
�ص 22

�ص 27

جامعة اخلليج الطبية ت�ضت�ضيف 
طالب مدر�ضة ثانوية خالل جتربة 

بحثية يف كلية ال�ضيدلة

حازم �إيهاب : 

اأمتنى اأن اأقدم
 بطولة مطلقة

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

ما اأف�ضل الأطعمة لتعزيز 
جهاز مناعتك ؟

ي�ساعده  ال�ستاء  ف�سل  خللال  الإنلل�للسللان  ياأكله  مللا  اإن  اخللللراء  يللقللول 
والإنفلونزا  الللرد  نللزلت  مثل  املعدية،  الأمللرا�للض  من  حمايته  على 

وكورونا.
ميداين،  �سيمني  الدكتورة  اإن" الأمللركللي عن  اإن  "�سي  موقع  ونقل 
قائدة فريقه علم املناعة الغذائية يف جامعة تافت�ض الأمركية قولها 
اإن فيتامينات "ج" و"د" و"ب" والزنك ت�ساعد ب�سكل كبر يف تعزيز 

جهاز املناعة.
الأج�سام  ير�سل  الللذي  الأول"،  الدفاع  "خط  املناعي  اجلهاز  ويعتر 
امل�سادة ملحاربة الأمرا�ض. وكل ما كان اجل�سم ن�سيطا والعمر �سغرا 

وال�سحة جيدة كل ما كانت املناعة يف اأف�سل م�ستوياتها.
الوزن  مثل  اجل�سم"،  "دفاعات  على  الأملللور  بع�ض  تللوؤثللر  املقابل،  يف 
والإجهاد  املزمنة  والأمرا�ض  الروحية  وامل�سروبات  والتدخني  الزائد 

املفرط.
اأف�سل طريق لتقوية املناعة هي تناول جمموعة  اأن  وذكرت ميداين 
كبرة ومتنوعة من الفواكه واخل�سروات الطازجة كل يوم، جنبا اإىل 
جنب مع بع�ض احلبوب الكاملة عالية اجلودة والقليل من الروتينات 

اخلالية من الدهون والقليل من الزيوت ال�سحية.
تاأثر  زيللادة  ترغب يف  كنت  حللال  ويف  ال�ستاء  ف�سل  "خال  وتابعت: 
الفواكه  كمية  زيللللادة  اإىل  ف�ستحتاج  مللنللاعللتللك،  جللهللاز  علللللى  الللطللعللام 

واخل�سروات التي تتناولها كل يوم".
بتقليل خماطر  بالفواكه واخل�سراوات  الغنية  الوجبات  ترتبط  كما 
واملوت  وال�سرطان  الدماغية  وال�سكتات  القلبية  بالنوبات  الإ�سابة 

املبكر، ح�سب ما وجدته درا�سة اأجريت عام 2017.

التورم والحمرار.. من اأعرا�ض 
الإ�ضابة بتاآكل مف�ضل الركبة

مف�سل  تاآكل  م�سطلح  اأن  لين.دي" الأملانية  "ليف  بوابة  اأو�سحت 
الركبة ي�سر اإىل الأ�سرار والتغرات يف مف�سل الركبة، والتي يرتتب 
عليها تاآكل الغ�سروف يف مف�سل الركبة ب�سبب اللتهابات، وهو اأحد 

اأكرث اأ�سكال التهاب املفا�سل �سيوعاً.
الآلم،  ظهور  يف  الركبة  مف�سل  لتاآكل  الرئي�سية  الأعللرا�للض  تتمثل 
ف�سًا عن تقييد احلركة وتوتر الع�سات يف مف�سل الركبة، واعتماداً 
على مدى ال�سرر، ميكن اأن تظهر اأي�ساً عامات اللتهاب مثل التورم 

والحمرار وارتفاع درجة احلرارة.
اختال  اإىل  الركبة  مف�سل  منطقة  يف  اللتهابات  تلللوؤدي  اأن  ميكن 
ال�ساقني  والللتلل�للسللوهللات يف عللظللام  الللوراثللي  الللعللامللل  اأن  املللفللا�للسللل، كما 
احلمل  يكون  وقللد  بالتاآكل،  الإ�سابة  يف  اأي�ساً  ال�سبب  هي  تكون  قد 
الزائد من الريا�سة اأو العمل البدين هو �سبب تاآكل مف�سل الركبة، 
بالإ�سافة اإىل اإ�سابات املفا�سل وك�سور العظام؛ حيث اإن كل تغير يف 
ال�سكل يقلل من وظيفة مف�سل الركبة، كما اأن ارتخاء املف�سل ب�سبب 
متزق الأربطة يوؤدي اأي�ساً اإىل زيادة التاآكل اأو التحميل غر ال�سحيح 

على الركبة.
عن  اأول  الطبيب  ي�ساأل  الركبة،  مف�سل  يف  اأعللرا�للض  ظهور  حالة  يف 
وميكن  البدين،  الفح�ض  باإجراء  ويقوم  العائلة  يف  املر�سي  التاريخ 
الركبة  مفا�سل  التهاب  ت�سخي�ض  والللدم  الأ�سعة  اختبارات  توؤكد  اأن 

وا�ستبعاد الأمرا�ض الأخرى التي ت�سبب اأعرا�ساً مماثلة.
غللالللبللا مللا يللكللون الللهللدف مللن علللاج تللاآكللل مف�سل الللركللبللة هللو عاج 
الللللتلللهلللابلللات وتللهللدئللتللهللا، ملللع تللغلليللر منلللط احلللليلللاة وتللعلللللم احلركة 
ال�سحيحة للركبة، والعتماد على العاج الطبيعي، اأو مب�ستح�سرات 
يكون  وقد  امل�سادة لالتهابات،  الأدويللة  الغ�سروف، وكذلك  حلماية 
هناك حاجة للتدخل اجلراحي بعملية زراعة للغ�سروف اأو ا�ستبدال 

الركبة.
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حقيقة زيت ال�ضمك 
وم�ضاكل القلب

ربللطللت الكثر مللن الللدرا�للسللات الللقللدميللة بللني زيللت ال�سمك وفللوائللده على 
م�ساكل القلب، قائلة اإنه يقلل من خطر اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية. 

فهل هذا �سحيح؟
اأ�سماك  وجبتي  بتناول  تو�سي  الأمركية  القلب  جمعية  ظلت  ول�سنوات، 
مكمات  اأن  اأي�سا  املجموعة  اقرتحت   ،2017 عللام  ويف  اأ�سبوعي.  ب�سكل 
الزيت ال�سمك قد تقلل ب�سكل طفيف خطر الوفاة بف�سل القلب اأو النوبة 

القلبية.
اجلل�سات  يف  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  مناق�ستها  متت  حديثة،  درا�سة  اأن  اإل 
العلمية جلمعية القلب، وجدت اأن مكمات زيت ال�سمك "ل ت�ساعد حقا يف 

اإن". اإن  "�سي  موقع  نقل  ما  ح�سب  تعزيز �سحة القلب"، 
واأو�سح الفريق امل�سرف على الدرا�سة اأن النتائج اأظهرت "عدم وجود فوائد 

لتناول زيت ال�سمك اأو فيتامني د على �سحة القلب".
كما وجدت درا�سة ثانية ن�سرت الأحد يف جملة اجلمعية الطبية الأمركية، 
باأمرا�ض  الإ�للسللابللة  خماطر  مللن  تقلل  ل  الدهنية   3 اأوميغا  مكمات  اأن 

القلب والأوعية الدموية.
يف  وعمل  كلينك  كليفاند  يف  القلب  طبيب  ني�سن،  �ستيف  الدكتور  وقللال 
الدرا�سة: "اأظهرت التجارب املتعددة الآن عدم وجود تاأثر لزيت ال�سمك 

على الإطاق على القلب والأوعية الدموية".  
واأ�ساف: "يف الواقع، زيت ال�سمك قد ل يكون حمايدا، حيث ي�سبح �سارا 

يف بع�ض احلالت".

للم�ضادات احليوية خطورة 
بالغة على الأطفال

كلينيك"  "مايو  مركز  من  باحثون  حذر 
"روجترز"  وجللامللعللة  الأكلللادميلللي  الللطللبللي 
اأن الأطفال دون  يف الوليات املتحدة من 
عامني، الذين يتناولون م�سادات حيوية، 
معر�سون خلطر كبر لاإ�سابة بعدد من 

الأمرا�ض املزمنة.
ن�سرتها  درا�لللسلللة  يف  الللبللاحللثللون  واأو�للللسللللح 
اأن  برو�سيدجنز"،  كلينيك  "مايو  دوريللة 
الللربللو يف مرحلة  ت�سمل  الأملللرا�لللض  هللذه 
التنف�سية،  واحل�سا�سية  الطفولة،  بداية 
وال�سمنة  جلللللللدي(،  )ملللر�لللض  والأكللللزميللللا 
وا�سطراب فرط الن�ساط املرتبط بنق�ض 
با�سم  يعرف  ما  اأو  البطن،  وداء  النتباه، 
الزلقي"، وهو مر�ض قد ي�سيب  "الداء 
اجللللهلللاز الللهلل�للسللمللي نللتلليللجللة تلللنلللاول ملللادة 
الللقللمللح( املوجودة  اجللللللوتللني )بللروتلليللنللات 
الدرا�سة  الطعام. و�سملت  اأنللواع  يف بع�ض 
مقاطعة  اأطللفللال  مللن  و572  األللفللاً   14
يف  الأمريكية،  مين�سوتا  بولية  اأوملت�سيد، 
الفرتة بني عام 2003 و 2011، تناول 
ملرة واحدة،  % منهم م�ساداً حيوياً   70
على الأٌقلللل، خللال العامني الأوللللني من 
عدوى  لللعللاج  الأول  املللقللام  يف  حلليللاتللهللم، 

تنف�سية اأو يف الأذن.

هل املذاق احللو 
يقلل من ال�ضهية؟ �ص 23

التفكري الإيجابي يقلل 
من تدهور الذاكرة

من  الكثر  ولكن  العمر،  طيلة  الذكريات  بع�ض  تللدوم  اأن  نتمنى  قد 
اأن توؤثر �سلباً على قدرتنا على  العوامل اجل�سدية والوجدانية ميكن 

الحتفاظ باملعلومات طوال احلياة.
�ساين�ض" اأن  "�سيكولوجيكال  دوريللة  يف  ن�سرت  جديدة  درا�سة  وجللدت 
العلماء  ي�سميه  -ما  والبهجة  باحلما�سة  ي�سعرون  الذين  الأ�سخا�ض 
اأقل احتمالية يف املرور بتجربة تدهور الذاكرة  الإيجابي"-  "التاأثر 
مع التقدم يف العمر. وهذه النتيجة ت�سيف اإىل جمموعة متزايدة من 

الأبحاث حول دور التاأثر الإيجابي يف ال�سيخوخة ال�سحية.
وقام الباحثون بفح�ض ال�سلة بني التاأثر الإيجابي وتدهور الذاكرة 
والتاأثر  والكللتللئللاب  والتعليم  واجلن�ض  ال�سن  العللتللبللار  يف  بالو�سع 

ال�سلبي والنب�ساط.
وي�سرتن  نللورث  جامعة  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  وهللي  ها�ض  كللاوديللا  وقالت 
الذاكرة  اأن  نتائجنا  "اأظهرت  الدرا�سة:  وا�سعي  اأحد  وهي  الأمريكية 

ترتاجع مع التقدم يف العمر".
وقالت اإمييلي هيترن احلا�سلة على دكتوراة من جامعة نورث وي�سرتن 
يتمتعون  الللذيللن  الأفلللللراد  اأن  "غر  للللللدرا�للسللة:  الرئي�سية  واملللوؤلللفللة 
لديهم  الللذاكللرة  تراجعت  الإيجابي،  التاأثر  من  مرتفعة  مب�ستويات 

ب�سكل اأقل على مدار عقد تقريباً".

ويجب اأن يهدف اجلميع اإىل �سرب لرت ون�سف اللرت على 
الأقل من املاء يوميا. وقالت األي�سون كولني، اخت�سا�سية 
املللاء، قد يبدو  "الكثر من   :A.Vogel التغذية لدى 
اأيلل�للسللا. ورمبلللا ل يللكللون هلللذا احلل  ب�سيطا، ولللكللنلله فللعللال 
اأن  ويجب  املللدى.  طويل  حل  هو  بالتاأكيد  ولكن  �سريعا، 

ن�سرب ما ل يقل عن 1.5 لرت من املاء طوال اليوم"
واأ�للسللافللت: "اأقل مللن ذللللك، فللاأنللت تللخللاطللر بللالإ�للسللهللام يف 
الإملل�للسللاك وزيللللادة خللطللر النللتللفللاخ. حللافللظ علللللى رطوبة 

ج�سمك ل�سمان �سر الأمور كما ينبغي".
واأ�سارت اإىل اأن اأولئك الذين ل ي�ستطيعون �سرب الكثر 
ال�ساي  اأنلللواع  املللزيللد مللن  امللللاء، ميكنهم جتربة �سرب  مللن 

الع�سبي.
ويحتوي كل من �ساي الزجنبيل والبابوجن على خ�سائ�ض 

م�سادة للت�سنج ت�ساعد على تخفيف النتفاخ.
املعدة  اآلم يف  يعانون من  الذين  لأولئك  بالن�سبة  ولكن، 
اللنب  مللن  املللزيللد  ي�سيفوا  اأن  يجب  الطويل،  املللدى  على 
وفقا  الللغللذائللي،  الللنللظللام  اإىل  امللللللفللوف،  خملل  اأو  املتخمر 
ال�سديقة  بالبكتريا  غنية  الأطعمة  هللذه  كللون  لكولني، 

التي ت�ساعد على اإعادة التوازن يف الأمعاء.

وداعا حلرقة املعدة 
مواد حام�سة ترتفع من املعدة اإىل املريء في�سعر الإن�سان 
بد من  تكرر ل  اإذا  �سعور غريب،  اأحيانا.  �سديدة  بحرقة 
خطرة.  م�ساعفات  ي�سبب  قللد  لأنلله  الطبيب،  مراجعة 
مللراعللاة هذه  �سوى  املعدة ما عليك  اأجللل منع حرقة  من 

الن�سائح.
اإذا مل تتم معاجلة حرقة املعدة بطرق فعالة، فقد يوؤدي 
اأوناين(  اآر  )اإتللل�لللض  مللوقللع  وخلليللمللة.  عللواقللب  اإىل  ذللللك 
الأملاين، ن�سر بع�ض الن�سائح التي ت�ساعد يف التغلب على 

حرقة املعدة:
الأحما�ض  على  حتتوي  التي  الع�سائر  عن  ال�ستغناء   -
وعن املواد التي يدخل النيكوتني اأو الكافيني يف تركيبها. 
املِعدية.  الأحما�ض  اإنتاج  زيللادة  اإىل  وتللوؤدي  ت�ستثر  فهي 
والتوابل  والكحوليات  احللللللويللات  تفعله  مللا  اأي�سا  وهللذا 
املعدة،  وتقل�ض ع�سلة  ان�سداد  اإىل  ذلللك  ويللوؤدي  احلللارة. 
ويحول بالتايل دون عودة الأحما�ض اإىل املعدة فتبقى يف 

املريء.
- �سرورة تقليل الوجبات التي حتتوي على ن�سبة عالية 
من الدهون. ومن الأف�سل توزيع الوجبات الغذائية على 
اإىل �ست  ال�سخ�ض من خم�ض  يتناول  اليوم، بحيث  مللدار 

وجبات �سغرة على مدار اليوم.
- �سرورة ال�ستغناء عن امل�سروبات التي حتتوي على ن�سبة 
اأنللواع خمتلفة  �سرب  ذلك  ال�سوديوم، وعو�ض  عالية من 

من ال�ساي: مثل البابوجن والكمون واليان�سون.
- يجب مراعاة عدم الأكل يف �ساعة متاأخرة وتفادي تناول 
تكون  واأن  لبد  املعدة  ت�سرتيح  ولكي  الد�سمة.  الوجبات 

النوم. اإىل  اخللود  قبل  �ساعات  اآخر وجبة من 3 اإىل 4 
- ين�سح بالنوم ب�سكل يكون فيه اجلزء العلوي من اجل�سم 
مرتفعا قليا عن ال�سفلي. لأن هذه الو�سعية حتول دون 

و�سول الأحما�ض املعدية اإىل املريء.

ال�شعور بال�شبع ال يحدث يف املعدة
ال�سعور  اأ�للسللبللاب  الأوىل،  للللللمللرة  تك�سف،  جللديللدة  درا�للسللة 
ولي�ست  الأمللعللاء،  اأن  اإىل  الباحثون  اأ�للسللار  وفللد  بال�سبع. 
املجال  يفتح  مما  ال�سعور،  هللذا  عن  امل�سوؤولة  هي  املللعللدة، 

مل�ساعي حماربة البدانة املفرطة.
تو�سل باحثون من الوليات املتحدة يف درا�سة جديدة اإىل 
اإ�سارة ال�سعور  اأن الأمعاء ولي�ست املعدة؛ هي التي تر�سل 

بال�سبع للمخ، وتوعز للج�سم بالتوقف عن تناول الطعام.
احلايل  العدد  يف  املن�سورة  درا�ستهم،  يف  الباحثون  وقللال 
يف  هناك  اإن  اخلايا،  باأبحاث  "�سيل" املعنية  جملة  من 
وتر�سل  الأمعاء  انب�ساط  ت�سجل  خا�سة  اأع�ساباً  الأمعاء 
اإ�سارة ع�سبية بذلك اإىل املخ، م�سيفني اأن النتائج ميكن 
خف�ض  يف  املعدة  ت�سغر  عمليات  جنللاح  اأ�سباب  تف�سر  اأن 

الوزن.
وت�سر الدرا�سة اإىل اأن ج�سم الإن�سان يقي�ض كمية الطعام 
وجلللودتللله، ويللنللظللم بللدقللة حللجللم الللطللعللام الللللذي نتناوله، 

والوقت الذي يجب فيه التوقف عن الطعام.
ب�سكل خللا�للض يف  العملية حتللدث  اأن هللذه  املللعللروف  ومللن 
من  �سابقاً  العلماء  يتمكن  مل  ولكن  اله�سمية،  الع�سارة 
بهذه  اخلا�سة  الع�سبية  وال�سيالت  اخلايا  عن  الك�سف 

القيا�سات، ح�سبما اأو�سح الباحثون.
كنيات، من  زا�ساري  العامل  الدرا�سة  على  امل�سرف  ويذكر 
جامعة كاليفورنيا، اأنه على الرغم من اأهمية الطعام يف 
حياة الب�سر، اإل اأننا "ل نفهم حتى الآن" على وجه الدقة 

كيف يوقف اجل�سم ال�سعور باجلوع.
اأن العديد من الألياف الع�سبية لدى  واأو�سح الباحثون 
الإن�سان ت�سارك يف بث �سعور ال�سبع، وحتول هذه الإ�سارات 
اإىل  املبهم،  بالع�سب  يللعللرف  مللركللزي،  خمللي  ع�سب  عللر 

املخ. 
وقلللد قلللام الللعلللللمللاء مللن خلللال هلللذه الللدرا�للسللة بللو�للسللع ما 
والأمعاء،  املعدة  يف  الأع�ساب  خريطة  باأنه  و�سفه  ميكن 
والت�سريحية  احليوية  ال�سفات  على  ذلللك  يف  معتمدين 
اأجللروهللا على  لاأع�ساب، وتبني لهم، من خللال جتللارب 
تناول  ت�سبط  الأمعاء  يف  الع�سبية  الألياف  اأن  الفئران، 
فئران  لللدى  الأعلل�للسللاب  هللذه  اأدى حتفيز  الللطللعللام، حيث 

جائعة، اإىل توقفها عن تناول الطعام.

ا�ضرتاتيجية عاملية للق�ضاء 
على �ضرطان عنق الرحم 

العاملية  ال�سحة  منظمة  اأطلللللقللت 
هدفها  ا�سرتاتيجية  الأول  اأملل�للض 
�للللسللللرطللللان عنق  علللللللللى  الللللقلللل�للللسللللاء 
حياة  اإنللللقللللاذ  اإىل  تلللرملللي  اللللرحلللم 
بحلول  امللللللللراأة  ملللايلللني  خللملل�للسللة 
الو�سول  تعميم  بف�سل   2050
الك�سف  وفللحللو�للض  اللللللقللاحللات  اإىل 

والعاج.
ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  وقللال 
الللللعللللامللللليللللة تللللليلللللدرو�لللللض اأدهللللللانللللللوم 
غيريي�سو�ض يف بيان اإن "الق�ساء 
كللان يبدو  ال�سرطان  نللوع من  على 
لكننا  م�ستحيا،  حلما  املا�سي  يف 
منتلك اليوم اأدوات فعالة ومتدنية 
الكلفة ت�ستند اإىل معطيات مثبتة، 

لنجعل من هذا احللم حقيقة".
و�سرطان عنق الرحم مر�ض ميكن 
تللفللاديلله، كللمللا ميللكللن اللل�للسللفللاء منه 
ومعاجلته  مللبللكللرا  ك�سفه  حلللال  يف 

بالطريقة املنا�سبة.
غلللللر اأنللللللله رابلللللللع اأكلللللللرث نللللللوع من 
يف  الن�ساء  بللني  �سيوعا  اللل�للسللرطللان 

العامل.
يف  بللاأنلله  ال�سحة  منظمة  وحلللذرت 
حللال عللدم اتللخللاذ تللدابللر جديدة، 
فاإن عدد احلالت ال�سنوية �سرتفع 
من 570 األفا اإىل 700 األف بني 
يرتفع  فيما  و2030،   2018
من  ب�سببه  ال�سنوية  الوفيات  عدد 

األف.  400 اإىل  األفا   311
ميكننا  "ل  غلليللريلليلل�للسللو�للض  وقللللال 
الرحم  عنق  �سرطان  على  الق�ساء 
بال�سحة  تتعلق  م�سكلة  بو�سفه 
العامة اإل اإذا اقرتنت قوة الأدوات 
ثابت  بت�سميم  متناولنا،  يف  التي 
على تعميم ا�ستخدامها على نطاق 

العامل".
ويف تلللطلللور هلللللام، تللعللهللدت الللللدول 
منظمة  يف  الأعلللل�للللسللللاء  الل194 
اللل�للسللحللة الللعللامللليللة الللقلل�للسللاء على 
بتبنيها  الللللرحللللم  علللنلللق  �لللسلللرطلللان 
بهذا  قللللللللرارا  امللللا�لللسلللي  الأ�للللسللللبللللوع 
ال�سنوية  اجلمعية  خلللال  اللل�للسللاأن 

للمنظمة.
العام  املللللديللللر  مللل�لللسلللاعلللدة  وعلللللللقلللت 
نومتبا  بللريللنلل�للسلليلل�للض  للللللمللنللظللمللة 
�سحايف  مللوؤمتللر  خللال  �سيميليا 

هامة". حمطة  "اإنها 
لأول  الللللعللللامل  "وافق  واأ�للللسللللافللللت 
ال�سرطان  على  الق�ساء  على  مللرة 
الوحيد الذي ميكن تداركه بف�سل 
لللقللاح، واللل�للسللرطللان الللوحلليللد الذي 
ميللكللن �للسللفللاوؤه يف حلللال ر�لللسلللده يف 

الوقت املنا�سب".

