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مدر�سية على مدار�س الت�سامح

»جرائم امل�ستقبل« .. 
�سورة ُم�سّغرة  ملا ميكن 
اأْن يكون عليه امل�ستقبل

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

نوعان من اللحوم مرتبطان بال�سكري!
هناك دليل قوي على اأن التغيريات يف منط احلياة تقلل ب�شكل كبري 
من خطر الإ�شابة مبر�س ال�شكري، ولكن لي�س من الوا�شح دائما من 
اأين نبداأ. وت�شري بع�س الدرا�شات اإىل اأنه من الأف�شل جتنب نوعني 
ما  للج�شم،  اجلينية  الآل��ي��ات  مع  يتداخالن  قد  لأنهما  اللحوم  من 

يعر�س اجل�شم لالإ�شابة بالأمرا�س.
وتاريخيا، كان ُيعتقد اأن اللحوم احلمراء توؤثر على خماطر الإ�شابة 

مبر�س ال�شكري ب�شبب ارتفاع م�شتويات الدهون فيها.
احلمراء  اللحوم  يف  ب��ك��رة  امل��ت��وف��رة  امل�شبعة،  ال��ده��ون  ت�شاهم  وق��د 
والعديد من الأطعمة امل�شنعة، يف خطر الإ�شابة مبر�س ال�شكري عن 

طريق زيادة دهون البطن.
هذا  الأخ��رى  البيولوجية  الآليات  تف�شر  قد  منف�شل،  لبحث  ووفقا 
"تناول  اأن   ScienceDaily يف  ُن�شر  تقرير  واكت�شف  الرتباط. 
ب��زي��ادة خطر  اللحوم احل��م��راء وال��دواج��ن يرتبط  اأك��ر م��ن  كميات 

الإ�شابة مبر�س ال�شكري ب�شكل كبري".
اإىل املحتوى العايل  "ُيعزا ب�شكل خا�س  اأن هذا  اإىل  الباحثون  واأ�شار 

من حديد الهيم )Haeme( يف هذه اللحوم".

�سريط ل�سق يتنباأ بالأكزميا 
التنبوؤ  ميكنه  ل�شق  �شريط  با�شتخدام  ب�شيًطا  اختباًرا  العلماء  طور 
ال��ولدة �شي�شابون بالأكزميا يف مرحلة  اإذا كان الأطفال حديثو  مبا 
اجللد  خاليا  جلمع  ال�شريط  اإيطاليون  باحثون  ا�شتخدم  الطفولة. 
من اأيدي الأطفال يف عمر �شهرين، ثم مرة اأخرى بعد ذلك بعامني، 

بح�شب �شحيفة ”ديلي ميل“.
ووجد الباحثون اأن الأطفال حديثي الولدة الذين لديهم م�شتويات 
اأعلى من مركب الغدة الزعرتية والكيموكني املنظم للتن�شيط كانوا 

اأكر عر�شة لالإ�شابة بالأكزميا مبقدار ال�شعف.
وت�شيب الأكزميا ما ي�شل اإىل طفل واحد من كل خم�شة اأطفال، مما 

يت�شبب يف ت�شقق اجللد واحلكة التي ميكن اأن تنتقل بالعدوى.
م�شت�شفى  م��ن  هالينغ  �شويف  اآن  ال��دك��ت��ورة  ال��درا���ش��ة  موؤلفة  وق��ال��ت 
مبكًرا  ب��الأك��زمي��ا  الإ���ش��اب��ة  خطر  اكت�شاف  ”اإن  كوبنهاغن،  جامعة 
وتعرف  منها“.  والوقاية  اجللد  م�شكلة  ع��الج  يف  الأط��ب��اء  �شي�شاعد 
الأكزميا باأنها مر�س جلدي ناجت عن التهاب اجللد، وح�شا�شية اجللد 
املرتفعة التي تكون يف اأغلب الأحيان لأ�شباب وراثية. وت�شّبب الأكزميا 
ل��درج��ة ظهور  ب�شكل ع��ام تهيج اجل��ل��د وح��ّك��ة، واح���م���راره وج��ف��اف��ه 

ت�شققات وُجْلَبات، اأي ق�شرة تتكون فوق القرح اأو اجلرح على اجللد.

اأ�سغر من �سنها بـ20 عامًا بف�سل الكركم
تقول امراأة تقرتب من الأربعينيات من عمرها اإنها تبدو اأ�شغر �شناً 
الآن مما كانت عليه قبل حوايل 20 عاماً بف�شل انتظامها على تناول 

الكركم.
وت�شعر اأدريانا كرزي�شيناك )39 عاماً( كما لو كانت تبدو اأكر بكثري 
من  غ��ريت  والآن،  وبائ�شة.  حمبو�شة  كانت  حيث  �شبابها  �شنوات  يف 

نف�شها، ويعود الأمر كله اإىل �شيء واحد وهو الكركم.
و �شعرت اأدريانا باأنها ح�شلت على حياة ثانية عندما تركت زوجها يف 
باأملانيا ملتابعة  اإىل �شتوتغارت  الثانية والثالثني من عمرها وانتقلت 
املو�شة. وكانت قراءة كتب امل�شاعدة الذاتية وتقليل التوتر من بع�س 

الأ�شياء التي حاولت اأدريانا دجمها يف حياتها.
وعانت اأدريانا من م�شاكل اخل�شوبة وهي يف الع�شرينات من عمرها، 
وحت���اول الآن الإجن���اب م��ع زوج��ه��ا اجل��دي��د كامل ك��رزن��ي��اك. وتقول 
ب�شيط  وروت��ني  �شحية  لعقلية  املثالية  بب�شرتها  تدين  اإنها  اأدري��ان��ا 

للعناية بالب�شرة ونظام غذائي �شحي.
وتدمج اأدريانا الكركم يف معظم الوجبات، وقالت "يف الع�شرينات من 
�شيء لإثباته وكان  ل��دي  ك��ان  ه��ذا النطباع  دائماً  ل��دي  ك��ان  عمري، 
هناك الكثري من التوقعات. الآن اأنا اأكر �شالماً مع نف�شي وتوقفت 

عن الت�شديد".
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ي�ستعيد قدرته على احلركة 
بف�سل هيكل روبوتي

متكن جندي اأمريكي �شابق من ا�شتعادة قدرته على امل�شي واحلركة بعد اأن 
مت تزويده بهيكل روبوتي على اإثر تعر�شه لإ�شابة يف النخاع ال�شوكي.

امل�شي  على  ق��ادر  الأم��ري��ك��ي،  اجلي�س  يف  القدمي  امل��ح��ارب  نيدر،  ريت�شارد 
الهيكل اخلارجي  اأول حم��ارب قدمي يف فينك�س يتلقى  اأخ��رى، وهو  مرة 
املحاربني  �شوؤون  برنامج  خالل  من   ReWalk Personal 6.0
ال���ق���دام���ى، ح��ي��ث مل ي��ك��ن ق������ادراً ع��ل��ى امل�����ش��ي ب��ع��د اإ���ش��اب��ت��ه يف حادثة 
كر�شي  يف  ���ش��ن��وات  ع�شر  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  وق�شى  ال��ع��راق  يف  نا�شفة  بعبوة 

متحرك.
متى  تكت�شف  م�شت�شعرات  على  بالبطارية  يعمل  ال��ذي  اجلهاز  ويحتوي 
يغري وزنه ثم يخر �شاق نيدر الأخرى بالتحرك مما يخلق حركة م�شي. 

