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اأمل جديد للمر�ضى املعر�ضني 
خلطر فقدان الب�ضر

ما�سون  م��ارغ��ري��ت  ال�سابقة  ال�سكرترية  ت�سعر  اأ���س��اب��ي��ع،   6 ك��ل  م��رة 
ي�ستهدف احلفاظ  نف�سها جلرعة عالج جديد  تعد  بالرهبة، عندما 
البقعي  ال�سمور  م�سكلة  ب�سبب  لالأبد،  تفقده  ال  حتى  ب�سرها  على 

املرتبط بالعمر.
االأطباء  يحقن  حيث  اأي�سا،  م��وؤمل��ة  فالتجربة  فح�سب،  ذل��ك  ولي�س 

عينيها بحقن العالج للحفاظ على ب�سرها املتدهور.
يف  اإب��رة  وج��ود  "اإن  ع��ام��ا(:   71( العمر  من  البالغة  ال�سيدة  وقالت 
اأ�ساب  اأن  اأري��د  اأذه��ب الأنني ال  اأم��را لطيفا، لكني  مقلة عينك لي�س 

بالعمى".
ما  بريطانيا،  �سخ�س يف  األ��ف   600 نحو  امل�سكلة  ه��ذه  م��ن  وي��ع��اين 

يظهر حجم انت�سارها، بح�سب �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
عما  �ستنتهي  البقعي  ال�سمور  مع  امل�سنة  ال�سيدة  معاناة  اأن  ويبدو 

قريب مع موافقة ال�سلطات يف بريطانيا على عالج جديد.
وال�سمور البقعي املرتبط بالعمر، م�سكلة �سحية ت�سيب العني وتوؤدي 
اأعمارهم  اإىل فقدان الب�سر لالأبد بني الكبار يف ال�سن، الذين تزيد 
عن 60 عاما، ويبداأ هذا االعتالل مع انهيار البقعة، اجلزء املركزي 

يف ال�سبكية، ويزداد مبرور الوقت.
ي��راوح بني  املنتظم، الذي  امل�سكلة هو احلقن  والعالج احلايل لهذه 
النمو غري  وق��ف  احل��ق��ن على  ه��ذه  وتعمل  اأ���س��اب��ي��ع،  وثمانية  اأرب��ع��ة 

الطبيعي لالأوعية الدموية الذي ميكن اأن يدمر ال�سبكية.
وامل�سكلة يف العالج احلايل اأن تاأثريه �سرعان ما يتال�سى، مما يجعل 
امل�سكلة جمددا، وهو ما  االأوعية الدموية تت�سرب من جديد، وتعود 

يعني اأن املر�سى يحتاجون اإىل هذه احلقن على مدار �سنوات.

و�ضعية للنوم حتمي من ظهور 
التجاعيد

احل�����س��ول ع��ل��ى �سبع ���س��اع��ات م��ن ال��ن��وم ع��ل��ى االأق����ل ك��ل ليلة مفيد 
ل�سحتك. لكن النوم يف و�سع خطاأ، اأو على غطاء و�سادة غري منا�سب، 

ميكن اأن يجعلك يف الواقع تبدو اأكرث اإرهاقا.
حل�سن احلظ، هناك اأي�ساً بع�س احليل لتح�سني فر�سك يف الظهور 
واجلمال  الطب  اال�ستيقاظ. وحتدث خرباء  اأف�سل حاالتك عند  يف 
الثالثة:  العنا�سر  ح��ول  االأم��ري��ك��ي��ة  بو�ست  هافينغتون  ل�سحيفة 
املو�سع واأكيا�س الو�سائد والغر�س والتي �ست�ساعدك يف احل�سول على 

النوم باأكرث طريقة ممكنة ملنع التجاعيد.
وقال طبيب االأمرا�س اجللدية مايكل جاكوب�س، مدير التكنولوجيا 
يف  اجللدية  االأم��را���س  طب  يف  امل�ساعد  واالأ�ستاذ  كورتينا  يف  الطبية 
كلية طب وايل كورنيل "النوم على ظهرك هو اخليار االأف�سل عندما 
يتعلق االأمر بتقليل التجاعيد. عندما تنام على جانبك، ينثني اجللد 
ويكون هناك �سغط على جانب واحد فقط من الوجه، مما قد ي�سمح 
النوم على ظهرك يف مكافحة  اأن ي�ساعد  التجاعيد. وميكن  بتكوين 

تلك اخلطوط غري املرغوب فيها".
النوم  اأن  على  روبني  كورتني  اجللدية  االأمرا�س  اأخ�سائية  اتفقت  و 
على الظهر هو االأف�سل للوقاية من التجاعيد. وقالت كورتني "النوم 
ب�سكل تف�سيلي على جانب واحد من وجهك، اأو على بطنك، ميكن اأن 
يوؤدي اإىل ال�سغط وفر�س قوى الق�س على اجللد، اإىل جانب جتعد 
اجللد. اإن ق�ساء �ساعات طويلة من النوم يف و�سع يتم فيه �سد جلدك 
التجاعيد  تكوين  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  نومك  و�سعية  م��ن  وجت��ع��ده 

مبرور الوقت".
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ملاذا يجب االمتناع عن ا�ضتخدام 
القوارير والعبوات البال�ضتيكية؟

ا�ستخدام  م��ن  ب��وري��ل،  ���س��وزي  االأ���س��رال��ي��ة  التغذية  اخت�سا�سية  ح���ذرت 
البال�ستيكية  امل���واد  ت�سرب  م��ن  خ��وف��اً  البال�ستيكية  وال��ق��واري��ر  احل��اوي��ات 

الدقيقة اإىل اأج�سامنا.
 0.2 عن  قطرها  يقل  التي  الدقيقة  البال�ستيك  قطع  اإن  �سوزي،  وقالت 
األياف املالب�س اال�سطناعية،  تاأتي من عدة م�سادر وهي  بو�سة )5 مم(، 
وال��غ��ب��ار م��ن اإط����ارات ال�����س��ي��ارات، وده��ان��ات ال��ط��رق، اإ���س��اف��ة اإىل القوارير 

والعبوات البال�ستيكية التي يتم ا�ستخدامها يف املنزل.
كنا  مم��ا  انت�ساراً  اأك��رث  الدقيقة  باللدائن  التلوث  ف��اإن  اخل��ب��رية  وبح�سب 

نعرفه، ويتم تناوله بانتظام من قبل النا�س يف جميع اأنحاء العامل.
“ني�سان” املا�سي يف جامعة ه��ال ي��ورك، مت  اأب��ري��ل  ويف درا���س��ة اأج��ري��ت يف 
اكت�ساف اجل�سيمات البال�ستيكية الدقيقة يف الرئتني الأول مرة مما يثبت 
باأننا نتنف�سها من الهواء. وكان يعتقد �سابقاً اأن هذا االأمر م�ستحيل نظراً 

ل�سيق املمرات الهوائية يف الرئتني.
من  نوعاً   12 هنالك  كان  اكت�سافها،  مت  التي  الدقيقة  اللدائن  بني  ومن 
وقوارير  ع��ب��وات  يف  ع���ادة  ت��وج��د  ال��ت��ي  الدقيقة  البال�ستيكية  اجل�سيمات 

البال�ستيك التي ت�ستخدم يف املنزل.
تاأتي الدرا�سة بعد وقت ق�سري من اكت�ساف املواد البال�ستيكية الدقيقة يف 
دم االإن�سان الأول مرة، مما ي�سلط ال�سوء على مدى انت�سار اجلزيئات االآن 
يف ج�سم االإن�سان. ويقول فريق البحث اإن النتائج �ست�ساعد االآن يف توجيه 
الدرا�سات امل�ستقبلية حول التاأثري الذي ميكن اأن حتدثه اللدائن الدقيقة 

على �سحة اجلهاز التنف�سي.

اآزاد حممد يغزو االنرتنت 
بن�ضائحه الزراعية

اإقليم  م��ن  حممد  اآزاد  ال��ف��الح  اكت�سب 
كرد�ستان يف �سمال العراق، �سهرًة وا�سعًة 
التي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
مقاطع  يف  زراعية  ن�سائح  عربها  يقّدم 
الب�سل  يح�سد  وه��و  فيها  يظهر  فيديو 
اأو يقطف العنب. وي�ستند الرجل البالغ 
50 عاماً على خربته الوا�سعة يف كيفية 
زارعة املحا�سيل وحت�سني اأنواع اخل�سر 
لتعليم جمهوره طرقاً ت�ساعد على زيادة 
االأمرا�س  من  احلقول  وحماية  املنتوج 
اآزاد حم��م��د من  وي���ه���دف  واحل�������س���رات. 
بينها  بق�سايا  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل  ذل��ك 
على  ال�سلطات  وت�سجيع  البيئة  حماية 
ي��ق��ول حم��م��د لفران�س  ال���زراع���ة.  دع���م 
بر�س "اأر�سنا خ�سبة، كالذهب"، ولذلك 
بالزراعة  االه���ت���م���ام  احل��ك��وم��ة  "على 
لتحقيق اقت�ساد متني، ولي�س بالنفط".

ي�����س��ّور حم��م��د م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و هذه 
التي  مزرعته  يف  الذكي  هاتفه  بوا�سطة 
والقريبة  دومن��ات  �سبعة  م�ساحتها  تبلغ 
يفر�س  وه��و  فيها  يظهر  حلبجة،  م��ن 
ونباتات  ال��ع��ن��ب  ع��رائ�����س  ب���ني  االأر�������س 
متابعيه  اإىل  ب��ع��ده��ا  ل��ُت��ب��ّث  ال��ط��م��اط��م، 

ال�500 األف على �سبكة في�سبوك.

وفقا للخرباء.. اأ�ضواأ االأطعمة 
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فوائد حالوة الطحينية والألياف
ك���ب���رية »30 غ�����رام�����اً« م����ن احل�����الوة  3 م���الع���ق  ����ر  ت����وفِّ
 12% ��ل  ال��ت��ي مت��ثِّ 3.5 غ���رام م��ن االأل��ي��اف،  الطحينية 
من الكمية املطلوبة يومياً، وتلك فائدة كبرية للن�ساء من 

�سمن فوائد اأخرى لهذا الطعام ال�سهي.
ت�ستهر االألياف بدعمها ل�سحة اجلهاز اله�سمي، باالإ�سافة 
اإىل ذلك، ت�سري الدالئل املتزايدة اإىل اأن االألياف قد تلعب 
دوراً يف احلدِّ من خماطر االإ�سابة باأمرا�س القلب واأنواع 
معينة من ال�سرطان وال�سمنة ومر�س ال�سكري من النوع 

.2
الطحينية  احل��الوة  تناول  اأن  اإىل  الدرا�سات  بع�س  ت�سري 
الكول�سرول  ن�سبة  ارت��ف��اع  تقليل  يف  ي�ساعد  قد  بانتظام 
والدهون الثالثية؛ وهي عوامل خطر لالإ�سابة باأمرا�س 

القلب.
م�سبَّعة  ده��ون��اً   15% م��ن  الطحينية  احل����الوة  ن  ت��ت��ك��وَّ
دة غري م�سبَّعة و%39 دهوناً اأحادية  و%41 دهوناً متعدِّ

غري م�سبَّعة.
دة  املتعدَّ الدهون  من  املزيد  تناول  اأن  اإىل  االأبحاث  ت�سري 
بالدهون  مقارنة  امل�سبَّعة  غ��ري  واالأح���ادي���ة  امل�سبَّعة  غ��ري 
امل�سبَّعة قد ي�ساعد يف خف�س ن�سبة الكولي�سرول وتقليل 

خماطر االإ�سابة باأمرا�س القلب.

فوائد حالوة الطحينية للثدي
احلالوة الطحينية �سهرية بفوائدها الكبرية للثدي؛ حيث 
بف�سل  وذل��ك  ملحوظ،  ب�سكل  حجمه  تكبري  على  تعمل 
احتوائها على الكثري من فيتامني »H«، م�سادٍّ االأك�سدة 

القوي امل�سوؤول عن زيادة مرونة الثدي وقوة اجللد.

فوائد حالوة الطحينية وزيادة الوزن
نتيجة  ال����وزن؛  زي����ادة  ع��ل��ى  الطحينية  احل����الوة  ت�ساعد 
وهي  االأك�سدة،  م�سادات  من  كبرية  كمية  على  احتوائها 
تنظيم  على  اجل�سم  م�ساعدة  على  تعمل  كما  ة.  �سارَّ غري 
ت��ع��دي��ل م�����س��ت��وى �سغط الدم.  ال��ق��ل��ب، وك��ذل��ك  ���س��رب��ات 
ن�سبة كبرية من  بالكامل  ت�ساعد على منح عظام اجل�سم 

الكال�سيوم واملعادن التي حتتاج اإليها لزيادة الوزن.
ُت�ْسِهم يف حتفيز عمل جميع االأن�سجة داخل اجل�سم التي 
اله�سمي على  وت�ساعد اجلهاز  ال��وزن،  زي��ادة  ت�ساعد على 

اله�سم ب�سرعة.

فوائد حالوة الطحينية وخ�سارة الوزن
دة و�ساملة الكثري  فوائد احلالوة الطحينية للن�ساء متعدِّ
اأنها ت�ساعد فقط على  البع�س  من اجلوانب، لكن يعتقد 
زيادة الوزن، ولكنها ت�ساعد اأي�ساً على التخل�س من الوزن 
الزائد عن طريق زيادة ن�سبة احلرق، واأي�ساً ت�ساعد على 

حتفيز عملية االأي�س.
الدهون؛  ن�سبة عالية من  احتوائها على  الرغم من  على 
ال��وزن، وذلك  ت�ساعد يف خ�سارة  الطحينية  ف��اإن احل��الوة 
االإن�سان  يجعل  ال���ذي  ال��ربوت��ني  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه��ا  بف�سل 
ي�سعر بال�سبع، ومن َثم حتدُّ من احلاجة اإىل تناول وجبات 

خفيفة با�ستمرار.

فوائد حالوة الطحينية و�سحة العظام
مثل:  خمتلفة  م��ع��ادن  ع��ل��ى  الطحينية  ح����الوة  حت��ت��وي 
النحا�س، الفو�سفور، الكال�سيوم، واحلديد، التي ت�ساعد يف 
م  حت�سني كثافة العظام ومنع االإ�سابة باله�سا�سة مع التقدُّ

يف العمر.

عة حلالوة الطحينية فوائد �سحية منوَّ
التي  ال��زي��وت  م��ن  هائلة  ن�سبة  والب�سرة  اجل�سم  متنح   -

ت�ساعد على تقليل ظهور التجاعيد.
ح ال����ذي ي��ظ��ه��ر يف الفم  - ت�����س��اع��د ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال��ت��ق��رُّ

والتخل�س اأي�ساً من التهاب اللثة.
املفا�سل؛  التهاب  عن  الناجت  االأمل  تخفيف  على  تعمل   -

الحتوائها على ن�سبة عالية من املعادن.
التي  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  م��ن  العديد  اجل�سم  متنح   -
يحتاج اإليها، والتي ي�سعب احل�سول عليها من الكثري من 

االأطعمة االأخرى.
بالكامل،  اجل�سم  يف  الع�سالت  ق��وة  زي���ادة  على  تعمل   -

وكذلك متنح اجل�سم الكثري من الطاقة.
ز االأن�سجة وجميع اخلاليا املوجودة يف اجل�سم على  - حتفِّ

القيام بوظائفها.
حماية  َثم  ومن  الدموية،  ال��دورة  تن�سيط  على  ت�ساعد   -

اجل�سم من خطر االإ�سابة باأمرا�س القلب.
بال�سرطان خ�سو�ساً  االإ�سابة  - ت�ساعد على تقليل خطر 
���س��رط��ان ال���ق���ول���ون، وك���ذل���ك احل��م��اي��ة م���ن ال��ع��دي��د من 

االأمرا�س الناجتة عن ال�سيخوخة.
- ت�ساعد على الق�ساء على م�سكلة االإم�ساك نتيجة حت�سني 

عملية اله�سم.
- ُت�ستخدم للتخلُّ�س من الديدان التي ت�سيب االأمعاء.

- تعمل على حتفيز وتقوية جهاز املناعة.
الطبيعية  الر�ساعة  يف  اال�ستمرار  على  الن�ساء  ت�ساعد   -

ب�سكل طبيعي؛ وذلك لقدرتها على زيادة كمية اللنب.

ق�ضة منتجع ترامب 
املذهل الذي اقتحمه 

الـ »اإف بي اآي«
ال�سابق  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ف��اج��اأ 
باإعالنه  العامل،  ترامب،  دونالد 
لعنا�سر  "�سادم"  اق��ت��ح��ام  ع���ن 
الفيدرايل،  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
الواليات  يف  "املف�سل"  مل�سكنه 

املتحدة.
ويف بيان "غا�سب"، اأعلن ترامب 
اأن عمالء ال�"اإف بي اآي"، داهموا 
اأالغو"،  "مار  ال�����س��ه��ري  م�سكنه 
بوالية  ب��ي��ت�����س  ب����امل  م��دي��ن��ة  يف 
�سكني،  م��ن��ت��ج��ع  وه���و  ف���ل���وري���دا، 
يعترب من بني االأفخم يف جميع 

الواليات املتحدة.
ت��ع��ن��ي ع���ب���ارة م����ار اأالغ�������و، "من 
باللغة  البحرية"،  اإىل  ال��ب��ح��ر 
املنتجع  ا���س��م  وه����و  االإ���س��ب��ان��ي��ة، 
االأم�����ريك�����ي ال���ت���اري���خ���ي، ال����ذي 
يعترب معلما وطنيا يف بامل بيت�س 

فلوريدا.
مت بناوؤه من عام 1924 اإىل عام 
احلبوب  �سركة  لوريثة   1927
"بو�ست"  ال�����س��ه��رية  ال���غ���ذائ���ي���ة 
وال�������س���خ�������س���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة 
ال���������ربج���������وازي���������ة، م�������ارج�������وري 

مرييويذر بو�ست.
وي���ح���ت���وي ال��ق�����س��ر امل����ك����ون من 
126 غرفة، يف م�ساحة 6 اآالف 
مر مربع، على نادي مار اأالغو، 
وهو ناد الأع�ساء خم�س�سني، كما 
يتمتع بغرف لل�سيوف، ومنتجع 
�سحي، وو�سائل راحة اأخرى على 
ط���راز ال��ف��ن��ادق، وه���و م��ط��ل على 
ال�سرق،  اإىل  االأط��ل�����س��ي  امل��ح��ي��ط 
واملمر املائي الداخلي يف فلوريدا 
الغرب. وبعد وف��اة بو�ست يف  اإىل 
�سراء  ت��رام��ب  ق���رر  ال�سبعينات، 
 10 1985، مقابل  املنتجع عام 
وا�ستخدم  ف��ق��ط،  دوالر  م��الي��ني 
امل���ن���ت���ج���ع ك��م�����س��ك��ن رئ���ي�������س���ي له 
اأن  قبل  اأع����وام،   8 مل��دة  ولعائلته 
خا�س،  اجتماعي  ناد  اإىل  يحوله 
مع املحافظة على مناطق خا�سة 

لل�سكن الأ�سرته داخل املنتجع.
يذكر اأن ترامب زار املنتجع مرارا 
للواليات  رئ��ا���س��ت��ه  ف���رة  خ���الل 
با�سم  اإليه  اأ�سار  ولطاملا  املتحدة، 
البيت االأبي�س ال�ستوي، و"البيت 

االأبي�س اجلنوبي".