ما مقدار املاء الذي يجب �ضربه يوميا لتجنب انتفاخ املعدة؟

يوؤثر انتفاخ املعدة على معظم النا�س يف مرحلة ما 
من حياتهم، ولكن ميكن جتنب ال�شعور باالنتفاخ 

واآالم البطن بب�شاطة عن طريق �شرب املاء.
بع�س  تناول  عن  ناجتا  االنتفاخ  اأمل  يكون  وقد 
طريق  عن  اأو  ال��غ��ازات،  ت�شبب  التي  االأطعمة 

تناول الطعام ب�شرعة كبرية اأو اأكرث من الالزم.
اأف�شل الطرق واأ�شهلها واأكرثها فعالية  ولكن، من 
للحد من خطر االنتفاخ هو بب�شاطة �شرب املزيد 
هذه  ع��ودة  جتنب  اأي�شا  ي�شمن  ال��ذي  امل��اء  من 

احلالة.
واحلفاظ  االإم�شاك  لتجنب  �شروريا  املاء  ويعد 
هو  واالإم�شاك  منتظمة.  االأمعاء  حركات  على 
وتناول  املعدة،  الرئي�شية النتفاخ  االأ�شباب  اأحد 

ال�شوائل ي�شاعد على تنظيف االأنابيب.
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�ش�ؤون حملية
جامعة االإمارات تعلن عن �شيا�شة القبول للعامني القادمني

قبول م�ضروط للحا�ضلني  على درجة  1100 اإىل 1225 يف اختبار »اإم�ضات«
درجة بكالوريو�س ثانية للطلبة املواطنني وغري املواطنني من احلا�شلني على معدل تراكمي ال يقل عن 2.5

برامج جديدة يف هند�شة الطريان وماج�شتري تغذية االإن�شان

مب�شاركة اأكرث من 150 من هيئات حملية واإقليمية ودولية

جمموعة املعارف تطلق مركز التميز »�ضي بي اآر اإن« بالتعاون مع جهات عاملية رائدة 
املركز ي�شاهم يف تعزيز اجلاهزية للتعامل مع احلوادث الكيميائية والبيولوجية واالإ�شعاعية والنووية 

�شمن برنامج اأبناء االإمارات علماء امل�شتقبل 

جامعة اخلليج الطبية ت�ضت�ضيف طالب مدر�ضة ثانوية خالل جتربة بحثية يف كلية ال�ضيدلة

•• العني - الفجر

معاير  عن  املتحدة  العربية  الإملللارات  جامعة  اأعلنت 
و   2022-2021 اجلللامللعللي  للللللعللام  الللطلللللبللة  قللبللول 
باللتحاق  اخلللا�للسللة  اللللقلللادملللني،   2023-2022
الرامج  تطرحها  التي  التخ�س�سات  وكافة  بالكليات 

العلمية.
قبول  يتم  اأن  على  اجلللديللدة  القبول  �سيا�سة  ون�ست   
على  للحا�سلني   م�سروطاً  قبوًل  املتقدمني  الطلبة 
الإمللللارات  اخللتللبللار  1225" يف  اإىل   1100" درجللللة  
ما  اأو  الإجنليزية  اللغة  مللادة  يف  "اإم�سات"  القيا�سي 
باجلامعة  مقعده  على  الطالب  و�سيح�سل  يعادلها، 

ريثما ي�ستويف الدرجة املطلوبة وهي 1250.
اأتاحت جامعة الإمللارات للطلبة املواطنني وغر   كما 
املواطنني اخلريجني من جامعات معرتف بها ومبعدل 
الدرا�سة  بللهللا و  2.5 اللللتللحللاق  يللقللل عللن  تللراكللمللي ل 
للح�سول على درجة بكالوريو�ض ثانية بر�سوم درا�سية 

ح�سب الرنامج العلمي املراد درا�سته.  
واأكللدت جامعة الإمللارات باأن �سيا�سة القبول اجلديدة 
راعللللت حتللقلليللق تللكللافللوؤ الللفللر�للض بلللني املللتللقللدمللني من 

املنا�سب  التعليم  وتللوفللر  وامللل�للسللارات  املللنللاهللج  خمتلف 
للللكلللافلللة الللطلللللبللة الذين  املللللائللللم  الللتللعللللليللمللي  واملللللنللللاخ 
بدرا�سة  اجلامعة  تقوم  حيث  باجلامعة.  �سيلتحقون 
وحتليل واقع �سيا�سات نظم القبول واملراجعة الدورية 

ملعاير القبول يف ظل التغرات املت�سارعة واملتطلبات 
ملتطلبات  ا�ستهدافاً  العمل  �سوق  واحتياجات  احلالية 
الللدولللة يف قطاع  لللروؤيللة  وتللعللزيللزاً  الوطنية  الأجللنللدة 
والتح�سيل  النجاح  فللر�للض  ومللراعللاة  الللعللايل  التعليم 

و�سمان  اخلللرات  من  وال�ستفادة  الدرا�سي  والإجنللاز 
اجلودة وال�ستعداد للخم�سني عاماً القادمة.

ي�سار اإىل اأن جامعة الإمارات طرحت موؤخراً عدداً من 
بكالوريو�ض  برنامج  منها  لطلبتها  اجلديدة  الرامج 
هند�سة الطران يف كلية الهند�سة وبرنامج ماج�ستر 
لندن  كلية  مع  بالتعاون  يطرح  الللذي  الإن�سان  تغذية 
والعلوم  الللطللب  لكلية  والللتللابللع   )UCL( اجلامعية 

ال�سحية.
بالعلوم  الللعللاقللة  ذات  الللرامللج  بع�ض  نللقللل  كللمللا مت    
ال�سحية من كلية الأغذية والزراعة ومنها بكالوريو�ض 
يف  العلوم  بكالوريو�ض  و"  التغذية"،  علم  يف  العلوم 
" بكالوريو�ض العلوم يف  تنظيم التغذية" كما مت نقل 
عاج ا�سطرابات النطق واللغة"، و"ماج�ستر العلوم 
يف علم النف�ض الإكلينيكي" من كلية العلوم الإن�سانية 
والجتماعية اإىل كلية الطب والعلوم ال�سحية، وذلك 
ال�سحية  والللعلللللوم  للطب  م�ساندة  بللرامللج  باعتبارها 
التخ�س�سات  متعدد  بنهج  الللدمللج  هللذا  ي�سمح  بحيث 
حت�سني  اإىل  بالإ�سافة  العلمي،  والبحث  التدري�ض  يف 
الإمارات  ملجتمع  املقدمة  ال�سحية  الرعاية  خدمات 

العربية املتحدة. 

•• اأبوظبي- الفجر

بالتعليم  اخلللا�للض  الللللذراع  املللعللارف،  اأطلللللقللت جمموعة 
التميز  مركز  اأبوظبي،  جلامعة  وال�ست�سارة  والتنمية 
والإ�سعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  املخاطر  لتجنب 
�سركة  مع  بال�سراكة  وذلللك  اإن«  اآر  بي  »�سي  والنووية 
اأوربريك�ض لتدريب املهارات الفنية واملهنية، وبالتعاون 
بلللدول جمل�ض  مللع مللراكللز التميز لللاحتللاد الأوروبلللللي 
املوؤمتر  خللال  املللركللز  اإطلللاق  ومت  اخلليجي.  التعاون 
نوفمر   16 يف  املجموعة  نظمته  اللللذي  الفللرتا�للسللي 
من  150 م�ساركاً  اأكللرث من  و�سهد م�ساركة  اجلللاري، 

هيئات حملية واإقليمية ودولية. 
كما �سهد املوؤمتر ح�سور ممثلني عن جمموعة املعارف، 
واملهنية،  الفنية  املللهللارات  لتدريب  اأوربريك�ض  و�سركة 
وملللراكلللز الللتللملليللز للللاحتلللاد الأوروبللللللللي بللللدول جمل�ض 
ال�سيوف  مللن  العديد  عللن  ف�سًا  اخلليجي،  التعاون 
وزارة  ذللللك،  اجلللهللات مبللا يف  مللن خمتلف  واملتحدثني 
ووزارة  املتحدة،  العربية  الإمللللارات  دولللة  يف  الداخلية 
اخلارجية والتعاون الدويل يف دولة الإمللارات العربية 
املتحدة، والحتاد الأوروبي، والأمم املتحدة، واملفو�سية 
لبحوث  الأقاليمي  املتحدة  الأمم  ومعهد  الأوروبلليللة، 
الذرية،  الدولية للطاقة  اجلرمية والعدالة، والوكالة 
والحتاد الأوروبي للمخاطر الكيميائية والبيولوجية 
الللتللملليللز لاحتاد  والإ�للسللعللاعلليللة واللللنلللوويلللة، وملللراكلللز 

الأوروبي للحد من املخاطر.
املحلية  والت�سريعات  املتطلبات  وفللق  املللركللز  و�سيعمل 
و�سيوفر خدماته ملختلف املجالت مبا يف ذلك البحث 
واملوؤهات  التدريب  وبللرامللج  ال�ست�سارية  واخلللدمللات 
العمل مع عدد  الدعم من خال  واأبحاث  واملللوؤمتللرات 
ذلك،  على  وتعليقاً  الرئي�سية.  والوكالت  الهيئات  من 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  بللدر،  اأحمد  الدكتور  قال 
املعارف: "ي�سعدنا العمل مع نخبة من اجلهات والهيئات 
العاملية املرموقة لإطاق مركز التميز لتجنب املخاطر 
»�سي  والنووية  والإ�سعاعية  والبيولوجية  الكيميائية 
املعارف  التزامنا بتطوير  اإن«، ومبا يتما�سى مع  اآر  بي 
الت�سدي  وال�سركات، ومتكينهم من  واملهارات لاأفراد 
والإ�سعاعية  والللبلليللولللوجلليللة  الللكلليللملليللائلليللة  للللللللحلللوادث 
والنووية. اإن اخلرات واملعارف واملوارد الكبرة املتاحة، 
مبا يف ذلك اخلرات الوطنية والدولية من جمموعة 
لاحتاد  التميز  ومراكز  اأوربريك�ض،  و�سركة  املعارف، 
�ست�سكل  اخلليجي،  الللتللعللاون  جمل�ض  بلللدول  الأوروبللللي 
دفعة كبرة وهامة جلهود تنمية القدرات مبا يتما�سى 

مع ال�سيا�سات والأولويات الوطنية والإقليمية."
هامة  تفاعلية  من�سة  التميز  مركز  "�سيوفر  واأ�ساف: 

للللللتللوا�للسللل ملللع اخللللللراء امللليللدانلليللني، واللللتلللعلللرف على 
يكون  لأن  ونتطلع  التخ�س�سات،  وا�سعة من  جمموعة 
وتعاون  عمل  ونقطة  املعتمدة،  للموارد  هيئة  مبثابة 
التخطيط  وامللل�للسللاركللني يف  املللعللنللني  مللركللزيللة جلللملليللع 
الكيميائية  الأحلللللللللداث  مللللع  للللللتللعللامللل  ول�لللسلللتلللعلللداد 
والبيولوجية والإ�سعاعية والنووية وال�ستجابة لها." 

موؤ�س�ض  ال�سميلي،  �سعيد  زيد  اأحمد  قال  جانبه،  ومن 
مركز التميز لتجنب املخاطر الكيميائية والبيولوجية 
والإ�سعاعية والنووية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
املللمللثللل الللر�للسللمللي للللدوللللة الإملللللللارات الللعللربلليللة املتحدة 
لللاحتللاد الأوروبللللللي للطوارئ  الإقللللليللملليللة  الأملللانلللة  يف 
الكيميائية والبيولوجية والإ�سعاعية والنووية، وممثل 
الدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "و�سعنا 
خال ال�سنوات القليلة املا�سية الأفكار اخلا�سة باإن�ساء 
التي تكللت  الكثر من اجلهود احلثيثة  املركز وبذلنا 
يف  املختلفة  وال�سراكات  التعاون  م�سرة  بف�سل  اليوم 
اإطاق هذا املركز الهام، الذي �سيعمل ب�سكل وثيق مع 
مبادرة جمل�ض اأوروبا التابع لاحتاد الأوروبي، وغرها 
مللن الللهلليللئللات الللدوللليللة مللثللل جمللللل�للض اأوروبلللللا اخلا�ض 
الأوروبي،  والحتللاد  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بللدول 
واملفو�سية الأوروبية، ومعهد الأمم املتحدة الأقاليمي 

الدولية للطاقة  لبحوث اجلرمية والعدالة، والوكالة 
الذرية، ومنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية، ومنظمة 
كافة  تلبية  ل�سمان  والإنللللرتبللللول،  الللعللامللليللة،  ال�سحة 
املعنية. و�سيدعم  الأطراف  التدريب جلميع  متطلبات 
امللللركلللز جللملليللع املللهللتللمللني ملللن خلللال ملل�للسللاريللع البحث 
رعاية  خللدمللات  ت�سمل  والللتللي  امل�ستقبلية،  والللتللطللويللر 
تقييم  دعللم  ذلللك  انتهاء اخلدمة، مبا يف  بعد  العماء 
املخاطر، وتطوير خطط واإجللراءات ال�ستجابة، ودعم 

التنفيذ والتقييمات التنظيمية وال�ستجابة." 
وقلللاللللت حلللوا �لللسلللرفلللاري، الللرئلليلل�للض الللتللنللفلليللذي ل�سركة 
"�سعداء  واملهنية:  الفنية  املهارات  لتدريب  اأوربريك�ض 
الكيميائية  املللخللاطللر  لتجنب  التميز  مللركللز  بللاإطللاق 
اإن« يف  اآر  بي  »�سي  والنووية  والإ�سعاعية  والبيولوجية 
املعارف. ونحن  بالتعاون مع جمموعة  الإمللارات  دولة 
علللللى ثللقللة ملللن اأن هلللذه اللل�للسللراكللة �للسللتللعللزز ملللن مكانة 
لا�ستعداد  وجهودها  املتحدة  العربية  الإملللارات  دولللة 
والبيولوجية  الللكلليللملليللائلليللة  للللللللحلللوادث  وال�للسللتللجللابللة 
كمركًزا  مكانتها  �سرت�سخ  كما  والنووية،  والإ�سعاعية 
اإقليمًيا رائداً يف التدريب والتطوير والبحث يف جمال 
والنووية.  والإ�سعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  املواد 
ومن خال العمل مع جميع الأطراف املعنية يف جمال 

والنووية،  والإ�سعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  املواد 
توفر  خللال  مللن  اإقليمية  فجوة  ب�سد  املللركللز  �سيقوم 
الكيميائية  امللللواد  ملجتمع  وتعليمية  تدريبية  بللرامللج 
جمل�ض  دول  يف  والللنللوويللة  والإ�سعاعية  والبيولوجية 
التعاون اخلليجي، وكذلك ملنظمات يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا باأكملها." 
يوظف  خللا�للض  مللرفللق  تاأ�سي�ض  التميز  مللركللز  ويللعللتللزم 
اأحلللدث تقنيات الللواقللع الفللرتا�للسللي والللواقللع املللعللزز يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة، ليكون الأول من نوعه 
�سرقى  والللذي  الأو�للسللط،  وال�سرق  اخلليج  منطقة  يف 
اإىل م�ساف اأف�سل اأكادمييات التدريب يف جمال الواقع 
املدنية  للحماية  العامل  يف  املعزز  والواقع  الفرتا�سي 
وكوريا  �سنغافورة  ذلك  يف  مبا  للطوارئ،  وال�ستجابة 

وجامعة كوفنرتي يف اململكة املتحدة. 
اإقليمية رائدة ذات خرة  وُتعد جمموعة املعارف جهة 
وا�سعة يف دعم وتعزيز القدرات املهنية والتقنية للقوى 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�للسللط  ال�سرق  منطقة  يف  العاملة 
تاأ�سي�سها  منذ  وقدمت  والعامة.  اخلا�سة  وموؤ�س�ساتها 
 150،000 لأكللرث من  والتطوير  التدريب  حلوًل يف 
اأكللرث من  19 دولللة بالتعاون مع  اأكللرث من  �سخ�ض يف 
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طبية"  اخلليج  "جامعة  يف  ال�سيدلة  كلية  ا�ست�سافت 
"مدار�ض  يف  الللثللانللويللة  املللرحلللللة  مللن طلبة  جمللمللوعللًة 
الكلية  اأرجلللللللاء  يف  جلللوللللًة  لللهللم  ونلللّظلللملللت  جيم�ض"، 
وّفرت  كما  لها،  التابعة  البحثية  واملراكز  واملخترات 
الدواء  اكت�ساف وتطوير  لهم جتربًة بحثية يف معمل 

التابع للكلية. 
اخلليج  "جامعة  مللديللر  حللمللدي،  ح�سام  الروفي�سور 
دورٍة  �سمن  تندرج  التي  الزيارة  هذه  واكللب  الطبية"، 
علماء  الإمللللارات  "اأبناء  برنامج  مللن  عملية  تدريبية 
وعّلق  عامني،  قبل  اجلامعة  اأطلقته  امل�ستقبل" الللذي 
�سنتني،  قبل  بلله  بللداأنللا  ملللا  "ا�ستمراراً  بللالللقللول:  عليها 
يف  يللدر�للسللون  لللطللاٍب  البحثية  التجربة  هللذه  نّظمنا 
املللدار�للض الثانوية يف دولللة الإمارات،  اأبللرز  واحللدٍة من 
يف  وم�سبقاً  عملياً  يخو�سوا  اأن  فر�سة  لهم  ووّفللرنللا 
جتربٍة علمية حّية جت�سد كل املعلومات النظرية التي 
الإمارات  "اأبناء  برنامج  لأهلللداف  تكري�ساً  يتلّقونها، 
علماء امل�ستقبل" املتمثلة بغر�ض ثقافة البحث العلمي 
يف نفو�ض طلبة املدار�ض يف مرحلٍة مبكرة من عمرهم، 
وتعزيز  مهاراتهم  وتطوير  العلمية  م�سرتهم  لدعم 
ثقتهم باأنف�سهم وبامل�ستقبل الواعد الذي ينتظرهم". 

واأعاد الروفي�سور حمدي التذكر باأّن "جامعة اخلليج 

الطبية" يف عجمان كانت اأطلقت قبل عامني "برنامج 
للطاب  يتيح  امل�ستقبل" الللذي  علماء  الإملللارات  اأبناء 
خو�ض جتربة بحثية يكت�سبون خالها املهارات الازمة 

يف عدٍد من املجالت احليوية الطّبية، جت�سدياً للتزام 
 "2071 "مئوية الإمللارات  اأهللداف  اجلامعة بتحقيق 
الرامية اإىل اإعداد جيٍل يحمل راية امل�ستقبل، ويتمّتع 

باأعلى امل�ستويات العلمية والحرتافية، موؤكداً موا�سلة  
ثقافة البحث العلمي  الطبية" ن�سر  اخلليج  "جامعة 

والتعريف مبناهجه يف نفو�ض اأجيال امل�ستقبل.  
اإن�ساء هللذا الرنامج هو  اأهلللداف  اأهللّم  "من  واأ�للسللاف: 
العلوم  جمال  يف  والباحثني  العلماء  من  جيٍل  تكوين 
تعريف  وكللذلللك  املللعللرفللة،  اإنللتللاج  علللللى  قللللادٍر  ال�سحية 
طلللاب امللللدار�لللض يف الللدولللة مبللبللادئ وتللقللنلليللات وطرق 
وثقافة البحث العلمي والتعريف مبناهجه ومتطلباته 
واأ�سا�سياته، وتدريبهم على خمتلف الأجهزة واملعدات 
العلمي،  الللبللحللث  جمللللال  يف  امللل�للسللتللخللدمللة  احللللديلللثلللة 
وتوفر  امللل�للسللتللقللبللل  علللللمللاء  اكللتلل�للسللاف  اإىل  بللالإ�للسللافللة 
العلمي،  البحث  مبادئ  ملمار�سة  لهم  والدعم  الفر�ض 
اإ�سراف  حتللت  اخلللا�للسللة  العلمية  بحوثهم  واإجللرائللهللم 
اجلدير  اجلامعة".  يف  التدري�سية  الهيئة  اأفللراد  اأحللد 
اأّن فريقاً من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف كلية  ذكره 
الإ�سراف  توّلوا  ال�سيدلنية،  العلوم  ق�سم  ال�سيدلة- 
الللدورة التدريبية التي  على تدريب الطاب ومتابعة 
البحث  تللنللاولللت جملللالت  تعريفية  بلللداأت مبللحللا�للسللرٍة 
الدوائي،  والكللتلل�للسللاف  ال�سيدلية  الللعلللللوم  يف  العلمي 
وتاها قيام الطاب بتطبيق جمموعٍة من التجارب 
من  اكت�سبوا  ال�سيدلية،  الكيمياء  جمللال  يف  العملية 
خالها مهاراٍت خمتلفة يف جمالت الكيمياء الع�سوية 

ال�سيدلية والتحليل الكيميائي لاأدوية.