وي�شاعد الهيكل اخلارجي اخلفيف على تثبيت ركبتيه ووركيه.
وقال رقيب اجلي�س ال�شابق "ل ميكنني التوقف عن البت�شام عندما اأكون 
يف الهيكل. اإنه ا�شتقالل تام، اأن اأكون على قدمي، واأن اأكون وجهاً لوجه 

مع اجلميع".
ويقول نيدر اإنه عندما انتهى به املطاف على كر�شي متحرك كان مكتئباً 
ال�شراخ يف وجهه.  يريد  كان  �شخ�شاً مي�شي  كان يرى  وغا�شباً، وعندما 
وي�شيف "اأن اأكون قادراً على النهو�س وروؤية قدمي تتحرك بالفعل، اإنها 

واحدة من اأكر التجارب املده�شة بالن�شبة يل".

فرقة ميا�س اللبنانية حت�سد 
لقب اأمريكا غوت تالنت

متكنت فرقة ميا�س اللبنانية من الفوز 
اأداء  بعد  تالنت"،  غ��وت  "اأمريكا  بلقب 
مم��ي��ز وع���رو����س م��ب��ه��رة ق��دم��ت��ه��ا طيلة 
الأكر �شهرة يف  م�شاركتها يف الرنامج 

اأمريكا والعامل.
يف  العاملية  اإىل  لبنان  "مّيا�س"  اأو�شلت 
البالد  تعي�شها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اأ���ش��ع��ب 
التي  القت�شادية اخلانقة  الأزم��ة  جراء 
اإىل  �شعادتهم  وحولت  اللبنانيني  كّبلت 
جحيم بعد اأداء عاملي مبهر متكنت فرقة 
على  احل�شول  من  اللبنانية  "مّيا�س" 
املواهب  اأه��م  م��ع  مناف�شتها  بعد  اللقب 

حول العامل.
اللبنانيني يف لبنان  حتّول حلم ماليني 
والعامل من خ��الل ه��ذا الإجن��از العاملي 
يا  "كرمالك  ح��م��ل��ة  ب��ع��د  ح��ق��ي��ق��ة  اإىل 

لبنان".
على  بالرنامج  اخل��ا���س  احل�شاب  ن�شر 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي مقطع 
الفرقة  ف�����وز  اإع�������الن  ل��ل��ح��ظ��ة  ف���ي���دي���و 
بعد  امل�شرح  الفرحة  عّمت  حيث  باللقب 

اإعالن النتيجة النهائية.

 تناول هذه الأطعمة لتنظيم 
وتخفي�س ن�سبة الكولي�سرتول �ص 23

م�عد ال�جبات مل ي�ؤثر
 16 على   Cell موقع  يف  ُن�شرت  التي  الدرا�شة  واأجريت 
رجاًل و14 امراأة على مدار اأربعة اأ�شابيع ملعرفة كيف تاأثر 
وزنهم اعتماداً على اأي وقت من اليوم ياأكلون فيه معظم 

ال�شعرات احلرارية.
فيما اأعطي كل �شخ�س نف�س النظام الغذائي ال�شحي، لكن 
ن�شفهم اأجروا على تناول غالبية ال�شعرات احلرارية يف 

وقت الإفطار، والن�شف الآخر على الع�شاء.
الأ�شخا�س  ت��ن��اول  حيث  العك�س،  اأج���ري  اأ�شبوعني  وبعد 
يف  ال�شباح  يف  احل��راري��ة  �شعراتهم  معظم  تناولوا  الذين 

وقت لحق من اليوم، والعك�س �شحيح.
ال��ق��در من  ال��درا���ش��ة نف�س  ك��ل �شخ�س يف  ذل��ك، فقد  اإىل 
الأربعة، مما ي�شري  الأ�شابيع  اأ�شبوع من  ال��وزن خالل كل 
اإىل اأن عملية الأي�س لديهم حترق نف�س القدر من الطاقة 

يف ال�شباح مثل امل�شاء.

ال�شع�ر بال�شبع
بدورها، اأو�شحت الكاتبة الرئي�شية للدرا�شة، الروفي�شور 
حتكموا  اأنهم  �شعروا  امل�شاركني  اأن  جون�شتون،  األك�شندرا 

اأف�شل يف الأي��ام التي تناولوا فيها وجبة  ب�شهيتهم ب�شكل 
فطور اأكر واأنهم "�شعروا بال�شبع طوال اليوم".

بالتوقيت  الأم��ر  يتعلق  اأن��ه عندما  اإىل  اأ�شارت  ذل��ك،  ومع 
واتباع نظام غذائي، فاإنه "من غري املحتمل اأن يكون هناك 
نظام غذائي واحد ينا�شب اجلميع". واأ�شافت اأن "اكت�شاف 
ولكن من  الغذائي،  النظام  درا�شات  م�شتقبل  �شيكون  هذا 

ال�شعب جداً قيا�شه".
ي�شار اإىل اأن فقدان الوزن يختلف من �شخ�س لآخر، ولكن 
الطريقة الوحيدة التي تعمل يف جميع املجالت هي نق�س 

ال�شعرات احلرارية.
ت�شتهلك  عندما  احل��راري��ة  ال�شعرات  يف  النق�س  ويحدث 

�شعرات حرارية اأقل مما ت�شتهلكه يف اليوم.

الن�م وفقدان ال�زن
تو�شلت درا�شة حديثة اإىل اأن احل�شول على �شاعة اإ�شافية 
من النوم كل ليلة ميكن اأن ي�شاعد الأ�شخا�س على فقدان 

الوزن.
يف  باحثني  اإن  الريطانية  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وقالت 
بتتبع مدة  درا�شتهم  الأمريكية قاموا يف  �شيكاغو  جامعة 

النوم وال�شعرات احلرارية التي يح�شل عليها 80 �شخ�شا 
يعانون من زيادة الوزن.

الذين كانوا ينامون ملدة  املتطوعني،  اأن  النتائج  واأظهرت 
اأطول ب�شاعة واحدة، كانوا ي�شتهلكون 270 �شعرا حراريا 

اأقل كل يوم، مقارنة مع امل�شاركني الآخرين.
ويف �شوء النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة، دعا العلماء 
اإىل "اإ�شافة ن�شائح النوم اإىل برامج الوقاية من ال�شمنة 

وفقدان الوزن".
التلفزيونات والهواتف  �شا�شات  البتعاد عن  اأن  واأو�شحوا 
ملدة  ينامون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ب��ني  م�شرتكا  ع��ام��ال  "كان 
الدكتورة  للدرا�شة،  الرئي�شية  امل��وؤل��ف��ة  وق��ال��ت  طويلة". 
اإ�شراء ت�شايل: "اإذا مت احلفاظ على عادات النوم ال�شحية 
ال��وزن مع مرور  اإىل فقدان  اأط��ول، ف�شيوؤدي ذلك  لفرتة 
منها  يعاين  التي  ال�شمنة،  اأن  اخل��راء  ويعتقد  الوقت". 
ن�����ش��ف ال��ري��ط��ان��ي��ني والأم���ريك���ي���ني، م��دف��وع��ة اإىل حد 
ممار�شة  قلة  اإىل  ولي�س  احلرارية،  ال�شعرات  بزيادة  كبري 
الريا�شة. وكانت درا�شات �شابقة ك�شفت اأن عدم احل�شول 
ال�شهية  تنظيم  على  "يوؤثر  ال��ن��وم  م��ن  ك���اٍف  ق�شط  على 

ويزيد من خطر زيادة الوزن".

