  جامعة  ال�سحية،  والعلوم 
م��ي��دي��ل�����س��ي��ك�����ض دب����ي، ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة، جامعة 
دبي.  ولونغونغ  جامعة  زاي��د،  جامعة  عجمان، 
وقد �سمت جلنة التحكيم اأع�ساء هيئة تدري�ض 
وجامعة  العني  وجامعة  الإم����ارات  جامعة  م��ن 
الأتتة.  امي��ر���س��ون خل��دم��ات  و�سركة  اأب��وظ��ب��ي 
وخالل املناظرة، توجه جلنة التحكيم 3 اأ�سئلة 
لأهداف خمتلفة من اأهداف التنمية امل�ستدامة 

للفرق املتناف�سة يف كل دورة.

رئي�ض  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  املهند�ض  معايل  افتتح 
جمل�ض اأمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية؛ جمل�ض خالد 
بن طناف لالبتكار، وخمترب "فاب لب اأبوظبي" للت�سنيع 
مركز  يف  للمعهد  التابع  اأبوظبي«  »بوليتكنيك  يف  الرقمي، 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، واملخترب؛ الأول 
بالتعاون مع  اإن�ساءه  ال��ذي مت  اأبوظبي،  اإم��ارة  نوعه يف  من 
العلمي  والتفوق  لالبتكار  املنهايل  طناف  بن  خالد  جائزة 
وذل����ك ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب���ن ط��ن��اف امل��ن��ه��ايل، راعي 
اجل���ائ���زة، وال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��ب��دامل��ن��ان ال��ع��ور م��دي��ر معهد 
التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور علي هالل النقبي مدير 
بوليتكنيك ابوظبي، وبخيت بن طناف املنهايل رئي�ض اأمناء 

اجلائزة.
اأن  احلمادي،  اإبراهيم  بن  ح�سني  املهند�ض  معايل  اأك��د  وقد 
جمل�ض الإب��ت��ك��ار، وامل��خ��ت��رب اجل��دي��د، م��ن الإجن�����ازات التي 
ت��واك��ب ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ن��ح��و ت��ك��ني ال�سباب 
الإماراتي من �سبل الإبداع والإبتكار، من خالل اإن�ساء بيئات 
اجلامعات  يف  الطلبة  ت�سجيع  �ساأنها  من  لالبتكار،  حمفزة 
وال���س��ت��ك�����س��اف يف خمتلف  العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  وامل���دار����ض 
التخ�س�سات الهند�سية والتكنولوجية، داعيا �سباب وفتيات 
اأنف�سهم واأنهم قادرون على التناف�سية  الوطن اىل الثقة يف 

العاملية بجدارة.
كما اأ�ساد رئي�ض جمل�ض اأمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية؛ 
بجائزة خالد بن طناف ودورها الهام يف حتفيز الطلبة على 
البتكار  ثقافة  لن�سر  بالإ�سافة  العلمي،  والبتكار  التفوق 

املبتكرين  دع��م  ���س��رورة  و�سدد على  املجتمع،  والخ���رتاع يف 
الأمم  تقدم  يف  دور  من  لالبتكار  ملا  الخ��رتاع��ات  واأ�سحاب 

وتطورها.
امل��ن��ه��ايل راعي  ب��ن ط��ن��اف  ال�سيخ خ��ال��د  اأو���س��ح  م��ن جانبه 
ثمرة  ُيعد  اأب��وظ��ب��ي«  لب  »ف��اب  خمترب  افتتاح  اأن  اجل��ائ��زة 
اأبوظبي  بوليتكنك  وه��و  اجل��ائ��زة  �سركاء  اأح��د  مع  التعاون 
تعليمياً  نظاماً  تقدم  التي  التعليمية  املوؤ�س�سات  م��ن  كونه 
القوى  ت��خ��دم  التقنية  عالية  م��ت��ع��ددة  بتخ�س�سات  مهنياً 

الوطنية املطلوبة يف الدولة لتحقق روؤية الإمارات امل�ست�سرفة 
للم�ستقبل.

واأ�سار بن طناف اإىل ت�سجيل خمترب »فاب لب اأبوظبي« يف 
كما   )FAB Foundation( الدولية  الفاب  منظمة 
ب��ني ج��ائ��زة ح��م��دان بن  م��ذك��رة تفاهم م�سرتكة  مت توقيع 
را�سد اآل مكتوم للمواهب والإب��داع وجائزة خالد بن طناف 
ب�ساأن  اخل��ربات  تبادل  اأج��ل  من  العلمي  والتفوق  لالبتكار 
خمتربات الت�سنيع الرقمي، لفتا اىل اأن اجلائزة م�ستمرة 

ودع��م حتويل  املجتمع  البتكار يف  ثقافة  بن�سر  امل�ساهمة  يف 
تنوع  ت��ري  ناجحة  م�ساريع  اإىل  املبتكرة  البحثية  الأف��ك��ار 
الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات  لروؤية  تنفيذاً  الدولة  اقت�ساد 

لبناء اقت�ساد املعرفة.
املجل�ض  م��ن  ك��ال  اأن  ال��ع��ور  اأح��م��د عبداملنان  الدكتور  وق��ال 
على  التقني"  "اأبوظبي  يعمل  التي  الأدوات  م��ن  واملخترب 
ت��واج��ده��ا دائ���م���ا ب���ني ي���دى ال��ط��ل��ب��ة، مب���ا ي�����س��اع��ده��م على 
اإطالق العنان لأفكارهم الإبداعية يف خمتلف التخ�س�سات 
ال��ف��وري على  ال��ع��م��ل  ث��م  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، وم���ن  الهند�سية 
الإنطالق نحو تطبيقها وتطويرها دائماً وفق اأعلى املعايري 

العاملية.
النقبي مدير بوليتكنيك  الدكتور علي هالل  وب��دوره ثمن 
اأب��وظ��ب��ي، رع��اي��ة ج��ائ��زة خ��ال��د ب��ن ط��ن��اف، لإن�����س��اء جمل�ض 
لالإبتكار ، وخمترب للت�سنيع الرقمي يف بوليتكنك اأبوظبي، 
وهو الأمر الذي ين�سجم مع اإ�سرتاتيجية"اأبوظبي التقني" 
�سمن  للعمل  احلقيقية  الفر�ض  والباحثني،  الطلبة  ملنح 
ت�سنيع  اإىل  الأف���ك���ار  ت����داول  م��ن  ت��ب��داأ  متكاملة  منظومة 
الطلبة  يديرها  نا�سئة  �سركات  واإط���الق  الأول��ي��ة،  النماذج 
امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  اىل  ال��ط��ري��ق  ميهد  مب��ا  باأنف�سهم 
وال�سركات ال�سناعية وحتويل البتكارات والخرتاعات اىل 
زيادة  اإىل  الأع��م��ال  رج��ال  داعيا  ناجحة،  �سناعية  م�ساريع 
والبحث  وامل��ه��ن��ي  التقني  التعليم  منظومة  دع��م  م��ب��ادرات 

العلمي يف الدولة.
وقال بخيت بن خالد املنهايل رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلائزة 

اإن افتتاح خمترب »فاب لب اأبوظبي« خطوة عظيمة يف �سبيل 
الرقمي للطلبة.  املحفزة لالبتكار والت�سنيع  البيئة  توفري 
بوليتكنيك  يف  والب��ت��ك��ار  الت�سنيع  خمترب  اإن�ساء  اأن  واأك���د 
الالزمة  وامل��واد  والربامج  الأجهزة  توفري  ت�سمن  اأبوظبي 
ال�سباب  لتمكني  الرقمي  والت�سنيع  البتكار  ثقافة  لتعزيز 
الروبوتات  مثل  جم��الت  يف  العلمية  التقنيات  اأح���دث  م��ن 
برامج  اإىل  بالإ�سافة  طيار  غري  من  والطائرات  والهند�سة 
تدريبية واأن�سطة علمية ومعرفية متنوعة ت�ساعد يف تطوير 
مهارات  وتعزز  الطلبة  لدى  والبتكارية  العلمية  اجلوانب 

التعلم الذاتي والتفكري الإبداعي.
م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ال��دك��ت��ور حم��م��د احل��م��ريي م�ست�سار يف 
البتكار؛  وجمل�ض  املخترب  تنفيذ  على  وامل�����س��رف  اجل��ائ��زة 
الدولة،  يف  املهني  للتعليم  الر�سيدة  القيادة  ودع��م  اهتمام 
موؤكداً اأهمية وجود خمتربات للت�سنيع الرقمي يف جامعات 
ومدار�ض الدولة، اأ�سوة باأغلب املوؤ�س�سات التعليمية يف الدول 
فر�سة  اأب��وظ��ب��ي  لب  ف��اب  خمترب  �سيتيح  حيث  امل��ت��ق��دم��ة، 
تعلم مهارات الت�سنيع املتقدمة لتنفيذ اخرتاعاتهم وتبادل 
الفاب  ملختربات  العاملية  ال�سبكة  يف  نظرائهم  مع  اخل��ربات 
120 دولة،  1750 خمترب يف  اأك��ر من  لب والتي ت�سم 
كما �ستقوم اإدارة اجلائزة بتوفري الدعم الفني وال�ست�ساري 
اإمكانية  ح��ي��ث  م��ن  امل��ب��ت��ك��رة  العلمية  امل�����س��روع��ات  لتقييم 
ت�سجيلها كرباءة اخرتاع داخل الدولة وخارجها، مبا ي�ساهم 
يف ت�سويقها للجهات ال�سناعية وحفظ حقوق امللكية الفكرية 

للمخرتعني.
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اجل�سم  ي�ستطيع  وال  جدا  اأ�سا�سي  باأنه   B12 فيتامني  يعرف 
�سنعه، واأنه يلعب دورا حا�سما يف حماية االأع�ساب، فما اأف�سل 

امل�سادر لفيتامني B12؟
اأن  لودالم-رين  نيكوال  امل�سجلة  التغذية  اخت�سا�سية  وتو�سح 
فيتامني B12 ي�ساعد اأج�سامنا على اإطالق الطاقة من الطعام، 
ويحافظ على �سحة اجلهاز الع�سبي وي�ساعد على تكوين خاليا 

الدم احلمراء، التي تنقل االأك�سجني يف جميع اأنحاء اجل�سم.

وتقول: "اأولئك الذين اأجروا ا�ستئ�سال جزئي اأو كامل معدتهم 
 ،B12 فيتامني  بنق�ض  الإ�سابة  خلطر  معر�سني  يكونون  قد 
لعالج  ج��راح��ة  يتبعون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ض  امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى 
البدانة مثل املجازة املعدية اأو تكميم املعدة. وهذا لأن املعدة تنتج 
�سيئا ي�سمى "العامل الداخلي" الذي ي�ساعدك على امت�سا�سه. 
واأولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا قد يعانون اأي�سا من 
B12، حيث يوجد ب�سكل طبيعي يف اللحوم  نق�ض يف فيتامني 

والأ�سماك، ولكن اأي�سا يف منتجات الألبان والبي�ض".
وهنا، نتعمق يف م�سادر فيتامني B12، وكمية الفيتامني التي 

توفرها والفوائد الأخرى التي قد نح�سدها من كل م�سدر:

بقري حلم   .1
 ،B12 فيتامني  م��ن  الكثري  على  البقر  حل��م  �سريحة  حتتوي 
حيث توفر �سريحة حلم 190 غرام حوايل 11.2 ميكروغرام. 
ويحتوي حلم البقر اأي�سا على عنا�سر غذائية اأخرى �سرورية 

ل�سحة جيدة.
ول يعد حلم البقر م�سدرا جيدا للربوتني فقط، وهو �سروري 
العامة،  والع�سالت و�سحة اخلاليا  للعظام 
ولكنه يحتوي اأي�سا على معادن 
احلديد والزنك 

وال�سيلينيوم بالإ�سافة اإىل فيتامينات B الأخرى. واحلديد مهم 
يف تكوين خاليا الدم احلمراء، التي حتمل الأك�سجني يف جميع 
خاليا  تكوين  على  اجل�سم  الزنك  ي�ساعد  بينما  اجل�سم،  اأنحاء 

جديدة وهو مهم للتئام اجلروح.

الغذائية اخلمرية   .2
اأو م�سحوق، وغالبا ما  الغذائية يف �سكل رقائق  تتوفر اخلمرية 
 B12 �ما يجعلها م�سدرا رائعا ل ،B12 يتم تدعيمها بفيتامني
للجميع، ولكن ب�سكل خا�ض لأولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا 
اإنه  حيوانية.  غري  م�سادر  اإىل  يحتاجون  كبري  حد  اإىل  نباتيا 
اأو  وال�سلطات  املعكرونة  على  ر�سه  اأو  احل�ساء  يف  كمكثف  مثايل 
حتى اإ�سافته اإىل الع�سائر. وحتتوي ح�سة 5 غم من اخلمرية 
 .B12 فيتامني  من  ميكروغرام   2.2 على  املدعمة  الغذائية 
 B فيتامينات  على  اأي�سا  املدعمة  الغذائية  اخلمرية  وحتتوي 

الأخرى بالإ�سافة اإىل معادن احلديد والزنك.