�شمن �شل�شلة فن الدبلوما�شية الثقافية
اإميج ني�ضن اأبوظبي ومكتب الدبلوما�ضية العامة والثقافية يف وزارة 

اخلارجية والتعاون الدويل يعر�ضان الفيلم الوثائقي »كلنا معًا«
•• اأبوظبي- الفجر

العامة  الدبلوما�سية  مكتب  مللع  بالتعاون  اأبللوظللبللي،  ني�سن  اإميللج  تعر�ض 
والثقافية يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، اليوم الأربعاء  فيلم "كلنا 
معاً"، وهو فيلم وثائقي مدته 80 دقيقة يركز على الظروف التي يعي�سها 
الأطفال والآباء واملعلمون امل�ساركون يف م�سروع التوحد، والذي يعد بدوره 
برناجما م�سرحيا ومو�سيقيا م�سمم خ�سي�ساً لاأطفال امل�سابني بالتوحد 
يف خمتلف اأنحاء الإمللارات. وعقب العر�ض، �ستقام جل�سة حوارية ي�سارك 
العربية  الإملللارات  دولللة  �سفر  الرقباين،  �سعيد  فهد  �سعادة  من  كل  فيها 
و�سريفة  الكندي؛  الرملان  ليك، ع�سو  مايك  و�سعادة  كندا؛  لدى  املتحدة 
يتيم، حملل �سلوك معتمد وم�ست�سار؛ وهناء مكي، خمرجة الفيلم ورئي�ض 
اأبوظبي. ويهدف م�سروع التوحد،  ق�سم الأفام الوثائقية يف اإميج ني�سن 
اآل نهيان،  وهو مبادرة اأطلقتها �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حممد بن زايد 
اإىل زيادة الوعي با�سطراب التوحد. ومت اختيار ع�سرة اأطفال من ثقافات 
وخلفيات خمتلفة ترتاوح اأعمارهم بني 4 و17 عاماً للم�ساركة يف امل�سروع 
واأُجريت  والرق�ض،  للمو�سيقى  ور�ض عمل  عبارة عن  كان  الذي  الإبداعي 

خاله مقابات مع معلمي الأطفال واأ�سرهم. 
وي�سلط  الإن�سانية  بامل�ساعر  يحتفي  الذي  الوثائقي،  الفيلم  عر�ض  وياأتي 
اأبوظبي،  ني�سن  اإميللج  بني  للتعاون  ثمرًة  التوحد،  ا�سطراب  على  ال�سوء 
ومكتب الدبلوما�سية العامة والثقافية يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
بدولة الإمارات العربية املتحدة. ومتّثل الفعالية اجلل�سة احلوارية الرابعة 
ال�سرد  قللوة  ت�ستعر�ض  والللتللي  الثقافية"،  الدبلوما�سية  "فن  �سل�سلة  مللن 

الق�س�سي املرئي يف ت�سليط ال�سوء على املو�سوعات الجتماعية املهمة.

بالتعاون مع املركز الوطني للتاأهيل عن بعد
بدء تنفيذ الربنامج التوعوي الطالبي 

يف مدار�ض الإمارات الوطنية
•• اأبوظبي-الفجر

اأطلقت "مدار�ض الإمارات الوطنية" بالتعاون مع "املركز الوطني للتاأهيل" 
اإىل  يهدف  الللذي  و  الللتللوايل  على  الثاين  للعام  امل�سرتك  التوعوي  امل�سروع 

تنمية وعي الطاب والطالبات باأ�سرار املوؤّثرات العقلية.
و ياأتي تنفيذ هذا امل�سروع ال�سنوي التزاماً بتوجيهات القيادة الر�سيدة نحو 
تعاون اجلهود وتوظيف القدرات الوطنية لرت�سيخ امل�سوؤولية املجتمعية؛ و 
لإعداد جمتمع واٍع و جيٍل مدرٍك و له دوٌر يف العملية التوعوية التعليمية 

�سد اأ�سرار املوؤّثرات العقلية و الإدمان.
ومت اإدراج مبادرات امل�سروع التوعوي امل�سرتك هذا العام �سمن املنهج املعتمد 
امل�سروع عند  يف مدار�ض الإمللارات الوطنية لرت�سيخ الأهللداف املرجوة من 
امل�ساحبة  املبادرات و الأن�سطة  اأكر عدد ممكن من  اإ�سراكهم يف  و  الطلبة 
اأبريل  2020 حتى  الفرتة من نوفمر  �سيتم تنفيذه خال  للم�سروع. و 
و  امل�ستجد،   19 كوفيد  ملر�ض  الوقائية  الإجللللراءات  مللراعللاة  مللع   ،2021

با�ستخدام تطبيقات و تقنيات التعلم و التوا�سل عن بعد.
اأكد �سعادة اأ.د حمد عبداهلل الغافري مدير عام املركز الوطني للتاأهيل اأن 
املركز ي�سعى �سمن خطته الإ�سرتاتيجية اإىل رفع م�ستوى التوعية ال�سحية 
حول ال�سحة النف�سية و خماطر الإدمللان على املوؤثرات العقلية و الألعاب 
اإىل  يهدف  مبتكر  توعوي  برنامج  تنفيذ  طريق  عن  بالدولة  الإلكرتونية 
اأ�ساف  و  الآفلللات.  هللذه  الللوقللوع يف خماطر  وال�سباب من  املراهقني  حماية 
قائا " يف اإطار التعاون مع مدار�ض الإمارات الوطنية ك�سريك ا�سرتاتيجي 
امل�سرتك  التوعوي  الرنامج  م�سروع  املللدار�للض  مع  بالتعاون  املركز  يطرح 
والطالبات  الطاب  توعية  اإىل  يهدف  الللذي  و  التوايل،  على  الثاين  للعام 
بهذه الأمرا�ض واأ�سرارها وتاأثرها ب�سبب تداعيات اأزمة جائحة كورونا و 

نقل املعرفة باأ�ساليب تفاعلية و ترفيهية من الطاب اإىل الطاب".
كما اأكد د. كينيث فيدرا مدير عام مدار�ض الإمارات الوطنية من جهته اأن 
ياأتي ترجمة  الوطنية  الإمللارات  ال�سنوي يف مدار�ض  تطبيق هذا الرنامج 
بقيمها  املعتزة  الطابية  ال�سخ�سية  بناء  على  تركيزها  و  املدار�ض  جلهود 
قبل  مللن  املتوا�سلة  اجلللهللود  يللعللزز  الللرنللامللج  هللذا  واأن  الوطنية،  وهويتها 
الإمللارات الوطنية" لإعداد جيل واٍع و�سليم، كما يعك�ض ر�سالتها  "مدار�ض 
ببناء �سخ�سية طابية متوازنة من النواحي الرتبوية والعلمية وال�سحية 
حتفيز  و  والطالبات  الطاب  وعي  زيللادة  اإىل  الرنامج  يهدف  والنف�سية. 
التوعية بني الأقران مبخاطر املوؤثرات العقلية واملخدرات و اإدمان الألعاب 
و  عنها،  البتعاد  على  ت�ساعدهم  تزويدهم مبهارات حياتية  و  الإلكرتونية 
مبادرتني  خال  من  الرنامج  تنفيذ  �سيتم  لها.  ال�سحية  البدائل  اإيجاد 
رئي�ستني هما: م�سابقة �سفراء التوعية الإيجابية: حيث �سيتم حتت اإ�سراف  
والطالبات  الللطللاب  مللن  جمموعة  اخللتلليللار  بللاملللدار�للض  امل�سرفني  و  املللركللز 
املتطوعني ليكونوا �سفراء اإيجابيني من خال تنفيذ جمموعة من الأن�سطة 
والرامج التوعوية يف كل مدر�سة . �سيتم تر�سيح اأف�سل فرق �سفراء التوعية 
من بني فروع املدار�ض  للفوز باملراكز الأول والثاين والثالث على م�ستوى 
مدار�ض الإمارات الوطنية. وم�سابقة التوعية الإيجابية عن طريق الفنون: 
حيث �سيتم حتت اإ�سراف معلمي ال�سف الثامن طرح امل�سابقة ليتناف�ض فيها 
جميع الطلبة من ال�سف الثامن يف جمموعات م�سرتكة لتقدمي م�ساريع 
حول اأ�سرار املوؤثرات العقلية ، ويتم تر�سيح اأف�سل م�سروعني اأو ثاثة  من 
كل مدر�سة  " ح�سب اإعداد الطلبة امل�ساركني" لاأدوار النهائية للفوز باملركز 

الأول والثاين والثالث على م�ستوى مدار�ض الإمارات الوطنية.
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اأي�شا  -وت���ع���رف  ال��ك��و���ش��ا 
اخل�شروات  م��ن  بالقريع- 
احلرارية،  ال�شعرات  قليلة 
من  العديد  يف  تدخل  والتي 
العربي،  بالعامل  االأط��ب��اق 
الفوائد  م��ن  ال��ع��دي��د  ول��ه��ا 

املذهلة، فما هي؟

ملكها  يكون  رمبللا  الأطللبللاق،  مللن  العديد  الكو�سا  مللن  يح�سر 
يح�سى  ثللم  لبه،  ويلللزال  الكو�سا  يحفر  حيث  الكو�سا،  حم�سي 
بللللالأرز واللللللحللم ثللم يطبخ. وهللنللاك اأيلل�للسللا مللن الأطللبللاق التي 
و�سلطة  الكو�سا  ومتبل  الكو�سا  �سوربة  الكو�سا،  مللن  حت�سر 
الكو�سا بلنب الزبادي، وكذلك غراتان الكو�سا والكو�سا باجلنب 

وعجة الكو�سا، ناهيك عن الكو�سا املقلية وفطائر الكو�سا.
املح�سي،  �سيخ  اأو  الكو�سا  خم�سي  ال�سهرة  الأطباق  من  اأي�سا 
ثم  باللحم،  ثم حت�سى  لبها،  ويللزال  الكو�سا  اأي�سا حتفر  وفيه 

تقلى.
اأما لب الكو�سا )حفر الكو�سا( فيحب البع�ض قليه مع الب�سل، 
حفر  قلي  ويللتللم  البي�ض،  للله  ي�ساف  قللد  كما  باخلبز.  ويللوؤكللل 
الزيتون  وبجانبه  اخلللبللز،  مللع  ويللوؤكللل  مللعللا،  والبي�ض  الكو�سا 

واملخلل.
كوب  يحتوي  حيث  للكو�سا،  الغذائية  املعلومات  بعر�ض  ونبداأ 
124 غللرامللا( على  الللطللازج املقطع )وزنللله  واحللد مللن الكو�سا 

التايل:

حراريا. �شعرا   20
الروتني. من  غرام   1.5

 1.4 الللللغللللذائلللليللللة:  الألللللليلللللاف 
غرام.

 :)A( )فيتامني )اإيه 
 5% حتتوى على 

مللللللللن الللللقلللليللللمللللة 
الللللللليلللللللومللللللليلللللللة 
املللللللللللو�للللللللللسللللللللللى 
للج�سم  بللللهللللا 
 D a i l y (

بناء   ،)Value
علللللللى حلللمللليلللة من 
األفي �سعر حراري.

على  حتلللتلللوي   :)C( )�لللسلللي(  فلليللتللامللني 
بها  املو�سى  اليومية  القيمة  من   35%

للج�سم.
اليومية  القيمة  من   7% على  حتتوي   :)K( )ك(  فيتامني 

املو�سى بها للج�سم.
فيتامني بي1 )الثيامني(: %4 من القيمة اليومية املو�سى 

بها للج�سم.
اليومية  القيمة  مللن   10% رايللبللوفللافللني:  بي2  فيتامني 

املو�سى بها للج�سم.
بها  املللو�للسللى  اللليللوملليللة  الللقلليللمللة  ملللن   14% فلليللتللامللني بي6: 

للج�سم.
الفولت: %9 من القيمة اليومية املو�سى بها للج�سم.

كميات من املنغنيز واملغني�سيوم والفو�سفور والبوتا�سيوم.
عاجا  لي�ست  الكو�سا  اأن  هنا  ونللوؤكللد 

املزيد  وملعرفة  مللر�للض،  لأي 
قد  كللانللت  اإذا  عما 

تلللللفللللليلللللد 

حالة �سحية معينة يجب ا�ست�سارة الطبيب املعالج.

والتايل بع�س فوائد الكو�شا:
م�ستخل�سات  اأن  اإىل  احللليللوانللات  علللللى  درا�لللسلللات  تلل�للسللر   –
اخلايا  بع�ض  منللو  مللن  احلللد  اأو  قتل  يف  ت�ساعد  قللد  الكو�سا 

ال�سرطانية.
ب�سبب  وذلللك  املناعة،  وجهاز  الب�سر  تعزيز  يف  امل�ساعدة   –

.)A( )احتوائها على فيتامني )اإيه
نباتية  مركبات  وهللي  الأكلل�للسللدة،  مب�سادات  غنية  الكو�سا   –
مللفلليللدة تلل�للسللاعللد يف حللمللايللة اجللل�للسللم ملللن الللتلللللف الللنللاجللم عن 
اجلذور احلرة، وهي مواد كيمائية تنتج يف اجل�سم وتلعب دورا 

يف ال�سيخوخة وال�سرطان.
الأك�سدة  مللل�لللسلللادات  ومللللن 
الكو�سا  يف  تلللوجلللد  اللللتلللي 
الللكللاروتلليللنللات، وهللي مفيدة 
ل�سحة العني واجللد والقلب، 
من  احلماية  بع�ض  توفر  وقللد 
ال�سرطان،  ملللن  مللعلليللنللة  اأنللللللواع 

مثل �سرطان الرو�ستات.
فالكو�سا  الإملل�للسللاك،  مللن  الللوقللايللة   –
حتللللتللللوي علللللللللى الألللللليلللللاف 
الللللغللللذائلللليللللة والللللتللللي 
تلللللللللزيلللللللللد حللللجللللم 
وت�سهل  الراز 
انللللتللللقللللاللللله يف 
الأمللللللللللعللللللللللاء، 
ويللل�لللسلللاعلللد يف 
ذلللللللللك اأيللل�لللسلللا 
الكو�سا  احللللتللللواء 
علللللللى اللللكلللثلللر مللللن املللللاء 
الذي يجعل الراز األني وبالتايل 
ي�سهل مروره ويقلل خطر الإم�ساك، ومن ثم 

حتد من تكون )الكر�ض(.

لدى  بالدم  ال�سكر  م�ستويات  خف�ض  يف  الكو�سا  ت�ساعد  – قد 
وذلك  الللثللاين،  النوع  من  ال�سكري  بللداء  امل�سابني  الأ�سخا�ض 

لأنها منخف�سة الكربوهيدرات وغنية بالألياف الغذائية.
الألياف  علللللى  احللتللوائللهللا  نتيجة  وذلللللك  للللللقلللللب،  مللفلليللدة   –
باأمرا�ض  الإ�سابة  خماطر  فللاإن  لدرا�سات  وفقا  اإذ  الغذائية، 
الألياف  من  مزيدا  يتناولون  الذين  الأ�سخا�ض  لللدى  القلب 

اأقل.
الكو�سا- فعال  الغذائية يف  الألياف  -اأحللد  البكتني  اأن  ويعتقد 

ب�سكل خا�ض يف تقليل م�ستويات الكولي�سرتول.
ال�سعرات  ومللنللخللفلل�للسللة  والأللللليللللاف  بلللامللللاء  غللنلليللة  الللكللو�للسللا   –
بال�سبع،  واللل�للسللعللور  اجللللوع  تقليل  يف  ي�ساعد  ممللا  احللللراريلللة، 
وم�ساعدة  احلللراريللة،  ال�سعرات  مللن  املللاأخللوذ  تقليل  وبللالللتللايل 

جهودك يف تخفي�ض الوزن.

كيف تاأكل الكو�شا بطريقة �شحية؟
جرب تقطيع الكو�سا اإىل �سرائح واأكلها نيئة.

اأو دون  الدهن  قليل من  واإ�سافة  ال�سوربة،  ميكن طبخها مع 
اأ�سا.عندي حت�سر حم�سي الكو�سا قلل كمية الزيت،  زيوت 

واح�سي حبة الكو�سا بكمية اأقل من الأرز واللحم.
خم�سي  اأو  وحللدهللا  املقلية  �للسللواء  املقلية،  الكو�سا  تللايف  حللاول 
فكوب  احلرارية،  بال�سعرات  غنية  ت�سبح  بذلك  لأنها  الكو�سا، 
300 �سعر  علللللى حلللوايل  يللحللتللوي  املقلية  الللكللو�للسللا  واحلللد مللن 
�سعرا   20 على  يحتوي  ينء  مقطع  بللكللوب  مللقللارنللة  حللللراري، 

حراريا، اأي اأكرث بل 15 �سعفا.

قليلة ال�شعرات احلرارية

الكو�ضا.. حتارب ال�ضرطان و�ضديقة للب�ضر والقلب وعدو للكر�ض

تقول فرونيكا �سوموزا، نائبة رئي�ض ق�سم الكيمياء 
الللفلل�للسلليللولللوجلليللة يف جللامللعللة فلليلليللنللا وملللديلللرة معهد 
جامعة  يف  الللغللذائلليللة  الللنللظللم  لبيولوجيا  ليبنت�ض 
"بحثنا يف دور تن�سيط م�ستقبات  التقنية:  ميونخ 

الطعم احللو يف تنظيم ال�سبع".
ولهذا الغر�ض، اأجرى العلماء درا�سة العبور )درا�سة 
خمتلفة  �سل�سلة  يللتلللللقللون  اأ�للسللخللا�للض  فلليللهللا  طللويلللللة 
)�سكر  وال�سكروز  اجللللللوكللوز  الللعللاجللات( حللول  مللن 

الق�سب(.
الأ�سحاء،  اللللذكلللور  مللن   27 مللا جمللمللوعلله  وتلللللقللى 

الللذيللن تلللرتاوح اأعللمللارهللم بللني 18 و45 عللامللا، اإما 
حملول اجللوكوز اأو ال�سكروز بن�سبة %10 اأو اأحد 
من  املليون  يف  جللزءا   60 بل  املكملة  ال�سكر  حماليل 

الاكتي�سول.
من  فرعية  بوحدة  ترتبط  مللادة  هو  والاكتي�سول 
امل�ستقبات احللوة وتقلل من اإدراك الطعم احللو. 
ال�سكر، فاإن جميع  اأنللواع  وعلى الرغم من اختاف 
املحاليل التي حتتوي على الاكتي�سول اأو من دونه، 

حتتوي على نف�ض حمتوى الطاقة.
وبعد �ساعتني من �سرب املواد املعدة لاختبار، �ُسمح 

للم�ساركني بتناول كمية الإفطار التي يريدونها.
وقللبللل فلللرتة النللتللظللار الللبللالللغللة 120 دقلليللقللة، اأخذ 
الباحثون عينات الدم على فرتات منتظمة وقا�سوا 

درجة حرارة اجل�سم.
وبلللعلللد تللللنللللاول حملللللللول الللل�لللسلللكلللروز امللللحلللتلللوي على 
من   13% نحو  امل�ساركون  ا�ستهلك  الاكتي�سول، 
الطاقة الغذائية اأي نحو 100 �سعرة حرارية اأكرث 
مللع وجللبللة الإفلللطلللار مللقللارنللة مبللن تللنللاولللوا حملول 

ال�سكروز اخلايل من الاكتي�سول.
وبللالإ�للسللافللة اإىل ذللللك، اأظللهللر الأ�للسللخللا�للض يف هذه 

اجل�سم  حلللللللرارة  درجللللللة  يف  انللخللفللا�للسللا  امللللجلللملللوعلللة 
وانخفا�سا يف تركيزات البازما من ال�سروتونني، 
له، من  الذي  الأن�سجة  ناقل ع�سبي وهرمون  وهو 

بني اأمور اأخرى، تاأثر كبح ال�سهية.
ويف املقابل، مل ياحظ الباحثون اأي اختافات بعد 
تناول حملول اجللوكوز املحتوي على الاكتي�سول 

وحملول اجللوكوز النقي.
رئلليلل�للسللة خمللتللر كري�ستيان  لللليلللدر،  بلللاربلللرا  وتلللقلللول 
الكيمياء  ق�سم  رئي�ض  ونائبة  التذوق  دوبلر لأبحاث 
فيينا:  بجامعة  الكيمياء  كلية  يف  الف�سيولوجية 

"ت�سر هذه النتيجة اإىل اأن ال�سكروز، بغ�ض النظر 
عن حمتواه من الطاقة، يعدل تنظيم ال�سبع وتناول 

الطاقة عر م�ستقبات الطعم احللو".
كر�ستني  الأوىل،  الللللدرا�للللسللللة  ملللوؤللللفلللة  وتلل�للسلليللف 
الآن  حتى  نعرف  "ل  فيينا:  جامعة  مللن  �سفايغر، 
ملاذا مل نتمكن من ماحظة تاأثر الاكتي�سول مع 
اجللوكوز. ومع ذلك، ن�سك يف اأن الأمر يتعلق بكون 
اجللوكوز وال�سكروز ين�سطان م�ستقبات احللويات 
امل�ستقلة  الآللليللات  اأن  نفرت�ض  كما  خمتلفة.  بطرق 

عن امل�ستقبات احللوة تلعب دورا يف ذلك".