الرو�س يطّورون 
تكنولوجيا عالج مر�س 
التهاب ال�سفاق القيحي

 " ج�����ام�����ع�����ة  ال�����ع�����ل�����م�����اء يف  ق���������ام 
مو�شكو  يف  الرو�شية  �شيت�شينوف" 
التهاب  عالج  تكنولوجيا  بتطوير 

ال�شفاق القيحي.
ال�شحفية  اخل������دم������ة  وق������ال������ت 
اإنه  �شبتمر   11 ي���وم  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
الطب  يف  ا����ش���ت���خ���دام���ه���ا  مي���ك���ن 
ال��ع�����ش��ك��ري وط�����ب ال�����ك�����وارث ويف 
ح�������الت ال������ط������وارئ، ف�������ش���ال عن 
العمليات احلربية التي ُت�شفر عن 
اإ���ش��اب��ة ع��دد كبري م��ن الأف����راد يف 

اأع�شائهم الداخلية.
يذكر اأن التهاب ال�شفاق هو مر�س 
التهابي حاد لأع�شاء البطن يهدد 
عالجه  وت�شاحب  الإن�شان.  حياة 
ن�شبة  ت�����ش��ل  ب��ي��ن��م��ا  م�����ش��اع��ف��ات، 
الوفيات الناجتة عن الإ�شابة بهذا 

املر�س اخلطري اإىل 70%.
اأن  ال�شحفية  اخل��دم��ة  واأو���ش��ح��ت 
اإمكانية تطوير �شبل عالج التهاب 
حيث  عمليا،  ا�شتنفدت  ال�����ش��ف��اق 
يتم التعامل معها بنف�س الطريقة 
عاما.   30 منذ  بها  عوجلت  التي 
ومل يتغري �شيء اإل عالج م�شاحب 
م�شتخدمة  ح��ي��وي��ة  وم�������ش���ادات 

وعالج الإنعا�س.
منهجية  ت����ط����وي����ر  اأج��������ل  وم�������ن 
الوا�شع  ال�����ش��ف��اق  ال��ت��ه��اب  ع����الج 
النت�شار، اقرتح العلماء يف جامعة 
اجلوانب  تغيري  "�شيت�شينوف" 
ال���ت���ق���ن���ي���ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ة اجل���راح���ي���ة 
وا�شتخدام فغر بطني ن�شط )وهي 
العملية  اأثناء  م�شتخدمة  طريقة 
با�شتخدام  ت���رت���ب���ط  اجل���راح���ي���ة 
والغاية  موؤقتة(.  غ�شائية  حواجز 
هي   العالج  تطوير  من  الرئي�شية 
اإنتاج جهاز لوحي حممول  تنظيم 
الن�شط للقيح  التهريب  يتحكم يف 
عيادات  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه  وت��ط��ب��ي��ق 

رو�شيا والدول ال�شريكة.
املر�شى  ع����الج  ط��ري��ق��ة  ت��ت�����ش��م��ن 
الذين يعانون من التهاب ال�شفاق 
القيحي من عدة مراحل وهي اأول 
�شق البطن )اإجراء جراحي يق�شي 
ب��ع��م��ل ���ش��ق��وق ���ش��غ��رية يف ج���دار 
جتويفه(،  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال��ب��ط��ن 
ال�شفاق،  ال��ت��ه��اب  م�شدر  واإي��ج��اد 
حت����دي����ده،  اأو  م���ن���ه  وال���ت���خ���ل�������س 
وحل  البطن  وجتفيف  والتعقيم 

م�شكلة اإجراء املزيد من العالج.

موعد تناول وجباتك غري مهم لإنقا�س الوزن.. جمرد خرافة!

ال �شك اأن كل �شاع اإىل الر�شاقة جرب النظام 
تناول  على  يركز  ال��ذي  القدمي  الغذائي 
وج��ب��ة ك��ب��رة يف االإف��ط��ار واأق���ل بع�ض 
ال�شيء على الغداء، ووجبة خفيفة جدًا 

على الع�شاء.
�شابقا  واخل��راء  الدرا�شات  بع�ض  ربطت  فقد 

الي�م،  من  مبكر  وقت  يف  الطعام  من  االأك��ر  اجلزء  اأكل 
الزائد،  ال�زن  من  والتخل�ض  ال�شمنة  معدالت  بانخفا�ض 

اإال اأن درا�شة جديدة ك�شفت عدم �شحة ذلك.
من  اأ�شكتلندي�ن  باحث�ن  اكت�شف  اإذ 

تناول  م�عد  اأن  اأب��ردي��ن  جامعة 
على  ت��اأث��ر  اأي  ل��ه  لي�ض  ال�جبات 

عملية  اأن  اإىل  م�شرين  ال�زن،  فقدان 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال��غ��ذائ��ي حت���رق ال��ك��ث��ر من 

يف  تفعل  كما  امل�شاء  يف  احلرارية  ال�شعرات 
ال�شباح.

كما اعتروا اأن الفائدة ال�حيدة من تناول املزيد 
وقت  يف  اجل���ع  ع��دم  هي  ال�شباح  يف  الطعام  من 
�شن"  "ذا  �شحيفة  نقلت  ما  وفق  الي�م،  من  الحق 

الريطانية.

و���ش��ع ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة اأو���ش��ل��و فر�شية 
الأ�شا�شية يف  الأعرا�س  جديدة لعالج بع�س 
املرخ�شة  الأدوي���ة  اأح��د  با�شتخدام  التوحد، 
املرتبطة  الروتينات  التاأثري على تفاعل  يف 
التي  ال��درا���ش��ة  واع��ت��م��دت  ال��ت��وح��د.  بطيف 
ن�شرها موقع "فرونتريز اإن فارماكولوجي"، 
الذي  لوبرياميد  عقار  ا�شتخدام  اإع��ادة  على 
م��ن خالل  وج��رب��ت  الإ���ش��ه��ال.  يو�شف �شد 
بالروتينات  تغذيته  بعد  حا�شوبي،  من��وذج 
والطريقة  ال��ت��وح��د،  م��ت��الزم��ة  امل�����ش��ارك��ة يف 
اإليز  الروفي�شورة  وقالت  بها.  تتفاعل  التي 
كو�س امل�شرفة على البحث: "ل توجد اأدوية 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ج��ز  ل��ع��الج  ح��ال��ي��اً 
"ومع  التوحد"،  يف  الرئي�شي  العر�س  وه��و 
البالغني وح��وايل ن�شف  يعالج معظم  ذلك، 
بالتوحد،  امل�����ش��اب��ني  وامل��راه��ق��ني  الأط���ف���ال 
باأدوية م�شادة للذهان، التي لها اآثار جانبية 

خطرية اأو تفتقر اإىل الفعالية".

ا�شتخدام  اإع�����ادة  ن��ق��رتح  "لذلك  واأ���ش��اف��ت 
حماولة  يف  ج���دي���دة  ع���الج���ات  يف  الأدوي�������ة 
لإي����ج����اد ط��ري��ق��ة ل���ع���الج ا����ش���ط���راب طيف 
الغريب  م��ن  يبدو  ق��د  اأن��ه  ورغ��م  التوحد". 
يعالج  اأن  ميكن  لالإ�شهال  م�شاداً  ع��ق��اراً  اأن 
الباحثني  لكن  الأ�شا�شية،  التوحد  اأع��را���س 
ُين�شط  اإذ  ع��م��ل��ه،  لكيفية  ف��ر���ش��ي��ة  و���ش��ع��وا 
توؤثر  التي  الأف��ي��ون،  م�شتقبالت  لوبراميد 

اأي�شاً على ال�شلوك الجتماعي.