احلليب  .3
منتجات  B12؛  فيتامني  يوفر  ال��ذي  ه��و  فقط  احلليب  لي�ض 
الألبان الأخرى تفعل ذلك اأي�سا مثل اجلنب والزبادي. ويحتوي 
ك���وب م��ن احل��ل��ي��ب ك��ام��ل ال��د���س��م ع��ل��ى 1.1 م��ي��ك��روغ��رام من 

.B12 فيتامني
امل�سجلة  ال��ت��غ��ذي��ة  اأخ�����س��ائ��ي��ة  ب���ون���د،  ه��ي��ل��ني  وت���ق���ول 
احلمية  جمعية  ب��ا���س��م  وامل��ت��ح��دث��ة 
اإن  ال����ربي����ط����ان����ي����ة، 

منتجات الألبان، مثل احلليب واللنب واجلنب حتتوي اأي�سا على 
للحفاظ  "املهم  الكال�سيوم  ي�سمل  اأخ��رى. وهذا  عنا�سر غذائية 

على �سحة العظام والأ�سنان".
وجتلط  الع�سالت  لوظيفة  اأي�سا  مفيد  "الكال�سيوم  وت��ق��ول: 
منتجات  يف  امل��وج��ود  الكال�سيوم  اجل�سم  ميت�ض  اأح��ي��ان��ا  ال���دم. 

الألبان وي�ستخدمه ب�سهولة اأكرب من الأطعمة الأخرى".

البي�ض   .4
1.4 م��ي��ك��روغ��رام من  ال���واق���ع، حت��ت��وي بي�سة واح����دة ع��ل��ى  يف 
فيتامني B12. لذا فاإن تناول بي�ستني على الإفطار �سي�ساعدان 

.B12 يف توفري الكمية اليومية املو�سى بها من فيتامني

ال�سلمون  .5
فيتامني  م�سادر  اأف�سل  م��ن  واح���دة  ه��ي  الزيتية  ال�سمكة  ه��ذه 

ميكروغرام.  4.15 يف  غرام(   100( اأوقية   3.5 مع   B12
فيتامني  على  اأي�سا  حتتوي  الأخ��رى  الأ�سماك  اإن  بوند  وتقول 

واحلدوق. واملاكريل  ال�سردين  مثل   B12

املدعمة االأطعمة   .6
B12، مثل احلبوب  بفيتامني  املختلفة مدعمة  الأطعمة  تاأتي 
اأن  وميكن  احلليب.  ب��دائ��ل  واأف�سل  للدهن  القابلة  والأط��ع��م��ة 
تكون هذه طريقة مفيدة ملن يتناولون اللحوم وكذلك النباتيون 

.B12 للحفاظ على تناولهم لفيتامني
الأم��ري��ك��ي��ة للتغذية  امل��ج��ل��ة  امل��ن�����س��ورة يف  الأب���ح���اث  واأظ���ه���رت 
)املدعمة  املدعمة  يوميا من احلبوب  واح��دا  كوبا  اأن  ال�سريرية 

،B بثالثة فيتامينات
 مبا يف ذلك B12( زاد ب�سكل كبري من تركيز 
فيتامينات B يف ج�سم امل�ساركني على مدار 

فرتة العالج 14 اأ�سبوعا.

ع�سوي حلم   .7
ذوق  ت����ن����ا�����س����ب  ل  ق������د 
حلوم  لكن  اجلميع، 
الأع�����������������س��������اء، 
الكبد  م���ث���ل 

والكلى،
واحدة  ه��ي   
م������ن اأف�������س���ل 
فيتامني  م�����س��ادر 

.B12
اأوقية   3.5 ي��ح��ت��وي  ال���واق���ع،  يف   
)100 غم( فقط من كبد ال�ساأن على 85.7 

.B12 ميكروغرام من فيتامني
اأخرى  مغذيات  على  الع�سوية  اللحوم  وحتتوي 

اأي�سا، 
مبا يف ذلك احلديد، والذي ت�سرح بوند اأنه مفيد 

لتقليل التعب والإرهاق.

يلعب دورا حا�سما يف حماية االأع�ساب

�شبعة م�شادر لفيتامني B12 لزيادة الطاقة وتقليل التعب

االأمعاء! �شرطان  انت�شار  من  حتذرك  اإ�شارات   3

وعلى الرغم من اأن �سرطان الأمعاء يبداأ يف ممر الظهر اأو 
اأجزاء  اإىل  اأي�سا  ينت�سر  اأن  اأنه ميكن  اإل  الغليظة،  الأمعاء 

اأخرى من اجل�سم.
وي�سار اإىل نوع ال�سرطان الذي انت�سر يف مكان خمتلف با�سم 

�سرطان الأمعاء املتقدم.

وميكن اأن تكون العالمات املنذرة ل�سرطان الأمعاء املتقدم 
هي نف�سها تاما �سرطان الأمعاء الذي مل ينت�سر.

ومع ذلك، ميكن اأن ت�سمل اأي�سا اأعرا�سا اأخرى اعتمادا على 
يف  ال�سرطان  اأب��ح��اث  مركز  ويو�سح  الأورام.  انتقال  مكان 
اململكة املتحدة اأن �سرطان الأمعاء الذي ينت�سر اإىل عظامك 

ميكن اأن ي�سبب:
- التعب.

- ال�سعور بالغثيان.
- العط�ض.

الدم  كال�سيوم  ف��رط  عن  الثالثة  الأحا�سي�ض  ه��ذه  وتنجم 
يف  الكال�سيوم  واإط���الق  العظام  تلف  نتيجة  ي��ح��دث  ال���ذي 

الدم.
كال�سيوم  اإىل فرط  ت�سري  التي  الأخ��رى  الأعرا�ض  وت�سمل 
فاإن  والتهيج والرتباك، ومع ذلك  الإم�ساك  يلي:  الدم ما 
بالأمل  ي�سيب  اأن  ميكن  عظامك  اإىل  انت�سر  ال���ذي  ال���ورم 

اأي�سا.
�سعيفة  ت�سبح  قد  عظامك  اأن  اخلريية  اجلمعية  وت�سرح 

واأكر عر�سة للك�سر.
ويو�سح مركز اأبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة اأي�سا اأن 
هذه الأعرا�ض ل ت�سمن اإ�سابتك ب�سرطان الأمعاء املتقدم 

لأنها قد تكون ناجمة عن م�ساكل �سحية اأخرى.
قلقا  كنت  العام" اإذا  الطبيب  "زيارة  املهم  من  ذل��ك،  وم��ع 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  اأع��را���ض م�ستمرة ج��دي��دة. وعلى  اأي  ب�ساأن 
اإل  الأم��ع��اء،  �سرطان  اإىل  ت�سري  قد  الأع��را���ض يف عظامك 
اأن تلفت النتباه اإىل  اأي�سا عالمات اأخرى ميكن  اأن هناك 

احلالة املميتة.
من  تعاين  اأن  املتوقع  فمن  الأم��ع��اء،  �سرطان  ملوقع  ونظرا 

هذه العالمات:
)ال��ت��ربز يف كثري من  الأم��ع��اء  ع���ادة  امل�ستمر يف  التغيري   -

الأحيان، مع براز اأكر مرونة و�سيالن(.
- اأمل يف البطن.

- دم يف الرباز بدون اأعرا�ض اأخرى للبوا�سري.
- النزعاج اأو النتفاخ دائما عن طريق الأكل.

- فقدان الوزن غري املق�سود.

اأن هذه  ال�����س��ح��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة  وت���الح���ظ ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ات 
الأعرا�ض يجب اأن توؤخذ "بجدية اأكرب" يف �سن ال�سيخوخة 
�سرطان  حتديد  ال�سعب  من  يكون  فقد  ت�ستمر،  عندما  اأو 
ت�سعر  تبدو خفيفة ول جتعلك  الأع��را���ض قد  لأن  الأمعاء 

باملر�ض بال�سرورة، وفقا للخدمات ال�سحية.

بينما ت�ستهدف اأعرا�ض �سرطان االأمعاء بطنك ب�سكل اأ�سا�سي، فاإن العالمات التي ت�سري اإىل انت�سار الورم ميكن اأن تظهر اأي�سا يف مكان 
اآخر.وحل�سن احلظ، هناك ثالثة اأحا�سي�ض حتذيرية ميكن اأن ت�ساعد يف حتديد هذا االنت�سار.
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العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
MOJAU_2022- 0098620 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بيع / تنزل

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : حممد على ح�سني عبدالرزاق اجلن�سية : بنغالدي�ض 
يرغب يف التنازل عن كامل ح�سته والبلغة 100% و ذلك اإىل ال�سيد / فرمان العامل اأيوب 
تاأ�س�ست  والتي  النبيل((  ))مطعم  امل�سماه  الرخ�سة  يف  وذلك  بنغالدي�ض   : اجلن�سية  على 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )25586( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة ، تعديالت اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر ، تغيري وكيل اخلدمات
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
MOJAU_2022- 0098470 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�ان ال�سيد / ا�سحاق عبدالرحمن دالفي عبدالرحمن �سوبودين 
دالفي ، اجلن�سية الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه %100 و 
ذلك اىل ال�سيد/ �ساه نواز ا�سحاق عبدالرحمن دلفي - اجلن�سية الهند ، يف الرخ�سة 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  القمر(  نور  )مغ�سلة  امل�سماة 
 : اخرى  تعديالت  بال�سارقة،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )522290(
تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر، وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
MOJAU_2022- 0098423 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم اإنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني 
الأطراف املذكوره من الطرف الأول : علي حممد علي الناعور النقبي - اجلن�سية: 
الإمارات اإىل الطرف الثاين : عبدالرحيم فايالينكارا اماد فايالينكارا ، اجلن�سية : 
الهند بال�سم التجاري )كافترييا املمتاز( ن�ساط الرخ�سة )بيع الوجبات اخلفيفة 
)كافترييا(( واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة مهنية 
رقم 241277  ال�سادرة بتاريخ  27/08/1990 يف دائرة التنمية القت�سادية 
بال�سارقة. تعديالت اأخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من ) فردية ( اإىل ) وكيل 
خدمات ( وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل بعد اإنق�ساء 

14 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اجاده خلدمات االإ�سراف االإداري جلمعيات املالك �ض ذ م م  
ال�سكل   - الوىل  الثنيه   - ت�سينابا  ا�سوك  �سام�سون  1007 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم   833711  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1412321 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/24
ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  العنوان : مكتب رقم 
 04-2973071  : فاك�ض   04-2973060  : ه��ات��ف   - �سعيد  ب��ور   - دي���رة   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اجاده خلدمات االإ�سراف االإداري جلمعيات املالك �ض ذ م  اأع��اله لت�سفية  
ل��دى كاتب  واملوثق   2022/10/24 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  م وذل��ك مبوجب 
اأو  اأي اع��رتا���ض  2022/10/24 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه  ب��ت��اري��خ  ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

 وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة االإبتدائية االإحتادية

ق�سم احلجوزات والبيوع
اعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�سرا( 

يف الق�سية التنفيذية رقم 4389 ل�سنة 2022
اإىل املنفذ �سده / فاروق حممود حممد حممود ارجمند 

ل�سالح املنفذ له / بنك الإمارات دبي الوطني )�ض م ع( 
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املبينة اأدناه عن طريق املزاد العلني ...

العقار رقم )49( ملك مبنطقة الند القا�سمية باإمارة ال�سارقة 
املرتتب يف  الدين  �سداد  2022 اخطاركم بوجوب  ل�سنة   4389 التنفيذية  الق�سية  التنفيذ( يف  املحكمة )دائرة  لذا قررت 
15 يوما من تاريخ  37،033،350 درهم وذلك خالل  اأعاله ب�سندوق املحكمة مبلغ وقدره  ذمتكم يف الق�سية التنفيذية 
تبليغك بخطابنا هذا، وال فاإن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�سان طرح العقارات املذكورة اأعاله للبيع وفق الأ�سول وذلك 
عمال لن�ض املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( ل�سنة 2018 للقانون الحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 

ب�سان قانون الجراءات املدنية ...
يقت�سي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة امل�سود عنها اعاله ...

عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�سام الدين حممد ح�سن حممد   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002549/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�سام الدين حممد ح�سن حممد 
العنوان : اإمارة ال�سارقة منطقة التعاون �سارع التعاون بناية اجلزيرة بجوار كنتاكلي KFC �سندوق بريد 
 JT8BH28@GMAIL.COM 894 الهاتف املتحرك 0556773311 الربيد الإلكرتوين / 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 66446.0   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003716 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : قمر املدينة ملقاولت اخلدمات الفنية ذ م م ومن ميثلها قانونا  
جمهول حمل الإقامة  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/31 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2022 / 0001588  اأمر على عري�سة  

اىل املدعي عليه :الع�سار للنقليات فرع 1 
نعلمكم بان املدعي حممد من�سى ع�سمت اهلل - الإمارات العربية املتحدة 

/ اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ض به
حرر بتاريخ  2022/10/27 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIREA2022 / 0002808 مدين )جزئي(
اىل املدعي عليه : �سامل �سلطان للخدمات الفنية - �ض ذ م م 

نعلمكم بان املدعي التجلي للمقاولت الفنية - باك�ستاين اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :
اآلف  �سبعة  درهم(   7392( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
عدا  ما  ورف�ض   - وامل�ساريف  للر�سوم  بالإ�سافة   - درهما  وت�سعون  واثنان  وثالثمائة 

ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ  2022/10/17 - حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : مقهى ومطعم ديك�سرب�سو - �ض ذ م م   
1007 ملك �سام�سون ا�سوةك ت�سينابا - الثنيه الوىل - ال�سكل  العنوان : مكتب رقم 
بال�سجل  القيد  رقم   838474  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1422670 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/24
ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  العنوان : مكتب رقم 
 04-2973071  : فاك�ض   04-2973060  : ه��ات��ف   - �سعيد  ب��ور   - دي���رة   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - ديك�سرب�سو  ومطعم  مقهى  لت�سفية  اأع����اله 
حماكم دبي بتاريخ 2022/10/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/10/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002578/ 

اإىل املحكوم عليه :
مرمي �سلطان ح�سني احمد احلمادي   ح�سني �سلطان ح�سني احمد احلمادي 
�سالح �سلطان ح�سني احمد احلمادي  عبداهلل �سلطان ح�سني احمد احلمادي  
ماجد �سلطان ح�سني احمد احلمادي  امينة �سلطان ح�سني احمد احلمادي 

ورثة فاطمة ابراهيم حمد   حممد �سلطان ح�سني احمد احلمادي 
هبة �سلطان ح�سني احمد احلمادي   هند �سلطان ح�سني احمد احلمادي 

ورثة �سلطان ح�سني احمد احلمادي   خديجة �سلطان ح�سني احمد احلمادي  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  املنفذ احمد حممد حممد عبده ال�سريف - اجلن�سية 
الإمارات العربية املتحدة يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 
الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 2،334،827 لذلك 
انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. 
ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة.  ويف حالة 

تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2022 / 0004757 عمايل )جزئي(
اىل املدعي عليه : ور�سة احلجاز لت�سليح ال�سيارات  

نعلمكم بان املدعي حممد م�سطفى في�ض احمد بنجالدي�سي اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

حكمت املحكمة 
الف  14666 درهم فقط )اربعة ع�سر  يوؤدي للمدعية مبلغ  بان  املدعي عليه  بالزام 
من  املدعية  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمته  درهم(  و�ستون  و�ستة  و�ستمائة 

ن�سيبها فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ 2022/10/24 - حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : بلو ليمون للتجارة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 138-2008 ملك في�سل �سليمان - بردبي - بزن�ض باي - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   801216  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1570085 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/31
دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - 
بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�ض : 4421764-04 م�سطحباً 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70408 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
هاتف  ب��رج خليفة    - بردبي   - للتطوير  دي��ار  ملك   1006 رق��م  : مكتب  العنوان 
الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
ليمون  بلو  لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
 2022/10/31 وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  للتجارة - �ض ذ م م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/31 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70408

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0004065 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نور لتوريد اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/1 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اإعالن بالن�سر

)151353/2022(  
مقدمه 

املخطرة : هاي�سندا لتجارة املواد الغذائية ذ م م - بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد : املخطر اإليهم :

املحلة للتجارة العامة - موؤ�س�سة فردية.  -1
ر�سيد الزعابي - مالك بن  عبيد  �سيف  اأحمد   -2

مدير   - ن�سار  عبدال�سميع  رزق  فوزي   -3
فان املنذرة تنبه على )املنذر اإليهم( ب�سرورة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وذلك ب�سرورة 
�سداد مبلغ 149،160،336 درهم والفائدة القانونية بواقع 12%، وذلك خالل خم�سة 
اأيام من تاريخ اإعالنها قانونا بهذا النذار، واإل فان املنذرة �ست�سطر لإتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية يف مواجهة املنذر اإليها، ف�ساًل عن املطالبة بالتعوي�ض عما حلقها من خ�سارة وما 

فاتها من مك�سب نتيجة عدم تنفيذ املنذر اإليها لبنود التفاق.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/151343(
املنذر : عمر حممد ح�سن عبيد اجلالف - اإماراتي اجلن�سية

 �سد : املنذر اإليه : مال اهلل حممد عبد اهلل مال اهلل ال�سميطى - اإماراتي اجلن�سية
دره������م   400000 وق�درة  مبل�غ  ب�س����داد  اإلي�ه  املن�ذر  املن�ذر  يكل�ف   ، لذلك 
اربعمائ�ة ال�ف دره���م ، خ��الل م�دة اأق�س�اها خم�س�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ اإ�س�����تالم�ه 
ه�ذا الإن�ذار واإل �سي�س�ط�ر املن�ذر لإتخ�اذ كاف�ة الإج�������راءات القانوني�ة الت�ي 
عط�ل  اأي  ع�ن  املنا�س�ب  والتعوي�ض  القانوني�ة  واملطالب�ة  حقه  ل�ه  حت�ف�ظ 
و�س������رر ت�ع���ر�ض ل�ه املن�ذر م�ع حت�م�ل امل�ن�ذر اإلي�ه بكاف��ة ر�س�����وم وم�س���اريف 

التقا�سي واأتع�اب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 70197
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
م�ستعجل     SHCFICIINJ2022 /0006460 يف  الدعوى رقم

اإل�ى �سركة كرم لالإن�ساءات العامة
1/ال�سارقة - خلف �سارع الوحدة - مكتب ملك عبدالرحيم حممد عبدالرحيم بن  ال�سارقة �سناعية رقم  جمهول حمل الإقامة : 

كرم - رقم الهاتف املتحرك : 0506265696 - �سندوق الربيد : 38551 ال�سارقة
نعلمكم باأن املدعي )ة( / م�سنع عبد احلميد خوري لالأملنيوم والزجاج ذ م م  العنوان / حمل الإقامة : عنوانه : حملها املختار اإمارة 
رقم  مكتب   21 الطابق   B-1 فالكون  ابراج  عجمان مكتب ال�سامل املرزوقي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية منطقة الرا�سدية 2 
 alsalim.advocates@gmail.com 2112 هاتف 7447725-06 فاك�ض 7447726-06 �ض ب 43266 ال�سارقة"
املدعى عليهم  واإع��الن  اأق��رب موعد جل�سة لنظرها  الدعوى وحتديد  - قبول  اول:   : ب�  للمطالبة  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  اأق��ام  قد 
ب�سورة عنها. ثانيا:- بعد الطالع والثبوت احلكم بندب خبري هند�سي �ساحب الدور تكون مهمته بعد الطالع على اوراق الدعوى 
وم�ستنداتها وعقد املقاولة مو�سوع العقد والنتقال اإىل موقع عقد املقاولة وامل�سروع وذلك لبيان الأعمال التي مت تنفيذها من املدعية 
بح�سب اتفاقية املقاولة من الباطن وبيان املبالغ املرت�سد بذمة املدعى عليهم والتي تقدر مببلغ 299.818 درهم مائتان وت�سعة 
5% حمجوزات ال�سيانة والعمال الإ�سافية مع بيان اخل�سائر والأ�سرار  األف وثمامنائة وثمانية ع�سر درهما عبارة عن  وت�سعون 
التي حلقت باملدعية نتيجة تاأخر املدعى عليهما عن �سداد الدفعات املرت�سدة بذمتها وبيان ما فات املدعية من ك�سب وما حلق بها 
اأتعاب  اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  من �سرر نتيجة تقاع�ض املدعى عليه عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية. ثالثا: 
اأمام الدائرة دائرة الأمور امل�ستعجلة الثانية حمكمة ال�سارقه الإحتادية �سباح يوم املوافق  ، لذا يتوجب عليكم احل�سور   1 املحاماة 
وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   08:00 ال�ساعة   2022/11/08

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - برج االحالم ملقاوالت البناء ذ م م 
�سوريندر �سينغ جوغيندار �سينغ   

املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005297/ 
اإىل املحكوم عليه : برج الحالم ملقاولت البناء ذ م م - العنوان : ال�سارقة مي�سلون خلف �سارع ال�سيخ زايد �سقة رقم 2 

ملك حممد ح�سن على الن�ساري الهاتف املتحرك 971566285001  
�سوريندر �سينغ جوغيندار �سينغ - العنوان : ال�سارقة مي�سلون خلف �سارع ال�سيخ زايد �سقة رقم 2 ملك حممد ح�سن 

على الن�ساري الهاتف املتحرك 971566285001  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  املنفذ وورث جلف - م م ح  - يف الق�سية امل�سار 
اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 58154.0   - لذلك انت مكلف بتنفيذ 
ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة 
تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة 

تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 70392
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIREA2022 / 0006675 مدين )جزئي( 
اىل املدعي عليه : حممد �سليمان ح�سن حممد �سوداين / اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي ور�سة الكابري ل�سيانة ال�سيارات فل�سطني / اجلن�سية ، اياد جهاد 
العبد فل�سطني / اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة
حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري : 

15477 درهم )خم�سة ع�سر  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعيني مبلغا وقدره 
الف واربعمائة و�سبعة و�سبعون درهما( وبالر�سوم وامل�ساريف. 

حرر بتاريخ 2022/10/31 - حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 203/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن العقار نور )ار�ض( املنطقة )الرفاعة( رقم الر�ض )552( رقم البلدية )316-133( 
امل�ساحة الكلية باملرت مربع )315.87( امل�ساحة الكلية بالقدم مربع )3،400.00( تهيدا لبيعه باملزاد العلني وفاء للمبلغ املنفذ به والبالغ قدره 

فل�سا(  وثمانون  وواحد  درهما  و�ستون  وثالثة  و�سبعمائة  الفا  و�سبعون  واربعة  ومائة  مليونان   2،174،763.81
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - ا�سبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404 - رقم 

مكاين 2527587343 - وميثله : نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي  
املطلوب اإعالنه : طارق مكي جعفر �سالح

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - هور العنز �سارع �سالح الدين ، بناية يا�سمني ، نف�ض مبنى مركز ان ام �سي الطبي مكتب رقم 402 - مكي للمحاماة 
 advocatelaw@yahoo.com_tmjs1951 - 042209307 - 0507243300 - وال�ست�سارات القانونية

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/11/9 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الرفاعة - رقم الر�ض 552 - رقم البلدية : 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.    6،000،000  : التقييم   - مربع  مرت   315.87  : امل�ساحة   316-133

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
MOJAU_2022- 0098579 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد :  هاردي�ض كانتو - هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
 : ال�سيد  اإىل   )%100( البالغة  امل�دام((  ))ا�ستوديو  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن 
50% واىل ال�سيد /  براجي�ض كاران�سريى جوبيناتان جوبيناتان - هندي اجلن�سية - بن�سبة 
 %50 براجو�ض �سرياكال كالريكال ديفادا�سان �سرياكال كالريكال - هندي اجلن�سية بن�سبة 

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

ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533
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العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/2742 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ليجو �ستيا�سيالن �ستيا�سيالن

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )247215( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:2324/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�سر رقم 765

 )94.515.86( وق��دره  مبلغ  املتنازعة  لل�سركة  ت��وؤدي  ان  �سدها  املتنازع  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
درهم اربعة وت�سعون الف وخم�سمائة وخم�سة ع�سر الف درهم و�ستة وثمانون فل�سا - بال�سافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع �سنوي من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  . 
املتنازع:عالء عبداهلل ووحيد لالأعمال الفنية �ض.ذ.م.م

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - القرهود - دي��ره - دب��ي - مبنى ارك��ادا - �سقة 306 - بجوار حمطة مرتو 
جي جيكو 

اإيجل ملقاولت البناء ذ.م.م - فرع دبي   اأي �سي �سي ايجل ملقاولت البناء - فرع من  اإعالنه :  1-  املطلوب 
-  �سفته : متنازع �سده 

لل�سركة  ت��وؤدي  ان  املتنازع �سدها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
و�ستة  درهم  الف  الف وخم�سمائة وخم�سة ع�سر  وت�سعون  اربعة  درهم  وق��دره )94.515.86(  املتنازعة مبلغ 
التام  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  �سنوي من  بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة   - فل�سا  وثمانون 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2022/11/2 ال�ساعة:09:00 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

الت�سويات   الودية    
70533

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:3940/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761

الف  ع�سر  )اح��د  فقط  دره��م   )11.777.52( مبلغ  ب�سداد  �سدها  املتنازع  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
و�سبعمائة و�سبعة و�سبعون درهم واثنان وخم�سون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 

تاريخ:2022/8/22 وحتى تام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  . 
املتنازع:تالل لل�سقق الفندقية �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - برج الرمي - الطابق الثالث - مكتب رقم 302 
املطلوب اإعالنه :  1- زينة عفان  -  �سفته : متنازع �سده 

مبلغ  ب�����س��داد  امل��ت��ن��ازع �سدها  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
)11.777.52( درهم فقط )احد ع�سر الف و�سبعمائة و�سبعة و�سبعون درهم واثنان وخم�سون فل�سا( والفائدة 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  تام  وحتى  ت��اري��خ:2022/8/22  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
واتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2022/11/7 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

الت�سويات   الودية    
70197

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:1421/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات احلادية ع�سر رقم 760

M80262 دبي خ�سو�سي من نوع فورد اك�سبلورر  مو�سوع املنازعة : املطالبة برد املركبة رقم 
رقم ال�سا�سية 1FMEU73E17UA4590 والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 

املتنازع:حممد �سيد علي حممد
عنوانه:المارات العربية املتحدة - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي 

املطلوب اإعالنه :  1- ا�سرف عيد كرار عيد علي  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قررنا مبثابة احل�سوري بف�سخ عقد البيع املربم بني طريف النزاع واملوؤرخ يف 
2018/8/7 والزام املتنازع �سده بان ي�سلم املتنازع املركبة املبيعة حمل العقد وبالزامه بامل�سروفات 

ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وبعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات   الودية    
70197

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  815/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1090/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )75239( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3245494826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- عبدال�سالم رم�سان �سريف  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )75239.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
 اعالن بالن�سر

1907/2022/315 ا�ستئناف عمايل  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
القامة  حمل  - جمهول  قبي�سي  حممد  ابراهيم   -1/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
ا�ستاأنف/احلكم  قد   - ����ض.ذ.م.م  املطابخ  لتجارة  كوكيو   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
ال�سادر بالدعوى رقم 2022/8962 عمايل جزئي -  وحددت لها جل�سه يوم 
الثالثاء املوافق 2022/11/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70459

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن بالن�سر )تظلم(    

                  يف  الدعوى رقم:418/2022/72 تظلم جتاري 
املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190

مو�سوع الدعوى : تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رق��م:379/2022 حجز حتفظي جتاري 
والر�سوم وامل�ساريف. 