فوائد حالوة الطحينية للن�ضاء مل تفكري بها من قبل

وقد  عة،  املنوَّ ال�سحية  الفوائد  من  بالعديد  ال�سم�سم  بذور  تتمتَّع 
من  حتمي  فهي  ال�سنني؛  اآلف  منذ  ال�سعبي  الطب  يف  ا�سُتخدمت 
تناول  طرق  اأهم  من  املفا�سل.  والتهاب  وال�سكري  القلب  اأمرا�ض 

طريق  عن  ُت�سنع  التي  الطحينية  احلالوة  عرب  وبذوره  ال�سم�سم 
نات الأخرى  طحن بذور ال�سم�سم وخلطها بالعديد من املكوِّ

التي ُتك�سبها الكثري من الفائدة واملذاق ال�سهي.
للن�ساء  الطحينية  ح���الوة  ف��وائ��د  ح���ول 

التغذية  ع��ل��م  يف  ال��دك��ت��ورة  ت��ت��ح��دث 
والغذاء �سينتيا احلاج ل�»�سيدتي نت«، 

فوائد  اأه��م  »م��ن  ب��داي��ة:  فتقول 
قدرتها  الطحينية  احل����الوة 

اجل�سم؛  يف  الطاقة  ب��ثِّ  على 
الكثري  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ح��ي��ث 
م����ن ال����زن����ك، وه�����و اأح����د 
لل�سحة،  ال�سرورية  املعادن 
البوتا�سيوم  اىل  بالإ�سافة 

ل �سربات  الذي يحافظ على معدَّ
الدكتورة متحدثة عن فوائد حالوة  الدم«، وتتابع  القلب و�سغط 

الطحينية بالتف�سيل يف املقال الآتي.

اقرحت درا�سة جديدة تناول حبة موز غري مكتملة الن�سج يومياً، اأو اأطعمة 
نباتية حتتوي على الن�سويات املقاومة كو�سيلة حماية من خطر ال�سرطان 

الوراثي الذي ي�سيب القولون وامل�ستقيم.
والن�سويات املقاومة عبارة عن كربوهيدرات متر عرب االأمعاء الدقيقة غري 

مه�سومة، ويتم ه�سمها وتخمريها يف االأمعاء الغليظة.
اجلن�سيات،  متعددة  جتربة  وليدز  نيوكا�سل  جامعتي  يف  الباحثون  واأج��رى 
�سنتني  مل��دة  املقاومة  الن�سا  م�سحوق  مكمل  من  غ��رام   30 اإع��ط��اء  ت�سمنت 
الأ�سخا�س م�سابني مبتالزمة لين�س. كما ت�سمنت التجربة تناول جمموعة 

اأخرى حبة موز غري نا�سجة يومياً ملدة 4 �سنوات.
واأفادت الدرا�سة باأن التاأثري الوقائي للن�سويات املقاومة ا�ستمر ل� 10 �سنوات 

على االأقل، وقلل خطر االإ�سابة يف هذه املجموعة بن�سبة 60%.
ووفقاً ملوقع "�ساين�س دايلي"، كان التاأثري الوقائي اأكرث و�سوحاً يف �سرطانات 
ال�سفراوية  والقناة  املعدة  �سرطان  ذل��ك  يف  مبا  العلوي،  اله�سمي  اجلهاز 

والبنكريا�س واالإثني ع�سر.
وتوجد الن�سويات املقاومة يف اأطعمة نباتية عديدة مثل: الفول، وال�سوفان، 

والبازالء، واملوز غري النا�سج، واالأرز واملعكرونة املطبوخني واملرّبدين.

الن�ضويات املقاومة حتمي من 
�ضرطانات اجلهاز اله�ضمي
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�ش�ؤون حملية

طلبة من جامعة بو�ضان بكوريا اجلنوبية ي�ضتكملون برناجمًا تدريبيًا لتعلم اللغة العربية يف جامعة االإمارات

تراث االإمارات ينظم حما�ضرة »زايد والوطن« يف ذكرى 6 اأغ�ضط�س

�ضرطة دبي ت�ضارك يف فعاليات »املع�ضكرات ال�ضيفية«

يحتوي 3 م�ستويات تعليمية وتدريبية بواقع 150 �ساعة 

�ضرطة دبي تطلق اأول دبلوم لغة اإ�ضارة للعن�ضر الن�ضائي

•• العني- الفجر

بكوريا  بو�سان  جامعة  طلبة  م��ن  ع��دد  ا�ستكمل 
"تعليم  برنامج  االأجنبية  للدرا�سات  اجلنوبية 
ل��ل��ن��اط��ق��ني بغريها"،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  م���ه���ارات 
اأ�سابيع من التدريب املكّثف يف  اأربعة  على مدى 
مركز التعليم امل�ستمر بجامعة االإمارات العربية 
املتحدة، وذلك يف اإطار التعاون الثقايف والتبادل 
العلمي والطالبي بني جامعة االإمارات وجامعة 
العالقات  وتعزيز  االأجنبية،  للدرا�سات  بو�سان 
الثقافية والعلمية املتبادلة ما بني دولة االإمارات 
الوطنية،  ج��ام��ع��ت��ه��ا  ع���رب  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 

وجمهورية كوريا اجلنوبية ال�سديقة.
ال��دك��ت��ور عي�سى  الطلبة  ت��خ��ري��ج  و���س��ه��د ح��ف��ل   
الرميثي، مدير مركز التعليم امل�ستمر، والدكتور 

اإب���راه���ي���م حم��م��د ع���ل���ي، رئ��ي�����س وح�����دة اللغات 
الهيئة  اأع�ساء  من  وع��دد  باملركز،  واالخ��ت��ب��ارات 

التدري�سية واأ�سرة املركز والطلبة.
م��دي��ر مركز  ال��رم��ي��ث��ي  عي�سى  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
ياأتي  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  " اأن  امل�����س��ت��م��ر:  ال��ت��ع��ل��ي��م 
وجامعة  امل�ستمر  التعليم  م��رك��ز  دور  اإط����ار  يف 
اللغة  ت��ع��زي��ز  امل���ت���ح���دة يف  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات 
العربية، ويف توطيد اأوا�سر التعاون العلمي بني 
املختلفة؛  العاملية  واجلامعات  االإم���ارات  جامعة 
حتقيًقا لر�سالة املركز وجامعة االإمارات العربية 

املتحدة."
علي،  حممد  اإبراهيم  الدكتور  رحب  كلمته  ويف 
بالطلبة  واالخ���ت���ب���ارات  ال��ل��غ��ات  وح����دة  رئ��ي�����س 
امل�ساركني من جامعة بو�سان للدرا�سات االأجنبية، 
واأ�سار اإىل اأن اللغة العربية ج�سر توا�سل وحمبة 

بني �سعوب العامل، واأن الربنامج اللغوي والثقايف 
اأت���اح لهم فر�سة  ال��ذي اأع��د ل��ه��وؤالء الطلبة ق��د 
طيبة الكت�ساب خربة عملية يف التوا�سل الفعال 
باللغة العربية الف�سيحة املعا�سرة، موؤكًدا على 
الل�سان  بو�سفها  كبريًة  اأهمّيًة  العربّية  لّلغة  اأن 
وكونها  العريقة،  العربية  احل�سارة  ع��ن  املعرب 
ال��ل��غ��ة ال��ت��ي ُك��ت��ب ب��ه��ا ال����راث ال��ع��رب��ي الفريد 
بجواهره الثمينة يف خمتلف فروع العلم، واللغة 

التي ي�ستخدمها مئات املاليني حول العامل.
الربنامج  خ����الل  اأن�����ه  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
التدريبي املكثف زار الطلبة الكثري من املناطق 
ال�����س��ي��اح��ي��ة وامل���ع���امل ال���ب���ارزة يف م��دي��ن��ة العني 
واأبوظبي؛ ملمار�سة التدريب العملي يف التوا�سل 
االأن�سطة  ًثا، عرب  ا�ستماًعا وحتدُّ العربية  باللغة 
لالأن�سطة  ال��داع��م��ة  وال��رف��ي��ه��ي��ة  ال��ال���س��ف��ي��ة 

اللغوية ال�سفية.  وقد ُعر�س خالل احلفل فيلم 
التي  وال��ربام��ج  االأن�سطة  خمتلف  ع��ن  تعريفي 
تدّرب عليها الطلبة يف تطبيقات اللغة العربية، 
وتقدير  �سكر  كلمة  امل�����س��ارك��ون  ال��ط��ل��ب��ة  وق����ّدم 
جلامعة االإمارات ومركز التعليم امل�ستمر، وكلمة 
عرفان ملحا�سرتي الربنامج الدكتورة نورة علي 
موؤكدين  ال�����س��واورة،  يا�سمني  وال��دك��ت��ورة  خليل 
العربية؛  للغة  امل�ستمر  التعّلم  يف  رغبتهم  على 
معربين  وج��م��ال،  خ�سو�سية  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا 
عن اأن تعلمهم لهذه اللغة اجلميلة قد اأتاح لهم 
ل��ل��ت��ع��رف، ع��ن ق���رب، ع��ل��ى ثقافة  ف��ر���س��ة طيبة 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة والوطن العربي 
ال��ك��ب��ري. ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ق��ام ال��دك��ت��ور عي�سى 
بتوزيع  امل�ستمر  التعليم  مركز  مدير  الرميثي، 

�سهادات التخرج على الطلبة.

•• اأبوظبي-الفجر:

ن���ظ���م ن������ادي ت������راث االإم����������ارات - م���رك���ز زاي����د 
افرا�سية  حم��ا���س��رة  وال��ب��ح��وث،  ل��ل��درا���س��ات 
بعنوان »زايد والوطن«، قدمها معايل الدكتور 
االإعالمي  واأداره����ا  النعيمي،  بلحيف  ع��ب��داهلل 

حممد عبدالكرمي. 
املغفور  احتفاء بذكرى تويل  املحا�سرة  وجاءت 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 
اأبوظبي يف  اإم��ارة  ثراه" مقاليد احلكم يف  اهلل 

ال�ساد�س من اأغ�سط�س 1966. 
امل��ن�����س��وري م��دي��رة م��رك��ز زايد  وق��ال��ت فاطمة 
متثل  امل���ح���ا����س���رة  اإن  وال���ب���ح���وث  ل���ل���درا����س���ات 
اإ�سدارات  يف  »ق��راءة  برنامج  حلقات  من  حلقة 
اإم��ارات��ي��ة« ال���ذي اأط��ل��ق��ه ن���ادي ت���راث االإم����ارات 
والثقايف  الفكري  االإنتاج  على  ال�سوء  لت�سليط 
للموؤلفني االإماراتيني، م�سرية اإىل اأن تنظيمها 
ياأتي تعبرياً عن م�سوؤولية النادي والتزامه جتاه 
باالأ�س�س  االأجيال  املوؤ�س�س وتعريف  القائد  اإرث 
واملرتكزات التي قام عليها االحتاد، منوهة اإىل 
فارقة  عالمة  �سكل  اأغ�سط�س  من  ال�ساد�س  اأن 
يف ت��اري��خ اأب��وظ��ب��ي خ��ا���س��ة، وت���اري���خ االإم�����ارات 

واإجنازات  كربى  لتحوالت  بداية  ليكون  عامة، 
ال�سيخ  فيها  ���س��رب  ب��الدن��ا،  �سهدتها  عظيمة 
العظيمة،  االأوط����ان  ب��ن��اء  كيفية  يف  امل��ث��ل  زاي���د 
الدوؤوب.  وال�سعي  وال�سرب  والعزم  باالإخال�س 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بلحيف  ت��ن��اول م��ع��ايل  فيما 

النعيمي االأهمية التاريخية والوطنية لل�ساد�س 
نقلة  ميثل  ب��اأن��ه  و�سفه  ال���ذي  اأغ�سط�س،  م��ن 
اأغ�سط�س   6 بعد  "ما  م�سيفاً:  كلها،  للمنطقة 
اأن  مبيناً  قبله"،  عما  تختلف  ق�سة   1966
احلكم  مقاليد  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ت���ويل 

منوهاً  ال��دول��ة.  لتاأ�سي�س  االأوىل  اللبنة  مثل 
تنمية  اهلل يف  رحمه  زايد  ال�سيخ  با�سراتيجية 
عربية  وخ����ربات  عنا�سر  با�ستقطب  اأب��وظ��ب��ي 
اأن عروبية  البناء والتعمري، م�سيفاً  لت�سهم يف 

التوجه هذه اأو�سحت اأنه حاكم خمتلف.

مثل  اأغ�سط�س  من  ال�ساد�س  اإن  النعيمي  وق��ال 
التنمية،  مل�����س��رية  احلقيقية  االن��ط��الق  ب��داي��ة 
م��و���س��ح��اً ج���ه���ود ال�����س��ي��خ زاي�����د رح���م���ه اهلل يف 
االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال��ع��امل واأه��م��ي��ة االأم����ر يف ذلك 
الوقت ومنها امل�ساركة يف اإك�سبو اليابان 1970 

قبل قيام االحتاد، وهو ما يدل على بعد النظر 
التي  التاأ�سي�س  يف  واحلكمة  ال�ساملة  وال��روؤي��ة 

متتع بها ال�سيخ زايد.
والوطن"،  "زايد  ديوانه  عن  النعيمي  وحت��دث 
ال����ذي ي�����س��م ق�����س��ائ��د ت��ت��ح��دث ع��ن امل��غ��ف��ور له 
اهلل  "طّيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
والتعمري،  البناء  يف  ونهجه  ثراه" واإجن��ازات��ه، 
وتعزيز قيم الت�سامح واخلري وال�سالم، كما يعرب 
الديوان عن حب الوطن، والفخر به ومبكانته 
الرفيعة بني دول العامل، متناواًل كتابة الديوان 
وجمعه، ودوافعه ال�ستخدام اللغة الف�سحى يف 
ق�سائده بجانب النبطية، مو�سحاً ان ذلك جاء 
ر�سائل  وق�سائده  ال��دي��وان  يكون  اأن  اأج��ل  م��ن 
كما  للجميع،  الفهم  �سهلة  بلغة  الوطن  خل��ارج 

قراأ عدداً من الق�سائد.
الرميثي  ع��ب��داهلل  علي  �سعادة  املحا�سرة  �سهد 
نادي  يف  واالإع���الم  للدرا�سات  التنفيذي  املدير 
املناعي مدير  االإم���ارات، و�سعيد بن علي  ت��راث 
االإداري  املدير  االأم��ريي  وب��در  االأن�سطة،  اإدارة 
والبحوث، وجمع من  للدرا�سات  زايد  يف مركز 
الباحثني واالأكادميني الذين اأثرت مداخالتهم 

املحا�سرة.