عقار �سد الإ�سهال قد يعالج 
اأعرا�س التوحد
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�ش�ؤون حملية

مببادرة جمتمعية

عونك يا وطن يوزع حقائب مدر�سية على مدار�س الت�سامح

جامعة الإمارات تطلق الدورة الثامنة من جائزة الرئي�س الأعلى لالبتكار للعام الأكادميي 2023-2022

خالل االجتماع الدوري الذي نظمته غرفة ال�شارقة 

اأمناء جائزة ال�سارقة للتميز  ي�ستعر�س اآخر ا�ستعدادات الدورة اجلديدة للعام 2022
املكت�سبة املميزات  متنحهم  اجلائزة  يف  للفائزين  اإلكرتونية  ع�سوية  بطاقة  باإطالق  • تو�سية 

واخلليجي املحلي  القت�سادي  امل�سهد  على  تطراأ  التي  امل�ستجدات  اأحدث  مع  معايريها  وتوافق  اجلائزة  فئات  لتطوير  دوما  ن�سعى  • العوي�س: 

•• العني - الفجر

قام فريق عونك يا وطن التطوعي مببادرة جمتمعية 
الطالب يف  املدر�شية على  توزيع احلقائب  اإىل  تهدف 
مدار�س الت�شامح مبناطق العني وتراأ�س ال�شيخ �شعيد 
بن حممد بن حم العامري وفد الفريق خالل جولته 

على مدار�س الت�شامح .
اإح����دى مدار�س  ب��ج��ول��ة تفقدية داخ���ل  ب��ن ح��م  وق���ام 
الت�شامح يف مدينة العني حيث كان يف ا�شتقباله مديرة 
مدر�شة الت�شامح املعرت�س مبدينة العني عائ�شة خليفة 
التعليمية  امل��ن��اه��ج  م��ن خاللها على  اط��ل��ع  امل��ح��م��ود،  
واأ�شاليب التعليم احلديث املتبعة والتقى بالطلبة من 

جميع الأعمار .
املدر�شة  اإىل �شرح مف�شل عما ت�شمه  وا�شتمع بن حم 
للعب  و���ش��اح��ات  ومكتبة  م��ه��ي��اأة،  درا���ش��ي��ة  ف�شول  م��ن 
من  ج��زءاً  بن حم خ��الل جولته،  تابع  كما  والرتفيه، 

درا�شة الأطفال وتفاعلهم داخل ال�شفوف .
وقال ال�شيخ �شعيد بن حممد بن حم: قيادتنا الر�شيدة 
ل تدخر جهداً لتعزيز ودعم التعليم والبحث العلمي 
مب��خ��ت��ل��ف جم���الت���ه، وت���اب���ع ب���ن ح����م: ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
باعتبار  امل�شتقبل،  يف  احلقيقي  ال�شتثمار  هو  التعليم 
النه�شة  راي��ة  �شتحمل  التي  الأجيال اجلديدة هي  اأن 

واحل�شارة والزدهار.
امل��ح��م��ود مديرة  ع��ائ�����ش��ة خليفة  ق��ال��ت  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا 

عونك  ل��ف��ري��ق  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر  "نتقدم  امل��در���ش��ة 
ي��اوط��ن ال��ت��ط��وع��ي ع��ل��ى امل���ب���ادره ال��ط��ي��ب��ه م��ن خالل 
الت�شامح  ل��ط��الب م��در���ش��ة  ت��وف��ري،ح��ق��ائ��ب م��در���ش��ي��ه 
حممد  بن  �شعيد  ال�شيخ  بال�شكر  واأخ�����س   ، املعرت�س  
بن م�شلم على ت�شريفه لنا يف املدر�شه واإدخال ال�شعاده 
خري  كل  جزاهم  الطالب  وقلوب  قلوبنا   يف  والبهجة 
فريق عونك  �شكرا لع�شاء  الدارين  �شعادة  وا�شعدكم 

ياوطن التطوعي .
ح��م جمموعة  ب��ن  ب��ن حممد  �شعيد  �شّلم  اخل��ت��ام  ويف 
دوام  لهم  ومتنى  الطلبة  على  املدر�شية  احلقائب  من 

التوفيق والنجاح .
ياوطن  ع��ون��ك  ف��ري��ق  ال��ق��ا���ش��م من�شق  ���ش��الم  وق��ال��ت 

البهجة  اإدخال  بهدف  توزيع احلقائب  "جاءت مبادرة 
الدرا�شي  عامهم  ب��دء  على  وت�شجيعهم  نفو�شهم  اإىل 
بهمة ون�شاط وموا�شلة التفوق ليكونوا اأجياًل فاعلة 

تخدم جمتمعاتها .
و�شهدت املبادرة اإقباًل كبرياً من فئات املجتمع للتطوع 
وامل�����ش��ارك��ة يف خم��ت��ل��ف م��راح��ل��ه��ا م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م اإىل 
عونك  فريق  اأن  القا�شم  وا���ش��ارت   . والتوزيع  التعقيم 
املبادرات اخلريية  العديد من  التطوعي نفذ  يا وطن 
والإن�شانية التي تهدف اإىل خدمة الإن�شان داخل دولة 
املختلفة  امل�شاعدات  وق��دم  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
التعب على كثري من  التي تخفف من عناء  واملتنوعة 

الأ�شر املتعففة والأفراد .

•• العني- الفجر

اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال����دورة 
للعام  لالبتكار  الأع��ل��ى  الرئي�س  ج��ائ��زة  م��ن  الثامنة 
التدري�س  هيئة  لأع�شاء   2023-2022 الأكادميي 
بيئة  وت��ع��زي��ز  لتحفيز  وذل����ك  وال��ط��ل��ب��ة،  وامل��وظ��ف��ني 
البتكار يف اجلامعة. و�شهد املوقع الر�شمي للم�شابقة 
 370 باإجمايل   ،2022 يوليو   7 منذ  كبرياً  اإق��ب��اًل 
 ،52% ن�����ش��ب��ة ال��ط��ل��ب��ة اإىل  م�����ش��ارك��ة، و���ش��ل��ت ف��ي��ه��ا 
بينما و�شلت ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�س اإىل 28% 
وت�شاعفت م�شاركة موظفي اجلامعة اإىل %20 عن 

الدورة ال�شابقة. 
واأو���ش��ح ال��دك��ت��ور اأح��م��د علي م���راد، ال��ن��ائ��ب امل�شارك 
الإم���ارات تويل  ب��اأن جامعة  باجلامعة  العلمي  للبحث 

اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ل��الب��ت��ك��ار ب��اع��ت��ب��اره رك��ي��زة اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
نوعية  خ��الل  من  وامل�شاهمة  املوؤ�ش�شي  العمل  تطوير 
الأفكار الإبداعية والبتكارات يف تقدمي حلول عملية 
لتحّديات حقيقية، وبالتايل العمل على �شرعة الإجناز 
وب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة. ك��م��ا اأن الب��ت��ك��ار ج���زء اأ���ش��ا���ش��ي من 
منظومة عمل جامعة الإمارات، حيث ت�شعى اجلامعة 
ت�شاعد  ال��ت��ي  املنا�شبة  وال��ب��ي��ئ��ة  املُ��م��ّك��ن��ات  ت��وف��ري  اإىل 
اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني والطلبة يف الإبداع 

والبتكار. 
 146 واأكد الدكتور اأحمد مراد باأن اجلائزة ا�شتلمت 
م��ق��رتح��اً اب��ت��ك��اري��اً، وه���و م��ا ي��ع��ادل اأك���ر م��ن 50% 
مقارنة بالدورة ال�شابقة، يف ت�شعة حماور وهي الطاقة 
والتكنولوجيا  وال��ن��ق��ل  والتعليم  وال�شحة  امل��ت��ج��ددة 
والف�شاء وم�شادر املياه بالإ�شافة اإىل البتكار الإداري 