املتظلم:دوجنمينغ اوك�ض
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع الب��راج - مبنى اوبال 

تاور - �سقة 1905 - وميثله:رو�سة ح�سني ال�سيد حم�سن العطار
املطلوب اإعالنه :  1- �سركة نانتونغ ايرجيان للمقاولت ذ.م.م  -  �سفته : متظلم �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليكم التظلم تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم:379/2022 
ح��ج��ز حت��ف��ظ��ي جت����اري وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف - وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم ال��ث��الث��اء  املوافق  
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  بعد  ع��ن  التقا�سي  قاعة  يف  ���ض   09.30 ال�ساعة    2022/11/15
فان  تخلفك  ، ويف حالة  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3700/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 786/2020 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)13440795.98( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك ال�ستثمار �ض.م.ع
اب��راج رجال  ا�سبكت - �سقة 3401 -  ال�سعادة - مبنى  عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع 

العمال - الرقم املكاين 2527587343   
املطلوب اإعالنهم : 1- تورك المارات لالأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م 2- ن�سال نعيم عبدالهادي الديريه 
3- ثائر نعيم عبدالهادي الديريه 4- تورك اأوتومي�سن �سي�ستمز م.م.ح 5- احمد ركاد عبدالهادي الديريه 

6- �سركة تورك لعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م - �سفتهم : منفذ �سدهم
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13440795.98(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 70197

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3665/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/285 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )15284551.25( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني �ض.م.ع - واخرون

طابق   -  4 مبنى   - ���س��ك��وي��ر  اع��م��ار   - ت���اون  داون   - خليفة  ب���رج  منطقة   - دب���ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
info@:الكرتوين ب��ري��د   -  042622217 ه��ات��ف   - م�����ك�����اين:2607688261   -  208 مكتب   -  2

   masadvocates.com
املطلوب اإعالنه : 1- راجي�ض كومار كري�سنا - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار رقم 1802 
باملبنى جولف تاورز T1 - عقار رقم 206 - باملبنى جولف تاورز T1 - فيال 507 - مبجمع دبي 

لال�ستثمار الوىل - وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70608

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2218/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2282/2022 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )59.822.52( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : هيئة كهرباء ومياه دبي �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى مبنى ديوا الرئي�سي

وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي   
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم وحلويات دلهي موغال �ض.ذ.م.م - مدير ال�سركة/عبدالرحمن حممود حاجي 

- �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)59822.52( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  389/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  ا�ستئناف عقاري  ال�سادر يف ال�ستئناف رقم 650/2021  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 
وقدره )879350.72( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م - واخرون
عنوانه:امارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار - منطقة جبل علي - مبنى دبي لال�ستثمار - فاك�ض رقم 048851007 

- هاتف 048851188 - �ض.ب:111485 - مكاين:1521766151   
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

ب��ت��اري��خ:2022/10/27 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع الإع��الن : قررت حمكمة دبي البتدائية 
)879350.72( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ اخطاركم ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رقم 4001 رقم الر�ض 173 منطقة 
مر�سى دبي الطابق رقم 40 برج الرمال والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 295 - من قانون 

الجراءات املدنية والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70608

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2193/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف النزاع رقم 3108 ل�سنة 2021 نزاع مدين .
طالب التنفيذ : �سركة جمموعة المارات لالت�سالت - جمموعة ات�سالت �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - ابوظبي - �سارع خليفة - مبنى بناية بطي العتيبة - �سقة 
مكتب رقم 604   

املطلوب اإعالنه : 1- ا�سيا مو�سفي �سيدة - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )40499.46( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5454/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 985/2022 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )48336.48( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ا�سماعيل �ساه جان اأكرب
ام��ارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع املطار - مبنى امل�سعود - �سقة  عنوانه:المارات - 

الثامن - مكتب 801 - رقم مكاين 3219494430   
املطلوب اإعالنه : 1- بوناكال حممد ن�سار - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )48336.48( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 70021

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:3636/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�سر رقم 765
مو�سوع املنازعة : مطالبة مالية  . 

املتنازع:�سيليا لتاأجري ال�سيارات
عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �سارع ال مكتوم - مبنى برج 

الرمي - �سقة 302 - ات�سالت 
املطلوب اإعالنه :  1- مريجالول او�سمنوف  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإع��الن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة مالية- وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق:2022/11/7 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات   الودية    
70197

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  375/2016/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/845 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3677966.8 
درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي التجاري 
عنوانه :امارة دبي - ديرة - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم 1 الطابق الثالث 

املطلوب اإعالنه : افيجينت �سالوجا جوربا�سان �سينج 
عنوانه :امارة دبي - ديرة - �سارع املطار - بناية ال�سركال - الطابق الثالث - 304 - 0504521879 

consolt77@yahoo.com 
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/11/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :وحدة عقارية - املنطقة برج خليفة -  رقم الر�ض 190 - امل�ساحة 130.14 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى 

درهم  2177959.96 التقييم   -  606 الوحدة  رقم   -  1 تي  بوليفارد   -  29
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده
يف التنفيذ رقم  375/2016/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/845 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3677966.8 

درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي التجاري 

عنوانه :امارة دبي - ديرة - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم 1 الطابق الثالث 
املطلوب اإعالنه : افيجينت �سالوجا جوربا�سان �سينج 

عنوانه :امارة دبي - ديرة - �سارع املطار - بناية ال�سركال - الطابق الثالث - 304 - 0504521879 
consolt77@yahoo.com 

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/11/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :وحدة عقارية - املنطقة برج خليفة -  رقم الر�ض 190 - امل�ساحة 130.14 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى 

درهم  2177959.96 التقييم   -  606 الوحدة  رقم   -  1 تي  بوليفارد   -  29
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
MOJAU_2022- 0098473 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

يف  يرغب  باك�ستان   : اجلن�سية  بخ�ض،  قادر  طارق  حممد   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ر�سوان حممد  ال�سيد / حممد  اىل  وذلك   100% البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
ال�سيارات  الرو�سه لتجارة قطع غيار  امل�سماه )طريق  بالرخ�سة  باك�ستان   : �سليمان، اجلن�سية 
دائرة  من  ال�سادرة   )778965( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  امل�ستعملة( 

التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اأخرى : • ل يوجد
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام  املادة )14( فقرة )5( من  بن�ض  وعمال 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
MOJAU_2022- 0098540 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

يرغب  باك�ستان   : اجلن�سية  احمد،  حممد  عا�سف  حممد  ال�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
احمد  وليد  حممد   / ال�سيد  اىل  وذلك   100% البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�سيارات  املنرب لتجارة قطع غيار  امل�سماه )باب  بالرخ�سة  باك�ستان   : حممد احمد، اجلن�سية 
دائرة  من  ال�سادرة   )770674( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  امل�ستعملة( 

التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى : • ل يوجد. 
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : حممد �سامل �سعيد �سامل النعيمي - اجلن�سية : الإمارات ، 
اإىل ال�سيد : عبداجلليل  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك 
باأمارة  تاأ�س�ست  الب�سيط(  الغذاء  امل�سماه )مطعم  الهند يف الرخ�سة  اناندي - اجلن�سية :  ميتا 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )216500( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، 
تعديالت اخرى: • تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )�سركة ال�سخ�ض الواحد 
الغذاء الب�سيط ذ م  الب�سيط( اىل )مطعم  الغذاء  التجاري من )مطعم  ال�سم  ذ م م(  • تغيري 

م �سركة ال�سخ�ض الواحد(. 
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
الردن   اجلن�سية   - مو�سى  ح�سني  ح�سن  انعام   / ال�سيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  من   %50 جزء  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  كافيه(  )مامز  امل�سماه  الرخ�سة 
برخ�سة جتارية رقم )733553(،  اإىل ال�سيد/حممد ع�سام حممد عابد - اجلن�سية 

الردن ، تعديالت اخرى: ل يوجد
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوم�اً للجميع باأن ال�س�يد : منري اريك�ان ح�س�ن ك�وتى اريك�ان - اجلن�سية : الهند، يرغب يف البيع والتنازل 
عن )2%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيدة : �سيخه جمعه عبداهلل ال�سويدي - اجلن�سية : 
الإمارات العربية املتحدة، ويرغب يف البيع والتنازل عن )19%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل 
ال�سيد : حممد �سافى نايار�سنتافيدا عبدالرزاق - اجلن�سية : الهند، ويرغب يف البيع والتنازل عن )79%( من 
كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : �سهيل فليا بارامبات ابوبكر - اجلن�سية : الهند، يف الرخ�سة 
ال�سادرة   )624369( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  املدينة(  حديقة  ماركت  )�سوبر  امل�سماه 
)وكيل خدمات(  القانوين من  ال�سكل  تغيري   .1  : اأخرى  تعديالت  ال�سارقة،  الإقت�سادية يف  التنمية  دائرة  من 
اإىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(،  2. تغيري الإ�سم التجاري من )�سوبر ماركت حديقة املدينة( اإىل )�سوبر 
ماركت حديقة املدينة)ذ،م،م((، 3. تعديل الن�ساط التجاري من )جممع اإ�ستهالكي )�سوبر ماركت(( اإىل )جممع 
اإ�ستهالكي )�سوبر ماركت(، بيع الأ�سماك واحليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة(، وعمالبن�ض املادة )14( 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا  فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13687 بتاريخ 2022/11/2 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
اجلن�سية   - كونهامو  باليتازا  ال�سيد/عبدالنا�سر   : ب�اأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  الهند   :
امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،   : اجلن�سية  �سوامى-  انتونى  �سارلني  ال�سيدة/  اإىل 
)�سوبرماركت فزران( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة 
فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  ليوجد،   : اأخرى  تعديالت   ،)121013( رقم 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
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•• اأبوظبي – الفجر:

ي�سارك  الفاعل،  ح�سوره  على  احلر�ض  اإط��ار  يف 
مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات يف الدورة ال� 
41 من معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 2022، 
والذي تنطلق  “اأكرب معر�ض للِكتاب يف العامل”، 
فعالياته اليوم 2 نوفمرب وي�ستمر حتى 13 من 
حتت  ال�سارقة،  اإك�سبو  مركز  يف  اجل��اري  ال�سهر 

�سعار “كلمة للعامل«.
رقم  اخل���ا����ض  ج��ن��اح��ه  يف  “تريندز”  وي��ع��ر���ض 
باملعر�ض،  القاعة اخلام�سة  يقع يف  ال��ذي   ،L-7
اأكر من 150 اإ�سداًرا تتنوع ما بني كتب اأ�سيلة 

ومرتجمة وجمموعة من ال�سال�سل العلمية.
وي�����س��ه��د امل��ع��ر���ض ت��وق��ي��ع ب��اح��ث��ي ت��ري��ن��دز على 
املتباينة  “الجتاهات  ه���ي:  اإ�����س����دارات؛  �سبعة 
حممد  ال��دك��ت��ور  ل�����س��ع��ادة  ال�سيرباين”  ل��الأم��ن 
ال�سيرباين حلكومة دولة  الأمن  الكويتي رئي�ض 

الأوراق  اأ�سواق  يف  “ال�ستثمار  وكتاب  الإم���ارات، 
ل�سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئي�ض  املالية” 
وكتاب  وال�سلع،  املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي 
“القوة الناعمة ودور الق�ساء يف تعزيزها” ل�ساح 
اجلنيبي، نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة اأبوظبي 
“املراأة  وك��ت��اب  “بلدكو”،  البناء  مل��واد  الوطنية 
واملجتمع املدين.. الطريق الثالث لبناء الدولة” 
ل���ن���ورة احل��ب�����س��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ق��ط��اع البحوث 
“العالقة  وك��ت��اب  “تريندز”،  ب���  وال���س��ت�����س��ارات 
ال�ستثمار  وت��دف��ق  الأع���م���ال  بيئة  حت�سني  ب��ني 
املرزوقي،  م����وزة  ل��ل��ب��اح��ث��ة  املبا�سر”  الأج��ن��ب��ي 
وم�ستقبل  الرو�سية-الأوكرانية  “احلرب  وكتاب 
احلروب البيولوجية” للدكتور ي�سري العزباوي 
وكتاب “جرمية  الباحث الرئي�سي ب� “تريندز”، 
الأمني  حممد  ال��دك��ت��ور  ل��ل��واء  الأموال”  غ�سل 
الداخلية  وزارة  يف  م�ست�سار  حمجوب،  الب�سري 
والنمو  والتناف�سية  “البتكار  وكتاب  الإماراتية، 

عفيفي  حم��م��د  ل��ل��دك��ت��ور  اليورو”  م��ن��ط��ق��ة  يف 
“تريندز”،  ب���  القت�سادية  ال�����س��وؤون  يف  اخل��ب��ري 
الأوروب��ي ملكافحة  “ا�سرتاتيجية الحت��اد  وكتاب 
ل�  يكتمل”  ال�����س��وم��ال��ي��ة.. جن���اح مل  ال��ق��ر���س��ن��ة 
ليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو، الباحث - باإدارة 