•• دبي-الفجر:

بالتعاون مع  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  ت�سارك 
مبادرة  فعاليات  يف  االإماراتية  املحرفني  رابطة 
الثقايف  الن�سر  نادي  يف  ال�سيفية"،  "املع�سكرات 

الريا�سي، وت�ستمر املبادرة 4 اأيام.
واأكد العميد خالد علي �سهيل مدير االإدارة العامة 
الإ�سعاد املجتمع، رئي�س مبادرة الروح االإيجابية، اأن 
ال�سيفية" التي  "املع�سكرات  مبادرة  يف  م�ساركتنا 
بالتعاون  االإم��ارات��ي��ة  املحرفني  راب��ط��ة  تنظمها 

مع االأندية الريا�سية، تهدف اإىل توفري الن�ساط 
الريا�سي لالأطفال، و�سمان ا�ستمتاعهم يف اأجواء 
ت�سودها ال�سداقات �سمن حميط النادي، واإقامة 

فعاليات جتمعهم مع االأ�سر واأ�سحاب الهمم.
�سرطة  باأكادميية  ممثلة  دب��ي،  �سرطة  و�سممت 
التفتي�س  واإدارة  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  واإدارة  دب���ي 
االأمني ومبادرتي " الروح االإيجابية" و"التزامكم 
�سعادة"، �سممت حقيبة توعوية وتثقيفية تتالءم 
ال�سغار  لالعبني  وامل��ع��ريف  العمري  امل�ستوى  م��ع 
100 الع����ٍب، جت��م��ع ب��ني املتعة  ال��ب��ال��غ ع��دده��م 

ق��درات الطلبة  بناء  اآن واح��د، وتعزز  والفائدة يف 
و�سقل مواهبهم خالل مو�سم االإجازة ال�سيفية، 
والوطنية  االجتماعية  القيم  تر�سيخ  يف  وت�سهم 
املتنوعة وال�سيقة  باأن�سطتها  االأ�سيلة يف نفو�سهم 
الرائد عبداهلل  والت�سلية. وقال  باملعرفة  احلافلة 
"التزامكم  م���ب���ادرة  م��ن�����س��ق  ال��ع��م��ي��م��ي،  ط���ار����س 
جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة  اإن  �سعادة"، 
االإماراتية،  امل��ح��رف��ني  وراب��ط��ة  ال��ري��ا���س��ي،  دب��ي 
على  اخلام�س  عامها  يف  لالإعالم،  دبي  وموؤ�س�سة 
التوايل، وتهدف اإىل التوعية بالتزامات اجلمهور 

القانون  عليها  ين�س  التي  املالعب،  يف  الريا�سي 
اأمن  �ساأن  2014، يف  ل�سنة  رق��م )8(  االحت���ادي 
املن�ساآت والفعاليات الريا�سية، موؤكدا اأن امل�ساركة 
تاأتي بهدف تعريف النا�سئة وتوعيتهم باال�ستفادة 
وغر�س  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  من  املثلى 
الر�سائل االإيجابية والتثقيفية بني جميع اأطراف 
اللعبة. واأ�سار اإىل حر�س �سرطة دبي على تر�سيخ 
مفاهيم ال�سراكة املجتمعية، من اأجل ن�سر مبادئ 
الريا�سية،  ال���روح  م��ب��داأ  وتعزيز  النظيف  اللعب 
جلهود  ام���ت���داد  �سعادة"  "التزامكم  اأن  م���وؤك���داً 

وزارة الداخلية التي تدعو اإىل التحلي باالأخالق 
ال�سريف  وال��ت��ن��اف�����س  التع�سب،  وع���دم  احل��م��ي��دة 
خالل الت�سجيع يف املباريات، م�سرياً اإىل اأن املبادرة 
منذ اإطالقها قبل العام 2017، حظيت با�ستجابة 
كبرية من املوؤ�س�سات الريا�سية واالإعالمية، وهو 
ما اأدى ب�سكل الفت اإىل انخفا�س الظواهر ال�سلبية 
يف مدرجات املالعب.  من جهتها اأو�سحت ال�سيدة 
فاطمة بوحجري من�سقة مبادرة الروح االإيجابية، 
اأن املبادرة تهدف اىل تعزيز التوا�سل االجتماعي 
مبا  اإ�سعاده  على  والعمل  املجتمع،  فئات  كافة  مع 

جميع  بني  والرفاهية  والطماأنينة  االأم��ن  يحقق 
اأفراد املجتمع،  والعمل على حتقيق االأهداف التي 
ال�سمويل،  دوره��ا  �سمن  دب��ي  �سرطة  اإليها  ت�سعى 
واإ�سراك املجتمع مبا يعود بالنفع والفائدة يف رفع 
الثقافة االأمنية واملجتمعية بني اجلميع يف بوتقة 
واحدة، م�سيفة اأن املع�سكر  يت�سمن  عدة فعاليات 
وعرو�س  وترفيهية،  وتوعوية  ريا�سية  واأن�سطة 
الفارهة،  االأمنية  وال��دوري��ات  البولي�سية  الكالب 
ومو�سيقى �سرطة دبي، و برامج توعوية لل�سرطي 

من�سور و ال�سرطية اآمنة.

•• دبي-الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال���ق���ي���ادة  ب���ن���اًء ع��ل��ى ت��وج��ه��ات 
بالتعاون  للتدريب  العامة  االإدارة  اأطلقت  دب��ي، 
دبلوم  اأول  دب���ي،  ل�سرطة  الن�سائي  املجل�س  م��ع 
الن�سائي،  للعن�سر  االإ����س���ارة  لغة  يف  ُمتخ�س�س 
التوا�سل  يف  ق���درات���ه���ن  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  وذل�����ك 
وتقدمي اخلدمات الأ�سحاب الهمم، ومبا يتما�سى 
مع مبادرة " جمتمعي... مكان للجميع" الهادفة 
اإم��ارة دبي بالكامل مدينة �سديقة  اأن تكون  اإىل 

الأ�سحاب الهمم.
مركز  اإدارة  مدير  عتيق  حممد  العقيد  وافتتح 
بح�سور  للتدريب،  العامة  االإدارة  يف  ال��ت��دري��ب 
ال���رائ���د خ��ب��ري ع��ن��ود ال�����س��ع��دي رئ��ي�����س املجل�س 
دورات  اأوىل  ف��ع��ال��ي��ات  دب����ي،  ل�����س��رط��ة  ال��ن�����س��ائ��ي 
ال��دب��ل��وم يف م��رك��ز دب���ي الأم���ن ال��ط��ريان املدين، 

ب��ح�����س��ور م��وظ��ف��ي ���س��رط��ة دب���ي وامل�����س��ارك��ات يف 
ومراكز  ال��ع��ام��ة  االإدارات  خمتلف  م��ن  ال�����دورة 

ال�سرطة.
واأك����د ال��ع��ق��ي��د ع��ت��ي��ق اأن ف��ع��ال��ي��ات ال��دب��ل��وم يتم 
ال�سام�سي  ب��دران  العميد  من  مبتابعة  تنفيذها 
تاأهيل  ب��ه��دف  ل��ل��ت��دري��ب،  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
عنا�سر ن�سائية قادرة على ا�ستخدام لغة االإ�سارة 
العامة  االإدارات  يف  عملهن  اأم��اك��ن  خمتلف  يف 
وم��راك��ز ال�����س��رط��ة، واأث��ن��اء ت��واج��ده��ن يف العمل 
اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سرطية،  املهام  خ��الل  امل��ي��داين 
الدبلوم ي�ساهم يف تعزيز التوجهات احلكومية يف 
اإمارة دبي، وتوجهات القيادة العامة ل�سرطة دبي 
يف توفري كافة اخلدمات الأ�سحاب الهمم، �سواء 
اأو عرب الكوادر الب�سرية املوؤهلة متى  كانت ذكية 

ما تطلب االأمر ذلك.
لغة  دب��ل��وم  تنفيذ  اأن  اإىل  عتيق  ال��ع��ق��ي��د  ول��ف��ت 

االإ�سارة للعن�سر الن�سائي جاء بعد النجاح الذي 
�سرطة  يف  االإ����س���ارة  لغة  مرجمي  ف��ري��ق  حققه 
على  وا�ستطاعوا  دبي"،   2020 "اإك�سبو  يف  دبي 
مدار 6 اأ�سهر من م�ساعدة اأ�سحاب الهمم ور�سم 
���س��ف��اه��ه��م م���ن خ����الل اخلدمات  ال��ب�����س��م��ة ع��ل��ى 
ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��وه��ا ل��ه��م، ���س��واء بالرجمة 
الفورية اأو امل�ساعدة يف تلبية احتياجاتهم، اأو حتى 
حتقيق اأمنياتهم، وهو ما كان له اأثر اإيجابي على 

اأفراد املجتمع.

خدمة اأ�سحاب الهمم
اإطالق  اأن  ال�سعدي  عنود  الرائد  اأك��دت  بدورها، 
الن�سائي،  للعن�سر  االإ���س��ارة  لغة  دب��ل��وم  فعاليات 
املراأة  بيوم  االح��ت��ف��ال  اق���راب  م��ع  ي��اأت��ي متا�سياً 
الثامن والع�سرين من  االإماراتية الذي ي�سادف 
ال�سهر اجلاري، بهدف تاأهيل عنا�سر ن�سائية يف 

�سرطة دبي قادرات على التعامل بلغة االإ�سارة يف 
العمل، وحتقيق توجهات القيادة العامة ل�سرطة 
لفئة  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  املجتمع  اإ�سعاد  يف  دب��ي 
الدبلوم  اأن  ال�سعدي  الرائد  وبينت  فيه.   مهمة 
املُنت�سبات  وت��دري��ب  م��ه��ارات  �سقل  يف  �سي�ساهم 
ال�سرطة،  وم��راك��ز  العامة  االإدارات  خمتلف  من 
اإىل  اخل��دم��ات  لتقدمي  ت��ام  ا�ستعداد  على  ليكن 
املُ��ح��ت��اج��ني م��ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م وك��ذل��ك اأثناء 
داعيًة  املجتمعية،  املبادرات  خمتلف  يف  تطوعهن 
ل��ل��دب��ل��وم اإىل احل���ر����س على  املُ��ن��ت�����س��ب��ات  ج��م��ي��ع 
معارفه  ونقل  القّيمة  حمتوياته  من  اال�ستفادة 

اإىل زمالئهن يف العمل.

م�ستويات الدبلوم
الرحمن  عبد  اأول حممد  امل��الزم  اأو�سح  ب��دوره، 
املزروعي نائب رئي�س فريق لغة االإ�سارة يف �سرطة 

�ساعة   150 يت�سمن  الدبلوم  برنامج  اأن  دب��ي، 
االأول  امل�ستوى  م�ستويات،   3 ويحتوي  تدريبية، 
يت�سمن تعريف املنت�سبات بلغة االإ�سارة وتاريخها 
واأهميتها يف التوا�سل مع اأ�سحاب الهمم من فئة 
االإ�سارة  لغة  التعريف مبعجم  اإىل جانب  ال�سم، 
الثاين  امل�����س��ت��وى  يت�سمن  ح��ني  يف  االإم����ارات����ي، 
تدريب امل�ساركات على كيفية تكوين اجلمل بلغة 

ال�سم، ويت�سمن  التوا�سل مع  واأ�ساليب  االإ�سارة 
الفورية  الرجمة  على  العمل  الثالث  امل�ستوى 
اخلو�س  اإىل  التوجه  ث��م  ُم�����س��ورة،  لفيديوهات 
مع  املبا�سر  للتوا�سل  امل��ي��داين  العمل  جتربة  يف 
دبي  ن��ادي  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  الهمم،  اأ���س��ح��اب 
ال�����س��ارق��ة للخدمات  ال��ه��م��م وم��دي��ن��ة  الأ���س��ح��اب 

االإن�سانية.
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ميكن ملا تاأكله اأن يحدث فرقا كبريا يف �سحة الدماغ طوال 
حياتك. وبغ�ض النظر عن عمرك، فاإنه مل يفت الأوان اأبدا 
ل�سحتك  اأف�سل دعم  الطعام بطريقة متنحك  لبدء تناول 
التي  وامل�سروبات  الأطعمة  من  الكثري  هناك  العقلية.ولكن 
املعرفية.  قدراتك  تخدم  ل  والتي  بانتظام  تتناولها  قد 
وي�سرح اخلرباء كيف ميكن ملثل هذه اخليارات الغذائية اأن 

ت�سر ب�سحة الدماغ، ما ي�ستوجب احلد منها.

ع�سائر الفاكهة وامل�سروبات ال�سكرية االأخرى
حان الوقت لتقليل الع�سائر وامل�سروبات املحالة بال�سكر. 
لدى  امل�سجلة  التغذية  اأخ�سائية  كيلي،  ���س��وزان  وت��ق��ول 
pacific-analytics.com، وهو خمترب ت�سخي�س 

ُيجري اختبارات طبية خمتلفة:
يف  الفاكهة  ع�سري  من  كوبا  ي�سربون  النا�س  من  "كثري 
وج��ب��ة االإف���ط���ار دون اأن ي��درك��وا م���دى ت��اأث��ري ذل���ك على 
العنا�سر  بع�س  على  الفاكهة  ع�سائر  حت��ت��وي  ال��دم��اغ. 
ال  �سكرية  م�����س��روب��ات  ت���زال  ال  لكنها  امل��ف��ي��دة،  ال��غ��ذائ��ي��ة 

حتتوي على األياف تقريبا".
وتابعت قائلة: "اإن ا�ستهالك امل�سروبات ال�سكرية يت�سبب 

يف خف�س احلجم الكلي للدماغ وحجم احُل�سني".
واأ�سارت كيلي اإىل اأنه من االأف�سل تناول الفاكهة الكاملة 
بداًل من تناولها يف �سكل م�سروب. وتقول موؤ�س�سة القلب 
الربيطانية اإن مزج الفاكهة يت�سبب يف اإطالق ال�سكريات 
لت�سبح  ال��ف��اك��ه��ة  خ��الي��ا  ج����دران  داخ���ل  "من  الطبيعية 
الع�سل و�سراب  املحليات، مثل  اإ�سافة  �سكريات حرة"، مع 

القيقب.

ال�سكر املكرر
اللذيذة  احل����ل����وي����ات  ت���ع���د  مل������اذا 
م��ث��ل امل��ع��ج��ن��ات واالآي�������س كرمي 
والب�سكويت  وال��������زب��������ادي 
واحل��ل��وى ���س��ارة لعقلك؟ 
اجل���������������واب ي�����ك�����م�����ن يف 
حم������ت������وى ال�������س���ك���ر 

املكرر.
وتقول تري�ستا ك. بي�ست، اخت�سا�سية تغذية م�سجل مع 
مكمالت Balance One: "حتتوي القناة اله�سمية 
البقعة"  "جمهريات  با�سم  ت��ع��رف  مفيدة  بكترييا  على 
يف  رئ��ي�����س��ي��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  وال���ت���ي   ،)microbiota(
الفوائد  وت�سمل  وال��ع��ق��ل.  اجل�سم  �سحة  على  احل��ف��اظ 
ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة اأي�����س��ا. وُي���ع���رف ه���ذا با�سم 

حمور االأمعاء والدماغ".
والدماغ" هذا،  االأمعاء  "حمور  للتوافق مع  اأنه  وت�سيف 
م��ن امل��ه��م فهم اجل��ه��از الع�سبي امل��ع��وي، وه��و ع��ب��ارة عن 
القناة  تبطن  التي  الع�سبية  اخل��الي��ا  م��ن  وا�سعة  �سبكة 
الدماغ  اإىل  اله�سمية  القناة  الر�سائل من  املعوية، وتنقل 

والعك�س.
ات�سال  خ��ط  هناك  اأن  الباحثون  "وجد  بي�ست:  وتابعت 
ما  ه���ذا  امل��ع��وي:  الع�سبي  واجل��ه��از  ال��دم��اغ  ب��ني  مبا�سر 

ي�سمونه حمور االأمعاء والدماغ".
ويعمل هذا اخلط من االت�سال يف كال االجتاهني، ويربط 
امل���راك���ز ال��ع��اط��ف��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ل��ل��دم��اغ ب��وظ��ي��ف��ة االأمعاء 
املحيطية. وهذا االرتباط يجعل من املهم للغاية احلفاظ 
بي�ست،  بح�سب  امليكروبيوم،  وت���وازن  االأم��ع��اء  �سحة  على 
اأن يوؤدي  الغذائي ميكن  النظام  ال�سكر يف  اأن  اإىل  م�سرية 

اإىل خلل يف توازن القناة اله�سمية.

احلبوب املكررة
مثل ال�سكر املكرر، قلل من تناول منتجات احلبوب املكررة 
واملعكرونة  االأبي�س  واالأرز  والبيتزا  االأبي�س  اخلبز  مثل 
دعم  يف  للم�ساعدة  البي�ساء، 
��������س�������ح�������ة 

دكتوراه  طبيبة  دي��ك��اري��ا،  �سيتال  وع��م��ل��ه.وت��ق��ول  ال��دم��اغ 
احلبوب  "ترفع  العقلية:  وال�سحة  االآالم  يف  متخ�س�سة 
ال�سحة  ���س��وء  م���ن  ت��زي��د  اأن  االل���ت���ه���اب ومي��ك��ن  امل���ك���ررة 
من  امل��رت��ف��ع��ة  امل�����س��ت��وي��ات  "ارتبطت  العقلية".وتابعت: 
االل��ت��ه��اب ب��ا���س��ط��راب��ات ال�����س��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة، مب��ا يف ذلك 

عام  ُن�����س��ر  ب��ح��ث  اإىل  م�����س��رية  والتعب"،  االك��ت��ئ��اب 
 Frontiers in جم���ل���ة  يف   2019

متت  ال�����ت�����ي   Immunology
مراجعتها من قبل الزمالء.

وب���دال م��ن احل��ب��وب امل��ك��ررة، اخر 
الكاملة  احل�����ب�����وب  م���ن���ت���ج���ات 

الكامل  ال���ق���م���ح  خ���ب���ز  م���ث���ل 
الكامل  ال��ق��م��ح  وم��ع��ك��رون��ة 
ال�سوفان  ودق��ي��ق  وال�����س��ع��ري 
�سبيل  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ي،  واالأرز 

املثال ال احل�سر.

ت�ستهلك الكثري من ال�سعرات 
احلرارية

ن��وع��ا معينا من  ي��ع��د  ه���ذا ال  اأن  رغ���م 
ال���ط���ع���ام، ولكن  ف��ئ��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن  اأو  ال��ط��ع��ام 

ا�ستهالك الكثري من ال�سعرات احلرارية بانتظام ميكن 
للخرباء. وف��ق��ا  ال��دم��اغ،  ل�سحة  �سيئة  اأخ��ب��ارا  ي��ك��ون  اأن 

وت�سري كيلي: "باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن االإفراط يف تناول 
الطعام اأو ا�ستهالك الكثري من ال�سعرات احلرارية يف فرة 
اأق�سر يرتبط بزيادة خماطر امل�سكالت املتعلقة بالذاكرة 
وال�سعف االإدراك��ي ب�سكل عام. االإف��راط يف تناول الطعام 
ي�سبب ال�سمنة التي ت�ساهم يف االإ�سابة مبر�س ال�سكري، 
اأنها  والتي يعتقد  القلب،  واأم��را���س  ال��دم  وارت��ف��اع �سغط 
ت�سبب اأي�سا مر�س األزهامير واأمرا�س الدماغ االأخرى".

م�سروبات احلمية الغازية
حتى  اأن��ه  الدرا�سات  "اأظهرت  ديكاريا:  تقول 
للحمية،  املخ�س�سة  ال��غ��ازي��ة  امل�����س��روب��ات 
اأن���ه���ا خيارات  ال��ب��ع�����س  ي��ع��ت��ق��د  وال���ت���ي 
بارتفاع  م���رت���ب���ط���ة  ك����ان����ت  ����س���ح���ي���ة، 
التهاب الدماغ وزيادة خطر االإ�سابة 

باالكتئاب".
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ����س���رورة اإج����راء 
املزيد من اال�ستق�ساء العلمي، اإال اأن 
هناك العديد من االأ�سباب ال�سحية 
امل�سروبات  ع���ن  ل��ل��ت��خ��ل��ي  االأخ�������رى 
اأنها  بنها  للحمية،  املخ�س�سة  الغازية 
لدرا�سة  وف��ق��ا  ال��ع��ظ��ام،  كثافة  تقلل  ق��د 
اال�ستهالك  ح���ول   2020 ع���ام  اأج���ري���ت 
خطر  وزي���ادة  ال��غ��ازي��ة  للم�سروبات  ال��ع��ايل 

االإ�سابة بالك�سور.