هناك  يللزال  ما  "لذلك  �سوموزا:  فرونيكا  وتقول 
العاقات  لتو�سيح  الللازمللة  الأبللحللاث  مللن  الكثر 
التذوق  وم�ستقبات  ال�سكر  ا�ستهاك  بني  املعقدة 

وتنظيم ال�سبع على امل�ستوى اجلزيئي".
النتائج،  تف�سر  بلل�للسللاأن  حللذريللن  العلماء  يلللزال  ومللا 
احللللاوة وحدها  اأن فكرة  الوا�سح  مللن  اإنلله  وقللالللوا 
اأي�سا".  اجللللللوكللوز  مللع  تعمل  لكانت  واإل  تكفي،  ل 
واأ�ساروا اإىل الدرا�سات التي ت�سر اإىل اآليات م�ستقلة 
بنقل  ي�سمى  مللا  دور  مثل  احللللللوة،  امل�ستقبات  عللن 

اجللوكوز، والتي ميكن اأن توؤثر على نظام ال�سبع.

هل املذاق احللو يقلل من ال�ضهية؟
يحظى املذاق احللو لل�شكر ب�شعبية كبرية يف جميع اأنحاء العامل. ويلعب ال�شكر دورا متزايدا يف 

تغذية و�شحة ال�شكان، خا�شة يف ما يتعلق بوزن اجل�شم.ومع ذلك، ال ُيعرف الكثري عن االآليات 
اجلزيئية )التذوق( لل�شكر، التي توؤثر على املدخول الغذائي، ب�شرف النظر عما يحتويه من 

�شعرات حرارية.
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العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة خورفكان املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي( عمايل   KHCFICILABMIN2020 يف الدعوى رقم 0000169/ 

اىل:ال�ساملية اجلديدة ملقاولت البناء ذ.م.م ل�ساحبها حممد بيك حممد عبداهلل عبدالرحمن البلو�سي

جمهول حمل القامة:خورفكان اللوؤلوؤية خلف �سارع عمر بن اخلطاب 0501244865

نعلمكم بان املدعي )ة( حممد بال �سيف الرحمن - العنوان/حمل القامة خورفكان خلف ت�سهيل املوجود 

يف جانب ال�سفر هاير ماركت - ت:0559261639 - رقم الهاتف:971559261639

قد اقام الدعوى املذكورة اعاه للمطالبة بلللل:م�ستحقات عمالية بقيمة الرواتب واللغاء

خورفكان  حمكمة  الوىل  والعمالية  املدنية  الدائرة  خورفكان  الدائرة  امام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 

�سباح يوم الحد املوافق:2020/11/22 ال�ساعة:09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم 

ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات القانونية يف غيابكم.  

مدير اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة خورفكان املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي( عمايل   KHCFICILABMIN2020 يف الدعوى رقم 0000167/ 

اىل:ال�ساملية اجلديدة ملقاولت البناء ذ.م.م ل�ساحبها حممد بيك حممد عبداهلل عبدالرحمن البلو�سي

جمهول حمل القامة:خورفكان اللوؤلوؤية خلف �سارع عمر بن اخلطاب 0501244865

نعلمكم بان املدعي )ة( قي�سر خان عمر خان - العنوان/حمل القامة خورفكان املديفي خلف ت�سهيل - رقم 

الهاتف:971588990642

قد اقام الدعوى املذكورة اعاه للمطالبة بلللل:م�ستحقات عمالية قيمة رواتب مببلغ )38000( درهم

خورفكان  حمكمة  الوىل  والعمالية  املدنية  الدائرة  خورفكان  الدائرة  امام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 

�سباح يوم الحد املوافق:2020/11/22 ال�ساعة:09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم 

ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات القانونية يف غيابكم.  

مدير اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6616 
مقدم من املخطرة الوىل:ار تي ا�ض لتاأجر معدات البناء ذ.م.م

R T S CONSTRUCTION EQUIPMENT RENTAL LLC

املخطرة الثانية:هاركو لعمال جتفيف الأرا�سي ذ.م.م
HARCO DEWATERING WORKS LLC

عنوانهما:امارة دبي - منطقة جبل علي - �سيح �سعيب - متفرع من الدوار الرابع ل�سارع حممد بن زايد - م�ستودع ملك �سركة تطوير )جممع 
دبي لا�ستثمار( خلف مبنى ديوا - هاتف:048852912 - فاك�ض:048852913 - متحرك:0503686287

ARC CONTRACTING LLC املخطر اليها الوىل:ار�سي للمقاولت العامة ذ.م.م
A R C CONSTRUCION LLC املخطر اليها الثانية:ايه ار �سي لان�ساءات �ض.ذ.م.م

عنوانهما:امارة دبي - منطقة منخول - طريق خليفة بن زايد - �سارع رقم 11 بي - بناية الفا�سي ريزدن�ض - امليزانني - مكتب رقم 1 اإم - هاتف 
رقم:043173173 - فاك�ض رقم:043386200 - متحرك رقم:0506285540 - �سندوق بريد رقم:85617 دبي اإ.ع.م - مكاين رقم:2885793815

املو�سوع:بناء على اوامر �سراء �سادرة من املخطر اليها اىل املخطرة تطلب منها تزويدها مبعدات والت عبارة عن �سواغط نزح مياه قيا�ض 6 
بو�سة مزودة باحوا�ض عميقة مع خرطوم �سفط قيا�ض 6*6 مع لوازم تثبيت �ساملة النقل والرتكيب من واىل موقع امل�سروع على ا�سا�ض �سهري 
ملدد خمتلفة وعليه قامت املخطرة بتنفيذ العمال املوكلة اليها على اكمل وجه ونتجية لهذه التعامات تر�سد بذمة املخطر اليهما وقدره 
وذلك  بذمتها  واملرت�سد   - فل�سا  ع�سر  و�ستة  درهما  و�سبعون  وخم�سة  وثاثمائة  الفا  واربعون  وثمانية  )مائة  اماراتي  درهللم   )148.375.16(
خال 5 ايام من تاريخ ا�ستام هذا الخطار ويف حال دعم مبادرتهما بال�سداد فان املخطرتان �ستلجاأن اىل �ساحات الق�ساء لتخاذ ما يلزم من 
اجراءات تكفل لها حقوقهما القانونية والتعاقدية مع عدم امل�سا�ض باي حق اخر للمخطرتان ف�سا عن ت�سمينه الر�سوم وامل�ساريف والفائدة 

الكاتب العدلالقانونية ومقابل اتعاب املحاماة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 2020/11/17/54
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ي�سريه حممد حممد الفويل اجلن�سية م�سر ترغب يف البيع والتنازل 
عن جزء من ح�ستها 51% من كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:حممد عبدالرحمن الف�سلي 
اجلن�سية المارات العربية املتحدة وترغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�ستها 25% من كامل ح�ستها 
البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد حممد عبدالرحمن �سامل ال علي اجلن�سية المارات العربية املتحدة وترغب 
يف البيع والتنازل عن جزء من ح�ستها 24% من كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة/امره حمدي 
�سيف عبداملتجلى اجلن�سية م�سر يف الرخ�سة )مركز بيت الروعه للتجميل( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )768629( ال�سادرة من دائرة التنميه القت�ساديه ومت تغير ال�سم التجاري حيث كان 
)مركز بيت الروعه للتجميل( ل�سيبح )مركز داما�ض للتجميل - فرع 5( تغير ال�سم التجاري لل�سركة/

املوؤ�س�سة ، ا�سافة �سريك/�سركاء ، تغير ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة اعمال مهنية
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 900/2020/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدو للمدعي مبلغ وقدره 

)15407263( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحتى ال�سداد التام
طالب الإعان :  عبداهلل عبدالرحيم عبد الرزاق الفهيم  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:مها علي ا�سماعيل علي الفهيم -�سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعانهما : 2- حممد عبد الرحيم عبد الرزاق الفهيم 3- يعقوب يو�سف ال�سريف الها�سمي - �سفتهما 

بالق�سية : املدعي عليهما  - جمهويل حمل الإقامة 
بالت�سامن والت�سامم  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  : قد  الإعللان  مو�سوع 
بان يوؤدو للمدعي مبلغ وقدره )15407263( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحتى ال�سداد التام. 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2020/11/24  ال�ساعة 10.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 4092/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )84.780.39( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام

طالب الإعان :  موارد للتمويل  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعانهم : 1- عبدالروؤوف حممد ثابت عبدالروؤوف الطاهر - �سفته بالق�سية : املدعي 

عليه - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)84.780.39( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
التام. وحللددت لها جل�سة يوم الحللد  املوافق  2020/11/29  ال�ساعة 09.30 �ض يف قاعة  ال�سداد 
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 بثاثة اأيام على الأقل . 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 4139/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )21.809.22( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

با كفالة
طالب الإعان :  موارد للتمويل  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانهم : 1- �سامة ح�سني �سامة عبدالفتاح - �سفته بالق�سية : املدعي عليه 
جمهويل حمل الإقامة 

وقدره  مببلغ  عليه  املللدعللي  بللالللزام  املطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد   : الإعلللان  مو�سوع 
)21.809.22( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2020/11/24  
ال�ساعة 09.30 �ض 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 بثاثة اأيام على الأقل . 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بالن�ضر        
 4129/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليهما : 1- غالردو رينت ايه كار 2- ثامر م�سطفى حممد العثمان

 جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :خيول لتاأجر ال�سيارات �ض.ذ.م.م 

وميثله : هبه علي غلوم حممد باقر اأهلي 
والفوائد  درهللم   )200000( وقللدره  مببلغ  مطالبة  دعللوى  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد 

القانونية عليهما بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2020/11/24 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 بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم املحرر:6589/2020 
املنذر:مركز جمرا

املنذر اليها:بال علي عطا اهلل احلرازنه - اأردين اجلن�سية - جمهول حمل القامة
ال�سركة املنذرة/املوؤجر تنذركم ب�سرورة املبادرة اىل �سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة مبلغ وقدر 
وثمانون  وت�سعه  وخم�سمائة  الف  وت�سعون  اثنني  درهللم   )92.589.00( وقللدره  مبلغ  اليجارية 
درهما - وذلك خال املدة القانونية �سندا لن�ض املادة 25 من القانون رقم 33 ل�سنة 2008 واملعدل 
امارة دبي  العقارات يف  العاقة بني موؤجري وم�ستاأجري  ب�ساأن تنظيم  للقانون رقم 2007/26 
وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ الن�سر لهذا النذار يف حال تخلفكم عن ال�سداد خال الفرتة 
املذكورة فاننا �سن�سطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق املنذرة والزامك 

ب�سداد املبلغ مع حتميلك قيمة النفقات الق�سائية والفوائد املرتتبة على هذا المر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6596 
املنذرة:عبداهلل ال�سعايل للتجارة عامة

املنذر اليها:احمد ربحي را�سم ادري�ض ، اردين اجلن�سية

فقط   درهم  الف  وثمانون  خم�ض  درهم   )85.000( مبلغ  �سداد  ب�سرعة  املنذرة  تكلفكم 

- قيمة املبالغ املرت�سدة يف ذمة املنذر اليها بناء على ال�سيكات املرجتعة وذلك خال 

اتخاذ كافة  املنذر اىل  ايللام من تاريخ العللان بهذا النللذار وال �سوف ي�سطر  �سبعة 

اداء يف مواجهتكم للزامكم مبا  امر  ا�ست�سدار  ومنها  الازمة  القانونية  الجللراءات 

�سبق ذكره من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6601 
املنذرة:فار اي�ست �ستيل )فرع من �سركة فاراي�ست التجارية �ض.ذ.م

املنذر اليها:ميانوايل لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفه �ض.ذ.م.م
واربعمائة  الفا  وثللاثللون  ثمان  درهللم   )38.465( مبلغ  �سداد  ب�سرعة  املللنللذرة  تكلفكم 
على  بناء  اليها  املللنللذر  ذمللة  يف  املرت�سدة  املبالغ  قيمة  فقط-  درهللم  و�ستون  وخم�سة 
ال�سيكات املرجتعة بخاف 12% الفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق الفواتر وحتى 
ال�سداد التام وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ العان بهذا النذار وال �سوف ت�سطر 
يف  اداء  امللر  ا�ست�سدار  ومنها  الللازمللة  القانونية  الجلللراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املللنللذرة 
مواجهتكم للزامكم مبا �سبق ذكره بال�سافة اىل والر�سوم وامل�ساريف مع حفظ كافة 

احلقوق القانونية الخرى للطالب
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بالن�ضر 

  رقم:2020/6623 
املنذر:حممد كا�سف عبدالروؤوف - باك�ستاين اجلن�سية

املنذر اليها:ذا فر�ست فري �ض.ذ.م.م
)15000( خم�سة  مبلغ  وهي  ا�ستلمتها  التي  املبالغ  كافة  برد  اليها  املنذرة/املنذر  تنذر 
ع�سر الف درهم خال مدة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستامها هذا النذار وال 
�ست�سطر املنذره ا�سفه اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها مبا 
للعطل  اجلابر  التعوي�ض  مع  الداء  امر  وا�ست�سدار  الق�سائية  الدعاوي  اقامة  فيها 
القانونية  والفائدة  التقا�سي  الر�سوم وم�ساريف  بكافة  اليها  املنذر  وال�سرر وحتميل 

واتعاب املحاماة واي غرامة يف حال مت فر�سها من اي جهة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بالن�ضر 

  رقم:2020/6622 
املنذر:حممد غياث �سيد اف�سل - اجلن�سية افغان�ستان

مدير  ب�سفته   - اجلن�سية  ايلللراين   - فللرديللان  بللور  قا�سم  اهلل  ا�للسللد  اليه:حميد  املللنللذر 
ل�سركة/طوفان اخلليج لهدم املباين �ض.ذ.م.م

وقللدره )118.000( مائة  ال�سيك وهو مبلغ  ب�سداد كامل مبلغ  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
وثمانية ع�سر الف درهم - وذلك خال مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستامه 
هذا النذار وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 
حقه مبا فيها اقامة الدعاوي الق�سائية وا�ست�سدار امر الداء مع حتميل املنذر اليه 

بكافة الر�سوم وم�ساريف التقا�سي والفائدة القانونية واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 4190/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بحل وت�سفية املدعي عليها الوىل وبتعيني م�سفي ق�سائي ملبا�سرة 

اجراءات الت�سفية
طالب الإعان :  العربية المريكية للتكنولوجيا ارامتك �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعانهم : 1- ريفر روك هوتيلز & ريزورتز م.د.م.�ض - �سفته بالق�سية : املدعي عليه 

جمهويل حمل الإقامة 
الوىل  عليها  املدعي  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد   : الإعللان  مو�سوع 
وبتعيني م�سفي ق�سائي ملبا�سرة اجراءات الت�سفية. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2020/11/29  
ال�ساعة 08.30 �ض 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 بثاثة اأيام على الأقل . 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

 اعالن بالن�ضر
يف  االإ�ضتئناف رقم 710/2020/322 ا�ضتئناف عقاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/667 عقاري جزئي 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعان : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
 املطلوب اإعانهم : 1- زيد عاء ح�سني  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 667/2020 عقاري جزئي 
- وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض املوافق 2020/11/26  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

 اعالن بالن�ضر
                 يف  االإ�ضتئناف رقم 346/2020/5 ا�ضتئناف التما�س اعادة نظر جتاري  

مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سدهم /1- خالد عطا اهلل ح�سني برتوي 2- حممود عطا اهلل ح�سني برتوي 3- �سهيل 
عطا اهلل ح�سني برتوي 4- ثريا عطا اهلل ح�سني برتوي 5- حممد عطا اهلل ح�سني برتوي 6- مرمي 
عطا اهلل ح�سني برتوي 7- حمدان عطا اهلل ح�سني برتوي 8- احمد عطا اهلل ح�سني برتوي 9- فريدة 
عطا اهلل ح�سني برتوي 10- لدن حممد علي دوزنده - جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / عبيد 
غامن �سعيد مطر ال�سويدي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك فر�ست جروب للتجارة العامة - قد 
ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 1/2020 التما�ض اعادة نظر جتاري بتاريخ 2020/9/19  وحددت 
وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2020/12/20 املوافق  الحللد  يوم  جل�سه  لها 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اخطار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6554 
املخطره:�سركة بن �سيفان ملقاولت البناء ذ.م.م

بوكالة املحاميه/رميا اجلر�سي
املخطر اليه:كاد للمقاولت ذ.م.م - جمهول حمل القامة

فان املنذرة تنذرك ب�سرعة �سداد املديونية املرت�سدة بذمتك والبالغ قدرها )113.931.30( درهم 
مائة وثاثة ع�سر الف وت�سعمائة وواحد وثاثون درهما وثاثون فل�سا - يف موعد اأق�ساه خم�سة 
ايام تبداأ من تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال انتهاء املهلة وعدم ال�سداد فان املنذرة �ست�سطر اىل 
رفع عري�سة امر اأداء �سدك للزامك ب�سداد املديونية املرت�سدة بذمتك مع الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اخطار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6553 
املخطره:الطوارق لتجارة ادوات البناء �ض.ذ.م.م

بوكالة املحاميه/رميا اجلر�سي

املخطر اليه:�سركة �سقر المارات الكهروميكانيكية - ايفيكو ذ.م.م - جمهول حمل القامة

فاننا ننذركم ب�سرعة �سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم والبالغ قدرها )716.087.37( درهم - يف 

اأق�ساه خم�سة ايام تبداأ من تاريخ ن�سر هذا النللذار ويف حال انتهاء املهلة وعدم ال�سداد  موعد 

املديونية  ب�سداد  للللزامللكللم  �سدكم  اأداء  امللر  عري�سة  رفللع  اىل  �ست�سطر  املللنللذرة  فللان  خالها 

املرت�سدة بذمتك مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد 

ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اخطار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6550 
املنذرة:�سركة الكروية للمعدات والعدد احلديدية ذ.م.م - اجلن�سية المارات

بوكالة املحاميه/رميا اجلر�سي
عامل  الثاين:بدر  اليه  املنذر   - ذ.م.م  التكييف  اأنظمة  تركيب  ملللقللاولت  كو  الوىل:كلللول  اليها  املنذر 
حممد فاروق - هندي اجلن�سية ب�سفته موقع على ال�سيك �سند النذار من ح�ساب املنذر اليها الوىل 

- جمهول حمل القامة
ثاثة  درهللم   )43.890( قدرها  والبالغ  بذمتكما  املرت�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرعة  ننذركما  فاننا 
واربعون الف وثمامنائة وت�سعون درهما- يف موعد اأق�ساه خم�سة ايام تبداأ من تاريخ ن�سر هذا النذار 
اأداء �سدكم للزامكم مت�سامنني  ويف حال انتهاء املدة دون �سداد فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع امر 
ال�سداد  متام  وحتى  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  املديونية  ب�سداد 

ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اخطار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6547 
املنذرة:نيو برود وي للمواد البناء �ض.ذ.م.م - اجلن�سية المارات

بوكالة املحاميه/رميا اجلر�سي
ماتيو  الثاين:�ستورات  اليه  املنذر   - �لللض.ذ.م.م  برودكت�ض  اي�ست  ميدل  بي  اف  الوىل:اي  اليها  املنذر 
كري�سكينان�ض - بريطاين اجلن�سية ب�سفته املوقع على ال�سيك �سند النذار من ح�ساب املنذر اليها الوىل 

- جمهول حمل القامة
فاننا ننذركما ب�سرعة �سداد املديونية املرت�سدة بذمتكما والبالغ قدرها )141178.35( درهم مائه وواحد 
ايام من  اأق�ساه خم�سة  فل�سا- يف موعد  درهما وخم�سه وثاثون  و�سبعون  ثمانيه  الف ومائه  واربعون 
تاريخ ن�سر النذار ويف حال انتهاء املدة دون �سداد فان املنذرة �ست�سطر اىل رفع امر اأداء �سدكم للزامكم 
مت�سامنني ب�سداد املديونية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى متام 

ال�سداد ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم املحرر:6590/2020 
املنذرة/املوؤجر:ام ايه بي انرتنا�سيونال لا�ستثمار �ض.ذ.م.م

املنذر اليه:امل�ستاأجر:عبدالرحمن احمد تقي بور - ايراين اجلن�سية - جمهول حمل القامة
وحتى   2020/3/22 من  الفرتة  عن  ذمتكم  يف  امل�ستحقة  اليجارية  القيمة  �سداد  اىل  املبادرة  ب�سرورة  تنذركم  املنذرة/املوؤجر  ال�سركة 
2020/10/8 مبلغ وقدره )25.251.45( درهم خم�سة وع�سرون الف ومائتي وواحد وخم�سون درهما وخم�سة واربعون فل�سا فقط - وما 
الت�سليم  تاريخ  �سنويا حتى   - الف درهما  بواقع 25.000 درهم خم�سة وع�سرون  تللاريللخ:2020/10/9  القيمة اليجارية من  ي�ستجد من 
الخاء الفعلي من العني املوؤجرة بال�سافة اىل ن�سبة من املبيعات وقدرها 20% يدفع الفرق يف حال كانت اعلى من القيمة اليجارية 
ال�سا�سية ومبلغ 2100 درهم مقابل النتفاع باملرافق امل�سرتكة واملناطق العامه و 5% من قيمة عقد اليجار �سريبة القيمة امل�سافة وكذلك 
نتيجة  ا�سرار وخ�سائر  املوؤجر من  يلحق  ا�سافة اىل ما  التاأخرية  والغرامات  والكهرباء  املاء  وال�سيانة وكافة فواتر  ر�سوم اخلدمات 
اخالكم بعقد اليجار وذلك خال املدة القانونية وذلك خال املدة القانونية �سندا لن�ض املادة 25 من القانون رقم 33 ل�سنة 2008واملعدل 
للقانون رقم:2007/26 ب�سان تنظيم العاقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف امارة دبي وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ الن�سر لهذا 
النذار. يف حال تخلفكم عن ال�سداد خال الفرتة املذكورة فاننا �سن�سطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف حقكم والتي ت�سمل انهاء 
العقد واخائكم من العني املوؤجرة والزامكم بالقيمة اليجارية و الغرامات التاأخرية وكافة الفواتر ور�سوم اخلدمات وال�سيانة وكافة 
الفواتر املتعلقة باملاء والكهرباء وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي ا�سافة اىل ما يلحق املوؤجر من خ�سائر نتيجة اخالكم بعقد اليجار 

ومطالبتكم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اخطار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6548 
املنذرة:جي �سي ا�ض جرمن لعمال اخلر�سانه �ض.ذ.م.م

بوكالة املحاميه/رميا اجلر�سي
 - الدين  �سهاب  الثاين:فادي حممود  اليه  املنذر   - �للض.ذ.م.م  الوىل:�سي�ستم لان�ساءات  اليها  املنذر 
لبناين اجلن�سية - املنذر اليه الثالث:�سيف راما مادها فراوكيلكار - هندي اجلن�سية - املوقعني على 

ال�سيكات من ح�ساب املنذر اليها الوىل - جمهولني حمل القامة
فاننا نكلفكم ب�سرعة الوفاء بقيمة املديونية املرت�سدة بذمتكم على �سبيل الت�سامن والبالغ قدرها 
اثنان وثاثون الف و�سبعمائة واثني ع�سر درهما واثنان وخم�سون  )532.712.52( درهم خم�سمائة 
بالوفاء يف حال  التكليف  ن�سر  تاريخ  تبداأ من  اق�ساه خم�سة  اعللاه يف موعد  ال�سيكات  فل�سا - حمل 
انتهاء املهلة وعدم ال�ستجابة لل�سداد فان املنذرة �ست�سطر لرفع امر اداء �سدكم للزامكم على �سبيل 
الت�سامن ب�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل 

�سيك - ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ حقوق املخطر الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اخطار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6552 
 - ذ.م.م  ال�سناعية  للخلطات اجلافة اجلاهزة مملوكة لأك�سيد  اأك�سيد برمييم  املخطره:�سركة 

�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م - اجلن�سية المارات  - بوكالة املحاميه/رميا اجلر�سي
املخطر اليه:�سركة تقنية البراج للمقاولت ذ.م.م فرع دبي - جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليها ويكلفها بالوفاء وب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها وقدره 
اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الخطار ويف حال  )61175.63( درهم - وذلك يف مدة 
طواف املهله وعدم ال�سداد خالها فان املخطرة �ست�سطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
اىل رفع عري�سة امر اداء �سجكم للزامكم ب�سداد مبلغ )61175.63( درهم مع الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 175.172 من قانون املعامات التجارية 

مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
 اعالن بالن�ضر 

اىل املدعى عليه / كنوز املدينة ملقاولت البناء ذ.م.م 
الدعوى  يف  بنجادي�ض  اجلن�سية   - مياه  رحمن  فن�سور  رانا  �سميم   / املدعي  بان  نعلمكم 

رقم:2020/4457 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة
قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )19.500( 
درهم بال�سافة اىل الر�سوم امل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل. 

اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم 15حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية  لذا يقت�سي ح�سورك 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
يف  للنظر  وذلك  �سباحا    9.00 ال�ساعة   ،  2020/11/22 املوافق  الحد  يوم  وذلك   ، امل�ستندات 
الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاه - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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انذار عديل بالن�ضر 

رقم  6518/2020 
املنذره:�سركة بي�سة ل�سناعه احلديد �ض.ذ.م.م

املنذر اليه:ح�سن ابراهيم �سعيد احمد لوتاه - اجلن�سية اماراتي
املبلغ  �سداد  بوجوب  املنذره  تخطرك  املنذرة  عن  قانونيني  وكللاء  املو�سوع:وب�سفتنا 
املرت�سد يف ذمتك وقدره )318.639.04( درهم ثاثمائة وثمانية ع�سرة الفا و�ستمائة 
وت�سعة وثاثون درهما واربعة فل�ض - و�سداد كافة تلك املبالغ امل�سار اليها انفا وذلك 
خال 5 يوم من تاريخ ا�ستامكم لهذا النذار ويف حالة المتناع عن ال�سداد بعد فوات 
لواء اخل�سومه �سدك بغية  املنذرة اىل عقد  البيان حينها �سوف ت�سطر  �سالفة  املدة 

املطالبة باملبالغ العالقة بها ذمتك
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية 
اأداء اأمر   AJCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001307/ 

اإىل املحكوم عليه :حممد ح�سن احمد خالد ال�سحي
  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:هزاع �سامل حميد حمد الكلباين - اجلن�سية المارات العربية املتحدة
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 84672.0 درهم 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / 
اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
- ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
القا�ضي/علي املهلبي 
حمكمة عجمان 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية 
اأداء اأمر   AJCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001269/ 

اإىل املحكوم عليه :حممد ح�سن احمد خالد ال�سحي
  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:احمد حميد �سامل املجريف - اجلن�سية المارات العربية املتحدة
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 57672.0 درهم 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / 
اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
- ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
القا�ضي/علي املهلبي 
حمكمة عجمان 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بالن�ضر        

 2691/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- ح�سن عبداهلل حممد املرزوقي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :خالد حممد حمود املطوع البلو�سي 

وميثله : وليد حممد ح�سني احمد املرزوقي 
املبينة  الللدعللوى  مو�سوع  بال�سيارة  املتعلق  العقد  ف�سخ  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد 
برد مبلغ )280.200( درهم  والت�سامم  بالت�سامن  املدعي عليهما  والللزام  بللالوراق  موا�سفاتها 
للمدعي الزام املدعي عليهما بذات الطريق بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2020/11/24 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 بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اإخطار عديل بالوفاء 
رقم املحرر2020/51305

املخطر/اأ�سرف حممد الد�سوقي �سعبان م�سري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم:784197870476021
وميثله  رقم:0544608021  هاتف   109 مكتب   10 بر�ستيج  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سارع  العنوان:عجمان 
حماماة  قيد  بطاقة  وحتمل  اجلن�سية  اماراتية  اجل�سمي  حممد  ابراهيم  املحامية/الء  بوكالة  بالتوقيع 

AJ20201015C08351:رقم:4065 مبوجب وكالة عامة بالق�سايا رقم
RL3063978:املخطر اليه/عمر حممد ها�سم القطان ، لبناين اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم

العنوان:ال�سارقة �سارع التعاون بجوار فندق بوملان ال�سارقة بناية �سوبرماركت افاميا �سقة رقم 805 هاتف 
oelkattan@curveholding.com:رقم:0509207519 ، 0586564744 - امييل

املو�سوع اخطار عديل للوفاء مببلغ )550000( درهم
املخطر اليه حرر �سيك للمخطر مببلغ )550000( 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 ال انه ارتد دون �سرف ليكون 
احل�ساب مغلق وبيانه كالتايل ال�سيك رقم 311471 مببلغ )550.000( درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/9/24 
وامل�سحوب على بنك اخلليج الول وحيث ان املخطر اليه مل يقم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه 
املديونية  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاننا  لذلك  جدوى  دون   ولكن  وتكرارا  مرارا  الودية  واملطالبة 

املذكور خال خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الجراءات القانونية
واطلب من ال�سيد كاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به

الكاتب العدل 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
 اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 361/2020/271 ا�ضتئناف امر اأداء 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2482 اأمر اأداء 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعان : بنك دبي التجاري �ض.م.ع  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعانهم : 1- مازن ح�سان الزين 2- �سركة فن�سيان هو�سبيتاليتى لدارة 
 املن�ساآت ذ.م.م  3- مطعم ام �سريف �ض.ذ.م.م- �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
اداء  امللر   2482/2020 رقللم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قللد   : الإعلللان  مو�سوع 
املللوافللق 2020/12/23  ال�ساعة  يللوم الربللعللاء  بللتللاريللخ:2020/8/4 - وحللددت لها جل�سه 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم  2016/1731 تنفيذ مدين            

طالب التنفيذ:�سركة اإعمار كوميونتي ماجنمنت �ض.ذ.م.م
عنوانه :المارات - امارة دبي - جممع اعمار �سكوير لاعمال - املبنى رقم )3( الطابق الول 

املنفذ �سده :علر�سا رجبعلي مقدم 
عنوانه :  المارات - امارة دبي - برج خليفة - منطقة بوليفارد حممد بن را�سد - الوحده رقم 4608

احلال  اقت�سى  ان  الللتللاللليللة  الللثللاث  اليللللام  ويف  ملل�للسللاء   5.00 اللل�للسللاعللة   2020/11/25 املللوافللق  الربلللعلللاء  يلللوم  يف  انللله 
للمزادات  وعلى موقعها  المللارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التى  اأدنللاه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 

.  ) www.emiratesauction.ae:اللكرتوين
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة 
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  
: �سقة �سكنية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�ض 155 - ا�سم املبنى برج خليفة املنطقة 3 - رقم املبنى 3 - رقم العقار 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   بللل:4.105.997  املقدرة   - مربع  مرت   190.73 امل�ساحة   -  4608
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر   

فى الدعوى رقم  2019/268 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:م�سرف المارات ال�سامي م�ساهمة عامة

املكتب   16 بناية رقم  امللارة دبي - عود ميثا - بردبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلللور  عنوانه :الملللارات - 
التنفيذي الطابق الثالث  - مكاين رقم 3135291835 

املنفذ �سده :بر�سوتوم للواين كيم�ساند دبليو للواين  - واخرون 
عنوانه :  المارات - امارة دبي - �سارع خالد بن الوليد - ال�سوق الكبر - ديره - بناية حممد نور حممد طالب - املحل رقم 

2798894802 مكاين  رقم   - ا�سكوت  رويال  فندق  مقابل   -  1
املنفذ �سده:كيو لين للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - املنفذ �سده:جانو بور�سوتوم ديفراج للواين

احلال  اقت�سى  ان  الللتللاللليللة  الللثللاث  اليللللام  ويف  ملل�للسللاءا   5.00 اللل�للسللاعللة   2020/11/25 املللوافللق  الربلللعلللاء  يلللوم  يف  انللله 
للمزادات  وعلى موقعها  المللارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التى  اأدنللاه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 

.  ) www.emiratesauction.ae:اللكرتوين
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة 
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة الثنية الثالثة - رقم الر�ض 269 - امل�ساحة 754.56 مرت مربع - التقييم 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   -   6000000
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم  2014/591 تنفيذ عقاري            

طالب التنفيذ:خالد حياوي هادي ال�ساه
عنوانه :المارات - امارة ابوظبي - �سارع ال�سام - مبنى 173 - الطابق الول �سقه 102 

املنفذ �سده :تاون �سنرت ماجنمنت اميتد 
عنوانه :  المارات - امارة دبي - بردبي - ال�سطوه/�سارع رقم 5 - بناية الطاير - مكتب رقم 72 - خلف جامع ال�سطوه 

الكبر/نف�ض بناية املعمورة للتجارة العامة
احلال  اقت�سى  ان  الللتللاللليللة  الللثللاث  اليللللام  ويف  ملل�للسللاءا   5.00 اللل�للسللاعللة   2020/11/25 املللوافللق  الربلللعلللاء  يلللوم  يف  انللله 
للمزادات  وعلى موقعها  المللارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التى  اأدنللاه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 

.  ) www.emiratesauction.ae:اللكرتوين
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة 
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار �سقة �سكنية )حتت الن�ساء( - املنطقة جممع دبي لا�ستثمار الول - رقم الر�ض 541 - رقم املبنى 11 - ا�سم 

املبنى H11 - رقم الوحدة H11 -401  - القيمة 738656 درهم يباع لعلى عطاء- ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم  2017/1794 تنفيذ جتاري            

طالب التنفيذ:حبيب بنك اي جي زيوريخ
عنوانه :امارة دبي - بردبي - ام ال�سيف - �سارع ال�سيخ زايد - خمرج رقم 41 حمطة مرتو بنك اخلليج الول 

املنفذ �سده :جودم كا�سرو ماهاراج كي�سن كا�سرو - واخرون 
عنوانه :  امارة دبي - جممع دبي لا�ستثمار - بلوك 3 - م�ستودع رقم 16 في�ض رقم 1 - �سركة ريائبل انرتنا�سيونال للتجارة 

ذ.م.م - بالر�ساد
اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 

العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:
.   )  www.emiratesauction.ae

وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : مكتب - املنطقة اخلليج التجاري 
- رقم الر�ض 74 - رقم البلدية 596-346 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سوبها ايفوري 2 - رقم الوحدة 404 - امل�ساحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة  درهم-   192.037.00 التقديرية  القيمة  مربع  مرت   138.43
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر   

فى الدعوى رقم  2020/45 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد

عنوانه :المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - بناية البزن�ض بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 
املنفذ �سده :انتغرايتد توبولرز & اويلفيد �سبايز �ض.م.ح - واخرون 

عنوانه :  المارات - امارة دبي - بردبي - �سقة العقار رقم 356 - منطقة جممع دبي لا�ستثمار الثاين
منفذ �سده:تيكنوفا اند�سرتيز �ض.ذ.م.م

اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:

.   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار حق منفعة على 
5999.98 مرت  امل�ساحة   - 597-342 البلدية  356 - رقم  الثاين - رقم الر�للض  مبنى - املنطقة جممع دبي لا�ستثمار 

مربع - التقييم:50.000.000 درهم يباع لعلى عطاء- ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم  2018/33 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:م�سرف اأبوظبي ال�سامي
عنوانه :المارات - امارة ابوظبي - ابوظبي - اخلالدية - �سارع عبداهلل بن عبدالعزيز ال �سعود - مبنى بناية ال�سيخة فاطمة 

املنفذ �سده :�ساروان �سينغ لل �سينغ بهوجال - �سريك �سامن - واخرون 
عنوانه :  المارات - امارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ال�سوق الكبر - مبنى ملك بطي عبيد بطي املا - حمل رقم 1 - قطعة 

رقم 3121307
اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 

العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:
.   )  www.emiratesauction.ae

وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة وادي ال�سفا 
2 - رقم الر�ض 1407 - رقم البلدية 7640-643 - امل�ساحة 86.25 مرتمربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى مزايا 24 - رقم 

الوحدة 109 - القيمة الكلية 649.870.00 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر   للمنفذ �ضده

فى الدعوى رقم  2020/45 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد

عنوانه :المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - بناية البزن�ض بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 
املنفذ �سده :انتغرايتد توبولرز & اويلفيد �سبايز �ض.م.ح - واخرون 

عنوانه :  المارات - امارة دبي - بردبي - �سقة العقار رقم 356 - منطقة جممع دبي لا�ستثمار الثاين
منفذ �سده:تيكنوفا اند�سرتيز �ض.ذ.م.م

اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:

.   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار حق منفعة على 
5999.98 مرت  امل�ساحة   - 597-342 البلدية  356 - رقم  الثاين - رقم الر�للض  مبنى - املنطقة جممع دبي لا�ستثمار 

مربع - التقييم:50.000.000 درهم يباع لعلى عطاء- ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 
فى الدعوى رقم  2017/1794 تنفيذ جتاري            

طالب التنفيذ:حبيب بنك اي جي زيوريخ
عنوانه :امارة دبي - بردبي - ام ال�سيف - �سارع ال�سيخ زايد - خمرج رقم 41 حمطة مرتو بنك اخلليج الول 

املنفذ �سده :جودم كا�سرو ماهاراج كي�سن كا�سرو - واخرون 
عنوانه :  امارة دبي - جممع دبي لا�ستثمار - بلوك 3 - م�ستودع رقم 16 في�ض رقم 1 - �سركة ريائبل انرتنا�سيونال للتجارة 

ذ.م.م - بالر�ساد
اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 

العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:
.   )  www.emiratesauction.ae

وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : مكتب - املنطقة اخلليج التجاري 
- رقم الر�ض 74 - رقم البلدية 596-346 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سوبها ايفوري 2 - رقم الوحدة 404 - امل�ساحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة  درهم-   192.037.00 التقديرية  القيمة  مربع  مرت   138.43
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر   للمنفذ �ضده

فى الدعوى رقم  2014/591 تنفيذ عقاري            
طالب التنفيذ:خالد حياوي هادي ال�ساه

عنوانه :المارات - امارة ابوظبي - �سارع ال�سام - مبنى 173 - الطابق الول �سقه 102 
املنفذ �سده :تاون �سنرت ماجنمنت اميتد 

عنوانه :  المارات - امارة دبي - بردبي - ال�سطوه/�سارع رقم 5 - بناية الطاير - مكتب رقم 72 - خلف جامع ال�سطوه 
الكبر/نف�ض بناية املعمورة للتجارة العامة

احلال  اقت�سى  ان  الللتللاللليللة  الللثللاث  اليللللام  ويف  ملل�للسللاءا   5.00 اللل�للسللاعللة   2020/11/25 املللوافللق  الربلللعلللاء  يلللوم  يف  انللله 
للمزادات  وعلى موقعها  المللارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التى  اأدنللاه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 

.  ) www.emiratesauction.ae:اللكرتوين
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة 
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار �سقة �سكنية )حتت الن�ساء( - املنطقة جممع دبي لا�ستثمار الول - رقم الر�ض 541 - رقم املبنى 11 - ا�سم 

املبنى H11 - رقم الوحدة H11 -401  - القيمة 738656 درهم يباع لعلى عطاء- ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر   

فى الدعوى رقم  2019/280 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع

عنوانه :المارات - امارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الن�سيان لل�سيارات 
املنفذ �سده :ايجل هنرتز للخدمات �ض.ذ.م.م - واخرون 

عنوانه :  امللارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى برج خليفة املنطقة 2 ب رقم 1 - العقار رقم 3112 - رقم 
مكاين:26144 87868

احلال  اقت�سى  ان  الللتللاللليللة  الللثللاث  اليللللام  ويف  ملل�للسللاءا   5.00 اللل�للسللاعللة   2020/11/25 املللوافللق  الربلللعلللاء  يلللوم  يف  انللله 
للمزادات  وعلى موقعها  المللارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التى  امللام اجلهة  اأدنللاه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 

.  ) www.emiratesauction.ae:اللكرتوين
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - رقم الر�ض155 - املنطقة برج خليفة - ا�سم املبنى برج 
خليفة املنطقة 2 ب - رقم املبنى 1 - رقم العقار 3112 - امل�ساحة 143.63 مرت مربع - املقدرة بللل:2.782.834 درهم  

ويباع لعلى عطاء- ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر   للمنفذ �ضده

فى الدعوى رقم  2018/33 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:م�سرف اأبوظبي ال�سامي

عنوانه :المارات - امارة ابوظبي - ابوظبي - اخلالدية - �سارع عبداهلل بن عبدالعزيز ال �سعود - مبنى بناية ال�سيخة فاطمة 
املنفذ �سده :�ساروان �سينغ لل �سينغ بهوجال - �سريك �سامن - واخرون 

عنوانه :  المارات - امارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ال�سوق الكبر - مبنى ملك بطي عبيد بطي املا - حمل رقم 1 - قطعة 
رقم 3121307

اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:

.   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة وادي ال�سفا 
2 - رقم الر�ض 1407 - رقم البلدية 7640-643 - امل�ساحة 86.25 مرتمربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى مزايا 24 - رقم 

الوحدة 109 - القيمة الكلية 469.870.00 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم  2017/75 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد �ض.م.ع
عنوانه :المارات - المارات - امارة دبي -دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض بجوار دوار ال�ساعة - امتداد �سارع املكتوم - مبنى ال�ساملية 

- خلف فندق مو�سكو - الطابق الر�سي 
املنفذ �سده :انيل كابور �سايندا�ض كابور  

عنوانه :  المارات - امارة دبي - دبي - الرفاعه - بردبي - �سارع الرفاعة - مبنى ملك الدكتور جي ا�ض فرناندا�ض - �سقة مكتب 
ذ.م.م التجارية  جلوبال  بان  �سركة   -  503

بيع  اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:

.   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة احلبيه 
ا�سم املبنى رويال   - 1 227.74 مرتمربع - رقم املبنى  امل�ساحة   - 682-1371 25 - رقم البلدية  الرابعه - رقم الر�للض 

ريزيدني�ض 1 - رقم الوحدة 1209 - بلللللل 1.252.313.60 درهم  يباع لعلى عطاء- ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم  2019/11 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:ا�سيل للتمويل ا�سيل �ض.م.خ
�سركة اخلليج  بجوار  ال�سامي-  ابوظبي  بن عبدالعزيز خلف م�سرف  امللك عبداهلل  �سارع  البطني-  ابوظبي-  :اإمللارة  عنوانه 

العقارية وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن ال�سارقة 
املنفذ �سده :ت�سينغ يي ت�سيونغ  

عنوانه :  اإمارة دبي- منطقة احلبية الثالثة- وايت فليد اكويا باي داماك رقم الر�ض 286 رقم البلدية 6750/676
اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 

العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:
.   )  www.emiratesauction.ae

وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : قطعة ار�ض وما عليها من 
يباع لعلى  درهللم   بل )2.600.000(  املقدره  479.59 مرت مربع  امل�ساحة  الثالثة  املنطقة احلبية   286 الر�للض  بناء رقم 

عطاء- ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر   

فى الدعوى رقم  2019/207 تنفيذ عقاري            
طالب التنفيذ:�سركة داماك �ستار العقارية ذ.م.م

عنوانه :اإمارة دبي- بردبي- الر�ساء منطقة تيكوم قطعة رقم �سي 023/008 مبنى �سمارت هايت�ض- مكتب رقم 2012 
املنفذ �سده :حممد بن عبداهلل بن حممد ال �سيف  