الدرا�سات ال�سرتاتيجية ب� “تريندز«.
املعر�ض  منتدى  هام�ض  على  تريندز  ينظم  كما 
�سل�سلة من احللقات النقا�سية واحلوارات؛ اأبرزها 
تريندز  )ح����وار  �سينظم  ح��ي��ث  ن��وف��م��رب،   4 ي���وم 
والدبلوما�سية  الثقافية  العالقات  حول   )”5“
الإي��ط��ال��ي��ة-اخل��ل��ي��ج��ي��ة، ف��ي��م��ا ���س��ي��ك��ون ي����وم 7 
نوفمرب “حوار تريندز “6” حول دور امل��راأة يف 
تريندز  بجناح  ن��دوة  �ستنعقد  كما  ال�سالم،  بناء 

باملعر�ض حول العالقات الإماراتية-ال�سينية.
وق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ع��ل��ي الرئي�ض 
وال�ست�سارات  للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي 
الدويل  ال�سارقة  معر�ض  يف  تريندز  م�ساركة  اإن 

�سنوًيا تاأتي بهدف النفتاح على خمتلف املوؤ�س�سات 
الثقافية ودور الن�سر الإقليمية والدولية ومراكز 
وال�سراكة  التعاون  اأوج��ه  وتعزيز  العاملية،  الفكر 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل���ج���الت  معها يف 

الر�سني، وت�سهم يف ن�سر الثقافة واملعرفة.
ال�سارقة الدويل للِكتاب بات  اأن معر�ض  واأ�ساف 
الأك����رب ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، وم��ن�����س��ة �سنوية 
ي��ن�����س��ده��ا ك���ل ط���ال���ب ل��ل��م��ع��رف��ة ودروب����ه����ا، كما 
الفكر  ب��اأه��ل  لاللتقاء  عاملية  فر�سة  ي�سّكل  اأن��ه 
ال��ن�����س��ر، وم��راك��ز الفكر  وال��ث��ق��اف��ة، وك���ربى دور 

والبحوث.
على  حري�ض  ت��ري��ن��دز  اأن  العلي  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
املتنوعة،  باإ�سداراته  ورفده  املعر�ض  يف  امل�ساركة 
الن�سر  جم�����الت  يف  ج���دي���د  ك���ل  اإىل  وال���ت���ع���رف 
انطالًقا  العامل،  حول  واملعرفة  الِكتاب  و�سناعة 
العاملية،  لروؤيته  وجت�سيًدا  الفاعل،  ح�سوره  من 
موؤكداً اأن معر�ض ال�سارقة للِكتاب اأ�سبح عالمة 

فارقة يف �سناعة الن�سر الإقليمي والعاملي.
“تريندز”  اأن  اإىل  العلي  حممد  الدكتور  واأ�سار 
ي�سارك يف احلدث بقائمة وا�سعة من الإ�سدارات 
النوعية التي تت�سم بالراء والتنوع، حيث تغطي 

طيًفا وا�سًعا من الق�سايا الإقليمية والعاملية. 
رئي�ض  الربيكي  عو�ض  الأ���س��ت��اذ  ق��ال  جانبه  م��ن 
مركز  م�������س���ارك���ة  اإن  ج���ل���وب���ال  ت���ري���ن���دز  ق���ط���اع 
للٍكتاب  ال������دويل  ال�������س���ارق���ة  مب��ع��ر���ض  ت���ري���ن���دز 
الن�سر،  قطاع  يف  العاملني  مع  للتوا�سل  فر�سة 
التقنيات  اأح��دث  على  والتعرف  للمعرفة  وبوابة 
اأحدث  ع��ن  ف�ساًل  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  يف  والتوجهات 
التعاون  اأف��ق  ا�ستك�ساف  اإىل  اإ�سافة  الإ���س��دارات، 
املعر�ض من تطور  اإليه  معها، م�سيداً مبا و�سل 
عاملي، وقال اإن رفد تريندز للمعر�ض مبجموعة 
من اإ�سداراته املتنوعة ين�سجم مع روؤيته العاملية 

والو�سول باإ�سداراته اإىل اأبعد مدى.
اإدارة  مديرة  امل��رزوق��ي  رو�سة  اأك��دت  جانبها  من 

تريندز  جناح  اأن  وال��ت��وزي��ع  وامل��ع��ار���ض  الت�سويق 
ل��ل��ك��ت��اب �سيحوي  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة  يف م��ع��ر���ض 
التي  القيمة  الإ����س���دارات  م��ن  وا�سعة  جمموعة 
وال�������راء، وت�����س��ت��ع��ر���ض ق�سايا  ب��ال��ت��ن��وع  ت��ت�����س��م 
الدويل،  املجتمع  اهتمام  على  ت�ستحوذ  واأزم���ات 
وعلى راأ�سها تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي، والتنمية 
والعالقات  اخل��ارج��ي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ة  امل�����س��ت��دام��ة، 
ال��دول��ي��ة، والأم�����ن ال����دويل والإره������اب، والأم���ن 
التنمية  تتناول  اإ�سدارات  اإىل  اإ�سافة  الإن�ساين، 
الطبيعية،  وامل��������وارد  وال���ط���اق���ة  الق���ت�������س���ادي���ة، 
والذكاء  وال����س���ت���ث���م���ارات،  ال���دول���ي���ة  وال���ت���ج���ارة 

ال�سطناعي والتكنولوجيات املتقدمة.
وقالت اإن معر�ض ال�سارقة الدويل للِكتاب من�سة 
ث��ق��اف��ي��ة ع��امل��ي��ة اأخ����ذت ب��زم��ام م���ب���ادرات احل���وار 
اإل��ي��ه وين�سجم  ي�سعى  م��ا  ال��ع��امل��ي، وه���و  ال��ث��ق��ايف 
عاملّي  بحث  كمركز  وتطلعاته  تريندز  روؤي��ة  مع 

م�ستقل.

ي�سارك يف الن�سخة ال� 41 للمعر�ض بجناح نوعي

»تريندز« يرفد »ال�شارقة الدويل للِكتاب« باأكرث من 150 اإ�شدارًا علميًا ومعرفيًا

الفائزين  اأ���س��م��اء  ع��ن  للكتاب”  ال�����س��ارق��ة  “هيئة  اأع��ل��ن��ت 
الن�سر”  حل��ق��وق  ال�سارقة  “جائزة  م��ن  الأوىل  بالن�سخة 
موؤتر  م���ن  ال�12  ال��ن�����س��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل   2022
ال�سارقة  “معر�ض  ان��ط��الق  قبيل  ت��ق��ام  ال��ت��ي  النا�سرين 

الدويل للكتاب” 2022.
والعاملني  امل�ستقلني  “املهنيني  فئة  عن  اجل��ائ��زة  وح�سد 
للنا�سرين  الكتب  ح��ق��وق  بيع  يف  متخ�س�سة  وك���الت  م��ع 
ومانحي الرتاخي�ض” ماورو �سبانيول من وكالة “بوك�ض-
اإيفريوير” الربيطانية فيما نال اجلائزة عن فئة “خرباء 
بيع و�سراء حقوق الرتجمة يف دور الن�سر” غابرييل نييتو 

من وكالة “اإديتوريال بالنيتا” املك�سيكية.
 14 من  تر�سيحات  اجلائزة  من  الأوىل  الن�سخة  و�سهدت 
مت  التي  الق�سرية  للقائمة  مر�سحني   6 منها  و�سل  دول��ة 
فعاليات  يف  الهيئة  م�����س��ارك��ة  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  عنها  الإع����الن 
للكتاب”  ال��دويل  “معر�ض فرانكفورت  ال�74 من  ال��دورة 

يف اأملانيا اأكتوبر املا�سي.
وك����ّرم ���س��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري رئ��ي�����ض “هيئة 
الأوىل من اجلائزة  بالن�سخة  الفائزين  للكتاب”  ال�سارقة 
يف  للعاملني  الرائدة  وامل�ساهمات  بالإجنازات  حتتفي  التي 
قطاع حقوق الن�سر ودورهم الأ�سا�سي يف اإثرائه والرتقاء به 
اإ�سافة اإىل دعمهم وتوفري الفر�سة لهم لتعزيز �سركاتهم 

للجائزة  الق�سرية  للقائمة  املر�سحني  بح�سور  وتنميتها 
ونخبة من كبار النا�سرين وخرباء �سناعة الن�سر من دولة 

الإمارات والعامل.
ت��ك��رمي��اً جلهوده  اجل��ائ��زة  ع��ل��ى  �سبانيول  م����اورو  وح�����س��ل 

الفعالة و�سغفه ومعرفته املتخ�س�سة  الريادية ال�ستباقية 
ب��ك��اف��ة ج���وان���ب ق���ط���اع واأ�����س����واق ال��ن�����س��ر وف��ه��م��ه املتعمق 
لحتياجات املتعاملني وموهبته يف جذب انتباههم بطريقة 
و�سفافية  ال��ت��وا���س��ل مب��وث��وق��ي��ة  خ����الل  م���ن  اح���رتاف���ي���ة 

تامتني.
املتعمقة  ملعرفته  تقديراً  اجلائزة  نييتو  غابرييل  وح�سل 
وتوقيع  ال�سفقات  واإب���رام  الن�سر  حقوق  تفا�سيل  بدقائق 
ومتابعة  وت�سريع  لت�سهيل  وا���س��ت��ع��داده  وفطنته  ال��ع��ق��ود 
عمليات بيع حقوق الكتب اإ�سافة اإىل تعمقه يف فهم م�سهد 
قطاع الن�سر وتفاوؤله وعزميته على امل�ساهمة بالرتقاء به.

النا�سرين يف  اإدارة خدمات  احل�ساين مدير  من�سور  وق��ال 
ا�ستكماًل مل�سروع  تاأتي هذه اجلائزة  ال�سارقة للكتاب  هيئة 
اأرب��ع��ة عقود  اأك��ر م��ن  انطلق منذ  ال��ذي  الثقايف  الإم����ارة 
تا�سياً مع روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة لرت�سيخ �سناعة الكتاب والرتقاء بدوره يف تعزيز 
التفاهم واحلوار الثقايف والحتفاء بالنا�سرين واإجنازاتهم 

وحماية حقوقهم.
ال�سوء  ن�سلط  اأن  للكتاب  ال�سارقة  ي�سرنا يف هيئة  واأ�ساف 
على الدور املحوري الذي يلعبه العاملون يف قطاع الن�سر 
من الكّتاب والنا�سرين واملوزعني واجلهات املعنية بالكتاب 

ب�سناعة الن�سر يف ن�سر املعرفة وتعزيز ا�ستدامتها و�سمان 
قدرتها على التغلب على كافة التحديات الإقليمية والعاملية 

التي تواجهها .
“ مل  وح��ول م�ساركته يف اجل��ائ��زة ق��ال م���اورو �سبانيول : 
علمي  ب���دون  ر�سحني  م�ساعدي  لكن  اجل��ائ��زة  يف  اأ���س��ارك 
اأنني الفائز يف هذه اجلائزة  وتفاجاأت كثرياً عندما علمت 
ح��ي��ث اأع��م��ل يف ه���ذا امل��ج��ال م��ن��ذ اأك���ر م��ن 20 ع��ام��اً مع 
�سركات الن�سر يف اململكة املتحدة وبعد كل هذه الأع��وام ما 
زلت اأمتلك ال�سغف يف بيع حقوق الكتب للنا�سرين ومانحي 
الرتاخي�ض وال�سر هو الف�سول حول امل�ستجدات وال�سعوب 
والثقافات فالف�سول للمزيد من املعرفة واحلوار والتفاهم 

يرتقي بنا جميعا”.
التعبري عن  ي�سعني  :” ل  نييتو  غابرييل  قال  من جانبه 
م���دى ام��ت��ن��اين ل��ه��ذا ال��ت��ك��رمي وق��ي��م��ت��ه ل�����س��ن��اع��ة الن�سر 
الثقايف  احل���وار  اآف���اق  فتح  يف  ودوره  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  يف 
م��ع ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ح��ي��ث ي��وف��ر ه���ذا ال��ن��وع م��ن اجلوائز 
الفر�ض للوكالت التي منثلها للو�سول اإىل اأ�سواق جديدة 
هذه  واكت�ساب  ال�سارقة  اإىل  القدوم  وي�سرين  العامل  حول 
التجربة الغنية التي منحتني القدرة على ا�ست�سكاف الآفاق 
العامل  الن�سر يف  ق��ط��اع  اأ���س��واق  وال��ف��ر���ض يف  وال��ت��ح��دي��ات 

العربي ومقارنتها مع نظريتها يف اأمريكا اجلنوبية«.

