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ع�صري طبيعي ملنحك القوة يف التمارين
يحر�ص الكثري من الريا�صيني على احل�صول على "خمفوق الربوتني" 
قبل التوجه اإىل النادي الريا�صي، ليزيد من ن�صاطهم وقوة ع�صالتهم 
درا�صة جديدة وجدت بديال �صحيا قد يغنيك  اأن  اإال  التمرين،  اأثناء 

عن مثل تلك امل�صروبات.
ال�صمندر  ع�صري  اأن  الربيطانية،  اإك�صرت  جامعة  من  باحثون  ووج��د 
يزيد ب�صكل كبري من قوة الع�صالت، مما ي�صمح لك برفع اأوزان اأثقل 

واأداء املزيد من التكرارات للتمرين.
ال�صبب يف ذلك يعود اإىل اأن اخل�صروات مثل ال�صمندر، غنية بالنرتات 
واملواد الكيميائية التي تعزز االأك�صجني والدم باجل�صم، وقد ارتبطت 

بزيادة القدرة على التحمل.
يذكر اأن القهوة اأي�صا تعمل كمنبه قوي ميكن اأن ي�صاعد يف التمارين، 
امل��زي��د من  امل��رك��زي واإع��ط��ائ��ك  ع��ن ط��ري��ق حتفيز اجل��ه��از الع�صبي 
�صباب   10 على  التجربة  طبقوا  اإك�صرت  جامعة  من  خ��رباء  الطاقة. 

اأ�صحاء يف اأوائل الع�صرينيات من العمر.
ُطلب من هوؤالء اتباع نظام غذائي منخف�ص النرتات ملدة 3 اأيام قبل 

بدء التجربة، مثل جتنب اخل�صار الورقية.

ت�صمم احلمل ي�صاعف خماطر النوبة القلبية للمراأة
احلمل  لت�صمم  تتعر�صن  ال��الت��ي  ال��ن�����ص��اء  اإن  ج��دي��دة  درا���ص��ة  ق��ال��ت 
وال�صكتة  4 مرات  القلبية  بالنوبة  االإ�صابة  احتمال  يت�صاعف لديهن 
وتظل  للحمل،  التالية   10 ال���  ال�صنوات  خ��الل  م���رات   3 الدماغية 

املخاطر مرتفعة بعد اأكرث من 20 عاماً.
وقالت  القلب،  الأم��را���ص  االأوروب��ي��ة  املجلة  يف  اأم�ص  الدرا�صة  وُن�صرت 
كوبنهاغن:  جامعة  من  الدرا�صة  على  امل�صرفة  هالوم  �صارة  الدكتورة 
باأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية  "تظهر املخاطر العالية لالإ�صابة 
بعد  ذلك  ويحدث  للمراأة،  بالن�صبة  مبكرة  �صن  يف  احلمل  ت�صمم  بعد 

الوالدة".
القلبية  النوبات  ملنع  التدخالت  اأن  اإىل  النتائج  "ت�صري هذه  واأ�صافت 
حتى  تنتظر  اأن  ميكن  ال  الن�صاء  ه���وؤالء  ل��دى  ال��دم��اغ��ي��ة  وال�صكتات 

منت�صف العمر".
ويوؤثر ت�صمم احلمل على ما ي�صل اإىل %8 من حاالت احلمل يف جميع 
اأنحاء العامل. واأهم عالماته ارتفاع �صغط الدم، وزيادة الربوتني يف 
البول، وتظهر االأعرا�ص بعد 20 اأ�صبوعاً من احلمل، اأو بعد الوالدة 

بفرتة وجيزة. وت�صمل ال�صداع ال�صديد، واآالم املعدة، والغثيان.
وحّذرت هالوم "قد تخطئ الن�صاء يف اعتبارها اأعرا�ص حمل طبيعية، 

وبالتايل ال يطلنب امل�صاعدة الطبية حتى ت�صبح احلالة �صديدة".

اإنقاذ اأ�صد بحر ظل على �صطح اجلليد ملدة 3 اأيام
قدم رجال الطوارئ من جزيرة �صخالني، على �صواطئ بحر اأوخوت�صك 

الرو�صي م�صاعدة الأ�صد بحر كان يرقد على اجلليد منذ 3 اأيام.
ق�صة  الرو�صية  الطوارئ  وزارة  يف  ال�صحفية  اخلدمة  موظفو  وروى 

مذهلة عما حدث يف ذلك اليوم بالقرب من �صاطئ �صخالني.
بحر  �صواطئ  م��ن  بالقرب  ا�صمه  يذكر  مل  حملي  م��واط��ن  ع��رث  فقد 

اأخوت�صك، على اأ�صد بحر يزن حوايل 80 كيلوغراما.
املاء،  البحري من �صق عري�ص يف  اأتى احليوان  اأو�صح اخل��رباء،  وكما 
اإىل  اأدى  ما  ال�صديد،  ال�صقيع  املنطقة  �صرب  ثم  اجلليد،  على  فنام 

جتمد املمر البحري.
اإغالق  مت  اإن��ه  املحلية  ال��ط��وارئ  اإدارة  ع��ن  ال�صادر  التقرير  يف  وج��اء 
طريق العودة اإىل املاء، وب�صبب ذلك ق�صى اأ�صد البحر اأكرث من 3 اأيام 

على �صطح  اجلليد.
والن�صطاء  الطوارئ  رجال  فجاء  الطوارئ،  خدمة  املواطن  وا�صتدعى 

االجتماعيون مل�صاعدة �صاكن البحر التعي�ص راكبني عربة ثلجية.
،حيث  اأوخ��وت�����ص��ك  بحر  �صاحل  اإىل  ونقله  زالج���ة،  على  حتميله  ومت 

اأعادوه اإىل  بيئته الطبيعية.
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اللب الداخلي للأر�ض 
توقف موؤقًتا عن الدوران

خل�صت درا�صة حديثة اإىل اأن اللب الداخلي لالأر�ص رمبا يكون قد توقف 
عن الدوران ب�صكل موؤقت، وميكن اأن يتجه االآن اإىل االجتاه املعاك�ص.

اأن  املمكن  من  كان  بلوتو،  بحجم  وهو  الداخلي،  اللب  اإن  الدرا�صة  وقالت 
يتوقف عن الدوران حوايل عام 2009.

واللب الداخلي لالأر�ص هو الطبقة اجليولوجية االأعمق لكوكب االأر�ص، 
اأي  1220 كيلومرًتا  وهو عبارة عن كرة �صلبة يبلغ ن�صف قطرها نحو 

نحو %20 من ن�صف قطر االأر�ص، اأو %70 من ن�صف قطر القمر.
ميكن اأن ي�صاعد البحث يف زيادة فهم كيفية تاأثري التغيريات يف القلب على 

االأ�صياء املوجودة على �صطح االأر�ص، مثل طول اليوم والتنقل.
جمع العلماء من جامعة بكني بيانات حول املوجات الزلزالية من �صجالت 
اأال�صكا من التي تعود ل� الثمانينيات، ووجدوا اأن املوجات ت�صري اإىل اأن لب 
االأر�ص الداخلي قد تغري اجتاهه، وو�صفوا العلماء اللب الداخلي اأنه كوكب 

داخل كوكب، مو�صحني اأن التذبذب الذي حدث قد ي�صتغرق 7 عقود.
بدرجة  غ��ري متجان�صني  ال��داخ��ل��ي كالهما  وال��ل��ب  ال��و���ص��اح  اأن  واأو���ص��ح��وا 
اإىل مو�صع  ال��داخ��ل��ي  ال��ل��ب  ف���اإن اجل��اذب��ي��ة تعمل على �صحب  ل��ذا  ك��ب��رية، 
التوازن وهو ما ي�صمى باقرتان اجلاذبية، وهو الذي يدفع اللب الداخلي 
اإىل تغيري اجتاهه. واأ�صاف العلماء اأنه على الرغم من اأن دوران اللب يوؤثر 
على �صطح الكوكب، اإال اأن هذا التغيري لن يعر�ص الب�صر للخطر اأو ي�صكل 

اأي خماطر على كوكبنا.

القد�ض القدمية.. نق�ض 
لكف يد يحري علماء اآثار

ُع����رث ع��ل��ى ن��ق�����ص ل��ك��ف ي���د ع��ل��ى ج���دار 
قدمي،  مائي  خندق  يف  �صخري  حجري 
القد�ص  يف  القدمية  البلدة  ���ص��ور  خ���ارج 
ال�����ص��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، وق���د ���ص��ّك��ل عالمة 
ا���ص��ت��ف��ه��ام واأث�������ار ح����رية ع��ل��م��اء االآث�����ار 

االإ�صرائيليني الذين تو�صلوا اإليه.
اأن  االإ�صرائيلية  االآث��ار  �صلطة  واأو�صحت 
نق�صا لكف يد ب�صكل وحجم اليد اليمنى 
لرجل، اكُت�صف يف خندق عمره األف عام، 
خالل اأعمال تو�صيع طريق بالقرب من 
باب ال�صاهرة، اأحد اأبواب البلدة القدمية 
يف القد�ص ال�صرقية التي �صمتها اإ�صرائيل 

بعدما احتلتها يف يونيو 1967.
وه���ذا اخل��ن��دق امل��ائ��ي ال�����ص��خ��م حمفور 
القدمية،  باملدينة  املحيط  ال�صخر  يف 
يرتاوح  وعمق  اأم��ت��ار   10 بطول  وميتد 
بعك�ص  وه����و  اأم����ت����ار،  و7  م���رتي���ن  ب���ني 
اخل���ن���ادق االأوروب����ي����ة امل���ع���ت���ادة، مل يكن 
م��ل��ي��ئ��ا ب��امل��ي��اه. وب��ح�����ص��ب ���ص��ل��ط��ة االآث����ار 
 5 ال�صليبيون  احتاج  فقد  االإ�صرائيلية، 
اأ�صوارها  واخرتاق  املدينة  لعبور  اأ�صابيع 
1099. ومع اأن وظيفة  ودفاعاتها عام 
اخل���ن���دق وا����ص���ح���ة ل��ع��ل��م��اء االآث��������ار، مل 
نق�ص  معنى  تو�صيح  اإىل  بعد  يتو�صلوا 

غ�صول الفم "قد ي�صر 
اأكرث مما ينفع"  �ص 23

لأول مرة.. مركز 
للملكمة الن�صائية يف غزة

وج���دت ف��ت��ي��اٌت م��ن غ��زة �صالتهن 
يف اأول مركز فل�صطيني للمالكمة 
ال��ن�����ص��ائ��ي��ة ال�����ذي اف��ت��ت��ح اأب���واب���ه 

لل�صابات العا�صقات للريا�صة.
ه��ن��ا يف غ���زة وج���دت ف���رح متنف�صا 
اليومية،  احل����ي����اة  ����ص���غ���وط  م����ن 
للريا�صة،  ال��ع��ا���ص��ق��ة  ال��ف��ت��اة  ه���ذه 
الوحيد  املالكمة  ن��ادي  من  جعلت 
فيه  ت��ت��م��رن  ل��ه��ا،  م���الذا  للفتيات 
وت��ت��ب��ادل ت�صديد  ع��ل��ى ح��رك��ات��ه��ا، 
ال�������ص���رب���ات م����ع ف���ت���ي���ات اأخ����ري����ات 

ومعهن املدرب اأ�صامة اأيوب.
ت��ق��ول ف���رح اأب����و ال��ق��م�����ص��ان، وهي 
"اإحنا  امل��الك��م��ة:  ن����ادي  ع�����ص��و يف 
كنا نلعب يف حا�صل �صغري و�صيق 
االأ�صا�صيات،  فيه  نتعلم  كنا  ج��دا، 
ونلعب  اإن جن����ري  ان���ق���در  ك���ن  م���ا 
ما  للمالكمة،  االأ�صا�صي  اللعب  يف 
كان يف عنا حلبة، بعد ما تطورنا، 
فتحنا الأول مرة نادي وا�صع وفيه 
نلعب  و���ص��رن��ا  غ���زة،  يف  حلبة  اأول 
ونلعب  االأ�صا�صية  القوانني  ح�صب 
اأح�صن ونفرغ طاقة �صلبية  بتقنية 

اأكرث وناأخد هواء اأكرث".
ب��داأ قبل �صت  اأي��وب  اأ�صامة  امل��درب 
����ص���ن���وات م�������ص���رية ال����ت����دري����ب مع 
املزيد  ان�صمام  ومع  فقط،  فتاتني 
على  التدريب  من  االنتقال  ب��داأوا 
ال�صاطئ اإىل اأماكن م�صتاأجرة قبل 
االنتقال اإىل مبنى النادي اجلديد، 

ليتحول حلمه اإىل حقيقة.
يروي املدرب ل�"�صكاي نيوز عربية" 
املركز  ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا  ال���ت���ي  ال����ط����رق 
مهارات  ع��ل��ى  ال��ف��ت��ب��ات  ل��ت��دري��ب 
احللبة  "هذه  ق���ائ���ال:  امل���الك���م���ة 
�صايفينها،  اأن��ت��م  م��ا  زي  امل��وج��ودة 
القوانني،  كيف  علمناهن  البنات 
وزم��ي��ل��ت��ه��ا مثال  ه��ي  بتلعب  ك��ي��ف 
ك��ي��ف ي�����ص��رب��ن ب��ع�����ص،وي��ن تروح 
ع��ل��ى االأب��ي�����ص ت���روح ع��ل��ى االأزرق 

تروح على االأحمر"

بعد عطل.. مايكرو�صوفت 
تعيد ت�صغيل خدماتها ال�صحابية

اإنها  ق��ال��ت ���ص��رك��ة م��اي��ك��رو���ص��وف��ت، 
خدماتها  ج��م��ي��ع  ت�����ص��غ��ي��ل  اأع�������ادت 
ال�����ص��ح��اب��ي��ة، ب��ع��دم��ا ت�����ص��ب��ب عطل 
من�صتها  ب����ت����وق����ف  ال�������ص���ب���ك���ة  يف 
باالإ�صافة  "اأزور"،  ال�����ص��ح��اب��ي��ة 
و"اآوت  "تيمز"  م��ث��ل  خ��دم��ات  اإىل 
املاليني  ي�صتخدمها  ال��ت��ي  لوك" 
�صفحة  واأظ��ه��رت  العامل.  اأنحاء  يف 
يف  اخل���دم���ات  "اأزور" ت���اأث���ر  ح��ال��ة 
االأمريكيتني واأوروبا ومنطقة اآ�صيا 
االأو�صط  وال�صرق  الهادي  واملحيط 
يف  اخل��دم��ات  تتاأثر  ومل  واإفريقيا. 
ال�صني ومن�صتها للحكومات فقط.

كيف اأحافظ على �صحتي 
العقلية من منظور غذائي؟ 

- �لتوت بجميع �ألو�نه و�أ�شكاله
مهما ك���ان ن��وع��ه، ي��ح��ت��وي ال��ت��وت ع��ل��ى كمية ع��ال��ي��ة من 
االألياف الغذائية، بحيث اإن كل كوب يوؤّمن 6 غرامات من 
هذه االألياف. كما واإنه قليل ال�صعرات احلرارية، فح�صة 
فاكهة من التوت )كوب( حتتوي على 60 �صعرة حرارية 

فقط، مما ي�صاهم يف احلفاظ على وزن �صحي.
باالإ�صافة اإىل ذلك، ُيعترب التوت من اأكرث اأنواع الفاكهة 
الوقاية  يف  ت�صاعد  التي  االأك�صدة  م�صادات  على  اح��ت��واًء 
لي�ص فقط من ال�صرطان وم�صاكل القلب، اإمنا اأي�صاً من 
االأمرا�ص الع�صبية وفقدان الذاكرة املرتبط بال�صيخوخة، 

ومر�ص الباركن�صون.

- �لأ�شماك �لدهنية
االأ���ص��م��اك ال��ده��ن��ي��ة م��ث��ل )امل���اك���ري���ل، ال�����ص��ل��م��ون، التونا 
الدهنية  االأح��م��ا���ص  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�صبة  ت��وؤّم��ن  وغ��ريه��ا( 
االأ�صا�صية االأوميغا 3 التي ُتعد من اأكرث املواد اأهمية لقلب 
كونها م�صاّدة لاللتهابات،  واإىل جانب  ودماغه.  االإن�صان 

ت�صاعد االأوميغا 3 على تقوية الذاكرة اأي�صاً.
والنف�صية  العقلية  ال�����ص��ح��ة  ب��ني  ال��ف��رق  امل���زي���د:  ت��اب��ع��ي 

ون�صائح اخت�صا�صية للوقاية

- �لعنب:
اإفادة ل�صّحة االن�صان. واإىل  ُيعترب العنب من اأهّم الثمار 
يحتوي  جّمة،  اأمرا�ص  حماربة  يف  اجلّبارة  قدرته  جانب 
امل�صاّدة لالأك�صدة  املواد  العنب على ن�صبة كبرية جداً من 
على راأ�صها الفالفونويد، التي ُتكن اجل�صم من احلفاظ 
الرتكيز  القدرة على  وتعزيز  للذاكرة  ال�صليم  االأداء  على 

وحماية القدرات املعرفية.

- �لب�شل:
الب�صل وخ�صو�صاً االأحمر له فوائد هاّمة لل�صحة العقلية. 
الهاّمة  البالغة  قدرته  احلديثة،  الدرا�صات  اأظهرت  فقد 

على تعزيز الذاكرة وزيادة قدرة الدماغ على الرتكيز.

- �لكرز:
الفّعالة  االأك�صدة  م�صادات  من  عالية  كمية  على  يحتوي 

اأظ��ه��رت درا���ص��ة علمية  ال�صموم. وق��د  ال��دم م��ن  يف تنقية 
للعقاقري  مم��ت��ازاً  ب��دي��اًل  �صيكون  ال��ك��رز  ع�صري  �صرب  اأن 
للفالفونويد  طبيعي  م�صدر  هي  الفاكهة  ه��ذه  املنّومة. 
امل�����ص��اّد ل��الأك�����ص��دة وامل��ي��الت��ون��ني )ال��ه��رم��ون ال���ذي ينظم 
لتح�صني  ناجح  ثنائي  وه��و  اال�صتيقاظ(،  ال��ن��وم-  دورات 
جودة النوم والوقاية من االأرق. كما اأن الكرز ي�صاهم من 

خالل هذه املواد على تقوية الذاكرة.