الأطعمة اللتهابية
عنها  االبتعاد  يجب  التي  االأطعمة  من  اآخ��ر  ن��وع  هناك 
ل��ت��ع��زي��ز ���س��ح��ة ال���دم���اغ، وه���ي ال��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة التي 
"االأطعمة  كيلي:  لكيلي.وتو�سح  وفقا  االلتهاب،  ت�سبب 
واللحوم  ال�سكرية  واملنتجات  واملقلية  فيها  املرغوب  غري 

احلمراء هي اأعداء عقلك اإذا كنت تفرط يف تناولها".

ي�ستوجب احلد منها

وفقا للخرباء.. اأ�ضواأ االأطعمة وامل�ضروبات ل�ضحة الدماغ 

نق�س فيتامني D قد يرتبط مبر�س ال�ضرطان!

ويحدث ال�سرطان عندما يفقد اجل�سم ال�سيطرة على خاليا 
واأظهرت  فائقة.  ب�سرعة  وتت�ساعف  تنق�سم  التي  اجل�سم 

بع�س الفيتامينات قدرتها على تقليل غزو الورم وامليل اإىل 
االنت�سار، وبالتايل تقليل خطر الوفاة. ومن املرجح اأن يوجد 

نق�س يف فيتامني )د( لدى مر�سى ال�سرطان املتقدم.
وتوجد املغذيات يف بع�س االأطعمة، مثل االأ�سماك الدهنية 
احل�سول  اأي�سا  ميكن  ولكن  امل��دع��م��ة،  واحل��ب��وب  واحلليب 

عليها من خالل التعر�س الأ�سعة ال�سم�س.
وهناك اأدلة مت�ساربة حتيط بال�سلة بني انخفا�س م�ستويات 

فيتامني )د( وخطر االإ�سابة بال�سرطان.
ويف حني ربطت بع�س الدرا�سات النق�س بتطور ال�سرطان، 

مل يعرث البع�س االآخر على دليل على ذلك.
لها  املغذيات  اأن  اإىل  املبكرة  املختربية  ال��درا���س��ات  واأ���س��ارت 
خ�سائ�س م�سادة لالأورام، والتي متنحها من خالل تنظيم 

اجلينات امل�ساركة يف تكاثر اخلاليا ال�سرطانية وانت�سارها.
ويف درا�سة اأجريت يف اأوائل عام 2011، قام الباحثون الذين 
بتقييم  بال�سرطان  م�سابني  وام����راأة  رج��ال   160 در���س��وا 

م�ستويات فيتامني )د( من خالل عينات الدم.
الثدي  ���س��رط��ان  ه��ي  �سيوعا  االأك����رث  الت�سخي�سات  وك��ان��ت 

والربو�ستات والرئة والغدة الدرقية والقولون وامل�ستقيم.
فيتامني  م�ستوى  متو�سط  "كان   :WebMD وذك���رت 
لديهم  الذين  االأ�سخا�س  ن��ان��وغ��رام/م��ل.   24 ح��وايل  )د( 
اأك��رث عر�سة  ن��ان��وغ��رام/م��ل ك��ان��وا   24 اأق��ل م��ن  م�ستويات 
اأولئك  بثالث مرات لالإ�سابة ب�سرطان املرحلة الثالثة من 

الذين لديهم م�ستويات اأعلى من فيتامني )د(".
وحددت االأبحاث االإ�سافية اأن نق�س فيتامني )د( قد يعزز 

انت�سار بع�س تطور ورم خبيث ل�سرطان الثدي.
املتحدة  اململكة  ال�سرطان يف  اأبحاث  ومع ذلك، ي�سري مركز 

اإىل اأنه ال توجد اأدلة جيدة كافية لربط امل�ستويات املنخف�سة 
من فيتامني )د( بال�سرطان.

يعد ال�سرطان اأحد اأكرث الأمرا�ض فتكا بالعامل، لكن اأ�سباب املر�ض ما زالت بعيدة املنال. وت�سري بع�ض الأبحاث اإىل اأن نق�ض فيتامني واحد من 
املرجح اأن يوؤدي اإىل تطور ال�سرطان وانت�ساره.
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العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1314/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2512/2021 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )639567.35( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : امل�ست�سفى االمريكي دبي �س.ذ.م.م
 - املوفمبيك  فندق  مقابل   - وين�س�سر  جيم�س  مدر�سة  بجانب   - ميثا  عود   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 

منطقة رقم 319 - �سارع 15 اأ
املطلوب اإعالنهما : 1- مايا حممد فردو�س �سحلول ب�سفتها وب�سفتها و�سية على اوالدها الق�سر حممد 

امين وهبة حممد �سياء الدين االأتا�سي 2- رئيفة بديع العظم - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)639567.35( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 70197

اعالن بالن�شر        
 1455/2022/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ام بي ايه �سارك �ستار للتجارة العامة �س.ذ.م.م   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :الرمي او�سي�س للتجارة ذ.م.م 

املدعي  بالزام  ب��ت��اري��خ:2022/7/4  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  امر  ا�ست�سدار  طلب 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )369284.58( درهم ثالثمائة وت�سعة و�ستون الف ومائة 
واربعة وثمانون درهم وثمانية وخم�سون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساروؤف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم 
احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة 

التنظيمية لقانون االجراءات املدنية . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - الهدى لتنمية مواهب الطفال
اأداء امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002714/ 

اإىل املحكوم عليه : الهدى لتنمية مواهب االطفال 
املنفذ:عمر  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
رحمن علي رحمن - اجلن�سية باك�ستاين ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم 
، ومبا ان  الر�سم املحدد لذلك  املذكور ودفع  املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  له 

احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :18974
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003174/ 
اإىل املحكوم عليه : عبداهلل احمد ح�سن عبدالرحمن الب�سر 

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:امل�ستقبل 
لتاأجري ال�سيارات واحلافالت - موؤ�س�سة فردية  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم  ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال 

الر�سوم وامل�ساريف :52417.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( 
يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن بطلب مقدم 

رقم املرجعي:0805202209443156
تاريخ اال�سدار:2022/8/5

اإىل املحكوم عليه : راجي�س ليالراماين رمي�س ليال راماين فا�سوديف نار�سينجدا�س ليال راماين مطبعة جلف الفنية التجارية 
ملالكها/ابراهيم حممد علي عبدويل الزرعوين

 - هاتف:065332957   3 رقم  فيال   4 اجلافلية  فلل  اجلافلية   - بردبي   - دبي  امارة  املتحدة  العربية  العنوان:االمارات 
rajesh@gulftechincal.com:فاك�س:065338839 - هاتف متحرك:0507974892 - مكاين:2722993063 - الربيد االلكروين

االمارات العربية املتحدة امارة دبي - بردبي - اجلافلية فلل اجلافلية 4 فيال رقم 3 هاتف:065332957 - فاك�س:065338839 - 
rajesh@gulftechincal.com:هاتف متحرك:0507974892 - مكاين:2722993063 - الربيد االلكروين

االمارات العربية املتحدة امارة دبي - بردبي - اجلافلية فلل اجلافلية 4 فيال رقم 3 هاتف:065332957 - فاك�س:065338839 - 
vasudev@gulftechnical.com:هاتف متحرك:0507974892 - مكاين:2722993063 - الربيد االلكروين

االمارات العربية املتحدة امارة ال�سارقة ال�سناعية رقم 6 �سارع املليحة بجانب �ستائر �سيدار حمل جلف الفنية التجارية الطابق 
االر�سي مكتب  رقم 1 هاتف 065332957 - فاك�س:065338839 - هاتف متحرك:0507974892 

ramesh@gulftechnical.com:الربيد االلكروين 
نعلمكم بان دائرة التنفيذ يف حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية قد قررت يف التاريخ املذكور اعالن بال�سداد 

حتت طائلة اجراءات البيع لعقاراتهم املحجوزة ل�سالح الق�سية التنفيذية.
طالب التنفيذ:بنك اي دي بي اي املحدودة

جتاري كلي  /SHCEXCICOM2021  / يف الق�سية رقم: 0004793 
قد تقدم اليها ب�ساأن الق�سية امل�سار اليها

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
MOJAU_2022- 0081409 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد:احمد عبداحلميد االمري عبداهلل م�سري اجلن�سية - واحمل 
بطاقة هوية رقم:784197327174633 ارغب يف البيع والتنازل عن 25% من ح�ستي 
100% يف الرخ�سة امل�سماة/احمد عبداحلميد االمري ملقاوالت التك�سية واالر�سيات  البالغه 
عبداحلميد  ال�سيد/االمري  اىل   615343 رقم  حتت  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي   ، ذ.م.م 
رقم:784198703592612  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  م�سري   ، عبداهلل  االمري 

لت�سبح ن�سبته 25%.ا�سافة �سريك/�سركاء
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
MOJAU_2022- 0081443 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
يف  برغي  اجلن�سية  هندي   - �سيتايل  حممد  اجنيالت  ال�سيد:عبدال�سالم  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد:يو�سف كونهاماد عبداهلل كونهاماد  50% وذلك اىل  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
كيزهاكيكارا احمد - هندي اجلن�سية ، وال�سيد/عمري خاجه معني الدين - هندي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد/عمر كونهي مادان ثاكودى - هندي 
ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  امل�ستندات(  وت�سوير  لطباعة  )ال�سم�سي  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 
مبوجب رخ�سة امل�سماه رقم 779168 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - تعديالت 
اخرى خروج �سركاء ودخول اخر -  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003258 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : معروف ح�سني روين �ساهيد اهلل - جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة ال�سارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
، وتقدمي مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد  او  ( �سخ�سيا   4 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/9  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

نوف عمر الدوخي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(   جتاري   AJCFICICOM2022 /0002522 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة الربكة ل�سيانة املباين ذ.م.م وميثلها املدير/حممد عمر فاروق 
 - رقم:784198891796389  هوية  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - احمد  فريد  حممد 

جمهول حمل االإقامة 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2022/8/16 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 5 ( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/1  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

مرمي جمعه الكعبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003027 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نا�سر عبداهلل امل�سيقح عالء الدين - جمهول حمل االإقامة 
يلتم�س املدعي من حمكمتكم املوقرة:اوال:قبول ت�سحيح �سكل الدعوى واعالن اخل�سم املدخل بالئحة الت�سحيح 
 -2 عليهما  واملدعي  املدعي  بني  املوؤرخ:2015/8/30  ال�سراكة  عقد  بف�سخ  احلكم  املو�سوع:-1  ثانيا:ويف   -
الق�ساء بالزامهم املدعي عليهما واخل�سم املدخل بالت�سامن والتكافل فيما برد املبالغ امل�سلمة اليهم مبلغ وقدره 
)1.706.800( ريال �سعودي مليون و�سبعمائة و�ستة االف وثمامنائة ريال �سعودي الغري - او ما يعادل بالدرهم 
ال�سداد مع  الدعوى وحتى متام  اقامة  تاريخ  �سنويا من   9% بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باال�سافة  االماراتي 
اماراتي  درهم  مليون  مبلغ  ب�سداد  عليهما  املدعي  الزام   -3 املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامها 

للمدعي تعوي�سا عن الك�سب الفائت
املحكمة  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 9 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/1  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عمر منعم من�شور 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
بالن�شر )جزئي(   مدين   AJCAPCIREA2022 /0000345  يف  الدعوى رقم ال�شتئناف

امل�ستاأنف �سده:اح�سان اهلل فيدا ح�سني
Dubi .209 Dubai.Bur Dubai . Albarari.Sherena Residence.Apartment:عنوانه

ليكن معلوما لديك ان امل�ستاأنف:مو�سى لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م ، قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
 AJCAPCIREA2022  /0000345 رقم:  االبتدائية  الدعوى  يف  بتاريخ://20 

املحكمة اال�ستئنافية املدنية - مدين جزئي.
فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان االحتادية بدار الق�ساء - 
ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �سباحا   10:30 ال�ساعة  املوافق:2022/9/6   - يوم 

حالة عدم ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

نورة احمد املندو�س 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 70197
MOJAU_2022- 0081333 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
االأطراف  بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة.
ح�س�سه  بكامل  االمارات  اجلن�سية   - الظهوري  حمبه  �سامل  حممد  :يو�سف  االأول  الطرف  من 

100% اىل الطرف الثاين:ا�سرف ما�سينات فالبيل مرحوم بابوتى - اجلن�سية الهند  
باال�سم التجاري )بقالة اأ�سواء ال�سعب(  ن�ساط الرخ�سة )بقالة( واملرخ�س من دائرة التنمية 

االإقت�سادية ال�سارقة - ال�سارقة رخ�سة  جتارية رقم 538376 ال�سادرة 
بتاريخ  2005/9/13 

 يف دائرة التنمية االإقت�سادية ال�سارقة.تعديالت اخرى:مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة 
فردية( اىل )وكيل خدمات(

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
MOJAU_2022- 0081354 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 

االأطراف املذكورة.
من الطرف االأول :حممد �ساجو عبداجلليل - بنغالدي�س بكامل ح�س�سه 100% اىل 
الطرف الثاين:حممد ابراهيم مياه حممد �سم�سو مياه - اجلن�سية بنغالدي�س باال�سم 

التجاري )بقالة اأ�سواء الزبارة( ن�ساط الرخ�سة:بقالة  
واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�سادية خورفكان - ال�سارقة رخ�سة  جتارية رقم 

777508 ال�سادرة  بتاريخ  2020/5/3   يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن بالن�شر
2022/150165

ومدير  �سريك  ب�سفته   784-1979-7393469-4 رقم  هوية   - املتحدة  اململكة  اجلن�سية   - عباد  املنذر:عمر 
هوية   - اجلن�سية  امريكي   - ميمون  جاويد  طارق   -2 مدنية  اعمال  �سركة   - وال�سياحة  لل�سفر  �سركة/براق  يف 
مدنية  اعمال  �سركة   - وال�سياحة  لل�سفر  �سركة/براق  يف  �سريك  ب�سفته  رقم:784-1954-9138369-1 
 2022/1/176220 حمرر  برقم  ا�سوال  م�سدقة  وكالة  مبوجب   - حامد  حاج  علي  بالتوقيع/انت�سار  وميثله 

بتاريخ:2022/6/29 .
املنذر اليه:�سفدار �سرور غالم علي - باك�ستاين اجلن�سية - ب�سفته �سريك يف �سركة/براق لل�سفر وال�سياحة - �سركة 
اعمال مدنية 2- كامران ميمون - اجلن�سية اململكة املتحدة - ب�سفته �سريك يف �سركة/براق لل�سفر وال�سياحة - �سركة 

اعمال مدنية.
املو�سوع االنذار العديل رقم:2022/1/176069

ينذر املنذر/املنذر اليهما ب�سرورة احل�سور امام كاتب العدل واجلهات الر�سمية االخرى للتوقيع على العقود الالزمة 
الن�سحابهما من �سركة/براق لل�سفر وال�سياحة - �سركة اعمال مدنية واملنذر االول من اعتزال مهام االدارة وينذر 
وحتى  ال�سركة  يف  دخولهم  تاريخ  من  ارباحهم  وت�سليم  ال�سركة  راأ�سمال  يف  ح�ستهم  بت�سليمهم  اليهما  املنذر/املنذر 
تاريخه وذلك خالل مدة اأق�ساها �سبعة ايام من تاريخ الن�سر واال �سي�سطر املنذر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية 
اجلزائية واملدنية للمطالبة مبا ذكر باال�سافة اىل التعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليهما بكافة 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
 اعالن بالن�شر

1001/2022/320 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- انوب فيجايان - جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / 
ايفيلني النجال انوب - وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان - قد ا�ستاأنف/
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 419/2021 احوال نف�س  غري م�سلمني -  وحددت 
لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2022/8/15 ال�ساعة 09.00 �سباحا بقاعة التقا�سي 
عن بعد يف مبنى االحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70197 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اعالن بالن�شر        
 810/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- احمد جاويد عزيزي جمال نا�سر 

 جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :بنك دبي اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)1036616.83( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني املوافق 2022/8/15 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1406/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/3883 نزاع مدين ، بالزام املنفذ 
�سدها بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )22079.6( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامه
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - مبنى ملك خا�س با�سم �سركة دبي للتاأمني 

- بجوار مطعم ال�سفدي - وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�ستيتيه
املطلوب اإعالنه : 1- كواليتي واي للخدمات الفنية - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )22079.60( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1525/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/3918 نزاع مدين ، بالزام املنفذ 

�سدها ب�سداد مبلغ وقدره )16.208( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامه

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - مبنى ملك خا�س با�سم �سركة دبي للتاأمني 
- بجوار مطعم ال�سفدي 

املطلوب اإعالنه : 1- جمموعة �سنرا ال�ستثمارات �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )16208( درهم اىل طالب  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1417/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/448 نزاع مدين ، بالزام املنفذ �سدها 

ب�سداد بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )23422.2( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامه

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - مبنى ملك خا�س با�سم �سركة دبي للتاأمني - 
بجوار مطعم ال�سفدي 

املطلوب اإعالنه : 1- كامربيدج ميدل اي�ست للديكور �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  االإع���الن : قد  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )23422.20( وق��دره  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1524/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/143 نزاع مدين ، بالزام املنفذ �سدها بان 
توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )8.137.6( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامه
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - مبنى ملك خا�س با�سم �سركة دبي للتاأمني - بجوار 

مطعم ال�سفدي 
املطلوب اإعالنه : 1- عبد احلفيظ اجل�سمي خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ 

�سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)8137.60( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1433/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

املبلغ  ، ب�سداد  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/445 نزاع مدين  مو�سوع 
املنفذ به  وقدره )18099.80( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامه
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - مبنى ملك خا�س با�سم �سركة دبي للتاأمني 

- بجوار مطعم ال�سفدي 
املطلوب اإعالنه : 1- روجية غو�س ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )18099.80( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5057/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