عنوانه :  اململكة العربية ال�سعودية- املنطقة ال�سرقية- �سيهات- �سارع الفردو�ض- برج الفردو�ض �سقة رقم 2
اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 

العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:
.)www.emiratesauction.ae

وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار �سقة �سكنية )م�سجلة 
بال�سجل املبدئي( املنطقة اخلليج التجاري رقم الر�ض 65 رقم املبنى 2 ا�سم املبنى كابيتال باي بي رقم الوحدة 1709 امل�ساحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة  درهم-   1.377.456 التقييم  مربع  مرت   127.97
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم  2019/18 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الول �ض.م.ع
�سما  بناية  زايللد-  ال�سيخ  �سارع  دبي-  بامارة  الكائن  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  املختار مكتب علي حبيب  عنوانه :حمله 

تاور- الطابق الول مكتب رقم 105 هاتف رقم 043588444 فاك�ض رقم 043588445 
املنفذ �سده :�ساح تني اروفعلي  

عنوانه :  اإمارة دبي- منطقة وادي ال�سفا 6 قطعة ار�ض رقم 664-1301 فيا رقم 232 �سندوق بريد رقم 18744 دبي
اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 

العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:
قبل  الأ�سا�سي  الثمن  من   %  20 عن  يقل  ل  تاأمني  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   .)www.emiratesauction.ae
املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يللرره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعللرتا�للض  لديه  من  ولكل  املللزايللدة  دخللول 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
امل�ساحة   664-1301 البلدية  يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار ار�ض وما عليها من بناء رقم الر�ض -1430 رقم 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة  درهم   2000000 التقديريه  القيمة   232 املبنى  رقم  مربع  مرت   336.34
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده

فى الدعوى رقم  2019/18 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الول �ض.م.ع

�سما  بناية  زايللد-  ال�سيخ  �سارع  دبي-  بامارة  الكائن  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  املختار مكتب علي حبيب  عنوانه :حمله 
تاور- الطابق الول مكتب رقم 105 هاتف رقم 043588444 فاك�ض رقم 043588445 

املنفذ �سده :�ساح تني اروفعلي  
عنوانه :  اإمارة دبي- منطقة وادي ال�سفا 6 قطعة ار�ض رقم 664-1301 فيا رقم 232 �سندوق بريد رقم 18744 دبي

اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:

قبل  الأ�سا�سي  الثمن  من   %  20 عن  يقل  ل  تاأمني  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   .)www.emiratesauction.ae
املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يللرره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعللرتا�للض  لديه  من  ولكل  املللزايللدة  دخللول 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
امل�ساحة   664-1301 البلدية  يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار ار�ض وما عليها من بناء رقم الر�ض -1430 رقم 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة  درهم   2000000 التقديريه  القيمة   232 املبنى  رقم  مربع  مرت   336.34
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده

فى الدعوى رقم  2019/207 تنفيذ عقاري            
طالب التنفيذ:�سركة داماك �ستار العقارية ذ.م.م

عنوانه :اإمارة دبي- بردبي- الر�ساء منطقة تيكوم قطعة رقم �سي 023/008 مبنى �سمارت هايت�ض- مكتب رقم 2012 
املنفذ �سده :حممد بن عبداهلل بن حممد ال �سيف  

عنوانه :  اململكة العربية ال�سعودية- املنطقة ال�سرقية- �سيهات- �سارع الفردو�ض- برج الفردو�ض �سقة رقم 2
اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 

العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:
.)www.emiratesauction.ae

وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار �سقة �سكنية )م�سجلة 
بال�سجل املبدئي( املنطقة اخلليج التجاري رقم الر�ض 65 رقم املبنى 2 ا�سم املبنى كابيتال باي بي رقم الوحدة 1709 امل�ساحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة  درهم-   1.377.456 التقييم  مربع  مرت   127.97
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13091 بتاريخ 2020/11/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2019/11 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:ا�سيل للتمويل �ض.م.خ

�سركة اخلليج  بجوار  ال�سامي-  ابوظبي  بن عبدالعزيز خلف م�سرف  امللك عبداهلل  �سارع  البطني-  ابوظبي-  :اإمللارة  عنوانه 
العقارية وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن ال�سارقة 

املنفذ �سده :ت�سينغ يي ت�سيونغ  
عنوانه :  اإمارة دبي- منطقة احلبية الثالثة- وايت فليد اكويا باي داماك رقم الر�ض 286 رقم البلدية 6750/676

اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�ساءا ويف  ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات  وعلى موقعها اللكرتوين:

.   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : قطعة ار�ض وما عليها من 
يباع لعلى  درهللم   بل )2.600.000(  املقدره  479.59 مرت مربع  امل�ساحة  الثالثة  املنطقة احلبية   286 الر�للض  بناء رقم 

عطاء- ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن

26

األربعاء   18  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13091  
Wednesday   18  November   2020   -  Issue No   13091

••  دبي –الفجر:

بدبي  ر  الق�سّ و�للسللوؤون  الأوقلللاف  موؤ�س�سة  نظمت 
ر، وجهوا من خاله  معر�سا فنيا لأبنائها الق�سّ
ر�للسللالللة �للسللكللر وتللقللديللر خلللط اللللدفلللاع الأول من 

على  والقائمني  التمري�سية  والللكللوادر  الأطللبللاء 
القطاع ال�سحي، لدورهم يف حماية املجتمع من 

تداعيات جائحة كورونا. 
�سكرا  فللنللان،  “ري�سة  �سعار  حتللت  املعر�ض  واأقلليللم 
مبنطقة  العامة  املكتبة  يف  الأول”  دفاعنا  خلط 

والفنون،  للثقافة  دبلللي  لهيئة  الللتللابللعللة  اللل�للسللفللا 
ر الذين ترعاهم  لعر�ض ابداعات الأطفال الق�سّ

املوؤ�س�سة.
القطامي  حممد  حميد  مللعللايل  الفللتللتللاح  ح�سر 
عي�سى  �سعادة  بدبي،  ال�سحة  لهيئة  العام  املدير 
الأوقلللاف  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الللغللريللر 
العام  الأمني  املطوع  �سعادة علي  ر،  الق�سّ و�سوؤون 
هالة  و�سعادة  ر  الق�سّ و�للسللوؤون  الأوقلللاف  ملوؤ�س�سة 

بدري املدير العام لهيئة دبي للثقافة.
واأعرب معايل حميد حممد القطامي، عن �سكره 
وتقدير الهيئة البالغ للدور الكبر الذي تقوم به 
بدبي، خلدمة  الق�سر  و�سوؤون  الأوقللاف  موؤ�س�سة 

املجتمع واإ�سعاد النا�ض، 
بلللاأن املللوؤ�للسلل�للسللة قللدمللت منللوذجللاً ح�سارياً  مللنللوهللاً 
يللحللتللذى بللله يف الللتللكللاتللف واللللتلللاحلللم ملللع هيئة 
ال�سحة بدبي، منذ بداية حتدي كوفيد-19 ويف 

ذروة التحدي وحتى اليوم.
وقللللال مللعللاللليلله اإن ملللبلللادرة املللوؤ�للسلل�للسللة املللتللمللثلللللة يف 
مللعللر�للض )ريلل�للسللة فلللنلللان( اللللتلللي نللفللذتللهللا لعر�ض 
اللللللوحللات الللفللنلليللة ور�للسللائللل اللل�للسللكللر الللتللي وجهها 
عن  تنم  الأول،  دفاعنا  خلللط  والق�سر  الأطللفللال 

قيمة حقيقية تعمل عليها املوؤ�س�سة، التي حتر�ض 
كما  للق�سر،  الرعاية  �سبل  كل  توفر  على  دائماً 
للتعبر عن  الكاملة  الفر�ض  تعمل على منحهم 
ملل�للسللاعللرهللم وحللبللهللم وتللقللديللرهللم جتلللاه وطنهم، 
وجتللللاه املللخللللل�للسللني املللتللفللانللني يف عللملللللهللم يف خط 
معاليه  كوفيد-19.وحيا  ملواجهة  الأول  الدفاع 
الأطفال الذين عروا عن تقديرهم للعاملني يف 
خط الدفاع الأول بلوحات فنية وق�س�ض مبدعة 
تاريخية يف مواجهة هذه اجلائحة  ت�سجل وقفة 
التي تواجه العامل، فيما اأكد اأن الأطفال متكنوا 
مبدعة  اأعمال  يف  الفنية  مواهبهم  ا�ستثمار  من 

هادفة، وهو اأمر تعتز به هيئة ال�سحة بدبي.
يف الوقت نف�سه اأعرب معاليه عن تقديره وتقدير 
للدور الكبر الذي تقوم به هيئة  “�سحة دبي” 
الللثللقللافللة والللفللنللون يف دبلللي، واهللتللمللامللهللا و�سعيها 
الدائم لكت�ساف املوهوبني واملبدعني يف خمتلف 
امللللجلللالت الأدبللليلللة والللفللنلليللة، ورعللايللتللهللم، موؤكداً 
وتوجهاتها  ور�للسللالللتللهللا  مكانتها  لللهللا  الللهلليللئللة  اأن 
على  ثقافياً  دبللي  مكانة  لتعزيز  ال�سرتاتيجية 

م�ستوى العامل.
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الغرير  عي�سى  �سعادة  وقللال 

الأطباء  الق�سر: يقف  و�سوؤون  الأوقللاف  موؤ�س�سة 
واملمر�سون يف خط الدفاع الأول حلماية املجتمع 
ملللن تللفلل�للسللي وبللللاء كللللورونللللا، وجللللرى تللنللظلليللم هذا 

املعر�ض تعبرا عن المتنان وال�سكر لهم.
الداعمة  احلللكللوملليللة  للللللللدوائلللر  اللل�للسللكللر  ووجللللله 
لل�سفوف  املمثلة  احلكومية  واجلهات  للمبادرة، 
مقدمتها  ويف  كللورونللا،  لوباء  للت�سدي  المامية 
وال�سعاف  اللل�للسللحللة  وهللليلللئلللات  اللل�للسللحللة  وزارة 

وال�سرطة.
العام  الأمللني  املطوع  �سعادة علي  من جانبه، قال 
املعر�ض  ان  للر  الللقلل�للسّ و�لللسلللوؤون  الأوقلللللاف  ملوؤ�س�سة 
للوقاية  الأطفال  بني  التوعية  تعزيز  اىل  يهدف 
من العدوى بفرو�ض كورونا امل�ستجد، كما يهدف 
اىل تنمية مواهبهم وعر�سها امام قطاع عري�ض 

من اجلمهور لتحفيزهم على موا�سلة الطريق.
طلب  على  بناء  جللاء  املعر�ض  تنظيم  اأن  واأو�للسللح 
�سكرهم  نقل  يف  املوؤ�س�سة  ورغبة  ر  الق�سّ اأبنائنا 
وامتنانهم لاأبطال عن طريق اللوحات والأ�سكال 

الفنية التي قاموا بر�سمها واإهدائها لهم.
املوؤ�س�سة  مللبللادرات  املللعللر�للض �سمن  يللاأتللي  وتللابللع: 
ر يف جمالت الفن  ال�ساعية لتنمية مواهب الق�سّ

والأدب والنحت والفن الت�سكيلي والت�سوير.
وقلللاللللت هللالللة بللللدري مللديللر عللللام هلليللئللة الثقافة 
والفنون يف دبي: “حر�ست “دبي للثقافة” على 
وفق  والت�سميم  للفنون  ال�سفا  مكتبة  تطوير 

طراز منوذجي،
املجتمع  اأع�ساء  ت�ستقبل  تفاعلية  من�سة  لتكون   

الإبداعي؛ 
اأن  وي�سرنا  والبحث،  والتعاون  والعمل  لالتقاء 
ن�سهد حتقيقها لهذه الغاية عر تنظيم مثل هذه 

املعار�ض الهادفة �سمن م�ساحاتها.
 فمعر�ض “ري�سة فنان.. �سكراً خط دفاعنا الأول” 
الفر�سة  اإتاحته  نبيلة عر  اأهللداف  ينطوي على 
الق�سر  و�لللسلللوؤون  الأوقلللللاف  موؤ�س�سة  اأفللللراد  اأمللللام 
للتعبر عن امتنانهم وعرفانهم باجلميل للجهود 
الأول  دفاعنا  خللط  اأبللطللال  يبذلها  التي  اجلللبللارة 
الغالية �سد  اإماراتنا  اأر�للض  حلماية كل فرد على 
منراً  توفرها  عن  ف�سًا  امل�ستجدة.  اجلائحة 
لإبداعاتهم،  العنان  واإطلللاق  مواهبهم  لتنمية 
الأمر الذي ين�سجم مع اأهداف الهيئة وجهودها 
الرامية اإىل ت�سجيع وحتفيز الطاقات املبدعة يف 

�ستى املجالت الثقافية والفنية«.

ق الفنان الذاتي يف املو�سوعات  يتناول املعر�ض تعمُّ
داخلياً  �للسللراعللاً  منها  كللل  يخلق  الللتللي  الثنائية 
التي  التعبرية  الأ�ساليب  ي�ستك�سف من خاله 
والت�سويرية،  التجريدية  الأفللكللار  بني  تتاأرجح 
وذلللللك ملللن خلللال �للسللتللة فلل�للسللول رئلليلل�للسلليللة هي: 
حوارات  الت�سكيل،  واإعلللادة  التدمر  ت�سكيات، 
اأنلللا وهي،  ومللعللانللاة وانللتللظللار، ت�سكيات مللهللرة، 
والتفاحة والغراب، وتعد هذه من اأبرز موا�سيع 

�سامل الفنية واملتكررة يف اأعماله. 
يللجللمللع امللللعلللر�لللض اللللثلللاين اللللللذي يللحللمللل عنوان 
الو�سائط  فلللنلللاين  مللللن  جملللملللوعلللة  “مهرة” 
باأعمال  احللتللفللاًء  الت�سويري  والللر�للسللم  املللتللعللددة 
يف  معاً  وي�سرتكون  �للسللامل،  عبدالرحيم  الفنان 
الفنان  )ملهمة  مهرة  �سخ�سية  ت�سكيل  اإعلللادة 

احلياة  وبث  لوحاته(،  الرئي�سية يف  وال�سخ�سية 
فيها من جديد، حيث ي�ستح�سر ع�سرة فنانون 
�سخ�سية  امللللتلللعلللددة  بللالللو�للسللائللط  مللتللخلل�للسلل�للسللون 
�سل�سلة  بللاإنللتللاج  تكليفهم  خللال  مللن  “مهرة” 
 25 يج�سد  بينما  عنها،  الق�سرة  الأفلللام  من 
لوحاتهم  يف  ال�سخ�سية  هللذه  ت�سويرياً  فللنللانللاً 
با�ستخدام الألوان الزيتية، واملائية، والأكريليك 

على الكانفا�ض.
الفنانني امل�ساركني: اأحمد الفا�سي، اأروى عبد 
بن  بثينة مطر  اأكللللزوم،  اأ�للسللامللة  اللل�للسللامللي،  اهلل 
لحج، برنارد جوارت، ت�ساريل رنا فياجرا�سيا، 
جلللاك يل، خللالللد حمللمللد الأ�للسللتللاد، دانلليللل ملك، 
را�سد املا، رندا حدادين، رينالدو تامبونغ، رميا 
�سامل  الع�سايلة،  �للسللارة  املللزروعللي،  رمي  الدب�ض، 

العزيز،  عبد  �للسللّراء  اليافعي،  �سلطان  اجلنيبي، 
اجلابري،  �سمر  البنا،  �سلمى  الها�سمي،  �سقاف 
عبد  ماناتوكاندي،  اأجللان  �سينا  �سيت،  �سانديب 
طباره  عبر  اهلل،  فللرج  مو�سى  اإبراهيم  الرحيم 
اللوز،  عللا  عقل،  يو�سف  ف�سل  ع�سام  طللوقللان، 
للليللودملليللا بللانلليللنللكللوفللا، مللليللا اللل�للسللاملل�للسللي، مانع 
املربوعي، حممد الكعبي، مرمي البنعلي، منرة 
امل�سكري.  خللالللد  وهللاجللر  املللهللري  نللاجللي، ميثاء 
يلللاأتلللي املللعللر�للض الللثللالللث والأخللللللر حتلللت عنوان 
جمموعة  علللن  علللبلللارة  وهلللو  اخليال”،  “ُكّتاب 
الثنتي  اللللدار  اأكللادميلليللات  مللن  لطلبة  ق�س�سية 
منهم  كل  اختيار  مت  والعني،  اأبوظبي  يف  ع�سرة 
العربية  الإبللداعلليللة  الكتابة  م�سابقة  خللال  من 
التي اأقيمت يف العام الدرا�سي 2020-2019، 

وعي  ا�ستك�سافات  من  الفائزة  الق�س�ض  وتتنوع 
الكّتاب ال�سباب بالق�سايا الجتماعية والثقافية 
اليومية  الن�سالت  حول  تاأمات  اإىل  والبيئية، 
اأدغللال جمهولة،  يف  اأو مغامرة مثرة  للطالب، 
ر�سامني  تكليف ثاثة  الكثر. ومت  ذلللك  وغللر 
لت�سوير الق�س�ض الفائزة وهي �ستة اأعمال اأدبية 
املزروعي،  وحللمللدان  احللللملللادي،  نلللورة  للطلبة: 
و�سيخة  القبي�سي،  و�سم�سة  حنت�ض،  اأبللو  وقي�ض 
ال�سبلي، والرمي القبي�سي، ليكون املعر�ض اأر�ساً 

للعجائب الأدبية التي �سنعها الطلبة.
 23 اأيلل�للسللاً  اخليال”  “ُكّتاب  معر�ض  و�سيقدم 
الذين حازوا  الطلبة  اإ�سافية من ق�س�ض  ق�سة 
الكتابة  ملل�للسللابللقللة  يف  الللو�للسلليللف  تلل�للسللنلليللف  علللللى 

الإبداعية العربية.

بهذا ال�سدد، قال معايل حممد خليفة املبارك، 
– اأبوظبي:  الللثللقللافللة واللل�للسلليللاحللة  رئلليلل�للض دائللللرة 
املجّمع  يف  الللقللادمللة  املتنوعة  املللعللار�للض  “جت�ّسد 
الفنون  فهم  لتعميق  الللدوؤوبللة  جهودنا  الثقايف 
واإثراء احلوار الثقايف واإبراز املمار�سات الإبداعية 
ال�سابة يف الإمارة. وانطاقاً من مكانته كمركز 
عللاملللي للللللفللنللون، يلللللتللزم املللجللّمللع الللثللقللايف بتنمية 
دعم  خال  من  وذلللك  لاإمارة  الثقافية  البيئة 
ورعاية الفنانني و�سقل مهاراتهم، وي�سمل ذلك 
الرتكيز ب�سكل خا�ض على الفنانني الإماراتيني 
املعروفني مثل عبد الرحيم �سامل، هوؤلء الرواد 
الذين  املللحلللللي  الللفللنللي  امللل�للسللهللد  الللرئلليلل�للسلليللني يف 
اأجنللللزوا الكثر لللدفللع احللللراك الللثللقللايف واإثلللراء 
احلوار الفني، وي�سعدنا باأن نتمكن من تزويدهم 

خالها  من  اأعمالهم  بعر�ض  ليقوموا  مبن�سة 
وتقدميها جلماهر جديدة«.

وحتى   2020 نوفمر   22 من  املعار�ض  تقام 
املعار�ض  قللاعللات  يف  وذلللك  فراير2021،   22
من  يومياً  اجلمهور  وت�ستقبل  الثقايف  باملجمع 
ال�ساعة 10 �سباًحا حتى 7 م�ساًء “اجلمعة من 

ال�ساعة 2 م�ساًء«.
خال  يلتزم  الثقايف  املجمع  اأن  بالذكر،  جدير 
والحتياطات  الإجلللللراءات  بكافة  الللعللر�للض  اأيلللام 
الحلللرتازيلللة وفللقللاً لللا�للسللرتاطللات والإر�لللسلللادات 
احلكومية ل�سمان �سامة الزوار واملهتمني. كما 
ميكن اكت�ساف املعار�ض عر الإنرتنت، مما يتيح 
للجمهور الو�سول املبا�سر اإىل الفنون من راحة 

منازلهم.

املجّمع الثقايف ينظم �ضل�ضلة من املعار�ض اجلديدة يف اإطار برناجمه للفنون الب�ضرية

•• دبي-الفجر:

اإطللللاق  للتعليم”  “جيم�ض  جمللمللوعللة  تللعللتللزم   
الللعللربلليللة يف  بللاللللللغللة  للللللمللطللالللعللة  الأوىل  حللملللللتللهللا 
املتحدة،  العربية  الإمللارات  بدولة  مدار�سها  جميع 
والللعللائللات على  الللطللاب  بللهللدف م�ساعدة  وذللللك 
باللغة  لا�ستمتاع  وممللتللعللة  جللديللدة  �سبل  اإيللجللاد 
العربية وال�ستفادة منها.وتدعو احلملة اجلديدة 
الناطقني  مللن  املللجللمللوعللة  ملللدار�لللض  طلللاب  جميع 
الكتب  مللطللالللعللة  اإىل  وغلللرهلللم  الللعللربلليللة  بللاللللللغللة 
الأو�للسللاع املختلفة  اأو  املللواقللع  العربية يف عللدد مللن 
والتقاط ال�سور وم�ساركتها على �سبكات التوا�سل 

الجتماعي.تنطلق املبادرة اعتباراً من 18 نوفمر 
حتى 18 دي�سمر الذي ي�سادف “اليوم العاملي للغة 
العربية”، وتهدف اإىل تعزيز الرتكيز على جمالية 
وروعة اللغة العربية طوال ال�سهر.وبهذه املنا�سبة، 
قالت دمية العلمي، نائب رئي�ض ق�سم اللغة العربية 
للتعليم”  “جيم�ض  ملجموعة  الإ�سامية  والرتبية 
للغة  العاملي  اليوم  “ميثل  احلملة:  على  وامل�سرفة 
منا�سبة  دي�سمر   18 يف  ي�سادف  الللذي  العربية  
بالغة الأهمية على تقومي فعالياتنا ال�سنوية، لكن 
املدار�ض  بالن�سبة ملعظم  �سنوية  الفرتة عطلة  تلك 
جديدة  طريقة  بابتكار  رغبنا  ولهذا  العامل،  حول 
وممتعة لت�سليط ال�سوء على اأهمية اللغة العربية 

الأطفال  اأن  ل�للسللّيللمللا  طللابللنللا،  جلللملليللع  وجللمللالللهللا 
يحبون التعلم باأ�ساليب اإبداعية �سائقة«.