- �ل�شمندر �لأحمر:
يعني  الدماغ، مما  اإىل  ال��دم  تدّفق  على  ال�صمندر  ي�صاعد 
و�صول كمية اأكرب من االأك�صجني اإليه، مما يوؤدي اإىل زيادة 
النيرتيك  اأك�صيد  على  احتوائه  وبف�صل  ال��ذاك��رة.  كفاءة 
فهو ي�صاهم يف تو�صعة االأوعية الدموية يف اجل�صم، وكذلك 
كبار  ل��دى  ذل��ك جلياً  ال��دم��اغ، ويظهر  امل��وج��ودة يف  تلك 

ال�صن، من هنا فاإنَّ ال�صمندر يعمل كمحّرك للدماغ.

�لتوتر و�لقلق
وقد  تفكري.  دون  م��ن  اجل�صم  بها  يقوم  وظيفة  التنف�ص 
يوؤدي التنف�ص غري ال�صليم اإىل ا�صطراب تبادل االأك�صجني، 
اأك�صيد الكربون، وي�صاهم يف القلق، ونوبات الهلع،  وثاين 
االأخرى.  والعاطفية  اجل�صدية  واال�صطرابات  والتعب، 
لتفادي هذه امل�صاكل، هناك جمموعة متنوعة من تارين 
�صاأنها  من  والتي  جتربتها  ميكنك  التي  العميق  التنف�ص 
نت"يف  "�صيدتي  ي�صتعر�صها  وال��ت��وت��ر،  ال��ق��ل��ق  تخفيف 
من  ببطء  التنف�ص  على  التنف�ص  ت��اري��ن  ترتكز  االآت���ي: 

خالل اأنفك والزفري من خالل فمك.

�لبديل �لأنفي  �لتنف�س   .1
يت�صمن التنف�ص البديل لالأنف �صّد فتحة اأنف واحدة يف 
كل مرة بينما تتنف�صني من خالل االأخرى، بالتناوب بني 
هذا  االأف�صل ممار�صة  منتظم. من  بنمط  االأن��ف  فتحتي 

النوع من التنف�ص املخِفف للقلق يف �صكل اجللو�ص.
واالأ�صابع  امل��وؤ���ص��ر  ث��ن��ي  ط��ري��ق  ع��ن  اليمنى  ي���دك  �صعي 
الو�صطى يف راحة يدك، واتركي االإبهام والبن�صر واخلن�صر 
يف   Vishnu mudra ب��ا���ص��م  ه���ذا  ُي��ع��رف  مم��ت��دة. 
اأ�صفل.  اإىل  ب��رف��ق  ان��ظ��ري  اأو  عينيك  اأغ��م�����ص��ي  ال��ي��وغ��ا. 

اليمنى  االأن���ف  فتحة  اأغلقي  وال��زف��ري.  ال�صهيق  واب��دئ��ي 
الي�صرى.  اأن��ف��ك  فتحة  خ��الل  م��ن  ا�صتن�صقي  ب��اإب��ه��ام��ك. 
وافتحي  البن�صر.  باإ�صبعك  الي�صرى  اأنفك  فتحة  اأغلقي 
ا�صتن�صقي من  اليمنى.  االأن��ف  وازف���ري من خ��الل فتحة 
خالل فتحة االأنف اليمنى. واأغلقي فتحة االأنف اليمنى 
باإبهامك. افتحي وازفري من خالل فتحة االأنف الي�صرى. 

ا�صتن�صقي من خالل فتحة اأنفك الي�صرى.

�لبطن من  �لتنف�س   .2
 30 اإىل   20 ف����اإنَّ  ل��الإج��ه��اد،  االأم��ري��ك��ي  للمعهد  وف��ًق��ا 
دقيقة من "التنف�ص البطني"، ميكن اأن يقلل كل يوم من 
التوتر والقلق. ابحثي عن مكان مريح وهادئ للجلو�ص اأو 
اال�صتلقاء. على �صبيل املثال، جّربي اجللو�ص على كر�صي 
على ظهرك مع جعل  اال�صتلقاء  اأو  القرف�صاء  اأو جلو�ص 
راأ�صك واأخ��رى حتت ركبتيك. �صعي  و�صادة �صغرية حتت 
اإح��دى يديك على �صدرك العلوي واالأخ��رى على بطنك 
باال�صرتخاء  لبطنك  ا�صمحي  ال�صدري.  القف�ص  اأ�صفل 
اأو  ال�صغط على ع�صالتك  دون دفعه للداخل عن طريق 
اأن يتحرك  اأنفك. يجب  �صّدها. تنف�صي ببطء من خالل 
الهواء اإىل اأنفك ونزواًل حتى ت�صعري باأن معدتك ترتفع 
عمودك  )ن��ح��و  ال��داخ��ل  اإىل  وتنخف�ص  االأخ����رى  ب��ي��دك 
قلياًل.  مدببة  �صفاه  خ��الل  من  ببطء  ازف��ري  الفقري(. 
اأن تظل  الحظي اليد املوجودة على �صدرك، والتي يجب 
ثابتة ن�صبًيا. على الرغم من اأن تكرار الت�صل�صل �صيختلف 
وفًقا ل�صحتك، اإال اأن معظم االأ�صخا�ص يبداأون بالتمرين 
ثالث مرات والعمل ملدة ت�صل اإىل خم�ص اإىل 10 دقائق، 

مرة اإىل اأربع مرات يف اليوم.

�لتنف�س �شندوق   .3
�صهل  وه��و  مربعات،  باأربعة  التنف�ص  با�صم  اأي�صاً  ُي��ع��رف 
اأنك ت�صتن�صقني  اإذا الحظت  الواقع،  التعلم واملمار�صة. يف 
وتزفرين على اإيقاع اأغنية، فاأنِت بالفعل على دراية بهذا 
الأربعة.  العد  حتى  ازف���ري  املت�صارع.  التنف�ص  م��ن  ال��ن��وع 
ا�صتن�صقي حتى  اأربعة.  حافظي على رئتيك فارغتني ملدة 
اأربعة.  حتى  للعد  رئتيك  يف  الهواء  اأم�صكي  الأربعة.  العد 

ازفري وابدئي النمط من جديد.

اإن خطر  ل��ل��ت��غ��ذي��ة  االأمل���ان���ي���ة  ق��ال��ت اجل��م��ع��ي��ة 
ال�صن  كبار  ل��دى  يرتفع   B12 فيتامني  نق�ص 
ن��ظ��ام��اً غذائياً  ي��ت��ب��ع��ون  ال��ذي��ن  واالأ���ص��خ��ا���ص، 

نباتياً.
فيتامني  نق�ص  خطر  اأن  اجلمعية  واأ���ص��اف��ت 
اأي�صا  ي��رت��ف��ع   B12
ل�����دى االأ����ص���خ���ا����ص، 
من  يعانون  الذين 
املعدة  اأم�����را������ص 
م�����ث�����ل ال����ت����ه����اب 
ال�صموري  املعدة 
املعدة  وا�صتئ�صال 
اأو  م���ن���ه���ا  ج������زء  اأو 
اأم�������را��������ص االأم������ع������اء 
التهاب  م���ث���ل  امل���زم���ن���ة 
القولون التقرحي اأو مر�ص 

كرون وق�صور البنكريا�ص االإفرازي.
االأح��م��ا���ص )م�صادات  ح��ا���ص��رات  ت��ن��اول  اأن  كما 
)مثبطات م�صخة  املعدة  واقيات  اأو  احلمو�صة( 
يعزز فر�ص  الربوتون( على مدار فرتة طويلة 

نق�ص فيتامني B12 يف اجل�صم.
وتتمثل اأعرا�ص نق�ص فيتامني B12 يف التعب 
وم�صاكل  ال���دم  وف��ق��ر  ال��ع��ام  وال�����ص��ع��ف  امل�صتمر 
فيتامني  الأن  ن��ظ��را  وال��ع�����ص��الت؛  االأع�������ص���اب 
B12 مهم ل�صحة االأع�صاب وبناء الدم وجتدد 

اخلاليا.
البالغ  ال�صخ�ص  ج�صم  اأن  اجلمعية  واأو���ص��ح��ت 
 4.0 مب���ع���دل   B12 ف���ي���ت���ام���ني  اإىل  ي���ح���ت���اج 
حتتاج  امل��راأة  اأن  اإىل  م�صرية  يومياً،  ميكروغرام 
ميكروغرام   4.5 مبعدل   B12 فيتامني  اإىل 
ميكروغرام   5.5 ومبعدل  احلمل  اأثناء  يومياً 

يومياً اأثناء الر�صاعة الطبيعية.

هوؤلء الأكرث عر�صة خلطر 
B12 نق�ض فيتامني

كال�شحة  متامًا  �لرعاية  �إىل  حتتاج  �لعقلية  �ل�شحة 
على  توؤثر  �لتي  �ملختلفة  �لأمر��س  لتجّنب  �جل�شدية 

�ليومية  مهامهم  �أد�ء  من  ومتنعهم  �لأف��ر�د  حياة 
من  يطلع  نت"  "�شيدتي  ج��ي��د.  ن��ح��و  ع��ل��ى 

رجيلي،  �أب��و  عبري  �لتغذية  �خت�شا�شية 
 ،Diet of the Town عيادة  من 

�لتي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �لعنا�شر  ع��ل��ى 
�ل�شحة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��اه��م 
�أمر��س  من  وحتميها  �لعقلية 
تر�جع  م��ث��ل  �ل�����ش��ي��خ��وخ��ة، 

�ل����ذ�ك����رة و�ل����ق����در�ت �مل��ع��رف��ي��ة، 
و�لزهامير، وما �إىل ذلك:
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�ش�ؤون حملية

من خالل كلياتها �لت�شع ومر�كزها �لبحثية

جامعة الإمارات تواكب »عام ال�صتدامة« مب�صاريع بحثية ا�صرتاتيجية وخمرجات عالية اجلودة

حديقة احليوانات بالعني ت�صتعر�ض اأ�صرار ال�صتثمار الناجح يف اجلل�صة احلوارية الثانية من برنامج نقطة

•• العني - الفجر

املتحدة  العربية  االإم����ارات  جامعة  تعمل 
على   1976 ع������ام  يف  اإن�������ص���ائ���ه���ا  م���ن���ذ 
ت��ع��زي��زاال���ص��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة م���ن خالل 
والربامج  التخ�ص�صات  املتعددة  البحوث 
االأكادميية التي تعزز اال�صتدامة واملعرفة 
تتلك  ب��ال��ب��ي��ئ��ة.  ال�����ص��ل��ة  ذات  وال���ع���ل���وم 
كلياتها  خ����الل  م���ن  االإم���������ارات  ج��ام��ع��ة 
املتميزة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وم���راك���زه���ا  ال��ت�����ص��ع��ة 
القدرات لتحقيق قفزات نوعية من خالل 

تكني البحث العلمي يف املجاالت املختلفة 
املتعلقة باال�صتدامة.

اأح��م��د علي مراد  الدكتور  االأ���ص��ت��اذ  وق��ال 
- ال��ن��ائ��ب امل�����ص��ارك ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اإن 
جامعة االإمارات تواكب "عام اال�صتدامة" 
م���ن خ����الل ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي امل��ت��م��ي��ز ذو 
االأث����ر ال��ف��ع��ال. ح���ددت ج��ام��ع��ة االإم����ارات 
اأولوياتها  ك���اأح���د  وال��ب��ي��ئ��ة  اال����ص���ت���دام���ة 
البحثية يف ا�صرتاتيجية البحث واالبتكار 
2023-2026، وذلك ا�صتجابة للروؤية 
الوطنية التي تدعم تعزيز العمل املناخي 

قامت اجلامعة  كما  البيئية.  واال�صتدامة 
حتقيق  يف  ت�صاهم  وطنية  ك���وادر  ب��اإع��داد 

االأولويات الوطنية نحو احلياد املناخي.
تعزيزاً  اأن��ه  م��راد  اأحمد  الدكتور  واأ���ص��اف 
اأهداف  يف  للم�صاهمة  و�صعياً  لال�صتدامة 
اجلامعة  اأطلقت  فقد  امل�صتدامة،  التنمية 
اأهداف التنمية امل�صتدامة  اأبحاث  برنامج 
بحثياً  م�����ص��روع��اً   56 ب���   2021 ع���ام  يف 
من  ط���ال���ب���اً   256 ومب�������ص���ارك���ة  ط���الب���ي���اً 
�صلة  ذات  م��وا���ص��ي��ع  يف  ال��ك��ل��ي��ات  خمتلف 
تعنى  ال��ت��ي  امل�صتدامة  التنمية  ب��اأه��داف 

وا�صتدامة  واجل���وع  الفقر  على  بالتغلب 
امل����دن وامل��ج��ت��م��ع��ات واحل���ي���اة حت���ت امل���اء. 
وتنطلق الدورة الثانية هذا العام ب�104 
 464 ومب�صاركة  بحثياً طالبياً  م�صروعاً 
موا�صيع  يف  الكليات  خمتلف  م��ن  طالباً 
ذات �صلة بجودة التعليم، واملياه النظيفة، 

وال�صرف ال�صحي، واحلياة على االأر�ص.
من  االإم���������ارات  ج��ام��ع��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
والباحثني  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  خالل 
والطالب، اأعدت كوادر وطنية للم�صاهمة 
والتغلب  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف 

ع��ل��ى حت���دي���ات ت��غ��ري امل����ن����اخ، و ق���د ن�صر 
ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة االإم�����ارات 3693 
التنمية  ب����اأه����داف  ت��ت��ع��ل��ق  ب��ح��ث��ي��ة  ورق����ة 
خالل  �صكوب�ص  لبيانات  وف��ق��اً  امل�صتدامة 
ما  وه����و   2022-2017 م���ن  ال���ف���رتة 
االأوراق  اإج��م��ايل  من  ن�صبة41%  يعادل 
البحثية التي ن�صرت يف تلك الفرتة، مما 
ال���ري���ادي للجامعة يف  ال����دور  ي��وؤك��د ع��ل��ى 
التي  العلمية  والتو�صيات  احللول  ايجاد 
البيئية.  اال���ص��ت��دام��ة  حتقيق  يف  ت�صاهم 
ورقة   275 اأي�����ص��اً  الباحثون  ون�صر  كما 

بحثية مت�صلة بالهدف الثالث ع�صر  من 
اأهداف التنمية امل�صتدامة واملعني بالعمل 

املناخي.
واأ�صاف اأن هناك 15 درا�صة بحثية تركز 
على موا�صيع خمتلفة تتعلق باال�صتدامة 
الكربون  انبعاثات  مثل  املناخي  والعمل 
والب�صمة الكربونية، واالقت�صاد الدائري، 
وتغري املناخ، واحلفاظ على البيئة، وكفاءة 
واال�صتدامة،  ال��ب��ي��ئ��ي،  واالأث�����ر  ال��ط��اق��ة، 
و�صفر نفايات، وغازات الدفيئة ، والطاقة 

املتجددة.

•• العني - الفجر 

حكايتك"   ت��ب��داأ  هنا  "من  نقطة  ب��رن��ام��ج  �صمن 
بالعني  احليوانات  حديقة  فيه  ت�صتعر�ص  ال��ذي 
ا�صت�صافت  وامللهمة؛  الناجحة  االإن�صانية  النماذج 
احلديقة امل�صتثمر االإماراتي ال�صاب حممد هالل، 
ال�صحراء  لعلوم  زاي��د  ال�صيخ  مركز  م�صرح  على 
بح�صور عدد من ممثلي املوؤ�ص�صات واالإعالميني 

واملهتمني.
ال�صيف عن بداية م�صواره يف اال�صتثمار،  حتدث 
وحياته بني الدرا�صة والعمل واملخاوف التي تبددت 
اال�صتثمار  دواف��ع  واأه��م  التي حتققت،  واالأح���الم 
ف��رد، وجوانب من  الأي  النجاح  ا�صتمرار  ودواف��ع 
ع�صرنا  يف  اال�صتثمار  واأهمية  ال�صخ�صية،  حياته 
احلايل، باالإ�صافة حلديثة عن دور دولة االإمارات 
يف دعم االإب��داع واال�صتثمار.  وك��ان حممد هالل 
االإماراتيني يف �صركة  الطياريني  اأول  واح��داً من 
ط����ريان االإم�������ارات ���ص��اف��ر اإىل اأق���ط���ار ���ص��ت��ى من 

االأول يف  �صغفه  ع��ل��ى  م���رك���ًزا  ف��ي��م��ا ظ��ل  ال��ع��امل 
اإطالق م�صروعه اخلا�ص ل�صناعة واإنتاج العطور، 
واملطاعم  الفاخرة  املتاجر  عامل  اإىل  بعدها  ومن 
ال���راق���ي���ة، ب��االإ���ص��اف��ة مل��ج��م��وع��ت��ه اجل���دي���دة من 
الفريدة، لي�صبح بعد م�صوار من اجلد  ال�صاعات 
حممد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  وال��ط��م��وح 
هالل التجارية التي تهدف يف ر�صالتها اإىل خلق 
بكل  حياتهم  ليعي�صوا  االآخ��ري��ن  تلهم  جمتمعات 
الفعالية  وحققت  هذا  و�صعادة.   وو�صوح  ب�صاطة 
مبعرفة  وال�صغوفني  املهتمني  من  كبرياً  جتاوباً 
عليهم  التي  والتحديات  الناجح  اال�صتثمار  �صبل 
فيما  امل�صتقبل،  لبناء  معها  والتعامل  مواجهتها 
اختتمت اجلل�صة احلوارية بتكرمي ال�صيف؛ حيث 
قام ال�صيد حممد حمدان العلوي املدير التنفيذي 
احليوانات  حديقة  يف  امل�����ص��ان��دة  خ��دم��ات  لقطاع 
على  تذكارياً  درع��اً  ه��الل  حممد  بت�صليم  بالعني 
واإجنازاته  جتربته  عر�ص  يف  الفاعلة  م�صاركته 

ودوره يف اإلهام ال�صباب ال�صاعد. 
اطلقته  ال���ذي  ب��رن��ام��ج نقطة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
  2022 املا�صي  العام  بالعني  احليوانات  حديقة 

ناجحة  ل�صخ�صيات  من��اذج  ا�صت�صافة  اإىل  يهدف 
تغيرياً  حت��دث  اأن  ا�صتطاعت  وملهمة  وم��وؤث��رة 

وذلك  والعملي،  ال�صخ�صي  ال�صعيد  على  فاعاًل 
الفعاليات  ت��ق��دمي  يف  احل��دي��ق��ة  اأول���وي���ات  �صمن 

واملبادرات التي تدعم م�صوؤوليتها املجتمعية جتاه 
اأفراد املجتمع �صواًء موؤثرين اأو متلقني.