البتكارية  املقرتحات  ن�شبة  بلغت  وق��د  والجتماعي. 
بينما   ،20% امل��ت��ج��ددة  الطاقة  مب��ح��ور  ال�شلة  ذات 
 .20% ب�  بال�شحة  املرتبطة  املقرتحات  ن�شبة  ُتقّدر 
امل��رت��ب��ط��ة بقطاعات  املُ�����ش��ارك��ات  ن�����ش��ب��ة  ك��م��ا ارت��ف��ع��ت 
املياه،  م�شادر  الف�شاء،  التكنولوجيا،  النقل،  التعليم، 
اإىل   4 م��ن  الج��ت��م��اع��ي  والب��ت��ك��ار  الإداري  الب��ت��ك��ار 

قطاع.   لكل  املا�شي  بالعام  مقارنة   10%
جائزة  اأن  اإىل  العلمي  للبحث  امل�شارك  النائب  واأ���ش��ار 
تعمل  ت�شجيعية  جائزة  هي  لالبتكار  الأعلى  الرئي�س 
على حتفيز بيئة البتكار يف اجلامعة، وت�شاهم يف بناء 
العمل حيث  �شوق  وتاأهيلهم ملتطلبات  الطلبة  مهارات 
املُقّدمة من طلبة اجلامعة يف  املقرتحات  ن�شبة  متثل 
املتجددة  %25، ويف جمال الطاقة  ب�  ال�شحة  جمال 
الطالبية  امل��ق��رتح��ات  ن�شبة  و�شلت  بينما   .25%

 ،5% اإىل  الج���ت���م���اع���ي  الب���ت���ك���ار  امل��ت�����ش��ل��ة مب���ح���ور 
�شهدت  وق��د  للف�شاء.  و7%  للتكنولوجيا،   13%
والتعليم   27% بلغت  وال��ت��ي  التكنولوجيا  جم��الت 
%22 ارتفاعاً يف عدد امل�شاريع املُقّدمة يف فئة اأع�شاء 
البحثية  واملراكز  العلمية  الأق�شام  يف  التدري�س  هيئة 
اأو  لكورونا  واأج��ه��زة  اأدوي���ة  ابتكار  يف  اأي�شاً  واملرتبطة 
حديثة  تعليمية  ونظم  و�شائل  وا�شتحداث  ال�شرطان 
مل�����ش��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة يف ال��ت��غ��ّل��ب ع��ل��ى ع��ق��ب��ات منظومة 
اأخ�شائي  م��ن  امل��وظ��ف��ني  ف��ئ��ة  ويف  ب��ع��د.  ع��ن  التعليم 
املخترات وم�شاعد باحث، فقد حازت  م�شاريع البتكار 
امل�شاريع  اإج��م��ايل  م��ن   20% ن�شبة  على  الجتماعي 
امل��ق��دم��ة.  وق���د ب����داأت امل��رح��ل��ة الأخ����رية م��ن اجلائزة 
عر�شها  يتّم  حتى  كاملة  امل�شاركات  تقدمي  يف  وتتمّثل 

على جلنة حتكيم اجلائزة يف دي�شمر 2022. 

•• ال�شارقة- الفجر

اأم���ن���اء ج���ائ���زة ال�����ش��ارق��ة للتميز  ا���ش��ت��ع��ر���س جم��ل�����س 
اآخر  ال�����ش��ارق��ة،  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  تنظمها  ال��ت��ي 
يف  وذلك  اجلائزة،  عمل  امل�شتجدات وجمريات وخطة 
اجلديدة  دورتها  لتنظيم  القائمة  التح�شريات  اإط��ار 
ل��ل��ع��ام 2022، ال��ت��ي ت��ق��ام ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �شمو 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ 

العهد ونائب حاكم ال�شارقة.
جاء ذلك خالل الجتماع الدوري الذي انعقد يف مقر 
الغرفة برئا�شة �شعادة عبد اهلل �شلطان العوي�س، رئي�س 
رئي�س  ال�شارقة،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س 
جمل�س اأمناء جائزة ال�شارقة للتميز، وبح�شور اأع�شاء 
ال�شويدي،  ه��ده  ب��ن  اهلل  عبد  �شلطان  �شعادة  املجل�س 
ال�شارقة، و�شعادة  التنمية القت�شادية يف  رئي�س دائرة 
لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  بوخاطر  الرحمن  عبد  وليد 
اأمني  اأح��م��د  حم��م��د  و���ش��ع��ادة  ال��غ��رف��ة،  اإدارة  جمل�س 
�شالح  والدكتور  ال�شارقة،  غرفة  عام  مدير  العو�شي 
ط��اه��ر احل���اج ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ل�شوؤون 
اللجنة  جمموعة  رئي�س  �شاموئيل  ولل���و  املجتمع، 
وندى  ال�شارقة،  غرفة  يف  ال�شناعة  لقطاع  التمثيلية 

الهاجري املن�شق العام للجائزة.
وا�شتعر�س الجتماع املراحل الرتويجية للجائزة التي 
وور�س  التعريفية،  ال��ن��دوات  م��ن  ع��دد  عقد  ت�شمنت 
والزيارات  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  اجل����ولت  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��م��ل، 
امليدانية التي نظمتها الغرفة موؤخرا للرتويج لفئات 

اجلائزة، كما ناق�س الجتماع متابعة عدد امل�شاركني يف 
خالل  من  الت�شجيل  على  والتاأكيد  اجلديدة،  ال��دورة 
املوقع الإلكرتوين، ف�شال عن تو�شية باإطالق بطاقة 
متنحهم  اجل��ائ��زة  يف  للفائزين  اإل��ك��رتون��ي��ة  ع�شوية 
اإىل جانب الدورات التدريبية التي  املميزات املكت�شبة، 
املوؤ�ش�شة  من  واملعتمدة  العام  لهذا  اجل��ائ��زة  تطرحها 

 .)EFQM( الأوربية لإدارة اجلودة
كافة  على  ال��ع��وي�����س،  �شلطان  اهلل  عبد  ���ش��ع��ادة  واأث��ن��ى 
ال���ش��ت��ع��دادات ال��ت��ي مت��ت م��ن��ذ الإع����الن ع��ن اإنطالق 
اجلائزة، داعيا فرق العمل اإىل تكثيف اجلهود للرتويج 
ثقافة  تعزيز  يف  اأه��داف��ه��ا  يحقق  مب��ا  فئاتها،  ملختلف 
القوة  تكون  اأن  يف  م�شوؤوليتها  �شمن  واجل��ودة  التميز 
والدولة،  الإم�����ارة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  للتنمية  ال��داف��ع��ة 

وذلك ترجمة للروؤية احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
اخلا�س  القطاع  دور  بتفعيل  ال�شارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 
اإمارة  م�شتوى  على  الق��ت�����ش��ادي  التكامل  م�شرية  يف 
التعاون لدول  الإم��ارات ودول جمل�س  ال�شارقة ودولة 

اخلليج العربية.
واأك����د ال��ع��وي�����س، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر ف��ئ��ات اجلائزة 
تطراأ  التي  امل�شتجدات  اأح��دث  مع  معايريها  وت��واف��ق 
اأبرز  واأنها غدت من  القت�شادي، ل�شيما  امل�شهد  على 
القدرات  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  القت�شادية  امل��ب��ادرات 
الأعمال  ملجتمع  ال�شتثماري  املناخ  وتهيئة  التناف�شية 
الإم���ارات���ي واخل��ل��ي��ج��ي ومت��ك��ي��ن��ه م��ن ال���ش��ت��ف��ادة من 
قيم اجل��ودة وال��ري��ادة والبتكار مبا ي�شهم يف حت�شني 