من  طابنا  جميع  متكني  اإىل  “نطمح  واأ�سافت: 
الناطقني باللغة العربية وغرهم من ا�ستخدامها 
بثقة بالتعاون مع فريقنا املتميز من مدر�سي اللغة 
العربية يف جميع مدار�سنا. ومن �ساأن هذه احلملة 
اأن ت�سهم يف تعزيز جهود املعلمني بطريقة ممتعة 
باهتمام  �ستحظى  باأنها  ثقة  على  ونحن  ومبتكرة، 

وا�سع من طابنا وعائاتهم على حد �سواء«.
النا�سرين،  ملللن  عللللدد  بلللدعلللم  املللللبللللادرة  وحللظلليللت 
و”جمموعة  ال�سغار”  “املفكرون  �للسللركللة  منهم 
العرب  الأطللفللال  كتب  موؤلفي  مللن  وعللدد  كلمات” 

والإمللاراتلليللني مثل ميثاء اخللليللاط، ونللورة خوري، 
جل�سات  �سيقدمون  والذين  حمفوظ،  جنا  و�سحر 
اأ�سبوع  كلللل  كللتللبللهللم  للللقلللراءة  افللرتا�للسلليللة مللبللا�للسللرة 
مل�ساركتها مع طاب “جيم�ض للتعليم«.من جهتها، 
قللالللت غللديللر اأبلللو �للسللمللط، مللديللرة مللدر�للسللة اخلليج 
طابنا  جميع  ت�سجيع  على  “�ساأعمل  الوطنية: 
واأولللليلللاء الأمللللور علللللى دعلللم هلللذه احلللملللللة. فاللغة 
العربية جزء جوهري من الهوية الوطنية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة وواحدة من اأكرث خم�ض 
الللعللامل ويللزيللد عدد  علللللى م�ستوى  انللتلل�للسللاراً  لللغللات 
�ساأن  ومن  ن�سمة،  مليون   420 عن  بها  الناطقني 
اإتقانها اأن يفتح اأمام القارئ اآفاقاً وعوامل جديدة 

حول العامل«.* �ستتوىل �سركة “املفكرون ال�سغار” 
م�سوؤولية تاأ�سي�ض املوقع الإلكرتوين “اأقراأ باللغة 
ل�سالح   )I READ ARABIC( العربية« 
جلميع  ليت�سنى  للتعليم”،  “جيم�ض  جمللمللوعللة 
الطاب الو�سول اإىل مكتبة رقمية ت�سم اأكرث من 

700 كتاب لاأطفال باللغة العربية جماناً.
دار الن�سر الإماراتية،  �ستقدم “جمموعة كلمات”، 
“جيم�ض  طلللللاب  جلللملليللع  حلل�للسللريللة  حللل�لللسلللوملللات 
الأطفال  كللتللب  �لللسلللراء  ملللن  لتمكينهم  للتعليم” 

العربية طوال فرتة احلملة.

•• دبي- الفجر

اأول  الإمللللللارات  اإيللطللاللليللا يف  تلللوج رواد ممللثلللللي   
م�ساركة لهم يف معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 
بنجاح بارز، والذي �سهد توطيد جمال �سناعة 
الكتاب الإيطالية عر عدد من اتفاقيات الن�سر 
والتعاون  الللتللوا�للسللل  اأطللللر  وتللو�للسلليللع  الللدوللليللة 

املثمرين.
للمرة  الإيطالية  التجارة  وكللالللة  وا�ست�سافت 
ال�سارقة  مبللعللر�للض  اإيللطللاللليللاً  جللنللاحللاً  الأوىل 
الدويل للكتاب، وذلك بهدف للتعريف باأهمية 
�سناعة الكتب الإيطالية. حيث ا�ستقبل اجلناح 
زيللللارة املللئللات مللن الللللزوار واملللمللثلللللني الثقافيني 
الإيطاليني والإماراتيني اأثناء الحتفال بالأدب 

واملعرفة والثقافة الذي دام 11 يوماً متتالياً.

وزار كل من �سعادة �سفر اإيطاليا لدى الإمارات 
للليللنللر؛ وجو�سيب  نلليللكللول  املللتللحللدة،  الللعللربلليللة 
بدبي؛  لإيطاليا  الللعللام  القن�سل  فينوت�سيارو، 
املللفللو�للض التجاري  �للسللكللاربللا،  اأملليللديللو  واللل�للسلليللد 
اإيد  الإيلللطلللايل يف الإملللللللارات، والللروفلليلل�للسللورة 

ازيليو غراندي،
 مديرة املعهد الثقايف باأبوظبي؛ كل من اجلناح 
الأدبلللي يف  بهذا احل�سور  الإيللطللايل لاحتفال 
والرتحيب  ا�ستقبالهم  يتم  اأن  قبل  املللعللر�للض، 
بللهللم مللن قللبللل �للسللعللادة اأحللمللد الللعللامللري، رئي�ض 
وقتاً  الطرفان  واأم�سى  للكتاب.  ال�سارقة  هيئة 
تللنللاولللوا مو�سوع  الإيلللطلللايل حلليللث  يف اجلللنللاح 

التبادل الثقايف بني اإيطاليا والإمارات.
وا�ست�ساف املمثلني الثقافيني باجلناح الإيطايل 
رواد  مللع  �سخ�سياً  اجتماعاً   50 عللن  يللزيللد  مللا 

الإنرتنت مدى  للتعرف عر  املحليني  القطاع 
اإمللكللانلليللة اإقلللاملللة �للسللراكللات عللن طللريللق تطبيق 
حديثاً،  اإطاقه  مت  الللذي   SMART365

وقد اأثبت جناحه بجدارة.
و�للسللرح �للسللعللادة �سفر اإيللطللاللليللا لللدى الإمللللارات 
اللللعلللربللليلللة امللللتلللحلللدة، نللليلللكلللول لللليلللنلللر، قلللائلللًا: 
يف  �ساهم  اللللدويل  املللعللر�للض  هللذا  يف  “ح�سورنا 
والثقافة  املعرفة  بدعم  اإيطاليا  الللتللزام  تعزيز 
يف الإمارات وكان مبثابة فر�سة مثالية لتاأكيد 
الثقافية  العاقات  وبناء  تطوير  على  حر�سنا 

ال�ستثنائية واملتبادلة بني الدولتني.
واأو�سح �سعادته بالقول، باأن الأدب يعد مفتاحاً 
رائعاً للحوار والت�سال بني الدول والأ�سخا�ض 
التي  للتحديات  ونللظللراً  الأعلللملللار،  جميع  مللن 
واجهناها هذا العام، كان من الرائع جداً روؤية 

الأروقة ممتلئة باحلوارات والن�ساط واحليوية 
وكذلك التبادل الثقايف بني الدول من خمتلف 
اتلللخلللاذ جللملليللع التدابر  امللللعلللملللورة، ملللع  اأنلللحلللاء 
الوقائية. وتوؤمن اإيطاليا باأن معر�ض ال�سارقة 
الفعاليات  لنجاح  منلللوذج  هللو  للكتاب  اللللدويل 
الللعللامللة يف الإمللللللارات وغلللرهلللا، ونللحللن نتطلع 
اإىل املزيد من امل�ساركة يف الفعاليات بالإمارات 
القادم حيث نقوم بتنمية عاقتنا  العام  خال 
الثقافية على اأو�سع نطاق مبا يف ذلك م�ساركتنا 

يف اإك�سبو 2020 دبي.
التجاري  امللللفلللو�لللض  �لللسلللكلللاربلللا،  اأمللليلللديلللو  وقلللللال 
الإيطايل لدولة الإمارات العربية املتحدة، باأن 
الدويل  ال�سارقة  معر�ض  يف  اإيطاليا  م�ساركة 
اإيطاليا  اأن  لللدرجللة  جلللداً  نللاجللحللاً  كللان  للكتاب 
قللامللت بللتللاأكلليللد وجللودهللا يف املللعللر�للض يف لعامي 

من  “كان  قللائللًا:  واأردف  و2022.   2021
اأ�سواق  ِقللبللل  الللقللوي مللن  الللدعللم  اجلميل روؤيلللة 
الن�سر املحلية والإقليمية والعاملية، حتى يف هذه 
الأوقات ال�سعبة، مبنياً اإن املعر�ض �سلط ال�سوء 
النا�سرون  ي�سلكها  اأن  ميكن  التي  الطرق  على 
التي  التحديات  خلو�ض  بينهم  فيما  للتعاون 
تواجه �سركاتهم بنجاح وال�ستمرار يف ت�سغيلها 
على نحٍو تعود عليهم بالفائدة يف �سوق تتغر 

�سريعاً.
اإحدى الأهداف الرئي�سية من اجلناح الإيطايل 
توليد  هو  للكتاب  الللدويل  ال�سارقة  معر�ض  يف 
املللزيللد مللن الللفللر�للض الللتللي تللعللزز الللعللاقللات بني 
اإيطاليا والإمارات يف �سناعة الن�سر، مع توطيد 
املجالت  الللدولللتللني يف خمتلف  بللني  الللعللاقللات 

قبل حلول اإك�سبو 2020 دبي.

»جيم�ض للتعليم« تطلق حملة خم�ض�ضة مبنا�ضبة »اليوم العاملي 
للغة العربية« يف دولة الإمارات العربية املتحدة

رواد الثقافة الإيطالية ي�ضيدون بنجاح معر�ض ال�ضارقة الدويل للكتاب 2020 
ويوؤكدون التزامهم بتطوير عالقاتهم الثقافية مع الإمارات

»ري�شة فنان« معر�س فني مبكتبة ال�شفا

ر يف دبي توجه ر�ضالة �ضكر خلط الدفاع الأول  لوحات الأطفال الق�ضّ

•• اأبوظبي-الفجر: 

املعار�س اجلديدة يف  �شل�شلة من  – اأبوظبي  وال�شياحة  الثقافة  لدائرة  التابع  الثقايف  املجّمع  ينظم 
اإطار برناجمه للفنون الب�شرية خالل الفرتة من 22 نوفمرب اجلاري حتى 22 فرباير من العام املقبل 
يف اأبوظبي، وذلك يف قاعات معار�شه وافرتا�شيًا عرب االإنرتنت، الإبراز املواهب االإبداعية ملجموعة 
من الفنانني املخ�شرمني والنا�شئني من الدولة ومنطقة ال�شرق االأو�شط وخارجه. وينطلق الربنامج مع 
الذي يقدم نظرة عامة عن احلياة ال�شخ�شية  معر�س “عبدالرحيم �شامل: بني ال�شخب وال�شكينة”، 
واملهنية للر�ّشام والنّحات االإماراتي عبدالرحيم �شامل، وهو من ال�شخ�شيات املحورية يف تطور امل�شهد 
االإبداعية  الفنان  لتعبريات  الوا�شع  النطاق  على  ال�شوء  لي�شّلط  املعر�س  وياأتي  االإماراتي،  الفني 

وا�شتعرا�س اأعماله الرئي�شية و�شرد اأبرز الروايات خالل م�شريته الفنية الطويلة. 
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قبل بدء مهرجان الف�شائيات العربية
ماغي بو غ�ضن تعود لبريوت

القاهرة  بو غ�سن  عن عودتها لبروت من  اللبنانية  ماغي  املمثلة  اأعلنت 
تعر�سها  ب�سبب  وذلللك  ب�ساعات،  العربية   الف�سائيات  بللدء  مهرجان  قبل 

لوعكة �سحية، مقدمة اعتذارها من القائمينعلى املهرجان.
ا�سطريت  عالقاهرة  و�سويل  :"بعد  اخلا�ض  ح�سابها  على  ماغي  وكتبت 
�سحية  وعللكللة  ب�سبب  ب�ساعات  املللهللرجللان  قبل  بلللروت  على  اإرجلللع  لاأ�سف 
مفاجئة.. اأنا هاأ كتر منيحة احلمداهلل وبحالة جيدة جداً.. بعتذر كتر 
من القّيمني على مهرجان الف�سائيات العربية على ا�ستحالة بقائي.. كنت 

حاّبة كون بيناتكن وا�ستلم اجلائزة اللي اأنا فخورة فيها جداً" .
الف�سائيات  مهرجان  ولرئي�ض  الللكللرام  النقاد  للجنة  "�سكراً   : وا�للسللافللت 
�سّوت  اللي  والللعللربللي  امل�سري  وللجمهور  عليوة  اأحللمللد  الأ�للسللتللاذ  العربية 
اآدم  اأولد  ل�ساحلي كاأف�سل ممثلة لبنانية عربية للعام 2020 عن م�سل�سل 

منلتقي قريباً.. كل احلب".
اأفلل�للسللل ممثلة لبنانية عللربلليللة يف  بللجللائللزة  بللو غ�سن  فلللازت مللاغللي  وكللانللت 
مهرجان الف�سائيات العربية الذي يعتر واحدا من ابرز املهرجانات التي 

تقام يف م�سر.

يف "حكايات بنات" حاولت اأن اأقدم �شخ�شية قريبة من النا�س

حازم اإيهاب : اأمتنى اأن اأقدم بطولة مطلقة

بنات"؟ "حكايات  م�سل�سل  يف  دورك  عن  حدثنا  البداية..  • يف 
النا�ض، وهو  اأقللدم �سخ�سية قريبة من  اأن  الإمكان  بقدر  - حاولت 
ال�ساب الطبيعي الذي ي�سحك طول الوقت وي�ستمتع بحياته، وبعد 
ذلك تاأتي عليه فرتة ويريد اأن يتجه لاإ�ستقرار يف حياته، ولكن 
تاريخه مل ي�ساعده لكي ي�سدقه اأى �سخ�ض، ويكت�سف يف النهاية 
اأنه خ�سر الفتاة التي كانت حتبه، والفتاة الأخللرى الذي كان 

يحبها.
اأجزاء  للله  وهللو  امل�سل�سل  يف  امللل�للسللاركللة  مللن  تخوفت  هللل   •

ناجحة من قبل؟
جمهور  وللله  نللاجللح،  عمل  هللذا  اأن  اأرى  كنت  اأنلللا  بالعك�ض،   -
ي�ساهد  اجلمهور  اأن  يل  بالن�سبة  حتدي  كان  وهللذا  ينتظره، 
ويقيم حتى ولو بال�سلب، كما اأن هذه هي اللعبة الذي كنت 

األعبها اأثناء م�ساركتي يف امل�سل�سل.
اأن ي�سعر  املمكن  امل�سل�سل للجزء اخلام�ض من  • هل و�سول 

امل�ساهد بامللل ويوؤثر على القائمني عليه؟
طرح  يتم  ومل  نهاية،  لها  لي�ست  حكايات  يعر�ض  امل�سل�سل   -
�ستظهر  ولذلك  الأول،  املو�سم  عر�ض  منذ  الق�س�ض  جميع 
حكايات اأخلللري جللديللدة، واأنلللا اأعللتللر اأن هللذا حتللدي جلميع 

فريق العمل.
لك؟ العمل  اأ�سافة  الذي  • ما 

- العمل مل ينته بعد، ولكن الذي اأ�ستطيع اأن اقوله هو حب 
ولكن  ميديا،  وال�سو�سيال  ال�سارع  م�ستوي  على  يل  اجلمهور 
هناك جوانب اأخري �ستظهر يف �سخ�سية اأدهم، و�سيظهر ذلك بعد 

نهاية امل�سل�سل.
لك؟ بالن�سبة  احلقيقي  التحدي  هو  • ما 

- اإنني اأدخل م�سل�سل به فريق العمل جميعه �سباب، واأ�ستطيع اأن 
اأخرج من خاله ب�سكل ناجح ومعروف، واأعتر هذا اإجناز بالن�سبة 

يل.
"حكايات  يف  واأدهللم  احلقيقة  �سخ�سيتك  بني  �سبه  هناك  هل   •

بنات"؟
- هناك �سبه كبر جداً، وهو اإين امتتع بروح مرحة، وكان الهدف 
�سخ�سية  ولي�ض  الللواقللع،  يف  �سخ�سيتي  اأقلللدم  اإنللنللي  العمل  مللن 
نللقللدم حكايات  اأنللنللا  للا  وخلل�للسللو�للسً اخللليللال،  وحلللي  مللن  اأو  مبتذلة 

موجودة بالفعل، فابد اأن تكون ال�سخ�سية حقيقية.
م�ستقر؟ �سخ�ض  احلقيقة  يف  حازم  • هل 

- حازم مدمن اإ�ستقرار، واأنا يف احلقيقة اأ�سوء من ذلك، واأريد اأن 

اأ�سرع وقت  اأكرث، واأطمح بالزواج  وتاأ�سي�ض عائلة يف  اأ�ستقر بزيادة 
ممكن.

امل�سل�سل؟ عن  الأفعال  ردود  يف  راأيك  • ما 
املا�سي،  العام  من  كثراً  اأف�سل  العام  هذا  الأفعال  ردود  اأن  اأرى   -
وظهر ذلك منذ احللقة الأويل، وامل�سل�سل �ستحدث به اأ�سياء كثرة 
جتعله ينتهي ب�سكل اأقوي من اجلزء 4، وبالرغم من تناقد الكثر 
للمو�سم املا�سي، اإل اأنه مل يجعل هناك عائق لوجود حكايات جديدة 

وخمتلفة، كما �ستحدث اأ�سياء اأخري �ستفاجئ اجلمهور.
"العارف"؟ يف  دورك  تفا�سيل  عن  • ماذا 

املخابرات،  دور �سابط خمابرات، وهو جزء من منظومة  اأج�سد   -
ولكن يحاول اأن يوؤدي عمله ب�سكل احرتايف.

؟ الفيلم  هذا  يف  للم�ساركة  جذبك  الذي  • ما 
- تواجد املخرج اأحمد عاء الديب، وهو خمرج جمتهد ومعروف 
وهو  معه،  يجمعني  عمل  اأول  هللذا  اأن  كما  املمتازة،  عمله  بطريقة 
اإ�سافة كبرة لأي ممثل، بالإ�سافة لتواجد املجموعة الكبرة التي 
ت�سارك يف الفيلم، وهي من اأملع النجوم التي تتواجد علي ال�ساحة، 
كما اأننى متاأكد من اأن الفيلم �سيحقق جناحاً كبراً وقت عر�سه يف 

مو�سم عيد الفطر لعام 2021.
تقدمها؟ تتمنى  التي  ال�سخ�سية  • ما 

حقيقية،  وتللكللون  الللنللا�للض،  مللن  قريبة  �سخ�سية  اأقلللدم  اأن  اأمتللنللى   -
واأ�ستطيع اأن اأعمل بها جمهود كبر، ومييل اأكرث للواقعية.

معه؟ العمل  تتمنى  الذي  الفنان  • من 
- الفنان كرمي عبدالعزيز، وذلك لأنى اأحبه ب�سكل �سخ�سي، واأي�سا 

اأحب اأعماله كثراً.
املطلقة؟ البطولة  تهمك  • هل 

- بالطبع اأمتنى اأن اأقدم بطولة مطلقة، ولكن مل اأ�ستعجلها فهناك 
لكل �سئ م�ساوئ،

 فاإذا مل ينجح العمل �ستاأخذ عن املمثل فكرة اأنه مل يحقق اإيرادات، 
وبالرغم من ذلك اأحاول اأن اأعقل املو�سوع بقدر الإمكان، لكي اأقدم 

عما ناجحا يذكر ا�سمي من خاله.
املن�سات  علللللي  الللفللنلليللة  الأعللللمللللال  عللر�للض  فللكللرة  يف  راأيلللللك  ملللا   •

الرقمية؟
اإيل  الأعللمللال حتتاج  الفكرة جيدة جللداً، ولكن من وجهة نظري   -
جمهود اأكرث من ذلك لكي ن�ستطيع اأن نظهر علي ال�سا�سة ونحقق 
عر�ض  مبوعد  اأو  باملو�سم  نرتبط  نعد  مل  اأننا  حيث  اأف�سل،  جنللاح 

معني.

 اأن  طموح  لديه  موهبته،  يطور  واأن  اأدواره،  اختيار  يف  كبرًيا  ذكاًء  ميتلك  موهوب  �شاب  ممثل 
ي�شنع تاريًخا فنًيا على ال�شعيدين املحلي والدويل، بداأ من خالل امل�شاركة يف بع�س احلمالت 
االإعالنية، وا�شتطاع مبجهوده اأن ي�شارك يف العديد من االأعمال الدرامية، اأنه الفنان حازم 
اإيهاب، الذي حتدث يف هذا احلوار، عن تفا�شيل م�شاركته يف م�شل�شل "حكايات بنات"، وفيلمه 

اجلديد "العارف"، ومدى اأهميته للبطولة املطلقة، وغريها الكثري من التفا�شيل..