نظمها مركز �ل�شارقة للتدريب �لإعالمي

مدراء القنوات والإذاعات والإدارات  يف هيئة ال�صارقة 
للإذاعة والتلفزيون ي�صاركون يف دورة القيادة الإبداعية

•• ال�شارقة-الفجر:

�صارك مدراء القنوات و االإدارات يف هيئة ال�صارقة لالإذاعة و التلفزيون 
يف دورة تدريبية نظمها مركز ال�صارقة للتدريب االإعالمي  حول القيادة 
املدرب  ال��زرع��وين  ا�صماعيل  الرحيم  عبد  الدكتور  قدمها   ، االب��داع��ي��ة 

وامل�صت�صار يف التطوير املوؤ�ص�صي .
 ، بال�صارقة  البداير  واح��ة  منتجع  يف  اأي��ام  ثالثة  ا�صتمرت  التي  ال���دورة 
فريق  ت�صيري  يف  واالبتكار  االإداري  االإب���داع  كفاءة  تعزيز  اإىلى  ته������دف 
مت  حيث  تطبيقية  وت��ري��ن��ات  تدريبية  عمل  ور����ص  وتخللتها   ، العمل 
القيادات  ت�صاعد  التي  القيادية  املفاهيم  م��ن  ع��دد  على  فيها  الرتكيز  
املوظفني  حتفيز  وكيفية  ال�صحيحة  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  على  املوؤ�ص�صية 

للح�صول على امل��ردود املنا�صب .  كما تهدف ال��دورة اإىل خلق مزيد من 
االإذاعية  واملحطات  التلفزيونية  القنوات  م��دراء  بني  وااللتقاء  احل��وار 
اليومي  العمل  �صغوط  بحكم  ك��ث��ريا  تتكرر  ال  فر�صة  وع��ي  واالإدارات 

املتوا�صل .
املدراء  رف��د  على  دائ��م��ا  التلفزيون  و  ل��الإذاع��ة  ال�صارقة  هيئة  وحت��ر���ص 
ي�صهم  مبا  االإبداعية  القيادة  مبهارات  امل�صالح  خمتلف  على  والقائمني 
اأرقى املقايي�ص املعمول بها  يف تطوير بيئة العمل وزيادة االنتاجية وفق 

يف هذا املجال .  
اإعجابهم باملوا�صيع  ال��دورة عن  من جهتهم ، عرب امل�صتفيدون من هذه 
القيادة  واأن  التحديات خا�صة  �صت�صاعدهم يف مواجهة  والتي  املطروحة 

االبداعية تعترب احلجر االأ�صا�ص يف العملية االإدارية . 

�صرطة اأبوظبي ت�صعد 20 طالبًا من اأ�صحاب الهمم
•• اأبوظبي-الفجر:

الهمم  اأ�صحاب  من  20 طالباً  اأبوظبي  �صرطة  اأ�صعدت 
بزيارة   اأمنياتهم  بتحقيق  الوليد  بن  خالد  مدر�صة  من 
العني،  �صرطة  ملديرية  التابع  ه��زاع  فلج  �صرطة  مركز 

اجلابري  ع��ب��داهلل  حميد  العقيد  ا�صتقبالهم  يف  وك���ان 
م��دي��ر امل��رك��ز وع���دد م��ن ال�����ص��ب��اط. واأك����د ع��ل��ى اهتمام 
�صرطة اأبوظبي باإ�صعاد املجتمع ودعم مثل هذه املبادرات 
مع  امل�صتمر  التعاون  اإىل   الفتاً   واالإن�صانية  املجتمعية 
املوؤ�ص�صات الرتبوية ال�صاعية اإىل تكني الطالب �صفراء 

االأمل  ودمج اأ�صحاب الهمم مبوؤ�ص�صات املجتمع.  واطلع 
التي  املتميزة  ال�صرطية  اخل��دم��ات  اأب���رز  على  ال��ط��الب 
يقدمها املركز للجمهور، كما تعرفوا على مهام الدوريات 
وم�صتخدمي  ال�صائقني  توعية  يف  وج��ه��وده��ا  امل��روري��ة 

الطريق بقانون واأنظمة وقواعد  املرور  .
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عندما يتعلق �لأمر ب�شغط �لدم!

غ�صول الفم "قد ي�صر اأكرث مما ينفع" 

كيف تقّلل �صرر الإكزميا هذا ال�صتاء؟!

تعرف االأكزميا باأنها حالة جلدية التهابية �صائعة اإىل 
حد ما ميكن اأن تبداأ يف اأي مرحلة من مراحل العمر، 
االأطفال.  ع��ن��د  �صيوعا  اأك���رث  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
و�صيعاين امل�صابون من ن�صوء بقع يف اجللد �صديدة 
اجلفاف ومثرية للحكة ميكن اأن تنزف. ونظرا 
ب�صبب  ت��ت��ف��اق��م  اأن  مي��ك��ن  االأك����زمي����ا  الأن 
الطق�ص البارد، فمن املفيد 
يف  ت���������ص����ع  اأن 

اعتبارك طرق العناية بب�صرتك خالل ف�صل ال�صتاء.
اأجل  من   ،NHS الوطنية  ال�صحية  اخلدمات  ل�هيئة  ووفقا 
ت�صخي�ص ما ي�صمى باالأكزميا التاأتبية، يجب اأن تكون م�صابا 

بحكة يف اجللد يف االأ�صهر ال� 12 املا�صية.
ويجب اأن يكون لديك اأي�صا ثالثة اأو اأكرث مما يلي:

- جلد اأحمر متهيج ب�صكل وا�صح يف جتاعيد اجللد - مثل اجلزء 
الداخلي من مرفقيك اأو خلف ركبتيك يف وقت الفح�ص.

املذكورة  امل��ن��اط��ق  نف�ص  ي��ح��دث يف  تهيج اجل��ل��د  م��ن  ت��اري��خ   -
اأعاله.

- ب�صرة جافة ب�صكل عام يف اآخر 12 �صهرا.
- تاريخ من االإ�صابة بالربو اأو حمى الق�ص.

على  التاأتبية،  االإك��زمي��ا  ي�صبب  ال��ذي  ما  بال�صبط  ُيعرف  وال 
اأنها حتدث عادة لدى االأ�صخا�ص ذوي احل�صا�صية  الرغم من 

وميكن اأن تنتقل بني االأفراد يف العائالت.
اأخ��رى مثل حمى الق�ص  وغالبا ما تتطور اإىل جانب ح��االت 

والربو.
وهناك عدد من اخلطوات التي ميكنك اتخاذها ملحاولة 
تقليل اآثار االإكزميا التاأتبية على ب�صرتك على النحو 
الوطنية  ال�صحية  اخل��دم��ات  هيئة  اقرتحته  ال���ذي 

.)NHS(
تقول NHS: "غالبا ما ت�صبب االإكزميا حكة قد 

ت�صتفزك خلد�ص املناطق امل�صابة من اجللد".
لكن احلك عادة ما ي�صر باجللد، وميكن اأن يت�صبب 
بحد ذاته يف حدوث املزيد من االإكزميا. ويتكاثف 
م��ن��اط��ق جلدية  اإىل  وي��ت��ح��ول  ال��ن��ه��اي��ة  اجل��ل��د يف 
اخلد�ص  وي���وؤدي  امل��زم��ن.  للخد�ص  نتيجة  م�صابة 
العميق اأي�صا اإىل حدوث نزيف ويزيد من خطر اإ�صابة 

ب�صرتك بالعدوى اأو التندب".

وملنع ذلك ين�شح مبا يلي:
- فرك ب�صرتك بلطف باأ�صابعك بدال من حكها.

- ا�صتخدام القفازات امل�صادة للخد�ص على ر�صيع اأو طفل ملنعه 
من حك جلده.

- احلفاظ على اأظافرك ق�صرية ونظيفة.
- احلفاظ على جلدك مغطى باملالب�ص اخلفيفة.

كما اأن العالج باللفائف املبللة ي�صاعد اأي�صا يف ال�صيطرة على 
احلكة. 

ا مبا يلي: ولتقليل اآثار االأكزميا، تو�صي NHS اأي�صً
- جتنب عوامل معروفة مثل احلرارة وبع�ص اأنواع ال�صابون.

طبيبك  اإىل  التحدث  بعد  معينة  اأطعمة  تناول  عن  توقف   -
ملعرفة ما اإذا كانت ناجتة عن ح�صا�صية جتاه اأنواع الطعام.

- توقف عن تناول املرطبات والكرميات.
- توقف عن تناول الكورتيكو�صتريويدات املو�صوفة.

- توقف عن تناول م�صادات الهي�صتامني.
- توقف عن و�صع ال�صمادات.

- توقف عن العالجات التكميلية مثل العالجات الع�صبية.

�أن هناك طرقا  �إل  �أ�شهر �ل�شتاء -  �أن تزد�د �شوء� يف  على �لرغم من عدم وجود عالج لالإكزميا - وهي حالة جلدية ميكن 
لتخفيف �أعر��شها وتقليل �ل�شرر �لذي يلحق باملناطق �مل�شابة.

اأن  Dentistry Today، ميكن  ملوقع  ووفقا 
�صغط  زي���ادة  اإىل  الفم  غ�صول  ا�صتخدام  ي���وؤدي 
اإىل  ال��دم. وتو�صلت جمموعة من الباحثني 
تعرف  الفم  غ�صول  يف  كيميائية  م��ادة  اأن 
اأن  مي��ك��ن  "الكلورهيك�صيدين"  ب��ا���ص��م 
تقتل البكترييا النافعة املنتجة الأك�صيد 
النيرتوجني،  اأك�صيد  )اأو  النيرتيك 
رفع  اإىل  ب��دوره  ي��وؤدي  ما   ،)NO

�صغط الدم االنقبا�صي.
بريان:  ن��اث��ان  الربوفي�صور  وق��ال 
اأهم  اأحد  هو  النيرتيك  "اأك�صيد 
ج��زي��ئ��ات االإ������ص�����ارات امل��ن��ت��ج��ة يف 
ج�����ص��م االإن���������ص����ان. ون����ظ����را الأن 
اأك�����ص��ي��د ال��ن��ي��رتي��ك ه���و وح���دة 
مكان،  ك��ل  يف  منت�صرة  اإ���ص��ارات 
فقد يكون للتاأثريات اجلهازية 
طريق  عن  املنتجة  للبكترييا 
ال��ف��م ت����اأث����ريات م��ه��م��ة على 
تتجاوز  االإن�����ص��ان  ���ص��ح��ة 
احل������ف������اظ 

على �صغط الدم".

هذ�  له  ك��ان  �لفم  غ�شول  �أن  �كت�شفو�  كيف 
�لتاأثري؟

للحم�ص  اجل��ي��ن��ي  الت�صل�صل  ال��ب��اح��ث��ون  ا���ص��ت��خ��دم 
 )rRNA( ال��ري��ب��و���ص��وم��ي  ال���ري���ب���وزي  ال����ن����ووي 
الفم  غ�����ص��ول  اإدخ�����ال  ك���ان  اإذا  م��ا  لفح�ص  وحت��ل��ي��ل��ه 
الرتكيب  يف  بتغيري  مرتبطا  بالكلورهيك�صيدين 

البكتريي لل�صان.
البكتريي  البناء  الفم يوؤثر على  اأن غ�صول  فوجدوا 
ويوؤثر على �صغط الدم، ولكنه يوؤثر على نوع واحد 

فقط من �صغط الدم.
وهناك نوعان من �صغط الدم، كالهما يجتمعان معا 

لتكوين قراءة �صغط الدم.
وُيعرف هذان الرقمان با�صم �صغط الدم االنقبا�صي 
واالنب�صاطي، ويجب اأن يكونا عند م�صتوى معني يف 

كل �صخ�ص حتى يتم اعتباره ب�صحة جيدة.
بها  ي�صخ  التي  ال��ق��وة  ه��و  االنقبا�صي  ال��دم  و�صغط 
�صغط  بينما  اجل�صم  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال���دم  القلب 
الدم االنب�صاطي هو املقاومة لتدفق الدم يف االأوعية 

الدموية.
الدم  �صغط  يرفع  الفم  غ�صول  اأن  الباحثون  ووج��د 

االنقبا�صي.

�لدم �لنقبا�شي  هل ميكن حت�شني �شغط 
عن طريق حت�شني �شحة �لفم؟

خل�ص الباحثون اإىل اأنه ميكن التحكم يف 
ميكروبيوم الل�صان من خالل التنظيف 
الغذائية  وال����ت����غ����ي����ريات  امل���ن���ت���ظ���م 

املنا�صبة.
بريان:  ال��ربوف��ي�����ص��ور  واأ���ص��اف 
"نعلم اأنه ال ميكن للمرء اأن 
ي��ك��ون ب�����ص��ح��ة ج��ي��دة من 
من  ك��اف��ي��ة  ك��م��ي��ة  دون 
النيرتوجني  اأك�صيد 
جميع  يف  امل��ن��ت�����ص��ر 
اجل�صم.  اأن���ح���اء 
وم����������ع ذل��������ك، 
فاإن اأول �صيء 
ي��ف��ع��ل��ه اأك���رث 
 200 م��������ن 
م���������ل���������ي���������ون 
اأم�������ري�������ك�������ي 

ا����ص���ت���خ���دام غ�صول  ه����و  ي�����وم  ك����ل 
يق�صي  وال������ذي  امل���ط���ه���ر،  ال���ف���م 

التي  اجل��ي��دة،  البكترييا  على 
اأك�صيد  تكوين  على  ت�صاعد 

النيرتوجني".
واأ�صار اإىل اأن اإثبات وجود 

املنتجة  ال���ب���ك���ت���ريي���ا 
النيرتوجني  الأك�صيد 
ال����ف����م  جت������وي������ف  يف 
يف  ي�صاعد  اأن  ميكن 
احلفاظ على �صغط 
الطبيعي،  ال��������دم 
ي���ع���ط���ي ال���ع���ل���م���اء 
هدفا  وال��ب��اح��ث��ني 

ارتفاع  ي��ع��ان��ون م��ن  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ج��دي��دا مل�صاعدة 
�صغط الدم.

�أف�شل �لطرق لإد�رة �رتفاع �شغط �لدم
طرق،  بعدة  وخف�صه  ال��دم  �صغط  يف  التحكم  ميكن 
م��ن خ���الل تغيري من��ط احل��ي��اة. وتت�صمن  خ��ا���ص��ة 

اأمثلة هذه الطرق ما يلي:

- التقليل من تناول امللح
- تناول نظام غذائي متوازن قليل الد�صم

- احلفاظ على الن�صاط
- االإقالل من تناول الكحوليات

- خ�صارة الوزن
- تناول كميات اأقل من الكافيني

- االقالع عن التدخني
 امل�صدر: اإك�صربي�ص

يعد غ�شول �لفم من �لعنا�شر �ل�شائعة للعناية بالفم، ولكن 
كذلك  يكون  ل  قد  �أنه  �إل  �لفم،  ل�شحة  مفيد  �أنه  حني  يف 

عندما يتعلق �لأمر بالقلب.
ومن �ملعروف �أن �شحة �لفم ترتبط ب�شحة �جلهاز �لع�شبي 
�أمر��س  �أ�شكال  بع�س  �أن  وجدت  �لتي  �لدر��شات  خالل  من 
بحالت  �ل�شخ�س  �إ�شابة  خطر  من  تزيد  �أن  ميكن  �للثة 

ع�شبية تنك�شية.
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العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : و�شام �ملنى للهد�يا و�لك�ش�شو�ر�ت - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 121 ملك عبدالرزاق علي ح�صن الزرعوين - �صناعية الق�صي�ص 
القيد  825493 رقم   : الرخ�صة  ، رقم  ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�صكل   -
بال�صجل التجاري : 1390736 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/1/18 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2023/1/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
موؤ�ص�صة  ملك    914 رقم  مكتب   : العنوان  �حل�شابات  لتدقيق  �م  �يه  �ت�س  املعني 
 حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 04-2973060
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2973071  : فاك�ص 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : �نتاري�س لتوزيع �لو�شائط �لب�شرية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب 0156-300 ملك ر�صي�ص للتطوير - الرب�صاء 1 - ال�صكل القانوين 
التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   779826  : الرخ�صة  رقم   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   :
1279202 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة االإق��ت�����ص��اد وال�����ص��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت   :
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/24
914  ملك موؤ�ص�صة حممد  العنوان : مكتب رقم  �ت�س �يه �م لتدقيق �حل�شابات 
بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2973071  :

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 70021
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : �ت�س �يه �م لتدقيق �حل�شابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - 
ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04  مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  ه��ذا 
قرار  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �س  للهد�يا و�لك�ش�شو�ر�ت  �ملنى  و�شام  لت�صفية 
2023/1/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : �ت�س �يه �م لتدقيق �حل�شابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - 
ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  ه��ذا 
لت�صفية �نتاري�س لتوزيع �لو�شائط �لب�شرية - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : نرين ميديكال للتجارة - �س ذ م م  
ال�صكل   - ند ح�صة   - ح  م  �ص  للتطوير  املنال  504-2 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
القيد  رق��م   1012805  : الرخ�صة  رق��م    ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين 
وال�صياحة  االإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1650695  : التجاري  بال�صجل 
املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دبي  يف 
واملوثق لدى   2022/12/19 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع��اله 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/12/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة العنوان :  مكتب 
 04-2389721 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - دي��رة - هور العنز -  هاتف   رقم 
الثبوتية وذلك  امل�صتندات واالأوراق  2389722-04 م�صطحباً معه كافة  فاك�ص: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : �جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة
العنز  دي��رة - ه��ور  ال�صعايل -  204 - ملك عبداهلل  رق��م  :  مكتب  العنوان 
هذا  مب��وج��ب   04-2389722 ف��اك�����ص:   04-2389721 ه��ات��ف     -
اأعاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن 
حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س   - للتجارة  ميديكال  نرين  لت�صفية 
دبي بتاريخ 2022/12/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/12/19
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : لوف �ند رميبو�س فا�شون للتجارة  
1 ملك ليلى عبدالواحد ح�صن الر�صتماين - ديرة - بور�صعيد  العنوان : معر�ص رقم 
الواحد  ال�صخ�ص   - ذات م�صوؤولية حم��دودة  �صركة   : القانوين  ال�صكل   -  B ا�صتدامة   -
 1623298  : ال��ت��ج��اري  بال�صجل  القيد  رق��م   900469  : الرخ�صة  رق��م  م(،  م  )ذ 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2023/1/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/25 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �ل�شويدي لتدقيق 
�حل�شابات - �س ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �صعيد خلف الغيث - 
بور�صعيد - ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�ص :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : �ل�شويدي لتدقيق �حل�شابات - �س ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �صعيد خلف الغيث - بور�صعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�ص :       مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة 
�ند رميبو�س  لوف  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  دب��ي  يف 
 2023/1/25 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  للتجارة  فا�شون 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/25 وعلى من لديه 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن مدعى عليه بالن�صر   