اآدائه وتعزيز منو الأعمال التجارية وال�شناعية وبناء 
اخلليجية  املنتجات  بجودة  والرتقاء  م�شتدام  اقت�شاد 

يف الأ�شواق العاملية.
متت  التي  ال�شتعدادات  الهاجري،  ندى  وا�شتعر�شت 
ن��ت��ائ��ج اجلولة  اإىل ج��ان��ب  امل��ا���ش��ي��ة،  الأ���ش��ه��ر  خ���الل 
ُن��ف��ذت م��وؤخ��را ع��ل��ى م�شتوى دول  ال��ت��ي  ال��رتوي��ج��ي��ة 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، لرت�شيح من�شاآت 
القطاع اخلا�س للم�شاركة باجلائزة، والتعريف بفئتي 
"جائزة ال�شارقة للتوطني اخلليجية وجائزة ال�شارقة 
يف  ال�شركات  ت�شجيع  عن  ف�شال  اخلليجية"،  للتميز 
هذه الدول ال�شقيقة على الإب��داع والتميز يف خمتلف 
العام  هذا  نتائجها  اأن  موؤكدة  القت�شادية،  القطاعات 
الذي  الكبري  التجاوب  بعد  ل�شيما  الأف�شل  �شتكون 
الغرف  املثمر من قبل كافة  �شهدته اجلولة والتعاون 
للرتويج  ك��ام��ال  ا���ش��ت��ع��دادا  اأب�����دوا  ال��ذي��ن  اخلليجية 
ل��ل��ج��ائ��زة ل���دى جم��ت��م��ع الأع���م���ال وم��ن�����ش��اآت القطاع 
اخلا�س. ونظمت اجلائزة خالل الأ�شهر املا�شية عدد 
من الندوات التعريفية التي �شلطت ال�شوء على معايري 
الفئات واآليات امل�شاركة باجلائزة بفئاتها الت�شعة وهي 
"جائزة ال�شارقة للتوطني اخلليجية، وجائزة ال�شارقة 
وجائزة  للتميز،  ال�شارقة  وجائزة  اخلليجية،  للتميز 
وجائزة  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�����ش��غ��رية  للم�شاريع  ال�����ش��ارق��ة 
اخل�شراء،  ال�شارقة  وجائزة  الأعمال،  ل��رواد  ال�شارقة 
وج���ائ���زة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وجائزة 
ال�شارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة، وجائزة ال�شارقة 

لأف�شل من�شاأة مطابقة للمعايري الأمنية".

هيئة اأبوظبي للدفاع املدين ت�سارك يف امللتقى الإ�سعايف التا�سع �سرطة اأبوظبي تعزز وعي طلبة ال�سوربون حول خماطر املخدرات
•• اأبوظبي-الفجر

الأحمر  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون  امل��دين  للدفاع  اأبوظبي  هيئة  �شاركت 
الإماراتي مبقرها الرئي�شي "الأمانة العامة" يف اأبوظبي بامللتقى الإ�شعايف 
عدد  مب�شاركة  الأول��ي��ة،  لالإ�شعافات  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  بالتزامن  التا�شع 
التدريبية  والرامج  والإنقاذ  الإ�شعاف  بخدمات  ال�شلة  ذات  اجلهات  من 

اخلا�شة بالإ�شعافات الأولية من داخل الدولة وخارجها.
امليداين  الإ�شعاف  جم��ال  يف  امل�شاركة  اجلهات  جت��ارب  امللتقى  وا�شتعر�س 
واملجتمعي كما مت عر�س عدد من الأجهزة واملعدات احلديثة امل�شتخدمة 

يف جمالت الإ�شعاف والطوارئ للح�شور.
ال�شركاء ال�شرتاتيجيني والعاملني يف جمال  اإىل تعريف  امللتقى  ويهدف 
الإ�شعافات  جم��ال  يف  الطبية  والتجارب  بامل�شتجدات  الأول��ي��ة  الإ�شعافات 
ومعدات  اأجهزة  من  العلمية  املوؤ�ش�شات  اإليه  تو�شلت  ما  واأح��دث  الأول��ي��ة 
على  امل��دين  للدفاع  اأبوظبي  هيئة  كما حتر�س  الإ�شعاف.  طبية يف جمال 
التجديد امل�شتمر والعمل بحرفية عالية لتحقيق �شالمة الأرواح واملمتلكات 
الوقائي  الوعي  ثقافة  ون�شر  اخل�شائر  واحل��د من  املخاطر  وحمايتها من 

بكوادر موؤهلة وجتهيزات مواكبة لأحدث التطورات واملعايري العاملية.

•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي حما�شرة  �شرطة  نظمت 
" خ����ط����ورة  ب����ع����ن����وان  ت����وع����وي����ة 
منها"   الوقاية  وكيفية  املخدرات 
ل��ط��ل��ب��ة ج���ام���ع���ة ال�������ش���ورب���ون يف  

اأبوظبي.
واأكدت مديرية مكافحة املخدرات 
اأب���وظ���ب���ي على  ، ح��ر���س ���ش��رط��ة 
جمتمعية  �شريحة  اأك���ر  ت��وع��ي��ة 
ل��ل��ت�����ش��ّدي لأ�����ش����رار امل����خ����درات، 
اأجيال  الطلبة هم  اأن  اإىل  م�شرياً 
امل�شتقبل وعماد الوطن يف مواجهة 
امل��خ��اط��ر امل��ح��دق��ة ل��ه��ذه الآف����ة، 
عوناً  ليكونوا  تاأهيلهم  ويتوجب 

لأنف�شهم وملحيطهم ولل�شرطة يف 
الوقاية من خماطرها، لفته اإىل 
اإحداث  اأهمية دورهم القادر على 

التغيري الإيجابي يف املجتمع.
يو�شف  ال��رائ��د  املحا�شر  نا�شد  و 
ح���������ش����ن احل��������م��������ادي ال�����ط�����الب 

ب�شرورة عدم  واجلمهور عموماً  
ال�شتجابة للر�شائل الن�شية التي 
قد ترد اإليهم من اأرقام جمهولة 
خ��ارج ال��دول��ة  ل��رتوي��ج املخدرات 
املجتمع   اأف������راد  ت��ل��ق��ي  ح����ال  ويف 
الإبالغ  عليهم   م�شابهة  لر�شائل 
اأمان   بالتوا�شل مع  خدمة  عنها 

على الرقم 8002626
وت���ن���اول امل��ح��ا���ش��ر  ع����دة حماور 
م��ن��ه��ا ت���ع���ري���ف امل�������واد امل����خ����درة ، 
اأ�شباب التعاطي واأ�شرار املخدرات 
املعتقدات  واجل�شدية،   ال�شحية 
ال�شائعة واخلاطئة حول التعاطي 
ودليل    ، اخل����ط����ورة  وع����وام����ل   ،
الوالدين للوقاية من املخدرات .