املبلغ  ب�سداد   ، ن��زاع جت��اري  الدعوى رقم 2022/122  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )60892.64( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : فالكون ال�ست�سارات هند�سة امل�ساحة
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى اأفنيو �سيتي - �سقة مكتب رقم 

205-206 مقابل ديرة �سيتي �سنر
املطلوب اإعالنه : 1- ام اي �سي اي �سي للمقاوالت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )60892.64( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة 
املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
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اعالن بالن�شر 
 253/2022/3871 تنفيذ �شيكات 

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

اىل املنفذ �سده/1- حممد دبي  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

بتاريخ:2022/8/9 قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1174529.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اعالن اإخطار عديل بالوفاء )بالن�شر( 
 MOJAU_2022_0075584  :الخطار رقم 

بناء على طلب من املخطر/هويده عارف الكو�سا
اىل املخطر اليه/مطعم ومقهى �سرايا دم�سق

ال�سرح:املو�سوع انذار تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ )30000( درهم ثالثون الف درهم ال�ست�سدار امر اداء
- بناء على تعامل جتاري بني املنذر واملنذر اليه فقد ترتب بذمة املنذر اليه مبلغ وقدره )30000( درهم اماراتي - 
ا�ستلم املنذر �سيك �سادر عن مطعم ومقهى �سرايا دم�سق املنذر اليه )�سيك رقم 000117 م�سحوب على بنك االمارات 
دبي الوطني بقيمة )30000( الف درهم ي�سرف بتاريخ:2018/10/13 - ارتد ال�سيك من البنك امل�سحوب عليه الن 
احل�ساب مغلق - امتنع املنذر اليه عن �سداد املبلغ املر�سد بذمته رغم مطالبات املنذر - وطبقا لقانون االجراءات 
املدنية وتعديالته ووفقا لن�س املادتني 63-62 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية ال�سادر بقرارجمل�س 
الوزراء رقم 2018/57 وتعديالته كون الدين ثابتا بالكتابة وحال االداء ومعني املقدار مبوجب ال�سيك املذكور �سابقا 
بال�سداد  اليه  املنذر  املبلغ قدره )30000( درهم ثالثون الف درهم - ويحق للمنذر اخطار  ا�ستحق  وعليه يكون قد 
حتت طائلة ا�سدار امر اداء يف حال التخلف عن ال�سداد وفقا للمادتني ال�سابقتني بخالف طلب الفائدة القانونية 
تاريخ االع��الن واال �سن�سطر  ايام من  اليكم للعلم مب�سمونه وذلك يف خالل خم�سة  ، لذمل نتوجه بهذا االخطار 

التخاذ االجراءات القانونية 
 مدير  دعوى

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
70408
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العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - موزة �شيف �شامل �شميل الكعبي
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004398/ 

اإىل املحكوم عليه : موزة �سيف �سامل �سميل الكعبي 
العنوان:امارة ال�سارقة - هاتف رقم:0527778274

لل�سيارات  املنفذ:املا  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
امل�ستعملة ملالكة حممد علي نزار عروب امل�ستعملة ، اجلن�سية االمارات العربية املتحدة ، حممد 
علي نزار عروب - اجلن�سية �سوري  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :8290.0
من  يوما   )15( خالل  اعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
،ويف حالة تخلفك عن ذمل فانت مكلف بح�سور جل�سة  تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار 
يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن بالن�شر

رقم : 2022/150217
املنذر:بنك ابوظبي التجاري

املنذر اليهم:1- توتو�س ل�سناعة املواد التعبئة �س.ذ.م.م 2- خليل اهلل �ساحب 
كالورو 3- عائ�سة بي كالورو  .

بهذا يكلف املنذر املنذر اليهم باداء مبلغ )486.831.01( درهم اربعمائة 
و�ستة وثمانون الفا وثمامنائة وواحد وثالثون درهم وواحد وفل�س -  خالل 
مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ هذا االنذار واال فانه �سي�سطر املنذر لل�سري 
يف اجراءات ا�ست�سدار امر اداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأي 

م�سروفات يتكبدها يف �سبيل ذلك - هذا للعلم ولنفاذ ما جاء مبحتواه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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MOJAU_2022- 0080865 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:�سرف الدين فاليابورايل بيديكا بيل هندي اجلن�سية واحمل 
من   %100 عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  رقم:784197720414925  هوية  بطاقة 
حتت  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  البحرين(  )بقالة  الرخ�سة  يف   %100 البالغ  ح�سته 
اماراتية اجلن�سية وحتمل  ال�سويدي -  ال�سباح  ال�سيدة/عبري عبيد حميد  رقم:18480 اىل 

بطاقة هوية رقم:784198326506288
تعديالت اخرى:تعديل ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية

2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70392 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  774/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2019/597 عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف رقم:2021/81 ا�ستئناف عقاري ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )465480.20( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ:خالد علي عو�س ي�سلم ال�سرقي 
عنوانه :االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع االبراج - مبنى برج برلينجتون - �سقة 3103 - الطابق 31 - ح�سة 

علي القبي�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
املطلوب اإعالنه : الوداي االخ�سر للو�ساطة العقاريه وميثلها قانونا/علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي 

عنوانه :االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع املكتوم - مبنى ال�سعلة - �سقة 304 - الطابق 3 - مليح للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - 
meleihadvocates@gmail.com  -  042999721  -  0556214120

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  05:00:00م ويف االيام  ال�ساعة   2022/8/24 املوافق  اأنه يف يوم االربعاء   : االإع��الن  مو�سوع 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكروين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :نوع العقار ار�س ف�ساء - رقم االر�س 3078 - املنطقة جبل 

علي االوىل - امل�ساحة 2674.35 مر مربع - التقييم 10.938.846.00 درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

 اإخطار عديل
برقم املحرر 2022/0077276

املخطر:ابراهيم حممد ح�سن خليفه احلو�سني ب�سفته وكيال عن �سركة/احل�سم للتجهيزات املعدنية الفنية - مبوجب وكالة عامة 
بالق�سايا رقم:SH20170117B90139 - عنوانه/امارة ال�سارقة - كورني�س البحرية - بناية بالر�سيد 1 - مكتب 1706 - 

هاتف:065565566 - بريد الكروين:donotreply@ilaw.ae بوكالة املحاميني/ابراهيم احلو�سني و�سمر مروان
�سد املخطر اليه:�سركة ال�سقور الذهبية لالن�ساءات ذ.م.م - وميثلها املهند�س/عبد املجيد مروان عبداملجيد علم الدين - فل�سطيني 
اجلن�سية - عنوانها:امارة ال�سارقة - املجاز خلف �سارع كورني�س البحرية - برج ال�سام�سي - بلوك A - الطابق 5 - مكتب رقم 10 

Goldenfalcons@live.com:هاتف 065739997 - بريد الكروين -
املو�سوع اخطار ب�سداد مبلغ )24.700( درهم اربعة وع�سرون الف و�سبعمائة درهم

ملا كانت املخطر اليها وهي �سركة تعمل يف جمال مقاوالت فئة اوىل اخت�سا�س مباين ذ.م.م ووفقا للرخ�سة التجارية ال�سادرة لها 
برقم:523227 وامل�سدقة من دائرة التنميه االقت�سادية بال�سارقة - وان ال�سركة املخطرة �سركة ذات م�سوؤولية ذات حمدودة تعمل 
يف جمال توريد وتركيب الرخام ومواد البناء وهي اي�سا ذ.م.م وفقا للرخ�سة التجارية ال�سادرة لها برقم 216577 وامل�سدقة من 
دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - ومبوجب تعامالت جتارية بني املخطرة واملخطر اليها تر�سد يف ذمة املخطر اليها مبلغ وقدره 
مبلغ )24.700( درهم اربعة وع�سرون الف و�سبعمائة درهم الغري - عبارة عن �سيك م�سحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني/فرع 
امللك في�سل ال�سارقة وهو ال�سيك رقم 001025 واملرجتع من البنك املح�سوب عليه لعدم كفاية الر�سيد بتاريخ:2020/4/27 
- وملا كان املنذر اليها ممتنعة عن ال�سداد رغم املطالبة الودية بذلك وهو االمر الذي ا�ساب ال�سركة املخطرة با�سرار مادية وادبية 

نتيجة عدم �سداد املبالغ امل�ستحقة لها.
يف  وذلك  الغري  درهم   )24.700( وقدرها  للمخطرة  امل�ستحقة  املديونية  ب�سداد  نخطركم  فاننا  االخطار  هذا  لذلك:ومبوجب 
غ�سون خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم هذا االنذار واال �سن�سطر التخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة ال�سرداد املبلغ املذكور 

باال�سافة للفوائد القانونية والتعوي�سات الالزمة مع حتميلكم امل�ساريف والر�سوم واتعاب املحاماة وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70408

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005147 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جاويد عبا�س �سوالنكي - جمهول حمل االإقامة 
اعالن بالن�سر باللغتني العربية واالجنليزية

الق�سية املرفوعة من املدعي:توب جري لتاأجري ال�سيارات والتي يطالبكم فيها ب���:الزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )13.862( درهم ثالثة ع�سر الفا وثمامنائة واثنان 
وامل�سروفات  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 والفائدة  درهما  و�ستون 

واالتعاب
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/8  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حممد ح�شني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005267 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد حممد احمد ربيع - جمهول حمل االإقامة 
الواحد  اليوم  دائرة   5267/2022 رقم  الدعوى  يف  �س.م.ع  التمويل  دار  املدعي/�سركة  بان  نعلمكم 
للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام  فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد  الرابعة  التجارية 
حتى  فل�سا  و�سبعون  وت�سعة  درهما  وت�سعون  الفا  و�سبعون  خم�سة  درهم   )75.090.79( وقدره  مبلغ 
من   %18 وقدرها  االتفاقية  الفائدة  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  والزام   2021/5/18 تاريخ 
تاريخ:2021/5/19 وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة بحكم 

م�سمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االحتادية املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 7 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/9  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

فاطمة يعقوب الرم�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 70392
اإعالن قرار 

يف اأمر الأداء رقم:2022/5344  

خليل الرحمن �ساالكارا - اجلن�سية هندي
 E LOB العنوان:بامارة ال�سارقة املنطقة احلرة باحلمرية مبنى مكتب التاأجري اي 

مكتب رقم E 45g 28 �س.ب:42547 - ال�سارقة الهاتف املحمول:0506719573
االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  قررت  قد  بتاريخ:2022/7/27  بانه  علما  نحيطكم 
االبتدائية �سدكم يف الطلب امل�سار اليه بالرقم اعاله ل�سالج بنك اال�ستثمار �س.م.ع 
مبلغ  للطالبة  يوؤديا  بان  والثاين  االوىل  �سدهما  املقدم  بالزام  ناأمر  بالتايل:لذلك 
5% من  )16500000( درهم �ستة ع�سر مليون وخم�سمائة الف درهم والفائدة 
مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ 
القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  قرار   ، ذلك  ماعدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب 

اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا االعالن.  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002598/ 

اإىل املحكوم عليه : علي ابراهيم عبداهلل
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:حممد �سليمان 
جابر - اجلن�سية لبناين  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :80852.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف    ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0075978
اخطار عديل للوفاء مببلغ 35000 درهم

املخطر:نعمان ار�ساد حممد ار�ساد ب�سفته وكيل عن ال�سيد/نبيل ار�سد حممد ار�سد مالك املن�ساأة امل�سماه/ركن الغوير 
للتجارة ، مبوجب لدى الكاتب العدل حتت رقم:SH20161221B86029 - العنوان:ال�سارقة العروبه ك�سك 

رقم 7 - رقم الهاتف:971552252448
زهري  حممد  بن  الدين  نظام  ال�سيد/حممد  وميثلها  والكهربائية  احلديدية  االدوات  لتجارة  اليه:الفر�س  املخطر 
رقم   - القطامي  عبيد  حممد  ملك   -  1 رقم  حمل  العربي  اخلليج  �سارع  خلف  الغوير  العنوان:ال�سارقة   - الدين 

الهاتف:9710786411
ال�سرح:املخطر اليه حرر �سيك للمخطر مببلغ )35000( خم�سة وثالثني الف درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من 
قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعي ل�سرف ال�سيك اال انه ارتد دون 
�سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل:ال�سيك رقم:100179 مببلغ )35000( درهم بتاريخ 
ا�ستحقاق 2019/3/30 وامل�سحوب على بنك نور بنك وحيث ان املدعي عليه قدم تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي 

تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى
�سن�سطر  واال  اخطاركم  تاريخ  من  ايام  خم�سة  خالل  املذكور  املديونية  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  لذلك:فاننا 
وهذا  به  جاء  مبا  للعلم  االخطار  هذا  على  التوثيق  العدل  الكاتب  ال�سيد  من  واطلب  القانونية  االجراءات  التخاذ 

اخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  4509/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/2422 امر اداء، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )44656444( درهم �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ:بنك الفجرية الوطني - فرع دبي 
Abdullah.Abdalkarim@ - عنوانه :االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى بنك الفجرية الوطني

احلارثي فريوز  ا�سماعيل  وميثله:�سامل   - مكاين:2908894348  رقم   -  nbf.ae
املطلوب اإعالنه : راجي�س بوترا 

عنوانه :االم��ارات - ام��ارة دبي - جبل علي بردبي - جبل علي - �سارع جبل علي - مبنى املنطقة احلرة جلبل علي - �سقة قطعة االر���س رقم 
S5070  -  0048865538

مو�سوع االإعالن :املنفذ �سدهم:�سركة كوبيان اخلا�سة املحدودة - كوبيان �سنغافورة بي تي اي ال تي دي
العقار  بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/8/24 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   
http://www. االإل���ك���روين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  االإم�����ارات  )���س��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ل��دى  اأدن����اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :موا�سفات العقار املنطقة اخلليج التجاري - برقم ار�س 78 - 
1503 - ا�سم املبنى برج ف�سي - رقم املبنى 1 - امل�ساحة 95.22 مر مربع - البلدية 505-349 - املبلغ:738.866.82  رقم العقار 

درهم ويباع العلى عطاء - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:1539/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763
مو�سوع املنازعة : مطالبة مالية مببلغ وقدره )63.455.75( ثالثة و�ستون الفا واربعمائة وخم�سة وخم�سون 
درهما وخم�سة و�سبعون فل�سا - والفائدة التاأخريية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد 

التام  . 
املتنازع:املالحة القطرية - فرع دبي - واخرون

ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - ال��ق��ره��ود - بناية ال��ه��الل االح��م��ر - مكتب رق��م 306 - ������س.ب:35121 دب��ي - هاتف 
رقم:042594742 - هاتف متحرك:0568599242 

 الربيد االلكروين:Liezl.delacruz@collateral.ae - مكاين:3415691871 - وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل 
املطلوب اإعالنه :  1- كوالتريال م.م.ح  -  �سفته : متنازع �سده 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة مالية مببلغ وقدره )63.455.75( ثالثة  مو�سوع االإعالن :  قد 
 %5 بواقع  التاأخريية  والفائدة   - فل�سا  و�سبعون  وخم�سة  درهما  وخم�سون  وخم�سة  واربعمائة  الفا  و�ستون 
املوافق:2022/8/15  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام-  ال�سداد  ولغاية  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة:09:00 �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70459 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اعالن بالن�شر 
 1319/2022/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1- بالل جواد علي  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )230052.13( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن بالن�شر 

 5422/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-جاكوب توما�س نكيدات �ساكو توما�س  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/جيفينج ما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )519894.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن بالن�شر 

 253/2022/2278 تنفيذ �شيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

ابراهيم  حممد  ه��اين   -2 املطاعم  الدارة  ال��رائ��ده  اخل��ربه  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
خمي�س رزيقه  -   جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة م�سايف �س.ذ.م.م - فرع دبي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )58778( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �سوفت & هايجينيك ل�سناعة الورق �ض.ذ.م.م 
العنوان : مكتب 39B-804 ملك هند حممد خلفان بن خربا�س - ديرة - بور�سعيد - ا�ستدامة 
b ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 710769 رقم القيد بال�سجل 
مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1137804  : التجاري 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
2022/8/7 وعلى  2022/8/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات 
 - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

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

بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية �سوفت & هايجينيك ل�سناعة الورق �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/8/7 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/8/7
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533
العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

اجلن�سية   - البلو�سي  دروي�س  احمد  �سالح  ال�سيد:�سلطان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% ل�سالح ال�سيد/حممد 
علي ممدوح رحمون خ�سري - اجلن�سية �سوريا - يف الرخ�سة امل�سماه )�سوبر ماركت اهل 

النيل( �سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية يف ال�سارقة بالرقم:787972.
تعديالت اخرى تغيري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:فاالرين �سام�سون فاالرين - اجلن�سية الهند يرغب يف 
ال�سحراء  )جبل  امل�سماه  الرخ�سة  100% يف  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  )التكييف(  وحدات  تركيب  ملقاوالت 
برخ�سة جتارية رقم:614852 - اىل ال�سيد:بينوي لوكا - اجلن�سية الهند - تعديالت 

اخرى اليوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
باك�ستان  اجلن�سية   - ال�سيدة:عائ�سه جهانكري مق�سود ح�سني  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ترغب يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد 
بنت  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف  باك�ستان  اجلن�سية   - اهلل  نعمت  مالك  �ساهني  ن�سرت 
البحر لل�سيدات( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة - مبوجب رخ�سة رقم 608111 ال�سادرة من 

دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:جيم�س كانداتيل �ساكو - اجلن�سية الهند يرغب يف البيع 
50% وذلك اىل ال�سيد:راجي�س كوتوفاتات رامادا�س  والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
تاأ�س�ست  االلكرونية(  للخدمات  )الرفاع  امل�سماه  الرخ�سة  الهند يف  اجلن�سية  كوتوفاتات 
بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:768683 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية 