يف الدع�ى SHCFICICPL2022 / 0003144  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : الفانو�ص اال�صفر للتجارة العامة - ذ م م

نعلمكم بان املدعي ال�صيخ �صلطان بن �صعيد بن ماجد بن �صقر القا�صمي االإمارات العربية 
 ، االإحتادية  ال�صارقة  اأمام حمكمة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  - قد  / اجلن�صية   املتحدة 
للمدعي  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر   : املحكمة  قرار  املدنية.  االإبتدائية  املحكمة 
الف  ع�صر  واحد  مائة  )فقط  درهم   )111500( وقدره  مبلغا  بينهما  فيما  بالت�صامن 
وخم�صمائة درهم( والزمتهما بالفائدة مبقدار 5% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى الدعوى 

وحتى تام ال�صداد والزمتهما بامل�صروفات. 
حرر بتاريخ 25/1/2023 - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
حمكمة ال�صارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن مدعى عليه بالن�صر   

يف الدع�ى SHCFICICPL2022 / 0003144  اأمر اداء  
�صدها  املنفذ  رخ�صة  يف  ومدير  �صريك  ب�صفتها  الدين  �صفيز  فاطمة   : عليه  املدعي  اىل 
الفانو�ص اال�صفر للتجارة العامة - ذ م م - نعلمكم بان املدعي ال�صيخ �صلطان بن �صعيد بن 
ماجد بن �صقر القا�صمي االإمارات العربية املتحدة / اجلن�صية  - قد اقام الدعوى املذكورة 
اأعاله للمطالبة و�صدر بحقكم احلكم االتي بتاريخ 2022/4/26 - ناأمر بالزام املدعي 
عليهما ان يوؤديا للمدعي بالت�صامن فيما بينهما مبلغا وقدره )111500( درهم )فقط 
مائة واحد ع�صر الف وخم�صمائة درهم( والزمتهما بالفائدة مبقدار 5% �صنويا من تاريخ 

قيد الدعوى الدعوى وحتى تام ال�صداد والزمتهما بامل�صروفات. 
حرر بتاريخ 25/1/2023 - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
حمكمة ال�صارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 8/2022/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ اإقرار مديونية 
طالب التنفيذ: ح�صني حممد اإبراهيم بن يعقوب  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - املزهر االوىل - دبي - �صارع 51، فيال 55 ، بالقرب 

من مركز ا�صواق ، رقم مكاين : 4352693868  
املطلوب اإعالنه : اأحمد علي عي�صى حممد البلو�صي - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة : دبي - ند احلمر - ديرة - �صارع الرباط - خلف نادي 

بالرميثة للياقة البدنية - فيال رقم 08، رقم مكاين 3660089177 - 0553413608 
مو�صوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2023/2/1 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
http:// االإلكرتوين االإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�صركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 

20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل  وعلى  املدنية  االإجراءات  قانون  من   301
�صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  ح�صة املنفذ �صده )اأحمد علي 
عي�صى حممد البلو�صي( يف اأر�ص وما عليها من بناء - املنطقة : القوز االوىل - رقم االر�ص 748 - رقم البلدية : 743-354 - م�صاحة 

احل�صة : 104.06 مرت مربع - قيمة احل�صة 332526.85 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

 يف الق�صية رقم 2022/1663 ا�صتئناف جتاري 
املرفوعة من : اك�صي�ص بنك اململكة املتحدة ليمتد  

بوكالة : العوي�ص للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 
�صد : برامي انرتنا�صيونال - م م ح - باال�صارة اىل تكليف حمكمة ال�صارقة املوؤرخ يف 
2023/1/26 واملت�صمن تكليف جلنة اخلربة يف الدعوى املذكورة يوم االإثنني 
بهاتف  باالإت�صال  عليه  املدعي  يلتزم  ان  على  �صباحا   11 ال�صاعة   2023/2/6
مكتب اخلبري العالمه باجراءات واالآلية املتبعة لعقد االجتماع املراد عقده بالتاريخ 
والتوقيت املبني اأعاله ... علما اأن بيانات التوا�صل مع مكتب اخلبري هي : هاتف 
experts@alhilalcapital.ae : رقم 04/2999000 بريد اإلكرتوين 

م�صتندات  من  لديكم  ما  كافة  وتقدمي  امل��ذك��ور  املوعد  يف  للح�صور  ندعوكم  ل��ذا 
ومذكرات.

عن جلنة اخلربة - اخلبري/ احمد ماجد ل�تاه- رقم قيد )392(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2023 /0000128 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : الومي�ص ملقاوالت تركيب وحدات التكييف  
جمهول حمل االإقامة  

ب�صورة  عليها  املدعي  واإعالن  الدعوى  ت�صجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
الئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )9600( درهم والزامها بالر�صوم 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2/2/2023 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت  وامل�صاريف.  
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  ال�صارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/25 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
نظر  اعادة  التما�س   SHCFIRECON2023 /0000203 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد حكيم حممد ا�صالم - جمهول حمل االإقامة  
لذلك يلتم�ص امللتم�ص من عدالة املحكمة املوقرة 

قبول االلتما�ص واعادة النظر يف احلكم ال�صادر من حمكمة االإبتدائية والغاء احلكم امللتم�ص 
والزام  اعاله  ذكر  ما  ا�صا�ص  للملتم�ص �صده على  اي مبلغ  ا�صتحقاق  بعدم  والق�صاء جديد  به 
اأمام مكتب   2/2/2023 امللتم�ص �صده بالر�صوم وامل�صروفات.  انت مكلف باحل�صور بجل�صة 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
الدعوى رقم 9( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/24 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 70535
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2023 /0000111 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : الومي�ص ملقاوالت تركيب وحدات التكييف  
جمهول حمل االإقامة  

لذلك يطالب املدعي من عدالة املحكمة ت�صجيل الدعوى واإعالن املدعي عليها ب�صورة الئحتها 
بالر�صوم  والزامها  درهم   )12800( اإجمايل  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  بالزامها  واحلكم 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2/2/2023 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت  وامل�صاريف. 
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  ال�صارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/25 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2023 /0000245 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : مدخل الفريج للمقاوالت الفنية  
جمهول حمل االإقامة 

ب�صورة  عليها  املدعي  واإعالن  الدعوى  ت�صجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
بالر�صوم  والزامها  درهم   )9000( مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  بالزامها  واحلكم  الئحتها  من 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   7/2/2023 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت  وامل�صاريف. 
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  ال�صارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  26/1/2023 م. 

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة الفجرية الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
مدين    FUCEXCICIV-2016/ M0000656 اإخطار دفع يف الق�صية رقم

اإىل املحكوم عليه : مراد حممد علي احلداد ب�صفته الويل الطبيع البنه القا�صر / ه�صام مراد حممد 
العنوان : جمهول مكان االإقامة 

اىل املنفذ �صده : را�صد �صامل حممد عبيد 
العنوان : جمهول مكان االإقامة 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة راأ�ص اخليمة الوطنية للتاأمني - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 28946.0  

اإعالنك  تاريخ  من  اأيام   7 خالل  اأعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 70608
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0005058 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : افاميا ملقاوالت ال�صيانة العامة ذ م م  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   14/2/2023 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  23/1/2023 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0005058 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : على بن على  
جمهول حمل االإقامة   

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   14/2/2023 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  23/1/2023 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 70533
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2023 /0000239 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : مدخل الفريج للمقاوالت الفنية  
جمهول حمل االإقامة 

ب�صورة  عليها  املدعي  واإعالن  الدعوى  ت�صجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
بالر�صوم  والزامها  درهم   )9000( مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  بالزامها  واحلكم  الئحتها  من 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   7/2/2023 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت  وامل�صاريف. 
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  ال�صارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  26/1/2023 م. 

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : �شركة �ي�شت ماينز للتجارة - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم M05 ملك �صلطان خليفة �صلطان احلبتور - هور العنز - ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رقم   782929  : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1287045 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �ن 
بي �ن ملر�جعة �حل�شابات العنوان : مكتب رقم 3 ملك علي خليفة حممد الفقاعى 
- ديرة - هور العنز - �صرق - هاتف :   فاك�ص :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : حممد �نور ف�شل كرمي لتجارة �للكرتونيات - �س ذ م م  
امل���رر - ال�صكل  ل��وت��اه -  103 ملك م���وزه را���ص��د اح��م��د ع��ب��داهلل  ال��ع��ن��وان : مكتب 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 801906 رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1332611 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه 
قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/17 بتاريخ  دبي 
رقم  مكتب   : ال��ع��ن��وان  �حل�شابات  ملر�جعة  �ملرزوقي  عبد�هلل  املعني  امل�صفي 
 : هاتف   - املطينة   - ال�صام�صي  �صيف  عبدالرحمن  �صلطان  ماجد  ملك   04-01
الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً     : فاك�ص   04-2408784

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 70640
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : �ن بي �ن ملر�جعة �حل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 3 ملك علي خليفة حممد الفقاعى - ديرة - هور العنز 
- �صرق - هاتف :   فاك�ص :       مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية �شركة �ي�شت ماينز 
للتجارة - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 
من  وعلى   2023/1/19 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه 
امل�صتندات واالأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : عبد�هلل �ملرزوقي ملر�جعة �حل�شابات
�صيف  عبدالرحمن  �صلطان  م��اج��د  ملك   04-01 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
ال�صام�صي - املطينة - هاتف : 2408784-04 فاك�ص :       مبوجب هذا 
اأعاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�صياحة يف  االإقت�صاد  تعلن 
م  م  ذ  �س   - �للكرتونيات  لتجارة  كرمي  ف�شل  �نور  حممد  لت�صفية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/17 واملوثق لدى كاتب 
اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�شوؤول �ملخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70640
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العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
  6314/2022/253 تنفيذ �صيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- ملتى لينك للمقاوالت �ص.ذ.م.م  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد عبداهلل حاجي يو�صف خوري و�صركاه �ص.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )559556( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

  5976/2022/209 تنفيذ عمايل 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- ام ايه كيه لتجارة قطع غيار االآالت واملعدات الثقيلة �ص.ذ.م.م  
-   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صيخ حممد فقري حمي الدين
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )46080( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدع�ى رقم:83/2022/39 جتاري م�صارف كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31

الفا  و�صتون  وت�صعمائة  مليون  وث��م��ان��ون  خم�صة  دره��م   )85.960.561( مببلغ  مطالبة  دع��وى   : ال��دع��وى  مو�صوع 
وخم�صمائة وواحد و�صتون درهما والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ 2022/5/9 وحتى ال�صداد التام لكامل 

املديونية . 
املدعي:بنك ملي ايران

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ابوهيل - ديرة - دبي - مبنى �صيتي باي مركز االعمال - �صقة الرابع مكتب 407
املطلوب اإعالنهما :  1- �صيد حميد اأهل �صعادت 2- فدك انرتنا�صونال م.م.ح  -  �صفتهما : مدعي عليهما 

مو�صوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2023/1/2 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
بنك ملي ايران بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي مبلغ )85.960.561( درهم بالت�صامن مع املدعي عليهما الثاين 
تام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  للمدعي   )81.000.000( مبلغ  ح��دود  يف  والثالثة 
قابال لال�صتئناف خالل  ، حكما مبثابة احل�صوري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  والف  وامل�صاريف  الر�صوم  والزمتهم 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7096/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1323 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )37125.10( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : ال�صركة الوطنية للتاأمينات العامة �ص.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - البطني - �صارع امللك عبداهلل بن عبد العزيز - مبنى م�صرف ابوظبي 

اال�صالمي - �صقة 908
املطلوب اإعالنه : 1- ا�ص بي ا�ص ون للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)37125.10( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7222/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوىالعمالية رقم 2022/6289 عمايل جزئي ، ب�صداد املبالغ 
املنفذ بها وقدرها )25.283.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : تاج اال�صالم خمتول ح�صني
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع �صارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - �صقة 

ط 10 مكتب 1002 - بالقرب من دائرة التنمية االقت�صادية - وميثله:خالد خليفة حممد �صيف حثبور
املطلوب اإعالنه : 1- ايه ايه ايه للمقاوالت ملالكها ابراهيم احمد �صركة ال�صخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م - �صفته 

: منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)25.283.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدع�ى رقم:19/2023/43 جتاري م�صارف 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى اخلام�صة رقم 404

مو�صوع الدعوى : املو�صوع دعوى مطالبة مببلغ )246.523( درهم مائتني و�صتة واربعون الف وخم�صمائة وثالثة 
وع�صرون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ 2022/11/10 وحتى ال�صداد التام لكامل املديونية . 

املدعي:بنك ملي ايران
ال��راب��ع 407 -  ب��اي لالعمال - �صقة  ع��ن��وان��ه:االم��ارات - ام���ارة دب��ي - ابوهيل - دي��ره - دب��ي - مبنى مركز �صيتي 

وميثله:�صعد الدين جعفر عبداهلل النوخذا
حمدودة(  م�صوؤولية  ذات  )�صركة  للتجارة  �صتار  م��ردان   -2 �صينغ  هاربان�ص  �صينغ  راجبال   -1   : اإعالنهم  املطلوب 

3- �صركة اندربال للتجارة �ص.ذ.م.م 4- �صركة الوثبة التجارية ذ.م.م  -  �صفتهم : مدعي عليهم
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املو�صوع دعوى مطالبة مببلغ )246.523( درهم مائتني  مو�صوع االإع��الن :  قد 
و�صتة واربعون الف وخم�صمائة وثالثة وع�صرون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ 2022/11/10 
وحتى ال�صداد التام لكامل املديونية - وحددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2023/1/30  ال�صاعة 09.00 �ص يف 
قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدع�ى رقم:2619/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�صر رقم 859

قدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  الل��زام  دع��وى مطالبة  : الئحة  الدعوى  مو�صوع 
)60.576.60( دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي مبلغ قدره )222.922( درهم مائتان واثنني وع�صرون الف وت�صعمائة 
واثنني وع�صرون درهم وذلك نظري قيمة الب�صائع املوردة والتي مت �صحنها اليهما وفقا للثابت بالفواتري �صند الدعوى باال�صافة 
اتعاب  ومقابل  وامل�صروفات  بالر�صوم  الزامهما  مع  التام  ال�صداد  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  للفائدة 

املحاماة . 
املدعي:خطوط حاويات عمان اإنك

عنوانه:العنوان جمهورية بنما - وحملها املختار داخل الدولة مكتب خالد كلندر املازمي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية الكائن - 
بامارة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - بناية بزني�ص افنيو - الطابق ال�صابع - مكتب رقم 709 - وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صني 

املازمي
املطلوب اإعالنه :  1- انوفا رفينينج اأند تريدينج م.م.ح  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الئحة دعوى مطالبة اللزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل فيما بينهما 
االماراتي مبلغ قدره )222.922( درهم مائتان  بالدرهم  يعادله  او ما  امريكي  للمدعية مبلغ قدره )60.576.60( دوالر  يوؤديا  بان 
للثابت  وفقا  اليهما  �صحنها  والتي مت  امل��وردة  الب�صائع  وذل��ك نظري قيمة  دره��م  واثنني وع�صرون  وت�صعمائة  الف  واثنني وع�صرون 
بالفواتري �صند الدعوى باال�صافة للفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام مع الزامهما بالر�صوم 
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2023/1/30  ال�صاعة 09.00 �ص ويقت�صي ح�صوركم 
امام ادارة الدعوى االبتدائية الثانية ع�صر بقاعة التقا�صي بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين 
- خدماتنا االلكرتونية العامة - جداول جل�صات الق�صايا ،  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  8298/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

ابوظبي  بنك  عن  وال�صادر   )1139-1145( رقمي  املرجتعني  ال�صيكني  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 
التجاري بقيمة )81725( درهم واملبلغ االجمايل بالر�صوم )83685.0( .

طالب التنفيذ : �صركة في�صل جا�صم التجارية ذ.م.م
التجارية  جا�صم  في�صل  �صركة   598-121 القطعة  رق��م   1 لال�صتثمار  دب��ي  جممع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
م�صتودع رقم 1 - مكاين 1486464786 - هاتف:048105105 - فاك�ص:048105106 - �ص.ب:1871 - الربيد 

viju.david@fitco.com:االلكرتوين
املطلوب اإعالنه : 1- اخلربة للتزويد بالعاملني حتت الطلب �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)83685( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70459 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  2530/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيكات املرجتعة باالرقام )470020 - 470019 - 470018 - 470017 - 
اجمالية  بقيمه  املنفذ �صدهما  وال�صادرة من   )470010-470011-470012-470013  -  470014 -  470016

)1100000( درهم فقط مليون ومائة الف درهم اماراتي ل�صالح الطالب .
طالب التنفيذ : احمد �صديق حممد �صميع حممد املطوع

B53 -5 عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �صارع ام هرير - مبنى زمردة - �صقة
املطلوب اإعالنه : 1- احمد حممود هنيدي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1.112.430( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  17356/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )116( وال�صادر عن بنك االمارات دبي الوطني بقيمة 
وخم�صة  ثالثمائة   )305.645( املطالبة  مبلغ  كامل  لي�صبح  وامل�صاريف  الر�صوم  اليه  م�صافة  الف   )300.00(

االف و�صتمائة وخم�صة واربعون درهم اماراتي .
طالب التنفيذ : دار الربكة للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى ا�صيكو بيزن�ص بارك - �صقة 
الثالث �صقة 304

منفذ   : �صفتهما   - جادزهيف  اليا�صخاب   -2 ����ص.ذ.م.م  العقاري  للتطوير  ايه  بي  ار   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�صدهما

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��الن  مو�صوع 
، وعليه  املحكمة  الر�صوم خلزينة  املحكمة باال�صافة اىل مبلغ  اأو خزينة  التنفيذ  )300000( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدع�ى رقم:2895/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ )192.025( درهم مائة اثنني 
وت�صعون الف وخم�صة وع�صرون فل�صا - و 12% فوائد تاأخرييه من تاريخ اال�صتحقاق للمبلغ الزام املدعي 

عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:موؤ�ص�صة برداي�ص لتجارة نباتات الزينة

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - العني - ام غافة - �صارع 36 - منزل 184
 وميثله:عبداهلل بن علي بن حممد ال�صحي

املطلوب اإعالنه :  1- موؤ�ص�صة ام ات�ص كيه الظنحاين ملقاوالت البناء  -  �صفته : مدعي عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/12/29 -  اأمر  مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ وقدره )192.025( درهم مائة اثنني وت�صعون الف وخم�صة 
وع�صرون فل�صا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�صتئنافه بح�صب االحوال 

عمال بن�ص املادة 147 من قانون االجراءات املدنية  .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 70197

اعالن بالن�صر        
 3128/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
اإىل املتنازع �صده : 1- بيفر جلف للمقاوالت �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املتنازع :�صيك�صن�ص مونتيورينغ - فرع دبي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )455422( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ:2021/9/1 وحتى 

ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �صباحا   09:00 ال�صاعة   2023/2/2 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:6826/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات التا�صعة رقم 758

مو�صوع املنازعة : مطالبة بالزام املتنازع �صدها باداء مبلغ وقدره )320.000( درهم اماراتي ثالثمائة 
وع�صرون الف درهم وامل�صاريف والر�صوم والفائدة القانونية  . 