بريطانيا واملك�شيك حت�شدان جائزة الن�شخة االأوىل من ال�شارقة حلقوق الن�شر

•• ال�شارقة-الفجر:

ال��ق��ا���س��م��ي، رئي�سة  ب����دور  ال�����س��ي��خ��ة  ا���س��ت�����س��اف��ت 
الحتاد الدويل للنا�سرين، خالل فعاليات اليوم 
النا�سرين”  “موؤتر  12 من  ال�  للدورة  الثالث 
ماركو�ض دول، املدير التنفيذي ل�”بنغوين راندوم 
ال��ع��امل، يف  الن�سر يف  دور  اأك���رب  اإح���دى  هاو�ض” 
جل�سة حوارية، توقفت فيها عند جتربة ماركو�ض 
امل��ت��اح��ة للنهو�ض  ل��ل��ف��ر���ض  ال��ن�����س��ر، وروؤي���ت���ه  يف 
ب�سناعة الكتاب، وما يقدمه من درو�ض وخربات 
بعد  خا�سة  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  للنا�سرين 

عامي اجلائحة.
 تغريات جذرية 

ويف اإدارتها للحوار، اأكدت ال�سيخة بدور القا�سمي 
املعرفة،  جم��ت��م��ع��ات  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ن��ا���س��ري��ن  دور 
تغريات  ���س��ه��د  ال��ع��امل��ي  امل�����س��ه��د  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
بانت�سار  ترتبط  الكتاب  �سناعة  بقطاع  ج��ذري��ة 

الوباء والتحولت الرقمية والتمثيل والدمج.
ال��رئ��ي�����س��ة ينبغي  ال��ق�����س��اي��ا  ه���ذه  اأن  واأو���س��ح��ت 

مناق�ستها مع اخلرباء ورواد قطاع الن�سر، لفتة 
مهمة  فر�سة  تثل  ماركو�ض  ا�ست�سافة  اأن  اإىل 
خربة  ميلك  واأن���ه  خا�سة  الق�سايا  ه��ذه  لتناول 
احلايل،  القرن  بداية  منذ  ل�سنوات  تتد  عالية 
من  اأك���ر  اإ���س��دار  يف  “بينغوين”  جنحت  حيث 
والرقمي،  الورقي  ما بني  �سنوياً  كتاب  األف   16
من  لعدد  منها  العناوين  مباليني  حتظى  وه��ي 

الفائزين بجوائز نوبل.
ح��واره��ا مع  القا�سمي يف  ب��دور  ال�سيخة  ورك���زت 
الن�سر، حيث  عامل  الن�ساء يف  دور  على  ماركو�ض 
اأكدت اأن الحتاد الدويل للنا�سرين حني ان�سمت 
اإليه كنائب للرئي�ض، مل يكن قد توىل رئا�سته من 
العن�سر الن�سائي �سوى ام��راأة واح��دة يف تاريخه 
ا�سرتعت  مفارقة  وه��و  عاماً،   125 ال��ذي ميتد 
كبري  بح�سور  يتميز  قطاع  يف  خا�سة  انتباهها، 
العمل  اإىل  دفعها  م��ا  وه��ذا  فيه،  للمراأة  ووا���س��ع 
موؤثر  كعن�سر  امل����راأة  ح�سور  تعزيز  نحو  ق��دم��اً 

وفاعل يف قيادة قطاع الن�سر العاملي. 
وقالت ال�سيخة بدور: “اأتذكر تاماً عندما كنت 

املوؤ�س�سة  رئي�سة  م��ع  لقاء  جمعني  ن��ي��وي��ورك،  يف 
الأمريكية للن�سر، و�ساألتني: مبا اأنك نائب رئي�ض 
الحتاد الدويل للنا�سرين، فما الذي �ستقدمينه 
نف�سي  وج���دت  عندها  ل��ل��م��راأة؟  الن�سر  ع��امل  يف 
اأمام م�سوؤولية فتح الباب للن�ساء يف عامل الن�سر، 
موؤ�س�سة  وه��ي  ه��ري(،  )ببل�ض  اأوؤ�س�ض  اأن  فقررت 
الن�سر  ع���امل  يف  ال��ن�����س��اء  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�سعى 

وتقدمي الدعم لهن«. 
ولفتت ال�سيخة بدور القا�سمي اإىل �سرورة تتبع 
بعد مرور  الن�سر  ط��راأت على قطاع  التي  الآث���ار 
تكون  اأن  واأه��م��ي��ة   ،19 كوفيد  بجائحة  ال��ع��امل 
هناك لقاءات عملية ت�سهم يف اخلروج بتو�سيات 
ال��ف��رتة ع��ل��ى النا�سرين،  ت��ل��ك  ت��ب��ع��ات  حت��د م��ن 
لقطاع  التحتية  البنى  تعزيز  اأهمها  م��ن  وال��ت��ي 
املحدود  غ��ري  ال��و���س��ول  عملية  وت�سهيل  الن�سر، 
الأجيال  تطلعات  تلبية  على  للعمل  الكتب،  اإىل 

القادمة يف الو�سول مل�سادر املعرفة. 
ال�����س��وق الذي  اأك���د م��ارك��و���ض دول حجم  ب����دوره، 
وا�سفاً  الإم����ارات  ودول���ة  ال�سارقة  اإم���ارة  تتلكه 
باأنه �سوق كبري ومتطور ومتحرك، ويتميز  اإياه 
ب��ال��ط��اق��ة وال��ث��ق��ة ب��ن��ف�����س��ه، وه����و ف��ر���س��ة لكبار 
م�سرياً  ف��ي��ه،  لال�ستثمار  ال��دول��ي��ني  ال��ن��ا���س��ري��ن 
اإىل اأنه ميتلك طموحاً كبرياً يف املنطقة عرب ما 
تتميز به من تنوع ثقايف ولغوي، ما يجعل منها 

وجهة رائعة لتوجهاتهم التو�سعية. 
ب��دور حول  ال�سيخة  �سوؤال طرحته  رده على  ويف 
اآث����ار اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع، ل��ف��ت اأن خمتلف 
الأ�سواق تاأثرت بجائحة كورونا، ولكن مب�ستويات 
حتتية  بنى  تتلك  التي  الأ���س��واق  واأن  خمتلفة، 
الأقل  الإلكرتونية كانت  التجارة  تقنية وقوة يف 
التقليدية،  الأ���س��واق  من  اجلائحة  بتبعات  تاأثراً 
اإل اأنه يف الوقت نف�سه اأ�سار اإىل اأن الكتاب الورقي 
“بنغوين”  يف  مبيعاتهم  حل��ج��م  درا���س��ت��ه  وف���ق 
على  ي�ستحوذ  زال  ول  اختفائه  توقعات  جت���اوز 

ال��رغ��م م��ن التو�سع  امل��ب��ي��ع��ات، ع��ل��ى  %80 م��ن 
التقني الكبري.

احلديثة  التقنيات  �سد  “ل�سنا  ماركو�ض:  وق��ال 
ينبغي  العك�ض،  على  بل  الإلكرتونية،  والتجارة 
ال��ع��امل��ي��ة يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ن��در���ض  اأن  علينا 
اإمكانات  ون�����س��ت��ك�����س��ف  الإل����ك����رتوين،  ال��ت�����س��وي��ق 
اأن��ه��ا يف تطور  ن��الح��ظ  ال��ت��ي  النا�سئة  الأ����س���واق 
مثل  اأع��م��ال��ن��ا  لتو�سع  رائ��ع��ة  بيئة  وت��ث��ل  ك��ب��ري 
العامل  اأن  م��وؤك��داً  الالتينية”،  واأم��ري��ك��ا  الهند 
مليء بالفر�ض، والتعدد يف اللغات فر�سة كبرية 
كافة  م��ن  النا�ض  وخماطبة  الن�سر  ق��ط��اع  لنمو 

الثقافات.
 ويف ن�سائح قدمها لدور الن�سر النا�سئة واجلديدة، 
اأن ال�سركات ال�سغرية تعي�ض يف  اأو�سح ماركو�ض 
على  الكبري  النفتاح  خ��الل  من  حالتها  اأف�سل 
تطوير  يف  فر�سة  لهم  يتيح  ما  الرقمي،  العامل 

اأعمالهم ب�سكل اأكر مرونة واأقل تكلفة.
 وقال: “قل�ست التجارة الإلكرتونية من الفوارق 
بني كبار النا�سرين و�سغارهم، والدليل على ذلك 
التي  الكتب،  ماليني  تعر�ض  اأم���ازون  من�سة  اأن 
تعود اإىل نا�سرين مبتدئني، ونا�سرين كبار، ومع 
العامل  يف  امل�ساواة  ق��دم  على  جميعاً  فاإنهم  ذل��ك 

الرقمي«.
وراأى اأن النا�سرين اجلدد واأ�سحاب الدور النا�سئة 
من  اأف�سل  ب�سكل  جمهورهم  مبعرفة  يتميزون 
ا�ستخدام  ي�ستطيعون  هنا  ومن  النا�سرين،  كبار 
فر�ض ت�سويقية اأف�سل، موؤكداً اأن الوقت الراهن 
فر�سة  لهم  وميثل  ال�سغار  النا�سرين  وق��ت  هو 
كربى، وحمفزاً لتعزيز مكانتهم عاملياً من خالل 

ا�ستثمار ما مييزهم.
ماركو�ض  لفت  اجلديدة،  الت�سويق  فر�ض  وحول 
هائلة  ت�سويق  ف��ر���ض  ال��ن��ا���س��ري��ن  ل���دى  اأن���ه  اإىل 
للقراء  بيئة  تخلق  الن�سر  رحلة  لتعزيز  وك��ربى 
الفر�ض تعطي  واأن هذه  ال�ساعدة،  من الأجيال 

اإىل  وال��و���س��ول  للتو�سع  وا���س��ع��ة  اآف���اق���اً  ال��ن��ا���س��ر 
�سحر  اأن  على  م�سدداً  ومتطورة،  جديدة  اأ�سواق 
اجلغرافية  باحلدود  يعرتف  ل  ون�سرها  الكلمة 
الذي  ال�سبابي،  الو�سط  يف  خا�سة  الثقافية،  ول 

ي�سهد اإقباًل متنامياً على القراءة.
قال  ال��ن��ا���س��ري��ن،  اإىل  ب��ه��ا  ت���وج���ه  ن�����س��ائ��ح  ويف 
ماركو�ض: “نحن بحاجة اإىل وجهة نظر اإيجابية 
فلطاملا  جمتمعاتنا،  يف  الق�س�ض  ق����راءة  ح���ول 
اإىل  املت�سائمة  النظرة  ملاذا  ت�ساءلت خالل عملي 
النا�ض قلقون من اختفاء  القراءة والكتب، وملاذا 
الرغبة يف القراءة بني النا�ض؟ ولكني و�سلت اإىل 
اأن  تظهر  املوؤ�سرات  ب��اأن  ومتفائلة  مهمة  نتيجة 
الكتب والق�س�ض مل يزل لها جمهورها املتنامي، 
قطاع  واأن  اأح��وال��ه،  اأف�سل  يف  ه��و  الآن  والنا�سر 
التحّول  الآن يف عملية  الأف�سل حتى  الن�سر هو 
الرقمي، فاأنا اأ�سعر بالإيجابية جتاه منو القطاع، 
لأين  بال�سعادة  اأ�سعر  ال�سباح  يف  اأ�ستيقظ  وحني 
اأعمل يف عامل الن�سر، فالقراءة را�سخة يف الكيان 
اأن الب�سرية  الإن�ساين، ول ميكن اأن تذهب طاملا 

ال�سيخة  اإىل  حديثة  م��ارك��و���ض  قائمة«.واختتم 
اإمداد  “الكتب ت�ساهم يف  القا�سمي بقوله:  بدور 
كان  هنا  ذات معنى، ومن  باملتعة وجعلها  حياتنا 
الرتكيز عليها يف املنزل واملدر�سة، وهي كفيلة باأن 
مواجهة  على  القادرين  القراء  من  جياًل  تخلق 
يعمل  اأن  ����س���رورة  م���وؤك���داً  احلياة”،  حت���دي���ات 
اأمام  وت�سويقها  كتبهم  ع��ر���ض  على  ال��ن��ا���س��رون 
على  النا�ض  حتفز  اإيجابية  بر�سائل  امل�ستهلكني 
ب�سلبية  الكالم  عن  يتوقفوا  واأن  عليها،  الإقبال 
ال�سيخة  هت  توجَّ اللقاء،  ختام  القراءة.ويف  جتاه 
بدور القا�سمي، رئي�سة الحتاد الدويل للنا�سرين، 
احلكمة”  “بيت  اإىل  دول،  م���ارك���و����ض  ب��رف��ق��ة 
ال�سرح  اأطلعته خاللها على  زيارة  بال�سارقة، يف 
بالتزامن  افتتاحه  مت  ال��ذي  والثقايف  احل�ساري 
“العا�سمة العاملية  مع الحتفاء بال�سارقة بلقب 
ليكون منارة علمية ومعرفية  للكتاب 2019”، 
جتمع حتت مظلتها طالب املعرفة، حيث تعرف 
التي  امل��ب��ن��ى واخل���دم���ات  اأق�����س��ام  اإىل  م��ارك��و���ض 

يقدمها للزوار. 