الزراعة وال�سالمة الغذائية تعر�س 
جتربة الإر�ساد الزراعي الفرتا�سي يف 

املوؤمتر العاملي للب�ستنة يف فرن�سا
•• اأبوظبي - الفجر

�شارك وفد من هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية باملوؤمتر الدويل 
املوؤمتر  يعد  – بفرن�شا. حيث  اأجنرز  اأقيم يف مدينة  والذي  للب�شتنة   31
الدويل للب�شتنة )IHC( اأهم حدث علمي ُيعقد كل اأربع �شنوات منذ عام 
1959 حتت رعاية اجلمعية الدولية لعلوم الب�شتنة ISHS. يف املجالت 

املتعلقة بالب�شتنة، 
من  اأك���ر  ت�شم  عاملية  �شبكة  الب�شتنة  لعلوم  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  وتعتر   
67،000 ع�شو من الأفراد و اجلامعات واملوؤ�ش�شات احلكومية واملكتبات 
املوؤ�ش�شيني  الأع�شاء  من  كبري  ع��دد  اإىل  بالإ�شافة  التجارية،  وال�شركات 
للمعلومات  رائ���د  م�����ش��در  وت��ع��ت��ر  ع�����ش��و،  - منطقة  دول���ة   50 وح����وايل 
احلديثة حول اأبحاث الب�شتنة العاملية وتهدف اإىل تعزيز البحث يف جميع 
جمالت الب�شتنة، وت�شجيع التعاون الدويل، واجلمع بني املهنيني العلميني 
نطاق  على  والعلم  البحث  اأن�شطة  وتن�شيق  وت�شهيل  لتحفيز  والتقنيني 

عاملي.
ندوة  على  تركز  �شنوًيا  متخ�ش�شة  ن��دوة   40 من  اأك��ر  اجلمعية  وتنظم 
على مو�شوع تقني، اأو جمال بحث متخ�ش�س مثل التكنولوجية احليوية 
الزراعة  ا�شتوائية،  وال�شبه  ال�شتوائية  الفاكهة  النباتية،  الوراثية  وامل��وارد 

املحمية والزراعة بدون تربة واإدارة جودة املحا�شيل بعد احل�شاد.
ال��زراع��ي يف  الر���ش��اد  اإدارة  �شاملان احل��م��ادي مدير  ال��دك��ت��ور حممد  وق��ال 
هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية رئي�س الوفد امل�شارك يف املوؤمتر 
تطبيق  اإط���الق  يف  اأب��وظ��ب��ي  ع��ن جت��رب��ة  علمية  ب��ورق��ة  �شاركت  الهيئة  اأن 
اأهم  الف��رتا���ش��ي، حيث مت عر�س  الإر���ش��اد  وا�شتخدام  ال��زراع��ي  الإر���ش��اد 
الإر�شادية  الفنية  املعلومات  للعديد من  التطبيق وطرق تقدميه  مميزات 
املراجع  اأح��دث  وف��ق  واحليوانية،  النباتية  الزراعية،  املجالت  خمتلف  يف 
العلمية واخلرات العاملية.  واأهم اخلدمات التي يوفرها تطبيق الإر�شاد 
ال���زراع���ي م��ث��ل ال���ش��ت�����ش��ارة ع��ن ب��ع��د: وه���ي خا�شية مت��ك��ن امل���زارع���ني من 
الزراعية من  املجالت  والإر�شادات يف خمتلف  ال�شت�شارات  على  احل�شول 
ومعرفة  والأمرا�س  الآف��ات  على  والتعرف  الهيئة  يف  والفنيني  املخت�شني 
املحا�شرات  لتقدمي  يعد من�شة  التطبيق  اأن  اإىل  طرق مكافحتها، م�شرياً 
الإر�شادية الفرتا�شية للمزارعني ومربي الروة احليوانية. بالإ�شافة اإىل 
وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  تنظمها  التي  الفعاليات  جميع  مواعيد 
واملواعيد  املو�شم  خ��الل  ال��زراع��ي��ة  الأن�شطة  لكافة  و.تنبيهات  ال��غ��ذائ��ي، 

املتوقعة لنت�شار الأمرا�س والآفات. 
واأ�شاف اأن املوؤمتر الدويل للب�شتنة لهذا العام كان فر�شة لتطوير التعاون 
2500 م��ن��دوب ممثل  ال���دويل وتعزيز اخل���رات حيث ���ش��ارك يف امل��وؤمت��ر 
لأك���ر م��ن 150 دول���ة ب��رع��اي��ة اأك���ر م��ن 20 ���ش��رك��ة وج��ام��ع��ة ومراكز 
بحثية ومنظمات بيئية كاملنظمة الدولية لالأغذية والزراعة، ومت تقدمي 
املناخي،  التغري  مثل:  املختلفة  الب�شتنة  موا�شيع  يف  ن��دوة   25 من  اأك��ر 
الذكاء ال�شطناعي )الروبوتات والرقمية(، والتكنولوجيا الزراعية واإدارة 
العمودية  الزراعة  النباتية،  والأمرا�س  لالآفات  املتكاملة  الإدارة  البتكار، 

والزراعة احل�شرية، واأهم ممار�شات ما بعد احل�شاد. 
بني املوؤمتر هذا العام امل�شتوى العلمي الرفيع وقدم فر�شة فريدة للتوا�شل 
املناخي  التغري  اآث��ار  من  التخفيف  مثل  الرئي�شية  املو�شوعات  ومناق�شة 
الغذائي  الأم��ن  على  املحافظة  الإنتاج،  اأنظمة  وا�شتدامة  التكيف،  وحلول 
لقطاعات  وامل���ه���ارات  التناف�شية  وال��ق��درة  وال��رف��اه��ي��ة،  ال��ع��ام��ة  وال�شحة 
الب�شتنة مع اأهم اخلراء واملخت�شني من جميع اأنحاء العامل، وكان املوؤمتر 
ت�شهيل  اأجل  وال�شناعة من  والتعليم  البحث  الروابط بني  لتعزيز  فر�شة 
نقل وتطبيق البحوث العلمية. و�شجع املوؤمتر هذا العام العقول ال�شابة يف 
الب�شتنة من اأجل امل�شتقبل، اإذ كان ح�شور الطلبة والباحثني وا�شح �شمن 

الندوات واحللقات النقا�شية. 
الدولية  اجلمعية  جمل�س  اأع�شاء  اجتماع  انعقاده  خ��الل  امل��وؤمت��ر  و�شهد 
لأع�شاء  اخل��ت��ام��ي  التقرير  مناق�شة  مت  حيث   ،ISHS الب�شتنة  لعلوم 
جمل�س الإدارة مت�شمناً اأهم الإجنازات والتحديات والتو�شيات، كما تخلل 
الجتماع انتخاب املجل�س الإداري اجلديد للجمعية الدولية لعلوم الب�شتنة 
ISHS، عن طريق انتخاب الأع�شاء املمثلني للقارات املر�شحني لع�شوية 
اإىل  بالإ�شافة  اجلمعية.  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  اجلديد  الإداري  املجل�س 

الت�شويت للدولة امل�شت�شيفة للموؤمتر لعام 2030.
وحظيت ورقة عمل الهيئة حول جتربة اأبوظبي يف تطبيق الإر�شاد الزراعي، 
باهتمام وا�شع من احل�شور  حيث حر�س الكثريين على حتميل التطبيق 
والتعرف عليه وتبني الفكرة يف دولهم والطالع على جهود هيئة اأبوظبي 

للزراعة وال�شالمة الغذائية الفعالة الرائدة يف جمال الب�شتنة. 
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ي��شي اخلراء باأهمية اتباع املر�شى الذين يعان�ن من 
ارتفاع ن�شبة الك�لي�شرتول يف الدم، لنظام غذائي �شحي 

ي�شاعد يف تنظيم وتخفي�ض ن�شبة الك�لي�شرتول. 
وبح�شب اخلراء فاإن النظام ال�شحي ال يتعلق باالمتناع 
على  الرتكيز  اأو  االأغذية  اأن�اع  اأحد  عن  كامل  ب�شكل 

اأن�اع اأخرى واإمنا اتباع نظام غذائي معتدل و�شامل.