املتنازع:�صركة جمموعة االمارات لالت�صاالت )جمموعة ات�صاالت( �ص.م.ع
عنوانه:العنوان العنوان املختار امارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق 

رقم 12 مكتب 1207 
املطلوب اإعالنه : 1- مدثر مق�صود مق�صود احمد  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها مطالبة بالزام املتنازع �صدها باداء مبلغ وقدره 
القانونية-  والفائدة  والر�صوم  وامل�صاريف  درهم  الف  وع�صرون  ثالثمائة  اماراتي  درهم   )320.000(
وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق:2023/1/30 ال�صاعة:09:00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�ص�يات  ال�دية    
70197

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:3736/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )250000( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�صوع 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:حممد ريا�ص حمبوب - واخرون
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ند احلمر - ديره - دبي - �صارع A7 - مبنى بناية ورثة نا�صر را�صد لوتاه - �صقة 

االول - �صقة 105 - بجوار �صركة هريومون خلدمات ال�صحن 
املطلوب اإعالنهم :  1- هدايت اهلل نورى 2- احمد اهلل �صردار حممد 3- رحمت اهلل رحيمى  -  �صفتهم: متنازع �صدهم 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )250000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
الالئحة  من   54 امل��ادة  لن�ص  وفقا  للخ�صومة  منهي  ق��رار  ا���ص��دار  املحكمة  ق��ررت   - كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ 
يوؤدوا  بان  بالت�صامن  �صدهم  املتنازع  بالزام  احل�صوري  مبثابة  وق��ررت  املدنية  االج���راءات  لقانون  التنظيمية 
الر�صوم  والزامهم  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 والفائدة  دره��م   )250.000( مبلغ  للمتنازعني 

وامل�صاريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�ص�يات  ال�دية    
70197

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  38/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�صادر من احتاد املالك ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )650.269( درهم 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : االحتاد العقارية �ص.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي جممع دبي لال�صتثمار االول - دبي - �صارع جرين كوميونتي - مبنى االحتاد 

العقارية - �صقة االر�صي - بالقرب من بنك را�ص اخليمة الوطني
املطلوب اإعالنه : 1- جنوم ال�صماء للعقارات �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

املنفذ به  املبلغ  ب��ت��اري��خ:2022/12/28 اخطاركم ب�صداد  مو�صوع االإع��الن : قررت حمكمة دبي االبتدائية 
وق��دره )15666684.36( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع االر���ص ار�ص رقم 49 - املنطقة 
احلبيه االوىل - امل�صاحة 25754.11 مرت مربع والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ص املادة 295 

من قانون االجراءات املدنية .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70591

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:6265/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الرابعة ع�صر رقم 763

مبلغ  االماراتي  درهم   )194.466.82( مبلغ  للمدعي  يدفع  ان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�صوع 
وقدره )مائة واربعة وت�صعون الف واربعمائة و�صته و�صتون درهم واثنني وثمانون فل�ص( مع فائده 12% من تاريخ 

املطالبة الق�صائيه وحتى ال�صداد التام بحكم نافذ عاجال حرا من الكفاله  . 
املتنازع:م�صدر الكرة االر�صية لتجارة مواد البناء ذ.م.م

عنوانه:وحملها املختار مكتب را�صد �صيف للمحاماة - امارة دبي - ديرة - �صارع ال مكتوم - بناية رقة البطني 
بالزا - الطابق ال�صابع 705 - وميثله:را�صد �صيف �صعيد �صيف الزبادي 

املطلوب اإعالنه :  1- ايرولينك للمقاوالت البناء �ص.ذ.م.م  -  �صفته : متنازع �صده 
ان يدفع للمدعي مبلغ  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  االإع��الن  مو�صوع 
)194.466.82( درهم االماراتي مبلغ وقدره )مائة واربعة وت�صعون الف واربعمائة و�صته و�صتون درهم واثنني 
نافذ عاجال حرا من  بحكم  التام  ال�صداد  الق�صائيه وحتى  املطالبة  تاريخ  فائده 12% من  فل�ص( مع  وثمانون 
الكفاله- وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق:2023/2/7 ال�صاعة:09:00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

الت�ص�يات  ال�دية    
70608 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

اعالن بالن�صر      
                  يف  ال�صتئناف رقم:1887/2022/300 ا�صتئناف مدين 

مو�صوع اال�صتئناف : . 
طالب االعالن:�صهيل احمد قدري - �صفته بالق�صيه:م�صتاأنف

وميثله:فتوح يو�صف حممد ح�صني الن�صار - �صفته:وكيل
املطلوب اإعالنه :  2- �صاره خان عديل عابد  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

رق���م:1332/2022 مدين  بالدعوى  ال�صادر  اأ�صتاأنف/احلكم  :  قد  االإع��الن  مو�صوع 
جزئي. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2023/2/7  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة 
التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70197 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  17843/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
ال�صيك  على  التنفيذية  ال�صيغة  و�صع  املوقرة  املحكمة  مقام  من  التنفيذ  طالبة  تلتم�ص   : التنفيذ  مو�صوع 
 )735210.20( بقيمة  امل�صاريف  مع  الوطني  الفجرية  بنك  عن  وال�صادرة  املرجتعة  ال�صيك  بقيمة  واملطالبة 

درهم .
طالب التنفيذ : اخلط الف�صي لتاجري معدات واليات البناء �ص.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �صارع عود ميثاء - بناية عود ميثاء - الطابق الثالث - 
bahradvt@eim.ae:مكتب رقم 316 - هاتف 0508495041 - 043245444 - الربيد االلكرتوين

املطلوب اإعالنهما : 1- �صركة زهياجن كوميونيكي�صنز كون�صرتاك�صنز جروب ليمتيد - فرع دبي 2- اك�صيانيون 
ووى - �صفتهما : منفذ �صدهما

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��الن  مو�صوع 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية  )79.169.2( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70469 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  2717/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2022/2644 نزاع حمدد القيمة ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )53788.78( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : عبدالقادر علي عبدالرحمن رمكوين العو�صي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �صارع ام هرير - مبنى مبنى بيزن�ص فنيو - �صقة 
203 - مكاين:3898398431 - وميثله:�صعيد ابراهيم ال�صيد احمد الها�صمي

املطلوب اإعالنه : 1- حدائق اليا�صمني لتجميل ال�صاحات �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)53788.78( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  10414/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيكات املرجتعة ارقام )437-436-435-434-433-432-429( وال�صادرة 
عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة )157500( مائة و�صبعة وخم�صون الف وخم�صمئة درهم باال�صافة اىل 

الفوائد القانونية من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  .
طالب التنفيذ : �صركة امل�صاريع الطبية العربية �ص.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع �صارع ال�صيخ زايد - مبنى ا�صبيكت 
تاور - �صقة مكتب رقم 1903

املطلوب اإعالنهما : 1- مركز اي ام �صي الطبي �ص.ذ.م.م 2-- �صلمان عبداهلل حمد عبداهلل �صعد ال �صنان 
- �صفتهما : منفذ �صدهما

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)160845( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدع�ى رقم:241/2023/40 مدين 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )1.387.000( 
درهم مليون وثالثمائة و�صبعة وثمانون الف درهم - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تام ال�صداد 
الزام املدعي عليه االول واملدعي عليها الثانية بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )500.000.00( تعوي�صا عن ما حلقه من اأ�صرار 
مادية وادبية نتيجة وعن ما فاته من ك�صب وماحلقه من �صرر الزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ وقدره 
)10.000( درهم ر�صوم اخلربه لدى ديوان �صمو احلاكم يف مرحلة اول درجة اجلزائية يف الق�صية رق��م:22087/2020 جزاء دبي 

الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:حيدر عطار حممد

الطائر  ومقابل  لل�صيارات  الفورد  معر�ص  مقابل   - كو  جي  جي  م��رتو  حمطة  بجانب   - القرهود  منطقة   - دب��ي  عنوانه:امارة 
لل�صفريات - بناية اركيديا - الطابق الثالث - مكتب رقم 306

املطلوب اإعالنه :  1- علي ا�صفر اعظم نوعي  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم فيما بينهم بان يوؤدوا 
للمدعي مبلغ وقدره )1.387.000( درهم مليون وثالثمائة و�صبعة وثمانون الف درهم - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
قيد الدعوى وحتى تام ال�صداد الزام املدعي عليه االول واملدعي عليها الثانية بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )500.000.00( 
تعوي�صا عن ما حلقه من اأ�صرار مادية وادبية نتيجة وعن ما فاته من ك�صب وماحلقه من �صرر الزام املدعي عليهم بالت�صامن 
والت�صامم ب�صداد مبلغ وقدره )10.000( درهم ر�صوم اخلربه لدى ديوان �صمو احلاكم يف مرحلة اول درجة اجلزائية يف الق�صية 
رقم:22087/2020 جزاء دبي الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص  
املوافق  2023/2/2  ال�صاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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 اعالن بالن�صر
328/2022/135 ا�صتئناف تنفيذ عقاري  

مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

االقامة  حم��ل  جمهول   - ج��اوي��د  ع��دن��ان  حممد   -1/ �صده  امل�صتاأنف  اىل 
�صركة  الوطنية  ال�صكوك  �صركة  ملالكها  كورت�ص  �صكاي   / امل�صتاأنف  ان  مبا 
ال�صخ�ص الواحد م�صاهمه خا�صة �صركة ال�صخ�ص الواحد ���ص.ذ.م.م - قد 
عقاري  تنفيذ   2022/590 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف 
بتاريخ:2022/12/14 -  وحددت لها جل�صه يوم االربعاء املوافق 2023/2/22 
ال�صاعة 05.30 م�صاءا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
70192

العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  13950/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000008( وال�صادر عن امل�صرق بنك بقيمة 
. )50000(

طالب التنفيذ : انتون جود روبي�ص دي فاز
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي

املطلوب اإعالنه : 1- تاتيانا ميخيفا - �صفته : منفذ �صده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�صوع االإعالن : قد 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )53030( وق��دره  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
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العدد 13759 بتاريخ 2023/1/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2023/406(

املنذر : بنك دبي التجاري �ص م )ع( 
املنذر اإليه : �صامل يو�صف ح�صن اجلنابي

املو�صوع : انذار بالتنبيه على املنذر اليه باأن ي�صدد للبنك املنذر مبلغ /2،463،621،74 مليون درهم )مليونان واربعمائة وثالثة و�صتون الفا 
و�صتمائة واحد وع�صرون درهما و 74 فل�صا( ا�صتحقاق 2022/4/22 : 

"1- املنذر بنك دبي التجاري �صركة م�صاهمة عامة �صادر له الرخ�صة التجارية من دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بن�صاط م�صرف جتارى جتاري.
رقم / 784-1965-5365261-3 الهوية  بطاقة  يحمل  اجلن�صية  عراقي  اليه  املنذر   -2

بتاريخ  البنك  مع  رهن  عقد  حترير  مت  وقد  عقاري.  فر�ص  عن  عبارة  م�صرفية  ت�صهيالت  علي  املنذر  البنك  من  اليه  املنذر  حت�صل   -3
مبنطقة ند ح�صه - رقم االر�ص 436 امل�صاحة الكلية باملرت املربع 509،58 )خم�صمائة وت�صعة  الكائنة  االر�ص  برهن  قام  حيث   2017/6/4
للمنذر  املمنوحة  البنكية  الت�صهيالت  �صداد  �صمان  تاأمني  نظري   .2018/11/15 املوؤرخ  الرهن  عقد  مبوجب  وذلك  �صم(  و58  مربعا  مرتا 
اليه وقدرها/ 2،625،000 مليون درهم )مليونان و�صتمائة وخم�صة وع�صرون الف درهم(. وقد �صدرت �صهادة ملكية �صقة من دائرة االرا�صي 

واالمالك بتاريخ 2018/11/21 تفيد ان املنذر اليه مالك ال�صقة وانها مرهونة للبنك املنذر.
و�صتون  وثالثة  واربعمائة  )مليونان  درهم  مليون  بذمته البالغة مبلغ/2،463،621،74  املرت�صدة  املديونية  �صداد  عن  اليه  املنذر  تخلف   -4

الفا و�صتمائة واحد وع�صرون درهما و 74 فل�صا( ا�صتحقاق 2022/4/22. وفقا للثابت بك�صف احل�صاب والت�صهيالت رقم 4007179841
املادة /25 من القانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي التي تن�ص على اأن "للدائن املرتهن رهنا  لن�ص  واإعماال   -5
�صرط  حتقق  اذا  اأو  ميعاده  يف  الدين  يوؤد  مل  اذا  وبيعه  املرهون  العقار  مليكة  نزع  اجراءات  يبا�صر  ان  اخلا�ص  خللفه  اأو  العام  خللفه  اأو  تاأمينيا 
اأو الوحدة العقارية املرهونة بوا�صطة الكاتب العدل ملدة ال  اأو حائز العقار  يق�صي بحلول االأجل قبل انق�صاء ذلك امليعاد. �صريطة انذار املدين 

جتاوز 30 يوم ."
6- لذلك ينبه البنك املنذر علي املنذر اليه ب�صداد املديونية امل�صتحقة البالغة مبلغ 2،463،621،74 مليون درهم )مليونان واربعمائة وثالثة 

و�صتون الفا و�صتمائة واحد وع�صرون درهما و 74 فل�صا( ا�صتحقاق 2022/4/22
عليها يف القانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صان الرهن التاأميني يف اإمارة دبي  املن�صو�ص  االإجراءات  باقي  اإ�صتكمال  اإىل  املنذر  البنك  جلا  واإال   -7

وما ورد بقانون املعامالت املدنية وقانون االجراءات املدنية.
درهم  مليون   2،463،621،74 مبلغ/  وقدره  بذمته  املرت�صد  الدين  ب�صداد  اإليه  املنذر  على  ينبه  االإنذار  هذا  مبوجب  املنذر  فاإن   ، لذلك 
)مليونان واربعمائة وثالثة و�صتون الفا و�صتمائة واحد وع�صرون درهما و 74 فل�صا( ا�صتحقاق 2022/4/22. وامل�صمون بعقد الرهن املوؤرخ 
حتت طائلة نزع ملكية العقار املرهون. تهيدا لطلب احلكم بتذييل عقد الرهن بال�صيغة التنفيذية وا�صدار االمر والقرار   2018/11/15
بتوقيع احلجز التنفيذي علي العقار املرهون. وذلك تهيدا لبيعه باملزاد العلني عمال بن�ص املادتني 25 و 26 من القانون رقم ال�صنة 2008 

ب�صاأن الرهن التاأميني بامارة دبي وذلك نظري املديونية املرت�صدة يف ذمة املنذر اليه.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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•• اأبوظبي - الفجر:

انطلقت م�صاء االأربعاء 25 يناير 2022، على 
م�صرح �صاطئ الراحة باأبوظبي، احللقة الرابعة 
“اأمري  برنامج  املبا�صر من  البث  �صمن حلقات 
ال�صعراء” يف مو�صمه العا�صر، بتنظيم من جلنة 
الثقافية والرتاثية  املهرجانات والربامج  اإدارة 
الثقافية  ا�صرتاتيجيتها  اإط����ار  يف  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
ال��ث��ق��ايف، وتعزيز  ال����رتاث  ���ص��ون  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
الربنامج  ال��ع��رب��ي،  وال�صعر  ب����االأدب  االه��ت��م��ام 
لل�صعر  تلفزيونية  م�صابقة  اأ�صخم  يعد  ال��ذي 
قناتي  عرب  وذل��ك  العربي،  الوطن  يف  الف�صيح 

اأبوظبي وبينونة.
باجلمهور  ع���م���ران  االإع���الم���ي���ة جل���ني  رّح���ب���ت 
وتوّجهت  املبا�صرة،  الربنامج  حلقات  رابعة  يف 
الربنامج  حتكيم  جلنة  اأع�����ص��اء  اإىل  بالتحية 
اأبوظبي  مركز  رئي�ص  تيم،  بن  علي  الدكتور 
اأ�صتاذة  ف���وؤاد،  اأم��اين  والدكتورة  العربية،  للغة 
الفنون  ب���اأك���ادمي���ي���ة  احل���دي���ث  االأدب�������ي  ال��ن��ق��د 
اأ�صتاذ  ح���ج���و،  حم��م��د  وال���دك���ت���ور  ب���ال���ق���اه���رة، 
االآداب  بكلية  اخل��ط��اب  وحتليل  ال�صيميائيات 
اخلام�ص  حممد  جامعة  يف  االإن�صانية  والعلوم 