بال�سارقة - تعديالت اخرى
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
اجلن�سية   - احلو�سني  ابراهيم  ح�سني  يو�سف  ال�سيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:ثامر 
االوىل  )الثقة  امل�سماه  الرخ�سة  يف   - باك�ستان  اجلن�سية   - ان�ساري  علي  رجب  ان�ساري 
لغ�سيل ال�سيارات( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:764957 ال�سادرة من 
دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى:تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 
فردية اىل وكيل خدمات - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 

لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
MOJAU_2022- 0081495 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

 - بغالدي�س  اجلن�سية   - احمد  فرز  اكرب  علي  حممد  ال�سيد:�سيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)كافترييا  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
 514077 رقم  برخ�سة جتارية  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  االقطار( 

- اىل ال�سيد/فاطمه حممد عبا�س علي الزرعوين - اجلن�سية االمارات
تعديالت اخرى:تغري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية

2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005331 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد اأعظم خالد احمد غني - جمهول حمل االإقامة 
اعالن بالن�سر باللغتني العربية واالجنبية

قد  امليدور  املحامي/احمد  ملالكه  العائد  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  املدعية:امليدور  طلب  على  بناء 
والفائدة  درهم   )17.000( وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب����:الزام  تطالبكم  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفعت 
و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�سروفات  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   12% القانونية 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/16 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االحتادية املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/9  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حممد ح�شني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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الطالبة  ال�ساد�سة  دورت���ه  ال��ع��رب��ي يف  ال��ق��راءة  ت���ّوج حت���ّدي 
جلني حممد �سمري �سرحان على م�ستوى االأزهر ال�سريف 
1،866،113 طالبا  يف جمهورية م�سر العربية من بني 
االأكرب  القرائية  التظاهرة  يف  له،  ممثلني  �ساركوا  وطالبة 

من نوعها عاملياً باللغة العربية.
ومت اإعالن الطالبة جلني �سرحان من ال�سف الثاين الثانوي 
مبعهد فتيات نور االإ�سالم بطلة لتحدي القراءة العربي يف 
دورته ال�ساد�سة على م�ستوى االأزهر ال�سريف، وذلك خالل 
مركز  يف  العربي  القراءة  لتحدي  اخلتامي  احلفل  فعالية 
بح�سور  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي  االأزه����ر مبدينة م�سر،  م��وؤمت��رات 
االأ�ستاذ الدكتور حممد عبدالرحمن ال�سويني وكيل االأزهر 
ال�سريف، و�سعادة مرمي خليفة الكعبي �سفري دولة االإمارات 
وم�ساركة  العربية،  م�سر  جمهورية  لدى  املتحدة  العربية 
اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات  مكتب  مدير  النعيمي،  �سارة 
العربي، وعدد من  القراءة  لتحدي  املنظمة  العاملية  مكتوم 

امل�سوؤولني والربويني القائمني على املبادرة.
وتاأهل اإىل الت�سفيات النهائية على م�ستوى االأزهر ال�سريف 
التحدي  بطل  التحكيم  جل��ان  منهم  اختارت  اأوائ���ل،  ع�سرة 

على م�ستوى االأزهر ال�سريف لدورة هذا العام.
الدورة  يف  االأزه���ر  م�ستوى  على  املتميزة  املدر�سة  لقب  اأم��ا 
ال�����س��اد���س��ة م��ن حت���دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي ف��ك��ان م��ن ن�سيب 
منطقة الغربية االأزهرية، تلتها منطقة القاهرة االأزهرية، 

ثم منطقة البحرية االأزهرية.

- الع�سرة الأوائل..
واإىل جانب الفائزة االأوىل على م�ستوى االأزهر، �سمت قائمة 
الع�سرة االأوائل الذين متيزوا يف حتدي القراءة العربي يف 
دورته ال�ساد�سة كاًل من دعاء حممد اأبو حميدة عبد احلميد 
ن�سري،  اأح��م��د  ف��ت��ي��ات  ال��ث��ان��وي مبعهد  االأول  ال�����س��ف  م��ن 
الثانوي مبعهد  الثالث  ال�سف  اإم��ام من  ون��ور عمر حممد 
فتيات امل��رج، واآي��ة حممد دربالة من ال�سف االأول الثانوي 
مبعهد فتيات ايتاي البارود، وزينب حممد عبد ال�سيد من 
ال�سف االأول الثانوي مبعهد فتيات اأحمد الزايل، وحممود 
بنني  مبعهد  الثانوي  االأول  ال�سف  من  احلميد  عبد  عزت 
اأحمد من ال�سف الثالث  فر�سوط، و�سلمى �سالح عطااهلل 
االإعدادي مبعهد فتيات الريان، ومها حممد ال�سيد برهام 
املن�سورة، ومرمي  فتيات  الثانوي مبعهد  االأول  ال�سف  من 
حممد اأحمد بالبل من ال�سف الثاين االإعدادي مبعهد طه 
االأول  ال�سف  الفتوح حممود من  اأب��و  اأ�سرف  واأري��ج  �سربا، 

الثانوي مبعهد فتيات توكل النموذجي.

ع��دد  ح��ي��ث  م���ن  الآن  ح��ت��ى  الأك�����رب  ال������دورة   -
امل�ساركني..

وتعد الدورة ال�ساد�سة من حتدي القراءة العربي االأكرب من 
نوعها يف تاريخ الفعالية القرائية العربية حيث �سارك فيها 
44 دولة حول العامل  22.27 مليون طالب وطالبة من 

طالعوا وخّل�سوا الكتب باللغة العربية.

- لغتنا العربية يف اأياٍد اأمينة و�سادقة..
واأكد االأ�ستاذ الدكتور حممد عبدالرحمن ال�سويني وكيل 
اأن  جميعا  منا  “حتتاج  العربية  اللغة  اأن  ال�سريف  االأزه���ر 
نرتقي  حتى  اليومية  حياتنا  يف  واهتماما  رع��اي��ة  نوليها 
منوهاً ب� “االإقبال الكبري الذي �سهده حتدي  ونرتفع بها”، 
ال�����س��اد���س��ة م��ا ي�سري اىل جناح  ال��ع��رب��ي يف دورت����ه  ال���ق���راءة 
التحدي يف حتقيق ن�سيج معريف متني بني ماليني الطالب 

من اأبناء الوطن العربي والعامل«.
حتدي  يف  وال��ف��ائ��زي��ن  امل�����س��ارك��ني  جلميع  بالتهنئة  وت��ق��دم 
ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي م��ن ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى م�ستوى 
را�سد  بن  بجهود مبادرات حممد  ال�سريف، م�سيداً  االأزه��ر 
اآل مكتوم العاملية يف ن�سر العلم واملعرفة ودعم موقع اللغة 
العربية كلغة للتوا�سل الثقايف واحل�ساري واالإنتاج العلمي 

والفكري.
واأع��رب ال�سويني عن بالغ تقديره مل�سروع حتدي القراءة، 
لغتنا  اأن  على  عام  بعد  عاما  “يطمئننا  التحدي  اأن  موؤكداً 
م�سددا  العربية لغة القراآن الكرمي يف اأيٍد اأمينة و�سادقة”، 
على اأن “االأزهر ال�سريف �سيظل احلار�س االأمني على علوم 

اللغة العربية«.
قالت  بدورها،  ال�ساد..  لغة  على  احلفاظ  يف  متميز  دور   -
اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات  مكتب  مدير  النعيمي،  �سارة 
يف  العربي  ال��ق��راءة  حت��دي  يف  “امل�ساركات  العاملية:  مكتوم 
اإيجابي  م��وؤ���س��ر  وه���ذا  قيا�سياً،  رق��م��اً  �سجلت  ال����دورة  ه��ذه 

العربية  اللغة  دور  تعزيز  الأهمية  وا�سعة  �سرائح  الإدارك 
تعليمياً ومعرفياً وثقافياً وح�سارياً لتحافظ على مكانتها 

وح�سورها يف حياتنا اليومية”. 
يف  االأزه��ر  لطلبة  الدورية  بامل�ساركة  “فخورون  واأ�سافت: 

حتدي القراءة العربي ..
و�سنوا�سل العمل مع خمتلف املوؤ�س�سات املعرفية والتعليمية 
والوزارات واجلهات احلكومية املعنية لتو�سيع نطاق حتدي 
اأجيال متمكنة  اإع��داد  اأه��داف��ه يف  العربي وحتقيق  ال��ق��راءة 

قارئة متمكنة ت�ساهم يف م�سرية احل�سارة االإن�سانية«.
وهّناأت النعيمي اأبطال حتدي القراءة العربي على م�ستوى 
االأزهر  ب��دور  م�سيدة  ل��ه،  الداعمني  وك��ل  ال�سريف  االأزه���ر 

ال�سريف واملناطق التعليمية واإدارات املدار�س وامل�سرفني.

- حتدي القراءة العربي..
ويهدف حتدي القراءة العربي، الذي تنظمه مبادرات حممد 
التوايل،  ال�ساد�سة على  للدورة  العاملية  اآل مكتوم  را�سد  بن 
اإىل اإنتاج حراك قرائي ومعريف �سامل، ير�سخ قيم التوا�سل 

والتعارف واحلوار واالنفتاح على الثقافات املختلفة، 
واملعريف  العلمي  والتح�سيل  وامل��ط��ال��ع��ة  ال��ق��راءة  وي��ك��ّر���س 
العربية،  اللغة  ن  ويح�سّ الطلبة،  ح��ي��اة  يف  يومية  ثقافة 
ويعزز دورها كوعاء لنقل واإنتاج ون�سر املعرفة وامل�ساركة يف 
اإثراء التقدم الب�سري ورفد احل�سارة االإن�سانية وا�ستئناف 

م�ساهمة املنطقة فيها.

 اأكرث من 1.8 مليون طالبة وطالب اأزهري �ساركوا يف دورته ال�ساد�سة

»حتدي القراءة العربي« يتوج الطالبة جلني �ضرحان بلقبه على م�ضتوى االأزهر ال�ضريف

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  م��ه��رج��ان  م��ن  التا�سعة  ال����دورة  فعاليات  حتتفي 
ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب، الذي تقام فعالياته 
يف مركز اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات يف الفرة املمتدة 
من 10 - 15 اأكتوبر املقبل، مبجموعة وا�سعة من االأفالم، 
43 دول����ة حول  اإن��ت��اج��ه��ا يف  ف��ي��ل��م مت   100 ي��ب��ل��غ ع��دده��ا 

العامل. 
املعنية بتعزيز ودعم  واأعلن املهرجان التابع ملوؤ�س�سة “فن”، 
ال��ف��ن االإع���الم���ي ل��الأط��ف��ال وال��ن��ا���س��ئ��ة يف دول���ة االإم�����ارات، 

املتحدة   واململكة  وفرن�سا  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سدارة 
اجلاري  العام  دورة  يف  للم�ساركة  املر�سحة  االأعمال  لقائمة 

من املهرجان.
لالأطفال  ال���دويل  ال�سينمائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  وُي��ن��ظ��م 
تنظيمه  مت  اأن  بعد  ال��واق��ع  اأر����س  على   2022 وال�����س��ب��اب 
عن بعد عرب تقنية االت�سال املرئي يف  العام املا�سي، حيث 
فرن�سا  ت�����س��درت  دول����ة   89 م���ن  ف��ي��ل��م��اً   1717 ا���س��ت��ق��ب��ل 

والواليات املتحدة ودولة االإمارات قائمة االأعمال امل�ساركة.
ال�سمو حاكم  �ساحب  قرينة  رع��اي��ة  امل��ه��رج��ان حت��ت  وي��ق��ام 
ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة 

ال�سينما  بتنوع  ويحتفي  االأ���س��رة،  ل�����س��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�س 
العاملية يف �سبع فئات.

العام  دورة  يف  للعر�س  اختيارها  مت  فيلم   100 ب��ني  وم��ن 
اجلاري،

 29 ب��واق��ع  )االأنيمي�سن(  املتحركة  ال��ر���س��وم  اأف���الم  ب���رزت   
عن  الطويلة  ال��روائ��ي��ة  االأف���الم  ع��دد  ت�ساعف  كما  فيلماً، 
العام املا�سي لي�سل اإىل 17 فيلماً، يف حني بلغ عدد االأعمال 

امل�ساركة يف فئة اأفالم من �سنع الطلبة اإىل 16 فيلماً.
وت�سدرت اململكة املتحدة واململكة العربية ال�سعودية االأعمال 
املر�سحة لفئتي اأف�سل فيلم من �سنع االأطفال واليافعني، 

اأف��الم لكلٍّ منهما،   10 واأف�سل فيلم خليجي ق�سري بواقع 
كما بلغ عدد االأفالم الوثائقية 7 اأفالم، اإ�سافة اإىل 7 اأفالم 

دولية ق�سرية.
ال��ق��ا���س��م��ي، مديرة  اهلل  ع��ب��د  ب��ن��ت  ال�سيخة ج��واه��ر  وق��ال��ت 
الدويل  ال�سينمائي  ال�����س��ارق��ة  وم��ه��رج��ان  “فن”  موؤ�س�سة 
لالأطفال وال�سباب: “يعود املهرجان لتنظيم فعاليات دورته 
االأفالم  م��ن  �سيقة  مبجموعة  ال��واق��ع  اأر����س  على  التا�سعة 
وال�سباب،  االأط��ف��ال  م��ن  جمهورنا  الإل��ه��ام  �ستعر�س  ال��ت��ي 
اأنحاء  جميع  م��ن  ال��ف��ري��دة  الثقافية  االآف����اق  وا���س��ت��ع��را���س 
العامل، حيث حتتفي االأعمال امل�ساركة التي بلغ عددها 100 

فيلم باالإبداعات العاملية التي مت اإنتاجها من خالل عد�سات 
االأطفال وال�سباب«.

واأ�سافت: “بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
ال�سارقة،  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي، ع�سو  بن حممد 
وقرينته �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، تهدف 
)فن( اإىل تعريف االأجيال النا�سئة على االأعمال ال�سينمائية 
يوفر  االإبداعية، حيث  روؤاه��م  واإث���راء  العالية،  اجل��ودة  ذات 
املهرجان من�سة جتمع االأطفال واليافعني مع �سناع االأفالم 
واملخرجني ال�سينمائيني واأعمالهم املبتكرة من جميع اأنحاء 

العامل من خالل برنامج حيوي مكثف«.

ح�سور بارز لأفالم الر�سوم املتحركة يف الدورة التا�سعة من املهرجان

»ال�ضارقة ال�ضينمائي الدويل لالأطفال وال�ضباب« جوائز  على  تتناف�س  دولة   43 من  فيلم   100

نظمت موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية مبادرات وور�ساً 
وال�سباب  ل��الأط��ف��ال  م��ت��ن��وع��ة  �سيفية  ث��ق��اف��ي��ة 
وج���م���ي���ع اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع ���س��م��ن م��ك��ت��ب��ة زاي����د 
االإن�سانية، التي ُتعد م�سروعاً ثقافياً رائداً تتبناه 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  من  بتوجيهات  املوؤ�س�سة، 
بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
الرئي�سة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س 
االإمارات«،  »اأم  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى 
وذلك لتكري�س االإجناز الذي و�سع لبناته االأوىل 
موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
للمبدعني  دع��م��اً  ث�����راه«،  اهلل  »ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ت�سهدها  ال��ت��ي  امل���ت���ج���ددة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ول��ل��ح��رك��ة 

الدولة.
وتهدف املبادرات والور�س ال�سيفية املتنوعة التي 
تنظمها موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية اإىل تعزيز دور 
املعرفة  خ���الل  م��ن  التنمية  وحت��ق��ي��ق  االإن�����س��ان، 
واخل������ربات ال��ق��ي��م��ة خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، وكذلك 
ا�ستعارة االإن�سان لال�ستفادة من خرباته ومعارفه 
يف  امل�ساهمة  اإىل  باالإ�سافة  املجتمع،  اأف���راد  ب��ني 

حتقيق التنمية االجتماعية امل�ستدامة.
العام  خ��الل  االإن�سانية  زاي��د  مكتبة  وا�ست�سافت 
واملثقفني،  واالأدب���اء  املوؤثرين  من  ع��دداً  اجل��اري 
ون��ف��ذت ع���دداً م��ن ال��ور���س وال��ل��ق��اءات الثقافية 
املنا�سبات  يف  الثقافة  دور  اإب��راز  اإىل  هدفت  التي 

ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا، وتوفري  امل��خ��ت��ل��ف��ة و���س��ب��ل  وامل���وا����س���م 
وال�سباب ال�ستعرا�س مواهبهم  من�سة لالأطفال 
يف  وامل�ساهمة  للمجتمع  وتقدميها  وم��ه��ارات��ه��م 
اأفراد  االإب��داع واالبتكار لدى  تطويرها، وحتفيز 
امل��ج��ت��م��ع واأ����س���ره���م وخ��ل��ق ع��الق��ة حم��ب��ب��ة بني 
الطفل والكتاب لت�سجيعه على القراءة واالطالع 
التفكري  على  ق��ادٍر  مبتكٍر  جيٍل  خلق  جانب  اإىل 
خ����ارج ال�����س��ن��دوق، وم��ن��ح ال��ط��ف��ل ف��ر���س��ة يف اأن 
الثقايف  اجل��ان��ب  وتعزيز  ومبتكراً،  م��درب��اً  يكون 
الهوية  اأفراد االأ�سرة وت�سليط ال�سوء على  لدى 
املختلفة،  االجتماعية  القيم  وتعزيز  الثقافية، 
باالإ�سافة اإىل تعزيز العمل التطوعي لالإ�سهام يف 

بناء قيادات �سبابية فاعلة.
ور�سة /خطط  االإن�سانية  زايد  مكتبة  نفذت  كما 
كتابي،  اأ���س��ن��ع  وك��ي��ف  اأف�����س��ل،  مل�ستقبل  حلياتك 
ومتكني ال�سباب وم�ستقبل دولة االإمارات، واإبداع 
بال حدود، وكيفية كتابة ال�سعر الف�سيح، وتعزيز 
والكتابة  االأ���س��رة،  يف  واالبتكار  التفكري  م��ه��ارات 
لالأ�سرة،  ال��ن��ق��دي��ة  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وب��ن��اء  االإب���داع���ي���ة، 
واأعد ابتكار حياتك، واأفكار تقنية م�ستوحاة من 
وا�سنع  علينا،  وفوالتكم  التقني،  التفكري  كتاب 
لوحتك الفنية، وحممد بن زايد ملهم االأجيال، 
الطرق الكت�ساف  واأ�سهل  الذات،  اكت�ساف  ورحلة 
ذاتية  �سرية  تكتب  وكيف  االأط��ف��ال،  لدى  الذكاء 

الذاتية  الدبلوما�سية  اإىل  باالإ�سافة  احرافية، 
لالأطفال/.