خالل فعاليات الدورة ال� 12 من موؤتر النا�سرين

بدور القا�شمي و الرئي�ض التنفيذي لـ »بنغوين« يدعوان اإىل مزيد من التعاون والت�شامن لقيادة الن�شر يف امل�شتقبل
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بعد اعالنه قرار اعتزاله 

يوري مرقدي: الفن يف العامل العربي مل يعد ينا�شبني
امل�ستوى  ت��دين  م��ن  و���س��ك��وَت  اع��ت��زال��ك  • اأع��ل��ن��َت 

الفني؟
الأ�سباب  بذكر  �سيء. كنُت وا�سحاً  اأ�ستِك من  - مل 
اأح��د ول  اأ�ستِك من  اأت��رك الفن، ومل  التي جعلْتني 

من اأي �سيء.
يف  َت���راُج���ٍع  اإىل  اأ���س��رَت  ولكنك  اأح����داً  ت�سّم  مل   •

امل�ستوى الغنائي؟
بكل  ينا�سبني  ي��ع��د  ال��ع��رب��ي مل  ال��ع��امل  ال��ف��ن يف   -
ب�ساطة ول اأجد نف�سي فيه، ورمبا يكون الفن رائعاً 
و)اأنا ما ب�سوى(، ولكنني مل اأقل �سيئاً. هناك فنانون 
جيدون و)بيطريوا العقل( ويقّدمون اأعماًل رائعة، 
اآَخر، ولكنني  اأو اأي �سيء  اأعتزل ب�سبب م�سكلة  ومل 
انتقلُت اإىل مرحلة جديدة يف حياتي ومل يعد يوجد 
اأن  اأري��د  العربي، بل  العامل  لدّي اهتمام بالغناء يف 

اأ�ستغل على �سيء اآَخر.
وال�سيئ هذا  الفني اجليد  الو�سط  • لطاملا كان يف 
وتعلن  الفنية  ال�ساحة  تن�سحب من  كي  �سبباً  لي�ض 

اعتزالك؟
اإيّل، واتخذُت قراري  بالن�سبة  �سبب وجيه  - ولكنه 

بعقالنية ور�سد.
يف الأ����س���ا����ض اأن����ا م��ت��وق��ف ع���ن ال��غ��ن��اء م��ن��ذ ثالث 
ف���رتة ق�سرية  ق��ب��ل  ذل���ك  اأع��ل��ن��ُت  ���س��ن��وات، ولكنني 
العرو�ض  من  الكثري  ي�سلني  اإذ  )اإن�ستغرام(،  على 
ولذلك  م��ق��اب��الت.  واإج����راء  ح��ف��الت  يف  للم�ساركة 
الغناء.  عن  توقفت  اأنني  للجميع  اأعلن  اأن  اأحببُت 
اإىل ه���ذه الدرجة  اأك����ون ���س��ع��ي��داً  اأك���ر م���رة  وه���ذه 

ول�سُت )زعالن( ول نادماً.
�سمنياً  اتخذَته  قد  كنَت  القرار  اأن  يعني  ه��ذا   •

قبل فرتة ولكنك اأعلنَت عنه موؤخرا؟
اأق����م باأي  اأن����ا م��ت��وق��ف م��ن��ذ ث���الث ���س��ن��وات ومل   -
ومل  ميديا(  )ال�سو�سيال  يف  اأط��ّل  ومل  فني  ن�ساط 
اأغنيات جديدة. ولكن قبل  اأق��دم  اأحي حفالت ومل 
واإجراء  حفالت  لإحياء  ع��دة  ات�سالت  تلقيت  اأي��ام 
اأعلن  اأن  هو  الأف�سل  احل��ل  اأن  ف��وج��دُت  مقابالت، 

هذا  اأ�سرح  اأن  ل  ميديا(  )ال�سو�سيال  عرب  اعتزايل 
الأمر لكل �سخ�ض على حدة وكي يعرف بقراري كل 

َمن يهمه الأمر.
• كنَت ممثاًل اإىل جانب كونك مغنياً، فهل ت�ستمر 

يف التمثيل؟
- كال، اعتزلُت كل ما له عالقة بالفن العربي.

عالقة  له  ما  كل  اعتزلت  اأنك  عبارة  على  • تركز 
ل��دي��ك م�����س��اري��ع فنية عاملية  ال��ع��رب��ي ف��ه��ل  ب��ال��ف��ن 

مثاًل؟
- كله. لطاملا كنُت اأعمل يف جمال الإعالنات والغناء 

وكان هذا جمرد ت�سلية بالن�سبة اإيّل.
جمال  يف  ���س��ت��ب��ق��ى  اأن�����ك  اإىل  اأ�����س����رَت  ول��ك��ن��ك   •

املو�سيقى؟
- ولدُت وانا اأغني واأكتب واأعزف على اجليتار، وهذه 

الناحية خا�سة بي ول عالقة لها باحرتايف الفن.
وبني  الغناء  ب��ني  التغريدة  يف  ف�سلَت  ولكنك   •
املو�سيقى فهل هذا يعني اأنك تطرح نف�سك ك�ساعر 

وملّحن؟
- مل اأقل هذا.

• بل هو ا�ستف�سار لي�ض اأكر... هل هذا يعني اأنك 
�ستتفرغ للكتابة والتلحني؟

- اأنا مو�سيقي يف الأ�سا�ض. ولطاملا كنت اأكتب واأحّلن 
اأع���م���ال اأط��رح��ه��ا واأعمال  اأغ��ن��ي��ات، ودائ���م���اً ه��ن��اك 
ميكن  ل  الأم���ر  وه��ذا  لنف�سي،  بها  اأحتفظ  اأخ���رى 
اأريد  اأع��د  اأتخلى عنه ط��وال حياتي، ولكنني مل  اأن 
اأن اأتعاطى بالفن يف العامل العربي، وهذا القرار ل 
لُت  عالقة بال�ستياء اأو بالنزعاج، بل هو قرار تو�سّ
اأو  اأط��رح نف�سي ك�ساعر  واأن��ا مل  اإليه وم��رت��اٌح فيه. 

كملّحن.
وحلناً  ك��الم��اً  منك  طلب  ف��ن��ان��اً  اأن  لنفرت�ض   •

لأغنية، هل ميكن اأن تعطيه؟
اأو حلن  اأي كالم  اأعطيُت  اأن  - كال، لأن��ه مل ي�سبق 
مني  طلبوا  ك��ث��ريون  توا�سع  بكل  اآَخ���ر.  ف��ن��ان  لأي 
كالماً واأحلاناً كي يغنوها، ولكنني كنُت اأعتذر ومل 

اأكن اأحّلن واأكتب اأغنيات �سوى لنف�سي كي اأعرّب عن 
ول  �ساعراً  ل�سُت  عنه.  بالتعبري  اأرغ���ب  كنُت  �سيء 

ملحناً يعطي الآَخرين الأغنيات.
الفرتة  يف  ع��ل��ي��ه  ����س���رتّك���ز  ال�����ذي  ال��ع��م��ل  م���ا   •

املقبلة؟
- طاملا كنُت اأعمل يف جمال اآَخر. واأنا اعتزلُت الفن 
ول اأريد اأن اأخرب اأحداً عن )البزن�ض( الذي اأقوم به 

خارج لبنان.

ف���ري���ال يو�سف  ال��ف��ن��ان��ة  ب�����داأت 
فيلم  يف  م�����س��اه��ده��ا  ت�����س��وي��ر 
الفنان  امل�سرى" مع  "ح�سن 
بالعا�سمة  ح�������امت  اأح�����م�����د 
يتم  حيث  ب���ريوت،  اللبنانية 
ت�������س���وي���ر م���ع���ظ���م اأح�����داث�����ه 

هناك،
ب��ط��ول��ة العمل   وي�����س��ارك يف 
الفنانة اللبنانية دي دياموند 
بو عبود ومراد مكرم واإخراج 
احلب�سى،  ���س��م��ري  ال��ل��ب��ن��اين 
ومن املقرر اأن يح�سر فريق 
القاهرة  اإىل  ال��ف��ي��ل��م  ع��م��ل 
لت�سوير  امل��ق��ب��ل  الأ����س���ب���وع 

باقى امل�ساهد.
اإع��وك�����س��ف��ت فريال  رواب����ط 
ال�سابع"  ل�"اليوم  يو�سف 
اأنها جت�سد خالل الفيلم 
زوج����ة مراد  ���س��خ�����س��ي��ة 
م�����ك�����رم وذل������ك 
الثانية  للمرة 
قدما  ب��ع��دم��ا 
حكاية  ���س��وي��اً 
"�سكر مر" من 
"ورا  م�����س��ل�����س��ل 
كل باب" وظهر 
ب���������س����خ���������س����ي����ة 
زوج��������ني خ���الل 
الأح���داث، م�سرية 

اك�سن  اأحداثه يف اطار  الفيلم تدور  اأن  اإىل 
وامل�ساعر  امل�سوقة  الأح��داث  من  العديد  به 

الإن�سانية يف نف�ض الوقت.
وكان اآخر اأعمال فريال يو�سف فى ال�سينما 
فيلم "ماكو" الذى مت عر�سه العام املا�سى، 
و�سارك فى بطولته ناهد ال�سباعى، نيكول 
م��ع��و���ض، ب�����س��م��ة، م���ن���ذر ري���اح���ن���ة، حممد 

مهران، 
اآخر من  ال�سامى، وعدد  �سارة  عمرو وهبة، 
اإخ��راج حممد ه�سام، وتدور  الفنانني ومن 
الأحداث حول 8 اأ�سخا�ض ميتلكون �سركة 
ال�سفر  يقررون  الت�سجيلية،  الأفالم  لإنتاج 
لعمل فيلم ت�سجيلي عن العبارة التي غرقت 

يف مياه البحر الأحمر.
يف  ���س��رف  ك�سيفة  يو�سف  ف��ري��ال  وظ��ه��رت 
"داميا عامر" الذى مت عر�سه يف  م�سل�سل 

�سهر رم�سان املا�سى، 
وج�سدت دور طليقة م�سطفى �سعبان خالل 
العمل الذى �سارك يف بطولته لبلبة، مرينا 
ن���ور ال���دي���ن، ع��م��رو ع��ب��د اجل��ل��ي��ل، ن�سال 
ثروت،  حممد  اهلل،  عبد  �سالح  ال�سافعى، 

كرمي عفيفى،
اأحمد  حم���م���ود،  حم��م��د  خ��ل��ي��ف��ة،  �سينتيا   

ال�سامى،
 �سما اإبراهيم، حممد جمعة، اأمل رزق، فادية 
عبد الغنى، ملى كتكت اأحمد عنان وعدد اآخر 
اأمين  ت��األ��ي��ف  وم��ن  ال�سباب،  الفنانني  م��ن 
املوؤلف  اإ���س��راف  ع��ادل وحت��ت  �سليم ومايكل 
اأحمد عبد الفتاح واإخراج جمدي الهوارى.

فريال يو�شف ت�شور 
فيلم "ح�شن امل�شري" 

يف لبنان م�ساركتها  ع��ن  ف�سايل  منة  الفنانة  ك�سفت 
ال�سلطان"  "�سر  م�سل�سل  يف  ر���س��م��ي  ب�سكل 
الذي من املقرر عر�سه يف ال�سباق الرم�ساين 
م�ساهدها  ت�سوير  وب����داأت   ،2023 امل��ق��ب��ل 
حيث ن�سرت �سورة من �سيناريو امل�سل�سل عرب 
"ب�سم  معلقة:  "الفي�سبوك"،  على  ح�سابها 
���س��رك��ه �سيرنجي  اإن��ت��اج  ال�����س��ل��ط��ان،  ���س��ر  اهلل 

الأ�ستاذ تامر مر�سي، اإخراج  خالد يو�سف".
�سركة  اإن����ت����اج  ال�سلطان"  "�سر  م�����س��ل�����س��ل 
�سيرنجى، وي�سارك يف بطولته عدد كبري من 
اأحمد  القائمة كاًل من  الفنانني حيث ت�سم 
فهمى، اأحمد ال�سعدنى، ح�سني فهمى، اأحمد 
ال��ع��زي��ز، ه��ال��ة ���س��دق��ى، ح��ن��ان مطاوع،  عبد 
ب��ي��وم��ى ف�����وؤاد، خ��ال��د اأن�����ور، ا����س���الم حافظ، 
الإعالن  ج���ارى  الفنانني  م��ن  كبري  وع���ددد 
عن اأ�سمائهم، وي�سجل العمل اأوىل 
جتارب املخرج خالد يو�سف يف 

الدراما التليفزيونية.
اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
املخرج خالد 
يو�سف 

فيلم "كارما" الذى مت عر�سه عام 2018، 
عبد  غ��ادة  زينة،  �سعد،  ببطولته عمرو  وق��ام 
ال����رازق، وف��اء ع��ام��ر، ماجد امل�����س��رى، ح�سن 
كامل، دلل  ال�ساوى، جم��دى  ال���رداد، خالد 
عبد العزيز، اإيهاب فهمى، عمر زهران، �سارة 
التون�سى، م�سطفى دروي�ض، ي�سرا م�سعودى، 
والإعالمى يو�سف احل�سينى، وعدد اآخر من 

النجوم، من تاأليف حممد رفيع
"الون�ض" الذي  ت�سارك منة يف م�سل�سل  كما 
من املقرر عر�سه خالل الفرتة املقبلة والعمل 
تدور اأحداثه يف اإطار ال� 45 حلقة، وهو من 
اإ�سماعيل  واإخ���راج  الفتاح  عبد  اأحمد  تاأليف 
فاروق واإنتاج �سركة �سيرنجى وبطولة حممد 
املغنى، مريهان ح�سني،  عبد  رج��ب، حممود 
من�سور،  حم�سن  حلبى،  دان���ا  ف�����س��اىل،  منة 
اأبو داود، ميمى جمال،  اإيهاب فهمى، حممد 
منري،  عبري  مر�سى،  ع��الء  �سليمان،  حنان 
الطفلة  اإم���ام،  اأحمد  ال�سرنوبى،  هاجر 
اآخ�����ر من  ال����ق����ادر وع�����دد  رمي ع��ب��د 
ال��ف��ن��ان��ني، وم��ق��ررع��ر���س��ه على 
اإح���دى ق��ن��وات امل��ت��ح��دة فى 

مو�سم ال�ستاء.

منة ف�شايل تك�شف عن م�شاركتها
 فى م�شل�شل "�شر ال�شلطان"

تفا�سيل  عن  مرقدي  ي��وري  اللبناين  الفنان  حت��ّدث 
هذا  يف  م��وؤك��دًا  العربي،  العامل  يف  الفن  عن  تخليه 
احلواره اأنه مل يعد ينا�سبه ومل يعد يجد نف�سه فيه.