بالرباط.
الكعبي  عي�صى  االإم��ارات��ي  االإعالمي  لقاء  تاله 
خلف الكوالي�ص، ب�صعراء احللقة املا�صية اأحمد 
مدين من م�صر، حممد حممود حما�صنة من 
االأردن، وعمر ح�صني املقدي من اليمن، والذين 
ع����ربوا ع���ن اإمي��ان��ه��م ب���االأم���ل ب���واب���ًة وحمركا 
وحّملوا  واالأح���ب���ة،  واالأ���ص��دق��اء  االأه���ل  لقلوب 
ب��رن��ام��ج اأم���ري ال�����ص��ع��راء ر���ص��ال��ة امل��ح��ب��ة وحتية 
االإميان بقيمة ال�صعر ومكانته يف حياة االإن�صان 

يف كل مكان.
نتائج  اإع���الن  للحظات  ا�صتعادي  تقرير  وب��ع��د 
اأعلنت  ال�صابقة،  احللقة  يف  اجلمهور  ت�صويت 

جلني عمران نتائج ت�صويت اجلمهور لل�صعراء 
امل��ت��ب��ق��ني م���ن احل��ل��ق��ة ال���ث���ال���ث���ة، ح��ي��ث تاأهل 
حما�صنة  حممود  حممد  ال�صاعران  بنتيجتها 
الذي نال %85، واأحمد مدين بنتيجة 48%، 
اأحمد  ت��اله االإع��الن عن �صعراء احللقة وه��م: 
العنزي  بوفحتة من اجلزائر، عبد اهلل حممد 
فل�صطني،  من  مطر  م�صطفى  ال�صعودية،  من 

ونور املو�صلي من �صوريا.
خلف  الكعبي  عي�صى  االإع��الم��ي  ل��ق��اء  ك��ان  ث��م 
الذي  بوفحتة  اأحمد  ال�صاعرين  مع  الكوالي�ص 
يت�صاءل يف ن�صه عن احلكمة من احل��زن الذي 
ال��ذي ينتج عنه، وعبد  ي�صيب االأر���ص واالأم��ل 
عن  ن�صه  يف  احل��ي��اة  ي�صائل  ال��ذي  العنزي  اهلل 

التعب الذي حتفل به واالأ�صباب الكامنة 

�أحمد بوفحتة من �جلز�ئر: �لقلب قنديال 
و�لوطن ِقبلة

جوار  يف  �صعدا  “جدتي  ب��ع��ن��وان  ق�صيدته  م��ع 
اأحمد  احل��ل��ق��ة  يف  االأول  ال�����ص��اع��ر  اأط����ّل  رّبها” 

بوفحتة،
الوطن  وح��ب  كقنديل  القلب  مكانة  م��ت��ن��اواًل   
احلزن  م��وؤاخ��اة  درب  يف  �صاحبه  ير�صد  كقب�ص 
وال���ت���ع���ب، وم���ع���ان���اة االأن���ب���ي���اء يف ق��وم��ه��م بني 
بالدم ي�صري يف الرتاب  �صاللة وهدى، موؤمناً 
وبالدموع جيو�صاً من م�صاعر ال�صاعر اجليا�صة، 
ال�صاعر  اأّن  تيم  ب��ن  علي  ال��دك��ت��ور  راأى  حيث 
يتخذ الوطن خلياًل، واأن الق�صيدة ذات منحى 

�صويف بدالالتها ون�صها، 
يتوق  ال��وط��ن،  ع�صق  يف  ال�����ص��اع��ر  ت�����ص��وف  واأن 
هوية  يجعل  مب��ا  م��ع��ه،  والتماهي  ب��ه  ل��الحت��اد 
م�صتعيداً  ال��رم��اد،  م��ن  تخرج  العنقاء  ال�صاعر 
واآخرين،  �صوقي  كاأحمد  ال�صعراء  كبار  اأ�صوات 
اأما الدكتور حممد حجو فاأ�صاد باإلقاء ال�صاعر 
اإىل اق��ت��ب��ا���ص ال�����ص��اع��ر معنى  اجل��م��ي��ل، م�����ص��رياً 

“اأمل ي�صريوا يف االأر���ص فتكون  االآي��ة الكرمية 
الدكتورة  وف��ّك��ك��ت  بها”،  ي��ع��ق��ل��ون  ق��ل��وٌب  ل��ه��م 
رحلته  اإىل  ال�������ص���اع���ر  ق�����ص��ي��دة  ف�������وؤاد  اأم�������اين 
ابن عربي واحلالج،  نلمح فيها  التي  ال�صوفية 
بدمه،  يرويه  ال��ذي  الوطن  ال�صاعر  قبلة  واإىل 
واأخرياً املحور الثالث تطلعه امل�صتقبلي املتفائل 
واالإيجابي، م�صيدًة بانزياحات املعاين واالأ�صماء 
ب��امل��وت والظالم،  ي����وؤّول  ب��ل  ف��امل��وت لي�ص م��وت��ا 
واالآيات املرفرفة التي تدل على خال�ص النف�ص 

من دنيويتها.

عبد �هلل بن حممد �لعنزي من �ل�شعودية: 
ن�س يتحرك بني �حلقيقة و�لوهم

ثاين �صعراء احللقة كان عبد اهلل العنزي الذي 
األقى ق�صيدته بعنوان “اأغنية لراحٍل ال يعود”، 
والذاتي  االإن�صاين  الوجع  �صوؤال  اأب��دع يف  ال��ذي 
لل�صاعر، واالأقنعة التي تزيف الوجوه وامل�صاعر، 
وال����ت����ي ق�����ال ع��ن��ه��ا ال����دك����ت����ور حم���م���د حجو: 
“رحالتك ال يعود، و�صوؤايل عن كثري من ال�صور 
وهو  االإن�����ص��ان  ي�صهر  اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف  ال������واردة 
اجلهات  ت�صرب  وكيف  وق�صيدة؟،  رحلة  ي�صرب 
االأربع ظال ظمئاً مهاجراً من�صيا يف الهجري؟”، 
بينما اعتربت الدكتورة اأماين فوؤاد اأن الق�صيدة 
تتاأ�ص�ص على احلوار مع الذات الذي يرتاوح بني 
الياأ�ص واالأ�صى واالأمل، بني ديالوج ومونولوج، 
باملجازات  حت��ف��ل  ال��ق�����ص��ي��دة  اأن  اإىل  م�����ص��ريًة 
وال�صور اجلميلة املوجعة، اأما الدكتور علي بن 
تيم فاأ�صار اإىل اأّن ال�صاعر ترك جمهور ال�صعر 
بروؤية  حيارى وال�صعر حرية وغمو�ص، م�صيداً 
ال�صاعر التي تتقم�ص �صوؤال ال�صاعر اجلاهلي يف 
مواجهة احلياة، وختم بالقول: “ن�صك يتحرك 
حلظة  تّثل  والق�صيدة  والوهم،  احلقيقة  بني 
وكاأنك  احلقيقة،  ومواجهة  الوهم  التخلي عن 
اجلديدة  ال��روؤي��ة  اإىل  بفخر  تلّمح  اهلل  عبد  ي��ا 

للمملكة العربية ال�صعودية”.

م�شرحية  من  وق�شا�شاٌت  �لأم  من  �عتذ�ر 
�حلياة

عي�صى  االإعالمي  لقاء  ال�صاعرين  اإطاللة  تال 
الكعبي مع كل من م�صطفى مطر ونور املو�صلي 
ال��ل��ذي��ن ع����رّبا ع���ن ح��م��ا���ص��ه��م��ا ل��ل��وق��وف اأم���ام 
حيث  الربنامج،  حتكيم  وجلنة  ال�صعر  جمهور 
ن�صه عودته  املختلف يف  اأّن  اإىل  اأ�صار م�صطفى 
اإىل والدته بعد غياب ثماين �صنوات ق�صراً، اأما 
نور فاأ�صارت اإىل اأنها جمعت م�صاهد واقعية من 
ت�صليط  حماولًة  وال�صديقات  اجل��دات  ق�ص�ص 
م�صرحية  يف  �صائع  م�صهد  عن  للك�صف  ال�صوء 

احلياة.

عبد  �ل�شاعر  ق�شيدة  مع  غنائية  حمطة 
�لعزيز �شعود �لبابطني”يا �شرُب �لليُل متى 

غُدُه”
وكان جمهور الربنامج مع حمطة غنائية اأدت 
اأبيات  اجلندي  والء  اللبنانية  الفنانة  خاللها 
البابطني  �صعود  العزيز  عبد  ال�صاعر  ق�صيدة 
التي مطلعها “يا �صرُب الليل متى غده/ اأق�صاُء 
فيها  ال�����ص��اع��ر  ي�صكو  وال��ت��ي  يجّدده”،  ال��ع��م��ر 
اأرق  انتظار احلبيب و�صكوى قلبه بني  معاناته 
وتكويه  البعد  ينهكه  العمر  ط��وال  و�صهر  وقلق 

نار الفراق.

�إىل  حنني  فل�شطني:  من  مطر  م�شطفى 
�لأم وفنجان قهوتها

ناجى  الغفران”  “نداء  ب��ع��ن��وان  ق�صيدته  يف 
اأمه  ف��ل�����ص��ط��ني،  م��ن  م��ط��ر  م�صطفى  ال�����ص��اع��ر 
ال��ت��ي ت��ت��م��اه��ى فيها ���ص��ورة ال��وط��ن واالأر������ص، 
اإىل  حنت  التي  امل�����ص��ردة  روح��ه  بال�صعر  معاتباً 
الدروي�صية  ال�صور  الوطن متقم�صا  االأم-  تلك 

حيُث  وق��ه��وت��ه��ا،  وخ��ب��زه��ا  اأم����ه  اإىل  حنينه  يف 
الق�صيدة  اأن  ف����وؤاد  اأم����اين  ال��دك��ت��ورة  اع��ت��ربت 
جتمع  م��وؤث��رة  بديعة  ل��ل��وح��ات  بالكلمات  ر���ص��ٌم 
يف  وت��ربع  ال�صورة،  وبالغة  امل�صهد  بالغة  بني 
اأم��ان مبالحمها  االأم وما ت�صي به من  ت�صوير 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة، اأم���ا ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
تيم فراأى اأن ق�صائد احلنني كثرية يف ال�صعر 
اأم��ام حتدي  العربي االأم��ر ال��ذي ي�صع ال�صاعر 
ال�صاعر  ق�صيدة  اأن  معترباً  واملغايرة،  التمايز 
تن�صد حنني دروي�ص وقبله اأبي الطيب يف حنينه 
ليختم  بها،  امل��اء  �صربت  التي  والكاأ�ص  اأم��ه  اإىل 
متعلقات  ك��ل  ن�صك  يف  حت�صد  “اأنت  ب��ال��ق��ول: 
االأم و�صواًل اإىل باب البيت والقهوة والفنجان، 
واملتعلقات الدينية من قراآن واأ�صوات ترتيل”، 
الق�صيدة  اإن يف  ح��ج��و  ال��دك��ت��ور حم��م��د  وق���ال 
ت�صتح�صر  التي  اجلميلة  امل��ج��ازات  م��ن  ح�صدا 
الرتاث الديني وترّمز اإىل اآيات القراآن الكرمي، 
لتهدهدا  تتدان  كيدين  االأم  عيني  وتن�صدان 

الطفل يف كر�صي مهده.

�لأنثى  ت��وّث��ب  �شوريا:  م��ن  �ملو�شلي  ن��ور 
و�إثبات حلمها

�صوريا  من  املو�صلي  ن��ور  احللقة  �صعراء  رابعة 
دم�صقية”  “فر�ص  ب��ع��ن��وان  ق�صيدتها  رّك����زت 
اأن��ث��وي��ة بارزة  ح��ول م��ع��اين العقل واجل��ن��ون يف 
اأفكارها  يف م��واج��ه��ة االأه���ل وامل��ح��ي��ط ورائ��ح��ة 
واأرقها بعد منت�صف الليل مرتدية ثوب الر�صا 
م��رغ��م��ًة، ح��ي��ث اأ����ص���اد ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن تيم 
ب��ع��ن��وان ال��ن�����ص ال���ذي ي��ت��ح��رك م��ع��ه عن�صران 
هما الفر�ص ودم�صق، مع ما ت�صري اإليه الفر�ص 
بينما  الق�صيدة  يف  الناطقة  االأن��ث��ى  �صوت  من 
ت�صري مفردة دم�صقية اإىل املجتمع، م�صرياً اإىل 
تاأثر ال�صاعرة باإرث ال�صاعر الكبري نزار قباين 
و����ص���وره ال�����ص��ع��ري��ة وروؤي���ت���ه يف االأن���ث���ى، خاتا 

“ق�صيدتك تنجح يف حتويل التجربة  بالقول: 
اأو  �صخب  دون  جميل  تفعيلة  ب�صعر  الن�صوية 
�صجيج، موؤكدًة لنا اأن ال�صعر ميثل ج�صر خال�ص 
بفكرة  حجو  حممد  ال��دك��ت��ور  واأ���ص��اد  وحيد”، 
املتلقي بالتوثب  ُت�صعر  التي  الق�صيدة اجلميلة 
والت�صعيد الدرامي الذي ي�صّرب التوتر النف�صي 
اإىل اللغة، م�صرياً اإىل اأّن يف الن�ص �صورة جميلة 
تربط بني ذيل لبا�ص العرو�ص وذيل الفر�ص بكل 
فوؤاد  اأم��اين  الدكتورة  وختمت  و�صموخ،  كربياء 
باأن ال�صاعرة تعلن حال املخالفة مع اجلماعة يف 
نفي الإثبات �صالح االأنثى وعقلها وحلمها قيا�صا 
على العدل واالإن�صانية من منظور ال�صاعرة ال 

منظور القبيلة.

تاأهل �ل�شاعر م�شطفى مطر من فل�شطني
�صعراء  م��ع  الكعبي  عي�صى  االإع��الم��ي  ل��ق��اء  يف 
احل��ل��ق��ة االأرب���ع���ة، وق��ب��ي��ل ا���ص��ت��ع��را���ص حمطات 
هوؤالء  اأ�صار  فيها،  ال�صعراء  وم�صاركات  احللقة 
اإىل اأنهم قدموا ن�صو�صهم التي ت�صتحق التاأهل 
ب���ه م���ن رم���زي���ة و�صعرية  جم��ت��م��ع��ًة مل���ا ح��ف��ل��ت 
الف�صيح  ال�صعر  جمهور  اإىل  متوجهني  عالية، 
�صعر  من  اإليه  ا�صتمعوا  مبا  لال�صتمتاع  بدعوة 
اأمري  ب��رن��ام��ج  يف  ال�����ص��ع��راء  ح�صور  ميثله  وم��ا 
ال�صعراء من ود وعالقات توا�صل بني ال�صعراء 
امل�صاركني، وما يعك�صه من ت�صجيع اأع�صاء جلنة 
التحكيم لل�صعراء وتذوقهم لتجاربهم ال�صعرية 
املتفردة.ويف ختام احللقة، اأعلنت جلنة التحكيم 
 47 بدرجة  مطر  م�صطفى  ال�صاعر  تاأّهل  عن 
نتيجة  املتبقون  ال�صعراء  لينتظر  خم�صني،  من 
يلتحقان  �صاعرين  الختيار  اجلمهور  ت�صويت 
ب��امل��ت��اأه��ل م��ن ���ص��ع��راء احل��ل��ق��ة، حيث ن��ال��ت نور 
 ،44 اأحمد بوفحتة درج��ة  ون��ال   ،46 املو�صلي 
42 من  فنال  العنزي  اأم��ا عبد اهلل بن حممد 

خم�صني.

�شعر�ء تغنو� بالأوطان وغنو� لالإن�شان من �ل�شعودية و�جلز�ئر وفل�شطني و�شوريا

بكائية حنني اإىل الأم توؤهل م�صطفى مطر يف احللقة الرابعة من اأمري ال�صعراء

•• ال�شارقة-الفجر:

“اإك�صبوجر”  للت�صوير  ال����دويل  امل��ه��رج��ان  يتيح 
عجائب  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ف��ر���ص��ة  وزواره  جل��م��ه��وره 
وجماليات العامل الطبيعي، عرب جمعه 12 م�صوراً 
من نخبة املتخ�ص�صني يف ت�صوير الطبيعة واحلياة 
من  �صل�صلة  يف  وامل�صاركة  اأعمالهم،  لعر�ص  الربية 
جميع  تنا�صب  ال��ت��ي  امللهمة،  واحل����وارات  ال��ن��دوات 
والتخ�ص�صات  االه��ت��م��ام��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ال�����زوار 
وامل�صممني،  ال��ب��ي��ئ��ة،  ق�����ص��اي��ا  واأن�������ص���ار  ك��ال��ع��ل��م��اء 
وجامعي الفنون، واملتخ�ص�صني يف �صناعة ال�صينما 
اال�صتمتاع  فر�صة  لهم  متيحاً  الوثائقية،  واالأف��الم 
حول  احلديثة  والتوجهات  ال���روؤى  على  والتعرف 

هذا النوع من الت�صوير ب�صورة ملهمة.
ونظراً الت�صاع نطاق جمال ت�صوير الطبيعة واحلياة 
ي�صت�صيف  ال��ك��وك��ب،  وت��ن��وع  جمال  لتوثيق  ال��ربي��ة 
درو�����ص،  األ�����ربت  م���ن  ك����اًل   ”2023 “اك�صبوجر 
وداين  جونيور،  وارد  وك��ارل��ت��ون  �صيمارك،  واأن���درو 
عيد، ولوران بايو، وليفون بي�ص، ونوربرت روزينغ، 
و�صريغيو  دونوفان،  ورون��ان  ج��ارك كريب،  وبيدرو 
اإىل  امل��ري،  وطالب  روبرت�ص،  و�صاميون  بيتاميتز، 
الفوتوغرافيني  امل�صورين  اأف�صل  من   62 جانب 
ور�ص  على  ي�صرفون  الذين  الب�صريني،  والفنانني 
وجل�صات  الفنية،  ال�صري  تقييم  وجل�صات  ال��ع��م��ل، 
تفاعل  تعزيز  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اجل��م��اع��ي��ة،  النقا�ص 
الزوار خالل املهرجان الذي يقام على مدار �صبعة 
اأيام يف الفرتة من 9 - 15 فرباير ب� “مركز اإك�صبو 

ال�صارقة«.
معار�س تك�شف جمال �لعامل �لطبيعي

لقدرة  والطبيعة  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  م�����ص��ورو  ي��ح��ت��اج 
اأدق  عالية على تركيب عنا�صر ال�صورة ومالحظة 
والبنية  وال��ل��ون  االإ����ص���اءة  وا���ص��ت��خ��دام  التفا�صيل، 
قادرة على  ب�صرياً  املنا�صبة اللتقاط �صور مده�صة 
اإث����ارة امل�����ص��اع��ر واالأح��ا���ص��ي�����ص، ف�����ص��اًل ع��ن احرتام 
العامل الطبيعي وااللتزام بحمايته واحلفاظ عليه 