امل�ستقبل« عدداً  »اإعالمي  اأع�ساء مبادرة  وناق�س 
الثقافية  م���ن خ���الل اجل��ل�����س��ات  امل��وا���س��ي��ع  م���ن 
االأطفال  اأح����الم  م��ن��ه��ا:  امل��ت��ن��وع��ة  واالإع���الم���ي���ة 
يف  واك�����س��ب��و  ال��رم�����س��ان��ي��ة،  وع���ادات���ي  للخم�سني، 
واإجازتي  االإب��داع��ي،  والتفكري  االأط��ف��ال،  عيون 
كيف اأق�سيها، حيث تهدف هذه اجلل�سات اإىل منح 
االأطفال فر�سة للتعبري عن اآرائهم ونقل كلمتهم 
لالأطفال  منرب  وت��وف��ري  املنا�سبات،  خمتلف  يف 
اإجنازاتهم،  لوطنهم وعر�س  للتعبري عن حبهم 
امل�ستقبلية،  االأط����ف����ال  روؤي������ة  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 

االإعالمية  االأط��ف��ال  وم��ه��ارات  ق��درات  وا�ستثمار 
ا���س��ت��ع��را���س دور  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

االأطفال يف دعم م�سرية العطاء.
وت�ستمر املكتبة يف تنفيذ فعالياتها املتنوعة طوال 
براجمها  تطوير  اإىل  دائ��م��اً  ت�سعى  حيث  ال��ع��ام، 
ملواكبة التغريات واال�ستمرار يف تقدمي االأن�سطة 
املجتمع،  وح���اج���ة  ي��ت��ن��ا���س��ب  مب���ا  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
والتي  املتاحة  والتقنيات  الو�سائل  وبا�ستخدام 
وا�ستقطاب  امل��وؤ���س��رات  لرفع  اأك��رب  فر�سة  وف��رت 
فئات خمتلفة، باالإ�سافة اإىل تعميم الفائدة من 
اأفراد  الثقافية على جميع  االجتماعية  الربامج 

االأ�سرة واملجتمع.

»التنمية االأ�ضرية« تنظم ور�ضا ثقافية متنوعة �ضمن مكتبة زايد االإن�ضانية

- حممد عبدالرحمن ال�ضويني: اللغة العربية حتتاج منا جميعًا اأن نوليها رعاية واهتمامًا يف حياتنا اليومية حتى نرتقي ونرتفع بها
- �ضارة النعيمي: امل�ضاركات يف حتدي القراءة العربي �ضجلت رقمًا قيا�ضيًا وهذا موؤ�ضر الإدارك �ضرائح وا�ضعة الأهمية تعزيز دور 

اللغة العربية تعليميًا ومعرفيًا وثقافيًا وح�ضاريًا
- طلبة االأزهر رواد يف �ضون اللغة العربية واإكرامها واالأزهر ال�ضريف يلعب دورًا مميزًا يف احلفاظ على لغة ال�ضاد
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يف امل�سرح قدمت اأعمال مل يقدمها اأحد، ولي�ض يل بديل حتى الآن

�ضميحة اأيوب: م�ضل�ضل ال�ضوء ال�ضارد 
من اأقرب االأدوار اإىل قلبي

 •  ما الذي كان مييز الو�سط الفني قدميا عن االآن، وهو 
ما جعل االأعمال تعي�س وترك ب�سمة؟ 

ال�سغل؛ حيث  اجل��ودة وطريقة  امل�سرح قدميا  ما مييز   -
ترابيزة  ع��ل��ى  ويجتمعون  يجل�سون  ك��ان��وا  املمثلني  اإن 

واحد  ك��ل  واأدوار  ال�سخ�سيات  تبني  كيف  وي��ع��رف��ون 
منهم يوميا ملدة 3 اأو 4 �ساعات وملدة 10 اأيام، ثم 

عن  ناهيك  الت�سوير،  ث��م  اأخ���رى  ب��روف��ات  نعمل 
املو�سوعات وجودتها؛ حيث كانت اإن�سانية وتهم 

املجتمع والنا�س. 
ت��ق��دم مو�سوعات  ح��ال��ي��ا ال  اأن  ت���رى  • ه��ل   
ب��روف��ات قبل  بعمل  ي��ق��وم��وا  ال��ن��ا���س وال  تهم 

الت�سوير؟ 
الورق  ياأتي  انه   -  ال مل يعد يعمل بروفات حيث 

امل�سل�سالت  واأي�����س��ا  ال��ت�����س��وي��ر،  اأث���ن���اء  ال���ه���واء  ع��ل��ى 
تكتب اأثناء الت�سوير، واملو�سوعات ال ت�سعر بها كل 

النا�س. 
بالن�سبة  االأدوار  اأه������م  م����ا   •

حل���������س����رت����ك وك����ان����ت 
حم������������ور حت������ول 

م���������س����وارك  يف 
الفني؟ 

جدا  ك���ث���ري   -
لي�س  وف����ه����و 
اثنني  اأو  دور 

و  اأ

ثالثة بل م�سرية كاملة. 
قدمتها  التي  املهمة  االأدوار 
اأ�ستطيع  وال  ك���ث���رية 
اأن اأعمل مفا�سلة 
واخ������ت������ي������ار 
ب�����ي�����ن�����ه�����م 
الن������ن������ي 
ظلم  �ساأ

نف�سي 
ظلم  ا و
الدور. 

 •
كيد  لتاأ با
امل�������������س������رية 
ولكن  ح��اف��ل��ة.. 

ما اأقرب االأدوار لقلبك؟ 
"اإجازة  احلالية  االأع��م��ال  وم��ن  ال�����س��ارد  ال�سوء  م�سل�سل 
بيوم"  بحلم  "ل�سه  م��ث��ل  اأع���م���ال  ذل���ك  وق��ب��ل  مفتوحة" 
و"ع�سر احلب" وغريها، وغريها فنحن نحتاج ليومني 

ل�سرد االأدوار. 
معهم؟  عملتي  الذين  املخرجني  اأهم  هم  • من 

- ا���س��ت��غ��ل��ت م���ع خم��رج��ني ك��ث��ريي��ن م���ن اجل��ي��ل املا�سي 
وفمثال  االإخ���راج،  م�ستوى  على  ممتازين  اأي�سا  واحل��ايل 
اإبراهيم ال�سحن ويحيي العلمي  من املخرجني القدامي 

ونور الدمردا�س وفخر الدين �سالح وكثريون غريهم. 
بركات  و  �سيف  اب��و  �سالح  مثل  ال�سينما  خمرجني  وم��ن 
ذو  الفقار وحممود  ذو  الدين  وع��ز  ال��وه��اب  عبد  وفطني 
الفقار، وغريهم، ومن من الفنانني القريبني اإىل القلب 
وا�ستمتعت بالعمل معهم عماد حمدي وفريد �سوقي وفوؤاد 

املهند�س وغريهم. 
الفني؟  الو�سط  يف  لك  االأقرب  • من 

- �سديقتي مديحة حمدي و�سمرية عبد العزيز. 
ي�ستطيعوا  ال  ال��ف��ن  ���س��ن��اع  اأن  ت���ري  ه��ل   •
بهم  ت��ل��ي��ق  اأدوار  يف  ال��ك��ب��ار  ال��ن��ج��وم  ت��وظ��ي��ف 

ومنا�سبة لهم؟ 
- ن��ع��م وه���م ب��ح��اج��ة الإع�����ادة اأوراق���ه���م واإع����ادة 
اأفكارهم نحو الكبار، واملمثلني الكبار كربوا 
يوجد  ف���ال  ال�����س��ن  يف 

دور حم���رم وغ��زي��ر ل�����س��ن ب��ع��د اخل��م�����س��ني ك��ل��ه��م يقفوا 
عند االأربعني واخلم�سني فقط، حتى اأن اخلم�سني حاليا 
اخلم�سني  دور  حيث  زم���ان  اخلم�سني  عمر  ع��ن  خمتلف 
اأنا  طازة"،  و���س��ه  " ك��ل��ه  البوتك�س  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  ح��ال��ي��ا 

اأحتدث عن الواقع. 
اجليل  م��ن  نف�سك  ف��ي��ه��ا  ت��ري��ن  ال��ف��ن��ان��ات  م��ن  م��ن   •

اجلديد؟ 
- ال يوجد اأحد الأنني يف امل�سرح قدمت اأعماال مل يقدمها 
اأنها  اأرى  التي  م��اع��دا  االآن،  حتى  بديل  يل  ولي�س  اأح���د، 
هائلة وهي الفنانة عايدة فهمي، فهي التي راأيت لها اكرث 

من عمل وا�سعدين، وهناك اأي�سا حنان مطاوع. 
تقدمي  عدم  من  موقفك  على  م�سرة  مازلت  ما  هل   •

م�سرح مرة اأخرى ؟ 
-  نعم مازلت عند موقفي ولن اأقدم م�سرحا مرة اأخرى 
يكفي ما قدمته من قبل، اكتفيت ما قدمته، اأنا مل اأعتزله 

حبا، 
وم�ساألة اأن اأقف عليه مرة اأخرى هذه اإ�سكالية كبرية، 
يكفي االأدوار التي قدمتها وال يوجد دور �سبه االآخر، 
ف�����س��ال ع��ن اأن ال���زم���الء اأ���س��ب��ح��وا ي��ت��ع��ام��ل��وا مع 
امل�سرح على اأنه اآخر حاجة يفكروا فيها، يف حني 
اأفالما  اأنا تركت  اأفكر فيه،  �سىء  اأول  امل�سرح  اأن 
من اأجل امل�سرح، وكنت اأ�سطر ا�ستغل افالم لكي 

اأ�سرف على امل�سرح. 
عن  ال��ف��ن��ان��ني  ان�����س��راف  وراء  ال�سبب  م��ا    •

امل�سرح؟ 
- الأنه فقري يف حني اأنه يحتاج لع�سق. 

ن�سو�سا؟  اأم  ماديا  فقري  تق�سدي  • هل 
- فقري مادًيا، 

اآالف  عنه  ي��اأخ��ذ  �سغل  ع��ن��ده  �سخ�س  فممكن 

" ي��ط��ل��ع ع��ي��ن��ك يف عمل  اأن امل�����س��رح  اجل��ن��ي��ه��ات، يف ح��ني 
اي مليم وال  تاخذي  اأربعة وال  او  �سهرين  ملدة  الربوفات 
الربوفات  ه��ذه  ك��ل  بعد  الربوفات" ومم��ك��ن  فلو�س  دف��ع 

يتلغي العر�س امل�سرحي، 
ويف حالة عر�س امل�سرحية يبداأوا يدفعوا بعد 15 يوما من 
العر�س، �سغل حكومة، فمن ال�سخ�س العا�سق الذي يرك 
نف�سه  ويفطم  ال�سوق  وي��رك  اآالف  تعطي  التي  االأعمال 

ويتفرغ للم�سرح،
مطلوبني،  وغ��ري  يت�سهروا  مل  اأو  ع�ساق  قليلة  قلة  فهم   

ولي�س عندهم الع�سق ليقولوا ال للفلو�س، 
اأن  القيمة، فالدنيا حاليا �سعبة وكله يريد  ويركزوا مع 

يعي�س. 
عر�سك  م��ن  ان�����س��ح��اب��ك  وراء  ال�����س��ب��ب  ه��و  ه���ذا  • ه��ل 
ل"  يتحول  اأن  قبل  بابا"  انتظار  يف   " االأخ���ري  امل�سرحي 

مور�ستان" بعد تقدمي بروفات كثرية؟
- نعم داخ��ل فيها ج��زء م��ن ه��ذه االأ���س��ب��اب؛ حيث قدمت 
اأخرى  واأف��ك��ار  تغري،  امل�سرحي  والن�س  ب��روف��ات  �سهور   8

و�سعت. 
الواحدة  ال�����س��اع��ة  تليفونيا  ك��ل��م��وين  اأ���س��دق��ائ��ي  وه��ن��اك 

�سباحا يف وقت متاأخر عندما �ساهدوا العر�س، 
من  ان�سحبت  اإين  عملتها  ح��اج��ة  اع��ظ��م  اأن  يل  وق���ال���وا 
امل�سرح" انك  ���س��ي��دة  ان��ت��ي  " ه��ك��ذا  ال��ع��ر���س، وق���ال���وا يل 

رف�ستي العمل، فالعمل مل يكن ناجح ومل ي�سمع،
ونزلت  وع���دمي  كبري  خم��رج  الع�سفوري  �سمري  اأن  كما   

ا�ستغل خم�سو�س ب�سببه،
 ولكن البريوقراطية " طلعت عينه وقرفته وهو غلبان"؛ 
فامل�ساألة لي�ست فنية حيث اأن املخرج كان يريد اأ�سياء ومل 
اأن  ف��رة طويلة، وبعد  ل��ه على م��دار 8 �سهور وه��ي  ت��اأت 

م�سيت من العر�س قعدوا �سهرين مل يعر�سوا.

توا�سل  باأنها  الدين،  عز  اإينا�س  ك�سفت 
لبدء  االأخرية  اال�ستعدادات  حاليا 
"ديفيليه".  م�سل�سل  ت�سوير 
تبداأ  اأن  امل���ق���رر  وم����ن   ،
م�ساهدها  ت�سوير 
�سهر  م��ن��ت�����س��ف 
������س�����ب�����ت�����م�����رب 

املقبل.
وع��������������������������������ن 
ت����ف����ا�����س����ي����ل 
وك�������وال�������ي���������������س 
امل�������س���ل�������س���ل، اأع����رب����ت 
مرة  بالعودة  �سعادتها  عن 
اأخ������رى مل��ق��اب��ل��ة ج��م��ه��وره��ا فى 
م�����س��ل�����س��ل ت�����دور اأح����داث����ه ف���ى 10 
ح��ل��ق��ات وم���ن امل���ق���رر ع��ر���س��ه على 

."VIP من�سة "�ساهد
م�سل�سل "ديفيليه" بطولة وفاء 
جيهان  ع�����ز،  حم���م���د  ع����ام����ر، 
اإي���ه���اب ف��ه��م��ي، عابد  خ��ل��ي��ل، 
اأ���س��رف طلبة، عمر  ع��ن��اين، 
حممد فوزي، اأحمد ك�سك، 
وكوكبة  ن���ب���ي���ل،  حم���م���د 
مم����ي����زة م�����ن ال���ن���ج���وم، 
وه���������و ق���������س����ة اأح�����م�����د 

عي�سى، من تاأليف اأحمد اأنور وحممود جامايكا، 
عزالدين،  اإي��ن��ا���س  ح�سام.وجت�سد  معتز  اإخ���راج 
ودور  دور خمتلف ومركب  امل�سل�سل اجلديد  فى 
حموري ل�سخ�سية تدعى "هبة" تتعر�س لبع�س 
الفنانة  �سقيق  ال�سراعات من قبل زوجها، وهو 
وفاء عامر، ب�سبب معاناتها مع طمعه وا�ستغالله 

الدائم لها، يف اأجواء من االإثارة والت�سويق.
جمهورها  ع��زال��دي��ن،  اإي��ن��ا���س  الفنانة  و���س��ارك��ت 
وم��ت��اب��ع��ي��ه��ا ع����رب ح�����س��اب��ات��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة على 
اأحدث  م��ن  ���س��وره��ا  املختلفة  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع 
موؤخرا.وتاألقت  ل��ه��ا  خ�سعت  ت�����س��وي��ر  جل�سة 
باإطاللة  الت�سوير  جل�سة  فى  عزالدين،  اإينا�س 
مميزا  ف�ستانا  ارت���دت  بعدما  مميزة  كال�سيكية 
من ال�ستان وال�سيفون جمع بني اللونني االأ�سود 
والر�سومات  االأ�سكال  ببع�س  املنقو�س  وال�سكري 
واأ�سافت  وال�سياكة،  االأن��اق��ة  ب��ني  جمعت  ال��ت��ي 
اأنوثتها،  اأب���رز  ه���ادئ  مكياج  و���س��ع  اأن��اق��ت��ه��ا  اإىل 
بعدما تركت �سعرها من�سدال على كتفيها.جل�سة 
ال�سباعي،  اأحمد  امل�سور  بعد�سة  كانت  الت�سوير 
م��ي��ك��اب ران��ي��ا م���ه���ران، ف�����س��ت��ان امل�����س��م��م اأ�سرف 
اأب���دع فيه ب�سكل جديد ولوك  ال��ذي  ك��وت��ور  اأب��و 
ن�سرتها  التى  الت�سوير  جل�سة  خمتلف.وتاأتى 
املختلفة  ���س��ف��ح��ات��ه��ا  ع���رب  ع���زال���دي���ن،  اإي���ن���ا����س 
بدء  من  قليلة  اأ�سابيع  قبل  ميديا،  بال�سو�سيال 

ت�سوير م�ساهدها فى م�سل�سل "ديفيليه".

العر�س  دور  رئي�س الإط��الق فيلمها خطة مازجنر يف  يا�سمني  الفنانة  ت�ستعد 
رئي�س عن  يا�سمني  و�سّرحت  ت�سويره حديًثا،  انتهت من  بعدما  ال�سينمائية 

عفوية  �سعبية  فتاة  وهي  فاتن،  ب�سخ�سية  "اأقوم  بها  تقوم  التي  ال�سخ�سية 
قوية، تقع يف ورطة ما ليحدث لها الكثري من املواقف الكوميدية املثرية".