بعد مرور فرتة كبرية على القطيعة بينهما

لقـــاء قــريب يجمـــع اأ�ضـــالة واأحـــالم بعــد ال�ضلح

لقاء قريب
بللعللد ال�سلح اللللذي �للسللهللده جللمللهللور اأ�للسللالللة واأحللللام قبل 
�ساعات عر �سفحات التوا�سل الجتماعي اإثر خاف دام 
فرتة لي�ست ق�سرة بني الطرفني، اتفقت النجمتان على 
لقاء قريب يجمعهما خال الأيام املقبلة لتحتفا بعودة 
لل�سلح  م�ستمرة  حملللاولت  وهللنللاك  جملللدداً،  �سداقتهما 
امل�سرتكني،  الأ�سدقاء  قبل  من  اأي�ساً  واأنغام  اأ�سالة  بني 
اأبللدت اخلطوة الأوىل لل�سلح ولكن ما  اأ�سالة قد  وكانت 
وقتنا  حتى  اأنللغللام  اإىل  بالن�سبة  وا�سح  غر  املوقف  زال 

احلايل.

اإلي�شا ُتعّلق: )احلب ي�شنع املعجزات(
الفنانة  اإلي�سا على �سلح  اللبنانية  املطربة  عّلقت 
ن�سري،  اأ�سالة  والفنان  اأحللام  الإمللاراتلليللة 
بينهما  نلل�للسللبللت  اللللتلللي  بللعللد اخللللافلللات 
موؤخرا. بداأت بر�سالة كتبتها الفنانة 
اإلي�سا عر �سفحتها اخلا�سة، قالت: 
وبحب  التنني  اأنتوا  كتر  "بحبكن 
ترجعوا تت�ساحلوا"، لرتد اأ�سالة: 
"ملكة الإح�سا�ض تطلب"، فردت 
كللللدة..  جللملليلللللة  "اإزاي  اإللليلل�للسللا: 

اأحبك جداً".
ويف اللليللوم ذاتلله اأعلللللن فاهد جنل 
اأ�سالة،  وبلللني  بينها  ال�سلح  اأحللللام 
ي�سنع  احلقيقي  "احلب  اإلي�سا:  فكتبت 
املعجزات"، يف اإ�سارة لل�سلح الذي مت بني 

النجمتان اأ�سالة واأحام.
مايف  "اأنتي  كاتبة:  اأحلللام  عليها  لللرتد 
احنا  اجلميلة  وحبيبتي  الغالية  منك 

من غر اأنغام ما نكتمل".

هل تن�شم اأنغام اإىل ال�شلح
علقت اأحام على من�سور لإلي�سا، 
اإىل �سرورة  اأ�للسللارت فيه  والللذي 
وجود الفنانة امل�سرية اأنغام يف 

كبراً  اأن هناك خافاً  املعلوم  لكونه من  امل�ساحلة،  هذه 
بللني اأ�للسللالللة واأنللغللام، بعد اأن تللزّوجللت الأخلللرة مللن املوزع 
اإبراهيم، الذي كان متزوجاً من  املو�سيقي امل�سري اأحمد 

قريبة طليق اأ�سالة، املخرج طارق العريان.
وكتبت اأحام لإلي�سا: "انت ما يف منك الغالية وحبيبتي 

اجلميلة حنا من غر اأنغام ما نكتمل".

 اأحالم ترد على نوال الكويتية
الفنانة  نوال الكويتية  عرت عن �سعادتها باإنتهاء اخلاف 
�سمعته لنكم  :"احلى خر  وكتبت   واأ�سالة،  اأحللام  بني 
وال�سلح  قلبي وعفيه عليكم خواتي  ثنتينكم غالني على 
خر وعفيه على وليدي فاهد"، ردت عليها الفنانة اأحام، 
كامها  على  وعلقت  نلللوال،  ن�سرته  مللا  ن�سر  اأعلللادت  التي 
وقالت لها :"عمري وروحللي اختي اهلل ل يفرق جميع"، 

واأرفقت عبارتها بالقلوب والورود احلمر.

اأ�شالة ترد على اإبن اأحالم
بعد اأن فاجاأ  فاهد مبارك الهاجري ، اإبن الفنانة الإماراتية  
اأحام  املتابعني بقوله اأنه، من جهتها  رّدت الفنانة اأ�سالة 
على  فاهد مبارك الهاجري ، اإبن الفنانة الإماراتية  اأحام  
بقوله  املتابعني  فللاجللاأ  عندما  بكامه،  �سعادتها  مبدية 
اأكرث منه،  لها  ت�سمع  ووالدته  الفنانة  اأ�سالة ،  انه  يحب 
مع العلم اأن هناك خافاً بني اأ�سالة ووالدته منذ فرتة 

طويلة ..
 وكتبت ا�سالة يف �سفحتها اخلا�سة: "لتتخّيل يافاهدي 
كّم اأ�سعدتني كلماتك الطّيبه وحمّبتك الغاليه .. اإرتقاءك 
هذا يدّل على طيب نف�سك ، واأخاقك العاليه ، )بتمّنى 
فا  بتلّحن  اإّنللك  و�سمعت  وغّني لك  �سوفك حبيبي قريب 

ر ماماتي �سي ت�سّمعني(". ياهلل ح�سّ
ودخلت  اأ�سالة"،  خلالتي  كبر  "حب  قللائللا:  فاهد  ورّد 
اأكرث مني، ب�ض اعرتف  "ل حتبها  اأحللام قالت:  النجمة 

اإنك حبيتها مني".
"من حبك اإيل طبقتي مقولة  اأ�سالة على اأحام:  وردت 
وبيننا  فاهد حبيبي،  اهلل يحفظ  قتل(..  ما  احلللب  )مللن 
وقت  وهلللاأ  متلل�للسللي..  لزم  كلمتهم  م�سرتكني  اأ�للسللدقللاء 

وغر  �سمعتيه،  بعتقد  اللي  الألللبللوم  حبيتي  �سو  تعرتيف 
هيك ا�ستقت لك يللي جننتي اأهلي".

تورطتي  "م�سكلتك  اأ�للسللالللة:  كللام  على  اأحلللام  وعلقت 
لللفللاهللد حبيبك وحللبلليللب خللالللتلله وفللاطللمللة ولولو  تللغللنللني 
هو  وفللاهللد  لللك،  ا�ستقت  واأنلللا  كلهم،  عللرايلل�للض  وتزفينهم 
الركة يف حياتي دامي هو وخواته ويخلي لك حبايبك.. 
مثبت  يا  على  يرق�سون  قاعدين  امل�سرتكني  واأ�سدقائنا 

واأ�ساأل اهلل العظيم رب العر�ض العظيم اأن يثبتك".
اأ�سالة،  واملطربة  والدته  بني  ال�سلح  اأحللام  جنل  واأعلن 
قائًا: "اأداء جميل من الطرفني، يا زين الدنيا كذا وحنا 

حللبللايللب، وبللكللذا نللقللدر نللقللول اأقلللوى الفنانني يف 
الفن العربي رجعوا وبقوة".

األبوم اأحالم
وحللاللليللاً، حتلللاول اأحلللام اإنللهللاء ت�سجيل 
املنتظر  الللغللنللائللي  األللبللومللهللا  اأغلللنللليلللات 
تق�سي معظم  حلليللث  قللريللبللاً،  طللرحلله 
خال  الت�سجيل  ا�ستديو  يف  وقتها 

الفرتة احلالية،
الألللبللوم مع كبار   حيث تعاونت يف 

امللحنني وال�سعراء، 
بللن عبد  بلللدر  اللل�للسللاعللر  مللن بينهم 
عبد  بللن  �للسللعللود  والأمللللر  املح�سن 
وال�ساعرة  الللعلل�للسللري  وعلللللي  اهلل 

فتعاونت مع  امللحنني  اأمللا  اجلللادل، 
بوعلي،  ويا�سر  ال�سالح  ونا�سر  �سهم 

ومللن م�سر تللعللاونللت مللع امللللوزع خللالللد عللز، كما 
تللعللاونللت مللع اأ�للسللامللة الللهللنللدي ومللدحللت خمي�ض 

وه�سام ال�سكران. 
النهائي  املوعد  امللكة حتديد  وينتظر جمهور 
للل�للسللدور الأللللبلللوم بللعللد غلليللابللهللا فلللرتة لي�ست 
الغنائي  الديو  كذلك  ال�ساحة،  عن  ق�سرة 
اأعلنت  الللذي  ريللد وان  املرتقب بينها وبللني 

عنه قبل فرتة.

 احتل ا�شم اأ�شالة واأحالم ترند االنرتنت بعد اأن تدخل ابن اأحالم "فاهد" لل�شلح بينهما، ومن بعده ملكة االإح�شا�س اإلي�شا التي ت�شعى حاليًا اإىل ال�شلح بني اأنغام واأ�شالة ليجتمع �شمل 
ال�شديقات الثالث جمددًا، بعد خالف ما يقرب من عامني.وهنا نك�شف عن تفا�شيل خا�شة ب�شلح اأحالم واأ�شالة واأنغام، كما نك�شف عن حت�شريات اأحالم الألبومها الغنائي اجلديد الذي 

تعود به اإىل ال�شاحة بعد غياب فرتة لي�شت ق�شرية.
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اأف�ضل الأطعمة لوجبة الإفطار للحفاظ 
على م�ضتويات ال�ضكر يف الدم طبيعية!

�سخ�ض حول  300 مليون  اأكللرث من  2 على  النوع  ال�سكري  يوؤثر مر�ض 
العامل، ويتميز بارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم ومقاومة الأن�سولني.

 Now امللل�للسللوؤولللني الطبيني يف  ثللورنللر، كبر  اأنللللدرو  الللدكللتللور  وحتلللدث 
Patient ح�سريا مع »اإك�سري�ض«، لتقدمي اأف�سل الن�سائح حول اأف�سل 

وجبات الإفطار لتناولها ملن يعي�سون مع مر�ض ال�سكري النوع 2.
وك�سف اأن الع�سيدة تعد خيارا رائعا، مغطاة باملك�سرات ) دون ملح( والفواكه 
)مثل التوت اأو املوز(، مع اختيار خبز احلبوب الكاملة، والذي يعد مفيدا 
ملر�ض ال�سكري و�سحة اجلهاز اله�سمي. وهناك الكثر من الأ�سناف مثل 

اخلبز امل�سنوع من البذور، والبذور املتعددة وفول ال�سويا وبذور الكتان.
واأو�سى اأندرو بتجنب الع�سائر عالية ال�سكر، وكذلك جتنب اإ�سافة ال�سكر 

اإىل القهوة.
ويعد املوز املهرو�ض على اخلبز املحم�ض خيارا اأف�سل من املربى، مع احلد 
من الأطعمة ذات ال�سعرات احلرارية العالية والزبدة. وُيعد البي�ض املخفوق 

دائما خيارا جيدا مع قطعة من اخلبز املحم�ض الكامل.
تتناولها.  التي  الألياف  الفواكه واخل�سروات لزيادة كمية  اإ�سافة  وينبغي 
وتتمثل اخليارات اجليدة يف التوت اأو الفاكهة املجففة، اأو ن�سف موزة مع 

احلبوب، اأو الطماطم امل�سوية مع البي�ض على اخلبز املحم�ض.
والذين   2 النوع  ال�سكري  بداء  امل�سابني  الأ�سخا�ض  اأن  الأبحاث  واأظهرت 
الطعام على  تناول  اأقل عر�سة لاإفراط يف  الإفطار، هم  يتناولون وجبة 

مدار اليوم.
لفرتة  بال�سبع  ي�سعر  املللرء  مللادة غذائية جتعل  اختيار  الأهمية يف  وتكمن 
اأطول. وقد ت�ساعد الأطعمة التي حتتوي على موؤ�سر ن�سبة ال�سكر يف الدم 
بعد  ال�سباح وحتى  الللدم طللوال  ال�سكر يف  ن�سبة  ارتفاع  منخف�سة، يف منع 

الغداء.
و�سيوؤدي هذا بدوره اإىل بدء عملية التمثيل الغذائي وتوفر الطاقة طوال 

اليوم.
الكمبوت�سا  اأن  ال�سكري  بداء  امل�سابة  الفئران  اأجريت على  درا�سة  ووجدت 
انخفا�ض  اإىل  اأدى  ما  الكربوهيدرات،  ه�سم  من  اأبللطللاأت  ال�ساي(  )فطر 

م�ستويات ال�سكر يف الدم. 
ومن املحتمل اأن يكون الكمبوت�سا امل�سنوع من ال�ساي الأخ�سر اأكرث فائدة، 

حيث ثبت اأن ال�ساي الأخ�سر نف�سه يخف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم.
ويف الواقع، وجدت درا�سة مراجعة ملا يقرب من 300000 فرد، اأن الذين 
ي�سربون ال�ساي الأخ�سر لديهم خطر اأقل بن�سبة %18 لاإ�سابة مبر�ض 

ال�سكري.
فوائد  للتحقيق يف  الللبلل�للسللريللة  الللدرا�للسللات  مللن  مللزيللد  اإىل  حللاجللة  وهللنللاك 

الكمبوت�سا للتحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم.

امل�شلمني؟  عند  االإبداع  ع�شر  كان  • متى 
- يف القرن الرابع الهجري 

العني؟  قرة  كلمة  تعني  • ماذا 
- برودة العني من �سدة ال�سعادة 

الطبيعة؟  �شاعرة  لقب  �شاحبة  ال�شاعرة  هي  • من 
- عائ�سة التيمورية.

الهجائية؟  احلروف  و�شعوا  الذين  ال�شعوب  اأول  • من 
- الفينيقيون 

اجلاهلية؟ يف  عا�شت  عربية  �شاعرة  اأول  هي  • من 
جليلة بنت مرة

املعادن  اأ�سلب  اللون. وهو  �سبه نقي متبلر )متبلور( متجرد عموماً من  الأملا�ض هو كربون  اأن  تعلم  • هل 
اجلوانب  مقو�ض  ما�ض  هو  القطع  ما�سة  اأو  الللرديء  واملا�ض  وال�سناعة.   ال�سياغة  يف  وي�ستعمل  الطبيعية، 

ي�ستخدم يف قطع املا�ض الثمني و�سقله. اأما املا�ض الأ�سود اأو الفحما�ض في�ستعمل يف حفر ال�سخور ال�سلبة. 
النحلة رحيقاً  تكت�سف  والرق�ض. فعندما  الروائح  البع�ض عن طريق  ببع�سه  النحل يت�سل  اأن  تعلم  • هل 

اأو لقاحاً يف ب�ستاٍن ما، تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�ض وهي تدور وتدور �سمن دوائر �سيقة. 
من:  موؤلفة  تكون  الواحدة  اخللية  يف  النحل  عدد  اأن  تعلم  • هل 

ملكة واحدة، واآلف النحات الأخريات العامات، فامللكة ت�سع كل البيو�ض، فهي قد ت�سع 1500 بي�سة 
كل يوم وحوايل 250،000 بي�سة كل ف�سل. والبيو�ض املخ�سبة تنمو لت�سبح نحات عامات، اأما البيو�ض 

غر املخ�سبة فتتطور اإىل ذكور )زنابر(. 
اإ�سافة اإىل  اأبي�ض ملاع يتميز مبطيلية كبرة وقابلية لل�سحب والطرق،  اأن الف�سة معدن ثمني  • هل تعلم 
مقاومته للتاأك�سد وال�سداأ و�سدة قابليته للتو�سيل وخ�سائ�سه املقاومة لاحتكاك. ي�ستخدم مزيج الف�سة 
والنحا�ض يف �سناعة القطع النقدية املعدنية وامليداليات واحللي وامل�سوغات. وت�ستعمل مركبات الف�سة يف 

�سنع املرايا الب�سرية ويف الت�سوير الفوتوجرايف. 

العم خمتار
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التفاح
�سهرة  مللقللولللة   
وقلللللللللدميلللللللللة علللن 
اللللللتلللللفلللللاح تللللقللللول 
تلللفلللاحلللة  "اأكل 
اليوم  يف  واحلللللدة 
الطبيب  يللجللعللل 
خبزه"،  يللتلل�للسللول 
العديد  اأثلللبلللتلللت 
ملللللللن الأبلللللللحلللللللاث 
واللللللللللدرا�لللللللللسلللللللللات 
�سحتها ملا ك�سفته 

من فوائد مذهلة للتفاح على �سحة الإن�سان.
ويعد التفاح من الفاكهة املحببة لدى الكثرين �سواء من قبل الأطفال اأو 

الكبار، ورمبا يتناوله الكثر من النا�ض دون معرفة فوائده.
اإليكم فيما يلي اأبرز الفوائد ال�سحية للتفاح:

ا �سرطان القولون واأمرا�ض اأخرى. يقي من ال�سرطان، خ�سو�سً
- يقي من اأمرا�ض القلب.

على  لحللتللوائلله  بال�سبع،  والإحلل�للسللا�للض  اللللوزن  خف�ض  على  الللتللفللاح  يعمل   -
الألياف.

املللراأة بعد انقطاع الطمث من مر�ض ه�سا�سة العظام؛ لحتوائه  - يحمي 
على مادة )فلوريزين(.

- يقوي العظام لأنه يحتوي على مادة اأخرى ت�سمى "بورون".
- يعالج الإ�سهال لحتوائه على البكتني.

عم خمتار �ساحب احلمار هو لقب اطلقه الطفال على عم خمتار العجوز .. العجوز جدا الطيب الذي ر�سمت 
ال�سنوات على وجهه ع�سرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�سم فانها 
تزداد وتزيده قربا من القلب، عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبر يف دروب القرية واجلبل املحيط بها 
ودائما ما نرى عم خمتار يتحدث اإىل احلمار بكام ل يحدث فيه احد فهو قليل الكام مع النا�ض كثره مع 

احلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �ساحب احلمار .
مر�ض كبر القرية ذات يوم مر�ض �سديد حار مع الطباء ثم قرر احدهم وكان على علم بالمرا�ض ودوائها من 
الع�ساب ان هناك ع�سبة واحدة ممكن ان ت�سفي كبر القرية وعليهم اح�سارها من اعلى اجلبل، نظر اجلميع 
بللارزة حامية خطرة وانحدرات كثرة لكن لبد من املخاطرة وحللاول الكثرون  اإىل اعلى اجلبل كله نتوءات 
وكاأنه  اإىل اجلبل  اخللذه وهو يحدثه يف طريقه  دور عم خمتار واحلمار فقد  فا�سلني وهنا جاء  منهم فعادوا 
يخره ماذا �سيفعان .. وم�سى اليوم ومن بعيد نظر النا�ض اإىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�سم�ض كان عم 
خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل وكاأنه يخره ماذا �سيفعان وم�سى اليوم ومن 
بعيد نظر النا�ض اإىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�سم�ض كان عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان الع�ساب 
ثم و�سعها يف كي�ض اعلى ظهر احلمار وبداأ رحلة العودة ولكن .. انتظر النا�ض كثرا قبل ان ياأتي نور الفجر 
فيجدوا احلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي �سقط �سقطة قوية اعجزته عن احلركة لكن 
املوت  بالنبتة وجللاء ب�ساحبه ورقللد عم خمتار يف فرا�سه ي�سارع  امل�سكني ل يطيق فراقه وجللاء  حماره حمله، 
وبجواره حماره ينام بجانب الفرا�ض كاأمنا ي�ساركه املر�ض واحلزن، �سعر جميع ال�سكان باحلزن على العم خمتار 
وكانوا يجل�سون بجانبه يداوونه بعدما �سفي كبر القرية لكن ل منا�ض ول مهرب من ق�ساء اهلل يف ذات �سباح 
ح�سر من يحمل الطعام فوجد العم خمتار قد مات، ومن الغريب ان حماره اي�سا قد مات .. وكاأنهما اتفقا 
ان يعي�سا معا وميوتا معا وهناك ا�سفل اجلبل دفن النا�ض عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما 

وبهذا تزاما يف كل �سئ احلياة واملوت والقر .

التغذية  اأخلل�للسللائلليللة  ماكي�سا،  مللاريللنللا  الللدكللتللورة  ك�سفت 
يف  اجل�سم  يحتاجها  الللتللي  الفيتامينات  اأهلللم  الللرو�للسلليللة، 

ف�سل ال�ستاء.
الللفللواكلله واخللل�للسللار والثمار  تللعللتللر  وقلللاللللت مللو�للسللحللة، 
للفيتامينات  الللرئلليلل�للسللي  امللل�للسللدر  وامللللجلللملللدة  اللللطلللازجلللة 
وم�سادات الأك�سدة، لأنها تقوي منظومة مناعة اجل�سم 

وتعزز مقاومته لاأمرا�ض الفرو�سية.
واأ�سافت، ميكن ا�ستبدالها مبخلل امللفوف الذي يحتوي 
علللللى نلل�للسللبللة عللاللليللة ملللن فلليللتللامللني C وبللكللتللريللا مفيدة 
لاأمعاء. واأ�سارت اخلبرة، اإىل اأهمية فيتامني D، الذي 

ب�سبب  عللادة،  ال�ستاء  ف�سل  يف  نق�سه  من  اجل�سم  يعاين 
ق�سر فرتة النهار. وميكن اأن يوؤدي نق�ض هذا الفيتامني 
والكاآبة. ويف هذه احلالة قد يحتاج  النوم  ا�سطراب  اإىل 
مع  املغني�سيوم  تقليدي(  )مكمل  اإىل  الع�سبي  اجلللهللاز 

. B6 فيتامني
وتن�سح الأخ�سائية، ب�سرورة احتواء النظام الغذائي على 
مواد غنية بالروتينات مثل اللحوم والأ�سماك والبي�ض 
انللخللفللا�للض م�ستوى  لأن  الأللللبلللان.  ومللنللتللجللات  واحلللللليللب 
انخفا�ض  اإىل  يللللوؤدي  اأن  ميللكللن  اجللل�للسللم  يف  الللروتلليللنللات 

املناعة.

اأهم الفيتامينات يف ال�ضتاء

امراأة تتدرب وتوؤدي مترينات ريا�شية على الواجهة البحرية يف ال�شباح الباكر يف مومباي ا ف ب