الأجيال امل�صتقبل.
الربية  احلياة  على  املعار�ص  من  جمموعة  وتركز 
خمتلفة  مناطق  يف  تعي�ص  التي  احلية  واملخلوقات 
بايو  ل����وران  للم�صور  م��ع��ر���ص  منها  ك��وك��ب��ن��ا،  م��ن 
يحتفي  واالأ�صود”  باالأبي�ص  برية  “قطط  بعنوان 
ومعر�ص  الطبيعية،  وبيئتها  االإفريقية  بالقطط 
يف  ح�صراٌت  االن��ق��را���ص:  و�صك  على  اأو  “انقر�صت 
الوعي  ين�صر  ال��ذي  بي�ص  ليفون  للم�صور  خطر” 

باالنقرا�ص،  املهددة  اأو  املنقر�صة  احل�صرات  باأنواع 
عنوان  يحمل  ال��ذي  امل��ري  طالب  امل�صور  ومعر�ص 
“فن الزراف” ويت�صمن جمموعة من ال�صور التي 
االإفريقية. ال��رباري  يف  الزرافات  جمال  ت�صتعر�ص 

اأكرَث  ع���امٍل  يف  القطبية  “الذئاب  معر�ص  وي��ق��دم 
من  �صل�صلة  دون���وف���ان  رون����ان  للم�صور  احرتاراً” 
الطبيعي،  م��وط��ن��ه��ا  يف  ال��ق��ط��ب��ي��ة  ال���ذئ���اب  ����ص���ور 
م�صلطاً ال�صوء على تداعيات التغرّي املناخي عليها، 
معر�ص  يف  بيتاميتز  ���ص��ريج��ي  امل�����ص��ور  ي��وث��ق  ك��م��ا 
م�صروعاً طويل االأمد جلهود  “احلياة يف الربّية” 
عليها  واحلفاظ  االإفريقية  الربية  الكالب  حماية 
الفهد”  “م�صار  م��ع��ر���ص  وي�����روي  ب��وت�����ص��وان��ا،  يف 
فلوريدا،  والية  فهود  ق�صة  وارد  كارلتون  للم�صور 
ح��ي��ث ي�����ص��ل��ط ال�������ص���وء ع��ل��ى رح���ل���ة ت��ل��ك القطط 

والتحديات  وتعافيها  لالنقرا�ص  املعر�صة  الربية 
جمال  امل��ع��ار���ص  م��ن  ع��دد  تواجهها.وجت�صد  ال��ت��ي 
ال��زوار يف رحلة  العامل الذي نعي�ص فيه م�صطحباً 
منها  زي��ارت��ه��ا،  لهم  ي�صبق  مل  ج��دي��دة  مناطق  اإىل 
�صيمارك،  اأن�����درو  ل��ل��م�����ص��ور  “بومبورا”  م��ع��ر���ص 
الذي يوثق احلركات العا�صفة للمحيطات، وب�صكل 
بومبورا،  با�صم  املعروفة  العمالقة  االأم���واج  خا�ص 
الغربية”  املنطقة  “جموح  معر�ص  اإىل  باالإ�صافة 
جمال  ي�صتعر�ص  ال��ذي  روزي��ن��غ  ن��ورب��رت  للم�صور 
املنطقة اجلنوبية للغرب االأمريكي وخا�صة “متنزه 

يلو�صتون الوطني«.
وي�صتعر�ص امل�صور داين عيد يف معر�ص “التباين: 
االإفريقي،  البلد  لهذا  الطبيعي  اجلمال  ناميبيا” 
األوانها  وتباينات  فيه  املمتدة  ال�صا�صعة  والكثبان 
احلياة”  “لغز  م��ع��ر���ص  وي�����ص��ت��ك�����ص��ف  ال���ف���ري���دة، 
كريب  ج��ارك  بيدرو  للم�صور  الفل�صفية  التاأمالت 
ح��ول ف��ك��رة احل��ي��اة وارت��ب��اط��ه��ا ب��ال��ع��امل الطبيعي، 
“جمال  األ������ربت درو�������ص يف  امل�������ص���ور  ي��ع��ر���ص  ك��م��ا 
املناظر الطبيعية املتنوعة  قرغيز�صتان الطبيعي” 
االآ�صيوية  ال��دول��ة  لتلك  وحمبته  قرغيز�صتان  يف 

وثقافتها.

للعامل  �ملده�س  �جلمال  حول  ملهمة  حو�ر�ت 
�لطبيعي

ويحظى زوار “اإك�صبوجر 2023” بفر�صة التعرف 
�صمن  اخل��ربة  ذوي  امل�صورين  م��ن  جمموعة  على 
�صل�صلة من احلوارات امللهمة التي ت�صحبهم يف رحلة 
لوران  امل�صور  يك�صف  حيث  الطبيعي،  ال��ع��امل  اإىل 
بايو ا�صتك�صافاته الفنية للعامل الطبيعي من خالل 

يف  “االبتكار  ح��وار  يف  واالأ�صود  باالأبي�ص  الت�صوير 
روؤية الطبيعة من خالل الت�صوير باألوان االأبي�ص 
مدار  على  امتدت  التي  لرحلته  وي��وؤرخ  واالأ�صود”، 
الربية  احل��ي��وان��ات  جمال  توثيق  يف  ع��ام��اً  ع�صرين 
يف القارة االأفريقية باألوان االأبي�ص واالأ�صود، وعلى 
�صعيد مماثل، ي�صارك امل�صور نوربرت روزنغ جتربته 
ال�صخ�صية يف االنتقال من العمل يف امل�صت�صفى اإىل 
“وا�صل احللم -  ت�صوير الطبيعة يف حوار بعنوان 
حياتي كم�صور للحياة الطبيعية”، ويعر�ص �صل�صلة 
من ال�صور املحفزة التي جت�صد فل�صفة “العودة اإىل 
الت�صوير  ت��ق��ن��ي��ات  ا���ص��ت��خ��دام  وي��ن��اق�����ص  اجلذور” 

التناظري اليدوي.
بالتحديات  جونيور  وارد  كارلتون  امل�صور  ويتعمق 
التي تواجه فهود فلوريدا وجهود حمايتها وربطها 

ب�”مركز فلوريدا للحياة الربية” يف حوار “م�صار 
جتربته  درو����ص  األ���ربت  امل�صور  وي�����ص��ارك  الفهد”، 
اخلا�ص  “ارتباطي  ح���وار  �صمن  قرغيز�صتان  يف 
بي�ص  ليفون  امل�صور  يناق�ص  فيما  بقرغيز�صتان”، 
وتعاونه مع  ق��رب،  ع��ن  امل��اك��رو  ت�صوير  جتربته يف 
حوار  يف  الطبيعي”  للتاريخ  االأم��ري��ك��ي  “املتحف 
خالل  م��ن  الطبيعي  ال��ع��امل  “ا�صتك�صاف  ب��ع��ن��وان 

ت�صوير املاكرو«.
ول��ط��امل��ا ك���ان ت�����ص��وي��ر ال��ط��ب��ي��ع��ة واحل���ي���اة الربية 
ال���دويل للت�صوير  امل��ه��رج��ان  ع��ام��ل ج��ذب كبري يف 
الذي �صيقدم للزوار فر�صة التعرف  “اإك�صبوجر”، 
العامل يف هذا املجال،  اأف�صل م�صوري  على جتارب 
و�صراء عمل فني واحل�صول على خدمات الطباعة 

والتاأطري.

يف �لفرتة من 9 - 15 فرب�ير ب� »مركز �إك�شبو �ل�شارقة« 
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ل د�عي لتكبري �خلالفات و�لعودة �إىل �ملا�شي وخالفاته

بيرت �صمعان: القطاع الدرامي تاأثر 
كثريًا بالأزمة املالية التي يعي�صها لبنان

كتابًة  انطونيو�ص  فيفيان  توقيع  يحمل  الذي  وقدر(  )�صّر  اجلديد  العمل  يف  لفتك  ما  اأكرث  • ما 
وكارولني ميالن اإخراجاً واإيلي معلوف اإنتاجاً، وهل لكونك بطله بالدرجة االأوىل؟

- هذا العمل من بطولتي كما اأن انطونيو�ص كتبت ن�صاً جمياًل جداً. ال�صخ�صية لها بناء درامي 
متطور جداً، واملُْنتج حاول قدر امل�صتطاع تقدمي االإنتاج الالزم كي يكون عماًل جيداً �صُيعر�ص 

على �صا�صة )ال بي �صي اآي(.
ِرجة العمل �صت�صتغل على تفا�صيله كي يكون مب�صتوى االأعمال املحلية التي كنا ن�صاهدها  وخُمْ

على املحطات اللبنانية والتي كانت حتظى باإعجاب كل النا�ص.
ال �صك اأن القطاع الدرامي تاأثر كثرياً باالأزمة املالية التي يعي�صها لبنان.

وكل املمثلني امل�صاركني يف هذا العمل مل يتوقفوا عند م�صاألة االأجر، بل كان همهم الوحيد 
تقدمي عمل جيد ُيعر�ص على قناة لبنانية وَيفرح النا�ص به وي�صعرون معه باأن الدراما بداأت 

ت�صتعيد ما كانت عليه �صابقاً.
كتابَته؟ اأجنزَت  الذي  التلفزيوين  امل�صل�صل  م�صري  • ما 

- امل�صل�صل موجود وجاهز للتنفيذ وهو بعنوان )وردة حمراء(، ولكنني اأنتظر كي تتوافر ظروف 
االإنتاج املالئمة الأنه يحتاج اإىل ميزانية عالية جداً واأنا متاأكد من اأنه �صُي�صاهي االأعمال العربية 

امل�صرتكة.
اأعمااًل  ينتجون  ال��ذي��ن  اللبنانيني  املُ��ْن��ِت��ج��ني  ع��ل��ى  ال��ن�����ص  ع��ر���ص��َت  وه���ل   •

م�صرتكة؟
وجمال  ال�صباح  ���ص��ادق  م��ع  ات�صال  اأي  يح�صل  مل  االآن  حتى   -

�صنان.
وكان من املفرت�ص اأن ُتْنِتَج العمَل حمطة )LBCI( ولكنها 
اأرج��اأت هذه اخلطوة ب�صبب االأح��داث التي وقعت يف منطقة 

)عني الرمانة( )قبل نحو عام(.
ع��ل��ى كل  واأن����ا منفتح  ي�����ص��ت��ج��ّد  اأن  م����اذا مي��ك��ن  اأع����رف  ال 
العرو�ص. امل�صل�صل يحتاج اإىل ميزانية �صخمة الأنه ي�صم 

اأ�صا�صية. �صخ�صية   15
م�صرتك؟ عمل  اإىل  يتحّول  كي  ُمنا�ِصب  هو  • وهل 

اأحداث الق�صة واملنطقة اجلغرافية التي  - طبعاً، الأن 
تدور فيها يعي�ص فيها اأ�صخا�ص من جن�صيات خمتلفة، 
�صوريون  يقطنها  ال��ت��ي  ح��م��ود  ب���رج  م��ن��ط��ق��ة  وه���ي 
واأ���ص��خ��ا���ص م��ن جن�صيات  وم�����ص��ري��ون وع��راق��ي��ون 

اأخرى.
بينك  اإ���ص��ك��االت  ح�صلت  االأخ����رية  ال��ف��رتة  يف   •
الذي  الفني، فما  الو�صط  اأط���راف ع��دة يف  وب��ني 

يحدث حتديداً معك؟
التلفزيونية  - هي مرحلة وانتهت مع احللقة 
)املجهول(  ب��رن��ام��ج  يف  ف��ي��ه��ا  ظ���ه���رُت  ال���ت���ي 
وبداأنا مرحلًة جديدة فيها �صالم وتعاون مع 

خمتلف االأطراف.
باأن  تق�صي  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال���درام���ا  م�صلحة 
كي  البع�ص  بع�صنا  ب��اأي��دي  اأي��دي��ن��ا  ن�صع 
ن�صاطه  ا�صتعادة  من  القطاع  هذا  يتمكن 

وعافيته.
اأنك ت�صاحلَت مع جو  • هل هذا يعني 

طراد؟
- اأعترب اأن جو طراد هو اأخي ال�صغري 
وعندما األتقي به اأ�صّلم عليه وال توجد 

يف االأ�صا�ص م�صكلة بيني وبينه.
عليك؟ رّد  وهو  هاجمَته  • لكنك 

- مل اأهاجمه اأب��داً، وكل ما يف االأمر اأن 
رودول���ف وّج��ه اإيّل ���ص��وؤااًل واأن��ا اأجبُت، 
اأن املق�صود  ومت تف�صري اجل��واب على 
هو جو طراد الأنني ورودولف �صحكنا، 
مع اأن املق�صود بالكالم كان املُْنِتج مروان 

حداد ولي�ص جو طراد.
قائم  حداد  مروان  مع  اخلالف  • وهل 

حتى االآن؟
- نعم.

بينكما؟ لل�صلح  اإمكانية  هناك  • وهل 
- نحن يف مرحلة جديدة وعهد جديد.

اأو كال، بل كل  اأق��ول نعم  اإيّل، لن  بالن�صبة 
كل  تعاطي  بالظروف وطريقة  �صيء مرتبط 

�صخ�ص مع االآَخر.
معه؟ تعمل  اأن  مُيكن  اأنك  • يعني 

- اأهم �صيء اأن تبقى الكرامة حمفوظة.
النا�ص. ولكن عندما يح�صل م�ص فيها  التعامل مع كل  الكرامات حمفوظة، ال م�صكلة عندي يف  وما دامت 

عندها كل �صيء يتغري.
طايع؟ منى  الكاتبة  على  نف�صه  الكالم  ينطبق  • وهل 

- كال، منى طايع �صديقة ومهما ح�صل تبقى �صديقتي.
عليها؟ ماأخذ  لك  كان  • ولكن 

- ولكن مل ت�صل االأمور بيننا اإىل حّد امل�ص بالكرامات.
ميكن اأن نختلف حول مو�صوع فني اأو روؤية معينة، ومع اأننا متباعدان، ولكنني اأعتربها �صديقة واأحّبها من 

كل قلبي.
بكرامتك؟ م�ص  حداد  مروان  باأن  �صعرَت  • كيف 

- لن اأحتدث يف هذا املو�صوع جمدداً، الأنه انتهى بالن�صبة اإيّل.
نحن نخ�صر الكثري من الفنانني ونخ�صر البلد، والو�صع االقت�صادي �صيئ جداً وال اأريد اأن اأتذكر ما ح�صل مع 

مروان حداد، الأن اأحداً ال ميكن اأن يعرف ماذا ميكن اأن يح�صل يف احلياة.
ويف حلظة ميكن اأن نخ�صر حياتنا.

ال يوجد ما ي�صتحق يف هذه احلياة، ولذا ال داعي لتكبري اخلالفات والعودة اإىل املا�صي وخالفاته.
نحن نا�صجون ويجب اأن نكون اأكرث تريثاً واأال َت�صدر عنا ردود فعل �صريعة.

يعد  مل  عمرهم  اأن  ي�صتوعبوا  اأن  املا�صي  اجليل  من  االأول  ال�صف  بنجوم  يفرت�ص  اأنه  يعترب  راأي  • هناك 
ي�صتحق هذه  َمن  اأم��ام اجليل اجلديد الأنه هو  املجال  يف�صحوا  واأن  االأوىل  البطولة  اأدوار  بلعب  لهم  ي�صمح 

االأدوار؟
- كْوين بطل م�صل�صل )�صر وقدر( ُيعترب اأكرب رد وتاأكيد على اأن ما ُيقال لي�ص �صحيحاً.

ميكن اأن يكون املمثل يف ال�صبعني من عمره واأن يكون العمل من بطولته.
يف الدراما الرتكية االأبطال هم يف ال�صتني اأو ال�صبعني من عمرهم ن�صاء ورجااًل.

االأ�صكال  على  وتعتمد  الناحية  هذه  من  متقْوقعة  واأنها  خ�صو�صاً  ذلك،  اللبنانية  الدراما  تتحمل  • وهل 
اجلميلة وعلى ممثلني �صغار يف ال�صن يف اأدوار البطولة االأوىل؟

االأول، ومل  ال�صف  واح��د منهم اليزالون جنوم  واأن��ا  االأول  ال�صف  اإنها متقْوقعة، ولكن كل جنوم  - �صحيح 
يتمكن اأحد من �صحب الب�صاط من حتت اأقدامنا.

يوجد اأنا ويورغو �صلهوب ويو�صف اخلال وعمار �صلق وغرينا وال اأريد اأن اأن�صى االأ�صماء االأخرى. هناك ممثلون 
يلعبون اأدواراً اأ�صا�صية، وحتاول �صركات االإنتاج اأن ت�صتعني بوجوه �صابة، ولكن اأياً منهم مل يتمكن حتى االآن 

من اأن يلفت االأنظار كي يكون جنم �صف اأول.
اأول؟ �صف  جنم  لي�ص  طراد  جورج  اأن  تعترب  • هل 

- ال اأريد اأن اأدخل يف هذا املو�صوع.
اللبنانية؟ الدراما  يف  االأوىل  البطولة  اأدوار  لعب  • ولكنه 

ونوعية  االأدوار  بنوعية  كما  واخل���ربة  العمر  يف  كبري  ف���ارق  وبينه  بيننا  وي��وج��د  خمتلف  جيل  م��ن  ه��و   -
امل�صل�صالت.

االأول؟ ال�صف  جنوم  بني  مكاناً  يحجز  اأن  اجلديد  اجليل  من  اأي  يتمكن  مل  اإنه  قلَت  • ولكنك 
- هذا االأمر يعود اإىل ال�صحافة، وهي باإمكانها اأن حُتّدد اإذا كان جو جنم �صف اأول اأم ال. اأنا ال اأقّيم اأياً من 

زمالئي.
اجلديدة؟ بالوجوه  نف�صها  جتّدد  الدراما  • لكن 

- طبعاً. الدراما بحاجة دائماً اإىل وجوه جديدة، ولكن هذه الوجوه ال تلغي اأبداً ممثلي اجليل الذي �صبقها 
الأنهم حفروا اأ�صماءهم يف �صخرة الدراما اللبنانية.