وكان مرقدي، املبتعد عن الغناء و)ال�سو�سيال ميديا( 
عن  ر�ساه  لعدم  الفن  اعتزاله  اأعلن  �سنوات،   3 منذ 

احلالة التي و�سل لها الو�سط اأخريًا.
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درا�شة تظهر تاأثري املحليات 
ال�شناعية على ن�شبة ال�شكر يف الدم

وجدت جتربة جديدة خا�سعة للرقابة اأجريت على 120 بالغا اأن اأولئك 
الذين تناولوا املحليات ال�سناعية قد عانوا من تغري يف الرباز والكائنات 

الدقيقة يف اأفواههم.
واأظهرت نتائج التجربة اأن اثنني من املحليات ال�سطناعية، وهما ال�سكرين 

وال�سكرالوز، اأثرا ب�سكل كبري على حتمل ال�سكر.
فاإن  �سخ�ض،  كل  لدى  امليكروبيوم  لختالف  نظرا  اأن��ه  الباحثون  ولح��ظ 

املحليات ال�سناعية �ستوؤثر على كل �سخ�ض ب�سكل خمتلف.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن الآثار ال�سحية ال�سريرية للتغريات التي قد حتدث 

يف الب�سر تظل غري معروفة وت�ستحق درا�سات م�ستقبلية طويلة الأجل.
وحذرت كل من جمعية القلب الأمريكية )AHA( واجلمعية الأمريكية 

لل�سكري )ADA( من اتباع نظام غذائي غني باملحليات ال�سطناعية.
املحليات  اأن  من  بالقلق  اخل��رباء  بع�ض  ي�سعر   Healthline ل�  ووفقا 
ال�سناعية ميكن اأن ت�سبب زيادة الوزن، وياأتي جزء من القلق من حقيقة 
ال�سكر  امل��دى على بدائل  الدرا�سات طويلة  العديد من  اإج��راء  اأن��ه مل يتم 
هذه، من ناحية اأخرى قد توؤدي املحليات ال�سناعية اإىل فقدان الوزن عند 
ا�ستخدامها كبديل لل�سكر الطبيعي الثقيل ال�سعرات احلرارية، ولكن نظرا 
لوجود اأدلة علمية حمدودة على املحليات ال�سناعية، فال يزال من اجليد 

احلد منها يف النظام الغذائي بح�سب اخلرباء.

طبيب يك�شف عواقب مر�ض 
ال�شكري على العيون

املركز  يف  وال�سكري،  ال�سماء  الغدد  اأخ�سائي  الفرج،  اأن�ض  الدكتور  اأعلن 
الطبي الأوروبي مبو�سكو، اأن مر�ض ال�سكري يهدد العيون والروؤية.

يهدد  اخلطر  اأن  اإىل   ،Gazeta.Ru مع  مقابلة  يف  الأخ�سائي،  وي�سري 
الأوعية الدموية الدقيقة امل�سوؤولة عن اإمداد العيون بالدم.

ويقول، "عندما يرتفع م�ستوى ال�سكر يف الدم، ي�سبح �ساما للج�سم. وهذا 
تدريجيا.  تتلف  ت��ب��داأ  حيث  ال��دم��وي��ة،  الأوع��ي��ة  يف  مبا�سرة  ب�سورة  ي��وؤث��ر 
العيون  املوجودة يف  الدقيقة  الدموية  الأوعية  اأول وقبل غريها  وتت�سرر 

والكلى".
ان��ح��راف��ات يف الأوع��ي��ة الدموية  ي��ع��اين م��ن  اإذا ك��ان ال�سخ�ض  ل��ه،  ووف��ق��ا 
لأن  متقدمة.  مرحلة  بلغ  املر�ض  اأن  اإىل  ي�سري  فاإنه  العيون،  يف  الدقيقة 

بال�سكري". امل�ساب  ال�سخ�ض  ل�سحة  مراآة  هي  "العيون 
ولكن  ال�سكري،  من  تت�سرر  اأن  ميكن  الروؤية  اأن  على  الأخ�سائي،  ويوؤكد 
هذا يظهر عادة يف املراحل املتقدمة من املر�ض. لذلك من املهم جدا البدء 

بالعالج مبكرا ويف الوقت املنا�سب واتباع تو�سيات ون�سائح الطبيب.

؟ اجلوالن  معنى  ما  �سوريا  يف  اجلوالن  ه�سبة  • تقع 
الرتاب واحل�سى

رئا�سة  تتوىل  االأمريكي  التاريخ  يف  امراأة  اأول  من   •
جمل�ض النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟

نان�سي بيلو�سي.
•  ما ا�سل هذا املثل اأعطاين اأبي كرمًا ومل اأقدم له 

عنقودًا واحدًا ؟
ارميني

الفنلندية؟ توروكو  ت�ستهر  •  مباذا 
�سناعة ال�سفن

عام  مات  الذي  االجنليزي  العاملي  االديب  هو  • من 
؟ امل�سرح  خ�سبة  على  1870م 

ت�سارلز ديكنز

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�سجاعه  يكون  عليه  للمغمى  الأويل  ال�سعاف  اأن  تعلم  • هل 
ينزل الدم اإىل الراأ�ض وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�سق حملول الن�ساء اإن وجد اأو اأي عطور 
اأخرى. ويحدد �سبب الإغماء بوا�سطة النظرة املتفح�سة للم�ساب وما حوله ومن لون وجه امل�ساب. وبعد اأن 
واإذا بدا على وجه املغمى عليه  اأفاق  اإذا  ميدد امل�ساب يفح�ض بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �سوائل �ساخنة 

الإرهاق فهذا يعني اأنه م�ساب بالختناق فيقت�سي ذلك نقله اإىل مركز �سحي. 
الأبي�ض. هو  اأمانا  الأكر  ال�سيارة  • لون 

اأ�سنانهم. فر�ساة  هو  امل�سافرون  ين�ساها  ما  اأكر  اأن  تعلم  • هل 
1961م. عام  يف  اإطالقه  مت  كول  كوكا  من  �سربايت  منتج  اأن  تعلم  • هل 

القهوة. من  النوم  بعد  �سباحا  للن�ساط  فعالية  اأكر  • التفاح 
م�ستطيل. �سكل  ذو  الأخطبوط  عني  • بوؤبوؤ 

اأن  قبل  ولكن  بال�سلل  لإ�سابتها  ب�سرعة ومييل  الأع�ساب  يدخل خاليا  الكحول هو خمدر،  اأن  تعلم  • هل 
يقوم املخدر بال�سلل فاإنه ينبه خاليا الأع�ساب وي�سعها يف حالة من الإث��ارة والتهيج. كيف يوؤثر الكحول 
على الدماغ؟ التاأثري الأول هو ال�سعور بالتنبه فيت�سارع العمل والكالم وتزداد الب�سرة احمراراً ويرتفع �سغط 
بالأمزجة  التحكم  فقوة  بال�سلل  للدماغ  العليا  الوظائف  ت�ساب  ثم  والتنف�ض.  القلب  دق��ات  وتت�سارع  ال��دم 

ت�سيع. 
اأربعة.  الإن�سان  ج�سم  يف  القلب  �سمامات  عدد  اأن  تعلم  • هل 

احلاكم الظامل 
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الطماطم
ك�����س��ف��ت درا�����س����ة ج���دي���دة عن 
املنتظرة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ف��وائ��د 
ال��ط��م��اط��م ب�سكل  ت��ن��اول  م��ن 
التقليل  مقدمتها  ويف  يومي، 
ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن 

اجللد.
باحثون  ال���درا����س���ة  واأج�������رى 
م����ن ج���ام���ع���ة ولي������ة اأوه����اي����و 
الأمريكية، واكت�سفوا اأن تناول 

الطماطم يقلل من خطر �سرطان اجللد بن�سبة %50، بعد اإجراء درا�ستهم 
على فئران التجارب. بح�سب ما ن�سر موقع "ميديكال نيوز توداي".

ل�سرطان  الأك��رب  ب��دون حماية، هو عامل اخلطر  لل�سم�ض  التعر�ض  ويعد 
اجللد، والذي يعد اأحد اأكر اأنواع ال�سرطانات �سيوًعا يف العامل.

واأثبتت درا�سات �سابقة، اأن معجون الطماطم له تاأثري فعال يف عالج حروق 
الطماطم نف�سها  تناول ثمرة  اأن  الدرا�سة احلديثة  اأ�سارت  بينما  ال�سم�ض، 

اأكر فعالية يف الوقاية من حروق ال�سم�ض.
مت  التجارب  فئران  من  جمموعة  على  درا�ستهم  بتطبيق  الباحثون  وق��ام 
لالأ�سعة  تعري�سها  ثم  اأ�سبوًعا،   35 ملدة  الطماطم  تغذيتها على م�سحوق 
فوق البنف�سجية، ووجدوا اأن الأورام ال�سرطانية يف اجللد انخف�ست لديها 

بن�سبة %50 مقارنة بالفئران التي مل يتم تغذيتها على الطماطم.

يف احدى املدن ال�سينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
واجلواهر والموال فاأعلن احكاما قا�سية عليهم وا�ستعبدهم، ولنهم �سعفاء وفقراء مل ي�ستطع ان يقف امامه 

احد .
وجاء يوم �سمع اجلميع عن فار�ض خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا النهار 
ي�سفي  دواء  ماي�سد جوعهم ومينحهم  بها  لي�سرتوا  نقودا  الفقراء  ليعطي  ليال  الب��واب  يدق  كان هناك من 
باية  ينطقوا  لكنهم مل  امل�ساكني  الفقراء  ي�سرق احلاكم ويعطي  وا�ستمر احلال هكذا.. هناك من  امرا�سهم، 
كلمة فقد اخفى كل منهم ال�سر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�سبح ذلك الغريب يدفع اليهم باوراق 
كتب فيها من يف ا�ستطاعته ان يقف معه وي�سانده للق�ساء على الظلم والظامل فلياأتي اإىل ا�سفل اجلبل وينتظر 

هناك فجرا.
قبيل الفجر كان الفار�ض يختباأ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�ض قلوب اهل املدينة ولذلك فهو 
اي�سا يعرف تاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �سيكون احلاكم نف�سه، وبالفعل هناك خائن اخرب امللك عن كل 
�سيء فخرج امللك املغرور القا�سي لي�ستمتع -كما قال- بذبح ذلك الفار�ض ال�سجاع، بل اق�سم انه �سيقطعه ا�سالء 
الفار�ض، وجاء احلاكم مبجموعة من رجاله القوياء فوقف  املدينة كال منهم قطعة من ج�سد  و�سمنح اهل 
يلتفت ميينا وي�سارا بحثا عن الفار�ض لكن احد رجاله قال: الوقت مبكر يامولي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، 
ال��ذي يعرف عمله جيدا، وعندما مر  الفار�ض  وتفرق اجلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وه��ذا ماكان يريده 
الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�سها البع�ض، لكنه كان قد قيد 
احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�سانه حتى و�سط املدينة واعلن لهم موت امللك، وقال: اما هذا فانتم احرار 
الي��دي ت�سرب وته�سم عظام ذلك اخلائن وعدت  فاأنهالت  اإىل احلاكم  ا�سراركم  ينقل  الذي  انه اخلائن  فيه 
ارجل كثرية اإىل ا�سفل اجلبل لينظروا احلاكم م�سرجا يف دمائه فهللوا وفرحوا وخرجوا جميعهم اإىل ق�سره 

لينظفوه من باقي اخلونة واق�سموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت .

اجلهاز  اأمرا�ض  اأخ�سائية  مانيلو،  يلينا  الدكتورة  اأعلنت 
الإ�سابة  حالة  يف  خطرة  الكو�سا  اأن  واملناعة،  اله�سمي 

باأمرا�ض الكلى والتهاب البنكريا�ض.
Gazeta. ل���  حديث  يف  الرو�سية  الأخ�سائية  وت�سري 

Ru، اإىل اأن الكو�سا مفيدة اإىل حد ما، نظًرا لحتوائها 
الغذائية  والأل��ي��اف  الفيتامينات  م��ن  ج��ي��دة  ن�سبة  على 
النا�ض  بع�ض  على  يجب  ذل��ك،  ومع  املعدنية.  والعنا�سر 
تناولها بحذر. وت�سيف، حتتوي الكو�سا، على ن�سبة عالية 
من فيتامني С، حيث يكفي تناول 100 غرام للح�سول 
على 30 باملئة من الكمية اليومية الالزمة منه. وتناول 

كمية كبرية من الكو�سا وخا�سة يف احلالة الطازجة يهيج 
الغ�ساء املخاطي للمعدة والأمعاء.

اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  الكو�سا  بتناول  الإف���راط  وت�سيف، 
تناوله   القولون. ومينع  والتهاب  والقرحة  املعدة  التهاب 

يف حالة تفاقم التهاب البنكريا�ض.
اأمرا�ض  ح��الت  يف  الكو�سا  بتناول  ين�سح  ل  لها،  ووف��ق��ا 
ال��ك��ل��ى: ال��ت��ه��اب احل��وي�����س��ة وال��ك��ل��ي��ة، وج���ود احل�����س��ى يف 
الكلى والق�سور الكلوي، لأن لها تاأثري قوي مدر للبول. 
اأمالح  عالية من  ن�سبة  ذل��ك، حتتوي على  وع��الوة على 

البوتا�سيوم، التي ت�ساهم يف تكون ح�سى الكلى.

ما خطورة الكو�شا يف حاالت
 مر�شية معينة؟

زبائن ي�سرتون الفاكهة يف �سوق املواد الغذائية الطازجة يف بكني، ال�سني.   رويرتز