وكانت يا�سمني رئي�س قد اأعلنت موؤخًرا عن خو�سها ال�سباق الرم�ساين 
2023 مب�سل�سل بابا املجال للمخرج اأحمد خالد مو�سى، والذي تعود 
حققاه  ال��ذي  النجاح  بعد  �سعبان  م�سطفى  النجم  مع  للتعاون  فيه 
�سوًيا يف م�سل�سل ملوك اجلدعنة، والذي انطلق يف رم�سان 2021، 
وت�سدر تريند من�سة �ساهد vip، وح�سد ماليني امل�ساهدات حملًيا 

وعربًيا.
حمدي  النجوم  مازجنر  خطة  فيلم  بطولة  رئي�س  يا�سمني  وي�سارك 
اإبراهيم،  �سماء  اأو����س،  اأو����س  ف���وؤاد،  بيومي  ح��اف��ظ،  حممود  املرغني، 
ووليد  اأم��ني  اإ�سماعيل  حممد  تاأليف  من  الفيلم  �سعفان،  م�سطفى 
AKA رميون  ���س��رك��ة  اإن��ت��اج  خ���ريي واإخ�����راج رام���ي رزق اهلل، وم���ن 

رم�سي�س واأحمد خالد مو�سى.
ويف الوقت نف�سه، ت�ستكمل يا�سمني رئي�س م�ساهدها يف فيلمها �سرب 
حممد  الليثي،  حم��م��ود  النجوم  ب��ج��وار  بطولته  تت�سدر  وال���ذي  ن���ار، 
ومن  �سليم،  مي  ق��دري،  ن��ور  غريب،  م�سطفى  عي�سى،  نبيل  حممود، 

اإخراج عمرو �سالح.

يا�ضمني رئي�س: �ضخ�ضية 
فاتن يف خطة مازجنر 
�ضعبية وعفوية وقوية

اإينا�س عزالدين ت�ضتعد 
لت�ضوير م�ضل�ضل »ديفيليه«

امل�سرح  �سيدة  لقب  اأيوب  �سميحة  الفنانة  ا�ستحقت 
يف  كثرية  تفا�سيل  هذا،  حوارها  يف  لتك�سف  العربي، 
حاليا  امل�سرح  يف  راأيها  بينها  ومن  الفني،  م�سوارها 
ان�سراف  وراء  ال�سبب  وهو  فقريا  اأ�سبح  اإن��ه  لتقول 
من  الآلف  اأح��د  ي��رك  "لن  قائلة:  عنه،  املمثلني 
اجلنيهات يف الأعمال الأخرى ويتفرغ للم�سرح الذي 
يعطي مالليم" كما ك�سفت عن ال�سبب وراء ان�سحابها 
من م�سرحية "يف انتظار بابا"، وغريها من التفا�سيل 

يف هذا احلوار.
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ما مدى خطورة انتقال فريو�س 
جدري القردة عرب االأ�ضطح؟

اكت�سف علماء اأملان احلم�س النووي لفريو�س القردة الذي ينت�سر حاليا يف 
العامل يف غرف املر�سى امل�سابني بجدري القردة.

فهل يعني هذا اأن تلوث االأ�سطح باحلم�س النووي الفريو�سي اأو فريو�س 
قابل للحياة ي�سكل خطورة على االأ�سخا�س الذين يالم�سون هذه االأ�سطح؟ 
وماذا يعرف العلم حاليا عن ذلك؟ خا�سة بعد الق�ساء على مر�س اجلدري 
الوقت  ال��ق��ردة يف  ج��دري  اأ�سبح  واالآن  �سامل �سده.  تطعيم  وج��ود  وع��دم 

احلا�سر، اأكرث اأنواع فريو�سات االأرثوبوك�س انت�سارا بني الب�سر
عن  يتحدثون  العلماء  اأن  اإىل   ،Eurosurveillance جملة  وت�سري 
تف�سي جدري القردة خارج حدود املنطقة املبوءة )بع�س مناطق اإفريقيا(. 
ومن املعروف حاليا اأن االإ�سابة باملر�س تنجم عن ات�سال ج�سدي مبا�سر 
ي��ح��دث االن��ت��ق��ال من  اإف��ري��ق��ي��ا، غالبا م��ا  اأن���ه يف  امل�����س��اب. م��ع  بال�سخ�س 
)على  املبا�سر  غري  اأو  املبا�سر  االت�سال  خ��الل  من  الب�سر  اإىل  احليوانات 

�سبيل املثال، عند العمل مع ف�سالت احليوانات(.
جدا.  حم���دودة  امللوثة  االأ�سطح  ع��رب  الفريو�س  انتقال  ع��ن  بيانات  ولكن 
م�سابني  �سخ�سني  غرفة  اأ�سطح  من  م�سحات  اأمل��ان  باحثون  جمع  لذلك 
بجدري القردة والغرف املجاورة، من اأجل معرفة ما اإذا كان املر�س ينتقل 

عرب هذه االأ�سطح.
وبا�ستخدام اختبار PCR قيم الباحثون التلوث ال�سطحي مبا يقارب من 
الواحد. كما متكنوا  املربع  ال�سنتمر  الفريو�س يف  ن�سخة من  األف   100
من عزل الفريو�س من عينات �سطحية حتتوي على اأكرث من مليون جزيء 

مل�سبب املر�س.
ملوثة  املري�سان،  مل�سها  التي  االأ�سطح  جميع  اأن  ظهر  للباحثني،  ووف��ق��ا 
ب��ال��ف��ريو���س، واأك�����رب ت��ل��وث ك���ان يف احل���م���ام )احل��ن��ف��ي��ة، امل��غ�����س��ل��ة ومقعد 
التي  االأخ���رى  واالأن�سجة  وال�سرا�سف  املنا�سف  جميع  اأن  كما  املرحا�س(. 
يعني  ال  الفريو�س  وج��ود  ولكن  اأي�سا.  ملوثة  كانت  املري�سان  ا�ستخدمها 

بال�سرورة االإ�سابة باملر�س.
ويوؤكد الباحثون، على اأنه يف الوقت احلا�سر ال توجد لدى االأطباء بيانات 
بجدري  االإ���س��اب��ة  ت�سبب  التي  الفريو�س  جرعة  ع��ن  وا�سحة  ومعلومات 
فريو�سات  ت�سببها  التي  تلك  م��ن  اأك��رب  تكون  اأن  يفر�س  ولكن  ال��ق��ردة. 
اأ�سرع  ينتقل  الب�سري،  اجل���دري  ف��ريو���س  فمثال  االأخ����رى.  االأرث��وب��وك�����س 

واأ�سهل وي�سبب م�ساعفات خطرية .
وا�ستنادا اإىل ذلك، ي�سري الباحثون االأملان، اإىل انه "بغ�س النظر عن ارتفاع 
جدري  فريو�س  من  ن�سخة   106 من  اأك��رث  ع��زل  وكذلك  التلوث،  تركيز 
القردة الناجح من العينات، ال تثبت نتائجنا امكانية انتقال العدوى عند 

مالم�سة هذه االأ�سطح".
دورية  ب�سورة  االأ���س��ط��ح  تعقيم  ���س��رورة  على  الباحثون،  ي��وؤك��د  ذل��ك  وم��ع 
وك��ذل��ك االأي����دي خ��الل ال��ت��وا���س��ل م��ع امل��ر���س��ى، ب��االإ���س��اف��ة اإىل التنظيف 
على  ي�ساعد  م��ا  املغلفة،  للفريو�سات  م�سادة  مبحاليل  للغرف،  ال���دوري 

تخفي�س تركيز التلوث وبالتايل تقليل خطر االإ�سابة باملر�س.

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ل  فيما  تقل  ل   : القائل  • من 
الثوري

امليثان؟ غاز  خ�سائ�ض  • من 
ي�ستعل بلهب اأزرق غري م�سيء

عام؟ اك�سجني  بدون  ايفر�ست  قمة  ت�سلق  • مت 
1978

العنكبوت  خيوط  ت�ستخدم  التالية  الطيور  •اي 
اللزجة يف بناء الع�سا�ض؟

الطنان
يتم  عن�سر  اأول  وهو  كيميائي  عن�سر  ْكنيْتيوم  التَّ  •
الأ�سم  هو  فما  الذري43،  وع��دده  �سناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�سوريوم

االإن�سان.  عند  الذوق  حا�سة  من  اأقوى  للذوق  حا�سة  متلك  احليوانات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 
فمعلوم اأن جمموع اع�ساب التذوق عند االإن�سان حوايل 3000، وهي لي�ست ح�سا�سة جداً بل معتدلة. وهناك 
بع�س ف�سائل احليوانات حتمل يف ل�سانها اأكرث من 5500 ع�سب ذوقي. وهناك جمموعة من احليوانات 
ي�سل جمموع اأع�ساب الذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك احليوانات البحرية عادة اأع�ساب 

تذوق على جلودها اخلارجية يف كامل ج�سدها. اأما الذباب والفرا�سات فتوجد هذه االأع�ساب يف اأقدامها. 
لليورانيوم قد  الطبيعي  للذرة. واال�سعاع  الهائلة  الطاقة  الذي يطلق  املعدن  اليورانيوم هو  اأن  تعلم  • هل 
و�سع ال�ستعماالت مذهلة يف الطب والزراعة وال�سناعة وعلم االأحياء. قطعة من معدن اليورانيوم ال�سايف 
تبدو قريبة من معدن الف�سة اأو الفوالذ لكنها ثقيلة جداً بالن�سبة اإىل حجمها. ت�سور اأن 0،3 مر مكعب 

من اليورانيوم يزن اأكرث من ن�سف طن!؟ فاليورانيوم هو اأثقل معدن موجود يف الطبيعة. 
واليورانيوم له ميزتني غري عاديتني جداً: 

 ذو ن�ساط ا�سعاعي: ما يعني اأن ذراته تتفتت ببطء مطلقة طاقة يف �سكل اإ�سعاع بع�س ذراته هي ان�سطارية اأي 
اإنها ميكن اأن تنفجر وتنق�سم اإىل اإثنني مطلقة كميات هائلة من الطاقة. ان�سطارية اليورانيوم هي االأ�سا�س 

لكل معامل الطاقة النووية واالأ�سلحة النووية. 
كيماوياً، اليورانيوم هو رجعي الفعل جداً. وهو وا�سع االنت�سار بكميات �سغرية. لكنه ال يتواجد يف الطبعية يف 
حالة نقية. وا�ستخراجه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة. اإن كيلو غراماً واحداً من اليورانيوم يحتوي 

على كمية من الطاقة تعادل تقريباً طاقة ثالثة ماليني كليو غرام من الفحم!. 
ظلت  التفاعل  �سل�سلة  طاملا  احل��رارة  من  هائلة  كميات  تنتج  املن�سطرة  اليورانيوم  ذرات  النووي  املفاعل  يف 

حمت�سدة. هذه احلرارة ميكن اأن ت�ستعمل الإدارة توربني �سخم لتوليد الطاقة الكهربائية. 

الطماع والبخيل 
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زيت الروزماري

ميكنك  العمل  يف  هامة  ملقابلة  اأو  درا�سية  الخ��ت��ب��ارات  ت�ستعد  كنت  ���س��واء 
االعتماد على زيت الروزماري لتن�سيط ذاكرتك، اأما اإذا كنت قلقاً ف�سي�ساعد 
التغّلب  على  الزيوت  هذه  ا�ستن�ساق  وي�ساعد  الراحة.  على  الالفندر  زيت 

على اإجهاد املذاكرة عن طريق حت�سني الوظائف االإدراكية.
وقد وجدت درا�سات اأن ا�ستن�ساق زيت الروزماري )اأو اإكليل اجلبل( ملدة 3 
ا�ستخال�س هذه  الذاكرة. ومت  القلق ويح�ّسن  ويقلل  اليقظة  يزيد  دقائق 
النتيجة من جتربة قام فيها امل�ساركون بحل اأ�سئلة يف الريا�سيات، وتبني اأن 

حل امل�سائل احل�سابية كان اأف�سل بعد ا�ستن�ساق زيت الروزماري.
“�ساين�س  جملة  ن�سرتها  علمية  جت��رب��ة  نتائج  اأظ��ه��رت   2003 ع��ام  ويف 
الالفندر  زي��ت  ال��زي��وت:  من  نوعني  امل�ساركون  فيها  ريبورت�س” ا�ستن�سق 
اإيجابي على  تاأثري  ال��روزم��اري له  ا�ستن�ساق  اأن  ال��روزم��اري، وتبني  وزي��ت 

حت�ّسن الذاكرة واالأداء املهني واالأكادميي.

تقابل �سديقان للذهاب اإىل ال�سوق ل�سراء بع�س االحتياجات، وكان احدهما بخيل فف�سل ان يذهب مع �سديقه 
حتى يوفر اجرة ال�سيارة واالأخر كان طماع وف�سل ان يذهب مع �سديقه ليوفر ثمن بع�س االغرا�س .

يف ال�سوق وقف البخيل ي�سرى من االغرا�س الرخي�سة وي�ساوم البائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
الطماع بجانبه ي�ساعده يف امل�ساومه ويف املرة االوىل �ساوم االثنان على �سراء ال�سكر وبعد ان اأفلحا يف �سرائه 
ب�سعر جيد قال الطماع ل�سديقه البخيل ادفع للبائع و�ساأعطيك بعد قليل، ثم ذهب االثنان لبائع الطحني 
و�ساوما معا حتى ا�سروا كي�سا ب�سعر جيد فقال الطماع للبخيل ادفع التخف و�ساأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب االثنان وهم يحمالن ال�سكر والطحني ل�سراء كمية من ال�سمن والزيت من عند الدهان ووقفا ي�ساومان 
حتى كاد البائع ان يجن فف�سل ان يبيع لهم وينتهي منهما وكان الثمن م�ساويا لثمن الطحني وال�سكر فقال 
البخيل للطماع ادفع فقد انتهت نقودي ولو مل ن�سر االن ف�سناأخذه ب�سعر اغلى فاأ�سطر الطماع للدفع، ثم 
�سارا وذهبا ل�سراء ع�سل و�ساوما الرجل حتى فا�س به الكيل ف�سرخ فيهم ليركوا املكان وليدفعوا ما ي�ساوؤون، 
حمل البخيل والطماع اغرا�سهم وكانت كثرية فقال الطماع لن�ستعني بحمال وعربه فقال البخيل لي�س معي 
نقود فقال الطماع فالنح�سر احلمال والعربة ثم نتفاهم، جاء احلمال بعربته وحمل االأغرا�س وفوقها البخيل 
والطماع وو�سل بهما اإىل الدار وهناك وقف االثنان ي�ساومان احلمال على ال�سعر حتى كاد احلمال ان يجن 
فما كان منه اال قال لهما اريد نقودي واال ناديت ال�سرطة وبداأ بال�سراخ ب�سوت عاىل فاأ�سرع البخيل والطماع 
الأ�سكاته ولكنهما ت�سادما معا فاأ�سابا العربة مما جعلها متيل وي�سقط ما عليها يف حو�س ماء كبري ت�سرب منه 
اخليول فتجمد الطحني وذاب ال�سكر و�ساع الزيت وال�سمن مع املاء والع�سل .. هذا جزاء البخيل وجزاء الطماع 

دفعا نقودا ليتعذبوا بها ولكنهما لن يتوبا ابدا .

�سانيا توين تغني خالل اليوم الرابع من مهرجان اأحذية وقلوب للمو�سيقى لعام 2022 يف اأونتاريو بكندا. )ا ف ب(

امت�سا�س  على  ق��ادر  غ��ري  اجل�سم  يكون  عندما  ال�سكري  مر�س  يحدث 
ال�سكر للح�سول على الطاقة، ما يوؤدي اإىل تراكم الغلوكوز يف الدم.

اأدلة  وج��ود  االأج��ل، مع  ه��ذا م�ساعفات فورية وطويلة  ي�سبب  اأن  وميكن 
ت�سري اإىل اأن املر�س ميكن اأن ميهد الطريق مل�ساكل اأخرى مثل التدهور 
التحذيرية، مثل حكة  ال��ع��الم��ات  اأب���دا جت��اه��ل  ينبغي  ل��ذل��ك ال  امل��ع��ريف. 
املنذرة  العالمات  ومتيل  ال�ساق.  واأ�سفل  والقدمني  اليدين  على  اجللد 
ملر�س ال�سكري اإىل الظهور مبجرد اأن ترتفع قيم الغلوكوز ب�سكل ملحوظ 
وتتطور ببطء. ويف الواقع، ت�سري بع�س الهيئات ال�سحية اإىل اأن عالمات 
التحذير من ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم متيل اإىل الظهور على مدار عدة 

اأيام اأو اأ�سابيع.
"احلكة   :Joint Chiropractic Website م��وق��ع  وي��و���س��ح 
املتكررة وال�ساحقة يف يديك وقدميك واأ�سفل �ساقيك هي عر�س اآخر اأقل 
�سهرة ملر�س ال�سكري. ويوؤدي ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم اإىل انخفا�س 
واجلفاف.  باحلكة  ال�سعور  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  اأط��راف��ك،  يف  الدموية  ال���دورة 

وبالطبع، هناك اأ�سباب اأخرى للب�سرة اجلافة واحلكة".
و�سعف  اجللد  والتهابات  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  ارت��ف��اع  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

الدورة الدموية ت�سبب حكة يف اجللد.
ت�ستخدم  ك��ن��ت  "اإذا   :The Joint Chiropractic وي�����س��ي��ف 
امل�ستح�سرات املرطبة على اأ�سا�س منتظم، ومل تتح�سن احلكة، فقم بفح�س 

م�ستويات ال�سكر يف الدم".
وتعد حكة اجللد اإحدى امل�ساعفات التي من املحتمل اأن تظهر قبل اأن يبداأ 

غلوكوز الدم يف اإتالف االألياف الع�سبية.
وقبل اأن يبداأ تلف االأع�ساب، متيل م�ستويات عالية من ال�سيتوكينات اإىل 

الدوران يف اجل�سم. ومن املعروف اأن هذه املواد االلتهابية ت�سبب احلكة.
وُيعتقد اأن داء ال�سكري من النوع 2 ميكن الوقاية منه اإىل حد كبري عن 

طريق اإجراء العديد من التعديالت الب�سيطة يف منط احلياة.
ومن املهم احلفاظ على الوزن حتت ال�سيطرة، وممار�سة الريا�سة ب�سكل 

اأكرب، واتباع نظام غذائي �سحي وعدم التدخني.

عالمة على ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر يف الدم تظهر على القدمني!