العمل؟ هذا  يف  انطونيو�ص  فيفيان  مع  ثنائيتك  اإىل  تنظر  • كيف 
- ال ميكن اأن اأحكم على هذا املو�صوع الأننا مل نبا�صر الت�صوير، ولكننا اأ�صدقاء و�صبق اأن �صاركنا يف م�صل�صل عن 
الطائرة االإثيوبية ولكن العمل واجه م�صكلة اإخراجية، واأتوقع اأن تكون بيننا كيمياء عالية يف العمل اجلديد 

الأن االأدوار مكتوبة )حْفر وتنزيل( على االأ�صخا�ص.
لك؟ خ�صي�صاً  الدور  ُكتب  • وهل 

تنطبق عليك  امل�صل�صل  �صخ�صية )ط��ارق( يف  اإن  فيفيان  قالت يل  الهاتف  ولكن عندما حتدثنا على  - كال. 
تاماً. حتى اإيلي معلوف الذي يعود له القرار النهائي، قال خالل )الكا�صتينغ( اإن هذا الدور هو يل.

واأنكما َت�صاركتما يف الكثري من  اأن ثنائيتك مع ريتا بر�صونا كانت االأجنح واالأجمل، خ�صو�صاً  • هل تعترب 
االأعمال الناجحة ال�صيما )غنوجة بيا(؟

- كان ُيفرت�ص اأن ُيبنى على هذه الثنائية الناجحة واأن يكون هناك جزء ثاٍن من )غنوجة بيا( ولكن اخلالف 
بني مروان حداد ومنى طايع حال دون ذلك،

 كما كان يفرت�ص اإنتاج جزء ثاٍن من م�صل�صل )ع�صر احلرمي( مع املمثلة نادين الرا�صي الأنه كان رائعاً جداً، 
مع العلم اأنني ت�صاركُت مع نادين اأي�صاً يف م�صل�صل )والد البلد(.

كذلك، قدمُت ثنائية رائعة جداً مع مي�ص حمدان يف م�صل�صلْي )ع�صق الن�صاء( و )اأمري الليل(، و�صاركُت مع ورد 
اخلال يف عدد من االأعمال الناجحة. قّدمت اأعمااًل ناجحة اأحبها مع كل املمثالت اللواتي ا�صتغلُت معهن.

امل�صرتكة؟ الدراما  م�صتوى  على  جديدة  م�صاريع  من  • هل 
- رمبا اأ�صارك يف عمل، ولكن مل يتبلور امل�صروع حتى االآن.

لبنانية؟ �صركة  اإنتاج  من  هو  • وهل 
- نعم، ولكنني ال اأ�صتطيع اأن اأذكر ا�صَمها.

عربت املمثلة اللبنانية رزان جمال عن �صعادتها بالنجاح 
ال����ذي حت��ق��ق��ه يف م�����ص��ر م���ن خ����الل ع����دة اأع���م���ال فنية، 
وامل�صل�صالت  االأف��الم  �صاركت من قبل يف عدد من  بعدما 

االأمريكية والعاملية،
 م�صرية اإىل اأنها مل تكن تتوقع كل ردود االأفعال هذه على 
"كرية واجلن" بطولة كرمي عبد العزيز  دوره��ا يف فيلم 

واأحمد عز وهند �صربي.
ا�صتطع  مل  ال�صابع":  ل�"اليوم  ج��م��ال  رزان  و���ص��رح��ت 
اأ���ص��ور يف  احل�����ص��ور وق��ت ع��ر���ص الفيلم يف م�صر وك��ن��ت 
تركيا، وفوجئت يف االأيام التالية لعر�صه بعدد كبري من 
الر�صائل تهنئني على دور "اإميلي" الذي ج�صدته بالعمل، 
اأن يتعلق  اأتوقع  اأكن  بالن�صبة يل، مل  واالأم��ر كان خياليا 

اجلمهور ب�صخ�صيتي يف الفيلم".

 �أحببت �شخ�شية �إمييلي  
مبثابة  كانت  "اإميلي"  �صخ�صية  ج��م��ال:  رزان  واأ���ص��اف��ت 
ن�صمة هواء يف فيلم به العديد من م�صاهد العنف، واأحببت 

كثريا �صخ�صيتها، 
ب�صكلي  ال��ع��رب��ي  للجمهور  فيها  اأظ��ه��ر  م���رة  اأول  وه���ذه 
من  فعلت  كما  م��ث��ال،  ال�صعر  ل��ون  تغيري  دون  الطبيعي 
دور  ج�صدت  الطبيعة" عندما  وراء  "ما  م�صل�صل  يف  قبل 

"ماجي".
 ي�صار اإىل اأنه �صارك يف بطولة فيلم "كرية واجلن" العديد 
من النجوم منهم هند �صربي و�صيد رجب واأحمد مالك 
اأحمد م��راد واإخ��راج م��روان حامد، ويت�صدر  ومن تاأليف 
امل�صرية  ال�صينما  تاريخ  اإي��رادات يف  االأك��رث  الفيلم قائمة 

باإيرادات تخطت 119 مليون جنيه.

رزان جمال: �صخ�صية 
و�صط  هواء  "اإميلي" ن�صمة 
عنف فيلم "كرية واجلن"

يخو�س �ملمثل بيرت �شمعان جتربة متثيلية جديدة من خالل م�شل�شل )�شّر وقدر( �لذي يت�شارك بطولته مع كاتبة 
�لعمل فيفيان �أنطونيو�س.

�شمعان حتدث عن هذ� �مل�شل�شل، وعن مو�شوع �لدر�ما �للبنانية وخالفاته مع �لو�شط �لفني يف هذ� �حلو�ر:
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طرق الوقاية من 
�صرطان اجللد

الوقاية  املنت�صرة. فكيف ميكن  ال�صرطان  اأن��واع  �صرطان اجللد من  يعترب 
من هذا ال�صرطان، اأو على االأقل تخفي�ص خطر االإ�صابة به.

 MEDSI اأطباء م�صت�صفى  �صابوفالينكو، كبرية  تاتيانا  الدكتورة  ت�صري 
ال�صم�ص، قد  الأ���ص��ع��ة  ف���رتة ط��وي��ل��ة  ال��ت��ع��ر���ص  اأن  اإىل  اخل��ا���ص مب��و���ص��ك��و، 
اأو  �صامات  لديهم  الذين  وخا�صة  النا�ص،  لبع�ص  بالن�صبة  خطورة  ي�صكل 
بقع جلدية. باالإ�صافة اإىل ذلك، تزيد فقاعات حروق ال�صم�ص، من خطر 
االإ�صابة ب�صرطان اجللد. لذلك ين�صح اخلرباء ب�صرورة ا�صتخدام و�صائل 

ت�صاعد على الوقاية من ال�صم�ص.
وتقول: "يجب عدم التعر�ص لل�صم�ص خالل الفرتة من ال�صاعة 11 واإىل 

ال�صاعة 16 . الأن ال�صم�ص يف هذه الفرتة، هي اأكرث ن�صاطا وعدوانية".
وت�صيف، من اأجل ا�صتبعاد االإ�صابة ب�صرطان اجللد، يجب تنظري اجللد. 
هذا الفح�ص يجريه طبيب اأخ�صائي باالأمرا�ص اجللدية، الذي يقرر ما اإذا 

كانت هناك حاجة لك�صط اجللد يف حالة ال�صك ب�صرطان اجللد.

ماذا يح�صل عند تقطري ع�صري 
الب�صل اأو الثوم يف الأنف؟

اأعلن الدكتور اأندريه تيجيلنيكوف، كبري اأخ�صائيي الرعاية الطبية االأولية 
بوزارة ال�صحة يف مو�صكو، اأن تقطري ع�صري الثوم اأو الب�صل يف االأنف يتلف 

الغ�صاء املخاطي.
اأنه  اإىل  لالأنباء،  الرو�صية  نوفو�صتي  لوكالة  حديث  يف  االأخ�صائي  وي�صري 
خالل فرتة انت�صار الفريو�صات، يجب االهتمام بال�صحة: تعزيز منظومة 
املناعة، اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات وتناول الفيتامينات 

التي ي�صفها الطبيب.
وعن�صر   D وفيتامني   С فيتامني  م�صتوى  مراقبة  املهم  "من  وي��ق��ول، 
الزنك، وهي العنا�صر التي تعزز مقاومة اجل�صم. كما يجب ارتداء املالب�ص 
وفقا للطق�ص وجتنب التعر�ص للربد. وبالطبع للب�صل والثوم خ�صائ�ص 
يجب  ولكن  للميكروبات.  م�صادة  نباتية  مبيدات  يفرزان  الأنهما  مفيدة، 
تناولها، ولي�ص تقطري ع�صريها يف االأنف. الأن ذلك يلحق ال�صرر بالغ�صاء 

املخاطي".
انت�صار  ملنع  ملحي،  مبحلول  والغرغرة  االأن��ف  غ�صل  املفيد  من  وي�صيف، 
البكترييا امل�صببة لالأمرا�ص. الأن الفم واالأنف هما بوابة لدخول العدوى 

املر�صية.
وي�صري االأخ�صائي، اإىل اأن اأف�صل طريقة للوقاية من العدوى الفريو�صية 
هي التطعيم، الأنها م�صمونة للوقاية من االإنفلونزا. ولكن مبا ان الفريو�ص 

امل�صبب لهذا املر�ص يف تغري م�صتمر، لذلك يجب التطعيم �صده �صنويا.

�لربده؟  ق�شيدة  �شاحب  • من 
- كعب بن زهري. 

�لربدة؟  نهج  ق�شيدة  �شاحب  • من 
- اأحمد �صوقي. 

�لعربية؟  �للغة  يف  �لأ�شد  �أ�شماء  عدد  يبلغ  • كم 
1500- ا�صم. 

 • ما �ملق�شود بالعنفقه؟ 
- ال�صعر اأ�صفل ال�صفه وفوق الذقن. 

�لرهط؟  من  �لعدد  يبلغ  • كم 
- من 10 اإىل 30 فرد  

اجل�صم. وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  •هل 
الدم  يف  احلم�صية  الدهنيات  زيادة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�صاي  �صرب  يف  االفراط  اأن  تعلم  •هل 

والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�صبة الكول�صرتول يف الدم والعامل االأ�صا�صي يف ت�صّلب ال�صرايني.
كبري. جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�صل(  )روماتيزم  الروماتيزم  حاالت  بع�ص  اأن  تعلم  •هل 

الكبار. ي�صيب  مما  اأقل  بن�صب  ولكن  اأي�صا  االأطفال  ي�صيب  ال�صقيقة  �صداع  اأن  تعلم  •هل 
وتزداد  االأطفال  اجناب  تكرثن من  اللواتي  الن�صاء  عند  تقل  الثدي  ب�صرطان  اال�صابة  ن�صبة  اأن  تعلم  •هل 
كرثة  يف  عالقة  اأي  للر�صاعة  ولي�ص  واح���د،  طفل  اأجن��نب)ول��دن(  وال��ل��وات��ي  متزوجات  الغري  الن�صاء  عند 

االإ�صابة اأو قّلتها.
االأ�صبوع  يف  اأطرافه  وحتريك  املتحركة  االأ�صياء  على  عينيه  تركيز  يف  يبداأ  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  •هل 

ال�صاد�ص من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�صتجيب لالأ�صوات املفاجئة.
حيث  االن�صان  اأح�صاء  يف  توجد  التي  الداخلية  االأع�صاء  من  ع�صلي  ع�صو  اأكرب  هو  الكبد  اأن  تعلم  •هل 

يرتاوح وزنه بني كيلو غرام واحد وثلث اأو اأربعة اأخما�ص الكيلوغرام.

الأ�سد املري�ض
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ع�شري �لربتقال 

اأنها  خ�صو�صاً  جّمة،  �صحية  فوائد  الربتقال  لفاكهة  اأّن  فيه  �صك  ال  مما 
غنية جداً بالفيتامني �صي C امل�صاّد لالأك�صدة، والذي يوؤمن الوقاية من 
اأمرا�ص عديدة؛ عرب حتفيز اجلهاز املناعي يف اجل�صم. تابعي يف ال�صطور 

االآتية فوائد ع�صري الربتقال على الريق
ال�صيخوخة  من  والوقاية  للب�صرة  الريق  على  الربتقال  ع�صري  فوائد   -

املبكرة
- فوائد ع�صري الربتقال على الريق يف تعزيز رطوبة اجل�صم

- فوائد ع�صري الربتقال على الريق يف الوقاية من نزالت الربد
باأمرا�ص  االإ�صابة  خطر  تقليل  يف  الريق  على  الربتقال  ع�صري  فوائد   -

القلب
- فوائد ع�صري الربتقال على الريق يف تقوية جهاز املناعة

الكبري  الدب  الطبيب، وهو  توؤملني وقد قرر  اإن معدتي  ال�صديد وقال  الطعام ملر�صه  ال�صوم عن  االأ�صد  اأعلن 
اجلوز  من  قليلة  وكميات  وامل��وز  الهند  وج��وز  التفاح  حبات  ببع�ص  و�صاأكتفي  الطعام  عن  اأ���ص��وم  اأن  العجوز، 

والبندق وبع�ص اجلزر وامللفوف.
اأنف�صهم  اأن يظل االأ�صد مري�صا وق�صموا  عندما عرفت احليوانات ما حدث فرحوا كثرياً لهذا القرار وتنوا 
�صحبت  االأول  اليوم  ويف  �صغرية..  عربة  يف  االأ�صد  بيت  اإىل  ار�صاله  ثم  املطلوب  الطعام  الح�صار  جمموعات 
الزرافة الطيبة العربة مبا فيها من تفاح وقامت بتو�صيله اإىل بيت االأ�صد وا�صتاأذنت عليه واأو�صلت له التفاح 
اإىل  الزرافة  تعد  وقت ومل  ومر  ففعلت..  الع�صائر  لتناول  اجللو�ص  منها  بال�صحة وطلب  لها  ودع��ا  ف�صكرها 
اأ�صدقاءها لكن هناك من وجد العربة تقف اأمام بيت االأ�صد بدون الزرافة، فظن اجلميع اأنها اأو�صلت التفاح 
ثم ذهبت حلالها.. ويف اليوم الثاين قام ال�صمبانزي الطيب بتو�صيل حبات جوز الهند اإىل االأ�صد وح�صل معه 
ما ح�صل للزرافة فلم يعد، ويف اليوم الثالث جاء دور القرد الكبري وعربة املوز فقال ح�صناً �صاأذهب ولكن اإن مل 
اأعد فاعلموا اأن هناك �صيئاً يحدث وعند باب بيت االأ�صد اأوقف العربة وقال موالي ها هي عربة موز تف�صل 
فقال �صكراً تف�صل اأنت لت�صرب الع�صائر ال�صهية اأال ت�صم رائحتها ف�صم�صم القرد وقال ال، اأ�صم رائحة عفنة رمبا 
هي جيفة زرافة اأو جيفة �صمبانزي فغ�صب االأ�صد وقال اأنا مري�ص ال اأتناول اللحوم اأيها اخلبيث فاعتذر القرد 
وترك العربة واأ�صرع ليق�ص على احليوانات ما حدث فعرفوا خبث االأ�صد وقرروا اأمراً، فقد جاء وحيد القرن 
بنبتة قوية من ياأكلها ينام نوماً عميقاً ثم و�صعوها بني حبات اجلوز والبندق وبع�ص امللفوف واجلزر ثم تركوا 
العربة على باب بيت االأ�صد فاأكل ما فيها وهو كاره فنام نوماً عميقاً ومل يح�ص باحليوانات وهم يغلقون مدخل 
عرينه البغي�ص بجزوع االأ�صجار وقطع االأخ�صاب واحلجارة ثم اقتلع الفيل �صجرتني كبريتني وقام بزرعهما 

مرة اأخرى اأمام عرين االأ�صد وقال هذا جزاء اخلائن. 

نحن االآن يف مو�صم الربد. وبالطبع املت�صرر الرئي�صي من 
الربد هي االع�صاء الثالثة املرتبطة فيما بينها وهي االأذن 
�صوف  اأح��ده��ا  ع��الج  اأي خطا يف  واالأن���ف واحلنجرة، لذلك 

يلحق ال�صرر بالع�صو االآخر.
ف��م��ا ه��ي االج�����راءات ال��ت��ي ي��ج��ب جتنبها يف ح���االت نزالت 

الربد.
ا�صتخدامها  اأو  منا�صبة.  غ��ري  ق��ط��رات  ا���ص��ت��خ��دام  االأن����ف- 
املتكرر. وفقا للخرباء من االأف�صل جتنبها. الأننا نعتاد عليها 

�صريعا. وعند ا�صتخدامها املتكرر تلحق ال�صرر بالقلب.
بالتناوب ولي�ص معا كما  االأنف  كذك يجب تنظيف فتحتي 
والثوم  الب�صل  ا�صتخدام  كما يجب جتنب  الكثريون.  يفعل 

ي�صع  اأو  االأن��ف  الب�صل يف  اأو  الثوم  يقطر ع�صري  )البع�ص 
اإيجابية،  قطع منها يف فتحات االأن��ف( لن يوؤدي هذا نتائج 

بل يوؤدي فقط اإىل حرق الغ�صاء املخاطي.
ال�صاي  و���ص��رب  ي�صاعد.  ل��ن  ال��ب��خ��ار،  ا�صتن�صاق  احل��ن��ج��رة- 
ال�صاخن بالليمون لذيذ، ولكن ال فائدة منه اأي�صا. الغرغرة 
م��ف��ي��دة ول��ك��ن امل��ه��م ه��ن��ا ت��ك��راره��ا ول��ي�����ص م��ك��ون��ات املحلول 

امل�صتخدم.
االأذن- من اخلطاأ التقطري يف االأذن- تقطري زيت نباتي يف 
عدم  طويلة.  ف��رتة  خ��الل  �صاخنة  كمادات  ا�صتخدام  االأذن، 

عالج الزكام املرافق.
عموما اتبعوا هذه القواعد الب�صيطة وتتعوا بال�صحة.

الزيت املغلي وال�صاي بالليمون وا�صتن�صاق البخار اأخطاء �صائعة يف علج نزلت الربد

�شائحون يرتدون �لزي �لتقليدي �لكوري »�لهانبوك« يلتقطون �ل�شور �أثناء ت�شاقط �لثلوج يف يوم �شتوي بارد 
يف ق�شر جيوجن بوكجوجن يف �شيول. رويرتز