وبح�شب اخلبرية الطبية لورا بوراك موؤلفة 
 "Slimdown with Smoothies"
فاإن خف�س الكول�شيرتول عن طريق الغذاء 
اأكر  نظام غذائي  اتباع  يكون عن طريق 
جودة بحيث ي�شبح مبرور الوقت جمرد 
ول  املري�س  بها  يعي�س  التي  الطريقة 

تتطلب جهدا م�شتمرا.
الطبية  واخل���ب���رية  ب�����وراك  وق���دم���ت 
ل���وري���ن م��ان��ك��ر م���وؤل���ف ك��ت��اب الطبخ 
للحمل لالأم الأوىل وتغذية اخل�شوبة 
ن�شائح  ع������دة  ال�����ذك�����ور  ع���ن���د 
ب�������ش���اأن اأف�������ش���ل ال����ع����ادات 
اتباعها  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
ن�شبة  لتخفي�س 

الكولي�شرتول:

تناول اأطعمة كاملة
ب��وراك برتكيز  تو�شي اخلبرية الطبية لورا 
الأطعمة  ع���ل���ى  ال���غ���ذائ���ي  ال���ن���ظ���ام  اأ����ش���ا����س 
واخل�شروات،  الفواكه  مثل  املغذية  الكاملة 
املك�شرات  م��ث��ل  للقلب  ال�شحية  وال���ده���ون 
والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون والأ�شماك 
الدهنية مثل ال�شلمون، التي ثبت اأنها ت�شاعد 

يف حت�شني ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم.

اإ�شافة ال�ش�فان اإىل النظام الغذائي
الفوائد  من  طويلة  بقائمة  ال�شوفان  ُيعرف 
ال�����ش��ح��ي��ة، ح��ي��ث ي�����ش��اع��د يف حت�����ش��ني �شحة 
وحت�شني  ال��وزن،  اإدارة  على  وي�شاعد  الأمعاء 
خف�س  على  وامل�شاعدة  الأن�شولني،  مقاومة 

الكولي�شرتول.
وب��ح�����ش��ب اخل�����راء ي��ح��ت��وي ال�����ش��وف��ان على 
ت�شاعد  ال��ت��ي  ج��ل��وك��ان،  ب��ي��ت��ا  ت�شمى  األ���ي���اف 
الكولي�شرتول  اإزال��ة  على  اأ�شا�شي  ب�شكل 

من اجل�شم.

جت��ن��ب االأط��ع��م��ة 
وال�شكر  امل�شنعة 

امل�شاف
ي�����ع�����ت�����ر ت������ن������اول 
ال���������ك���������ث���������ري م�����ن 
الكاملة  الأط��ع��م��ة 
ع�������ل�������ى اأ��������ش�������ا��������س 
م���ن���ت���ظ���م ه������و اأح������د 
خف�س  م����ف����ات����ي����ح 
ال���ك���ول���ي�������ش���رتول، 
ولكن  لبوراك،  وفقا 
البتعاد عن ال�شكر امل�شاف 
يفعل  اأن  ميكن  امل�شنعة  والأط��ع��م��ة 

العجائب ل�شحة القلب.

ق��د تعتقده  م��ا  "على عك�س  ب���وراك:  وت��ق��ول 
فاإن  امل��ا���ش��ي،  يف  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول  بخ�شو�س 
الغذائي  ن��ظ��ام��ن��ا  امل�����ش��اف يف  ال�����ش��ك��ر  وف����رة 
ن�شبة  ارتفاع  يف  رئي�س  م�شاهم  هي  احلديث 
ولي�س  ال���ق���ل���ب،  واأم����را�����س  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول 
الأط���ع���م���ة ال��ت��ي مت ���ش��ي��ط��ن��ت��ه��ا ���ش��اب��ق��ا مثل 

البي�س ومنتجات الألبان".

على  حتت�ي  خفيفة  وجبة  اإ���ش��اف��ة   
البطيخ.

وبح�شب خراء التغذية يعد البطيخ م�شدرا 
طبيعيا ملادة الاليكوبني، 

يوميا  تناولها  عند  التي  كاروتينويد،  وه��ي 
ت��ق��ل��ل م��ن م�شتويات  ق��د  ب��ج��رع��ات م��ع��ي��ن��ة، 
ال��ده��ن��ي منخف�س  ال��روت��ني  ك��ول��ي�����ش��رتول 

الكثافة".
ل���وري���ن مانكر  ال��ط��ب��ي��ة   وت���ق���ول اخل���ب���رية 
يف  ُن�����ش��رت  ���ش��ري��ري��ة  جت��رب��ة  لنتائج  :"وفقا 
 Current Developments in
Nutrition، فاإن تناول البطيخ مرتبط 
 LDL ال�شار  الكولي�شرتول  ن�شبة  بخف�س 
ويعتر   ،HDL ك��ول��ي�����ش��رتول  وحت�����ش��ني 
البطيخ اإ�شافة منا�شبة للعديد من الأطباق 
وهو وجبة خفيفة مرطبة كال�شيكية يحبها 

الكثريون".

تناول البع�ض من الت�ت
حلو  ط��ع��ام  ال���ت���وت  اأن  اإىل  اخل�����راء  ي�����ش��ري 
مليء  وهو  �شكريات  على  يحتوي  ل  و�شحي 

بالعنا�شر الغذائية املفيدة، 
اخلبرية  وت�شيف  القلب  �شحة  تدعم  التي 
من  امل�����اأخ�����وذة  ال���ب���ي���ان���ات  مانكر"اأظهرت 
قلل  ال��ت��وت  ا���ش��ت��ه��الك  اأن  ال��ت��ل��وي  التحليل 
الكولي�شرتول  م�����ش��ت��وي��ات  م��ن  ك��ب��ري  ب�شكل 
ال�شار، مما يجعلها خيارا وا�شحا يف خف�س 

الكولي�شرتول". 

من املهم اتباع نظام غذائي اأكرث ج�دة

 تناول هذه الأطعمة لتنظيم وتخفي�س ن�سبة الكولي�سرتول

درا�سة: التمارين الريا�سية تقلل من �سدة 
م�ساعفات ال�سرطان اخلطرية

ي�شيب  ا�شتقالبي  ا���ش��ط��راب  وه��و  ال��ه��زال  وي��رت��ب��ط 
املتقدم،  ال�شرطان  مر�شى  م��ن   80٪ اإىل  ي�شل  م��ا 
ال�شرطان،  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��وف��ي��ات  ث��ل��ث  ب���ح���وايل 
وي��ع��اين الأ���ش��خ��ا���س امل�����ش��اب��ون ب��ال��دن��ف م��ن هزال 
ووظائفه،  القلب  بنية  يف  وت��ده��ور  ح��اد،  تقدمي  ع�شلي 

وتدين نوعية احلياة ب�شكل عام.
ال��ع��ل��ي��ا يف خم��ت��ر تري�شي  ال���درا����ش���ات  ق���ال���ت ط��ال��ب��ة 
لويزا  جرين�شبورو  يف  ك��ارول��ي��ن��ا  ن���ورث  بجامعة  ب���اري 
الهوائية  التمارين  وخا�شة  التمارين،  تيت�شي:"معظم 
"اإن  معقولة"واأ�شافت:  وباأ�شعار  اإليها  الو�شول  ي�شهل 
اجل��ري هو  الن��خ��راط يف مت��اري��ن هوائية مت�شقة مثل 
و�شيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من خماطر الإ�شابة 

بال�شرطان وم�شاعفاته".
للجمعية  ال�شنوي  الجتماع  يف  اجلديد  البحث  و�شيقدم 
اجتماع  خ��الل  ال�شتق�شائي  الأم��را���س  لعلم  الأمريكية 
علم الأحياء التجريبي )EB( 2022، الذي �شيعقد يف 

فيالدلفيا.
لها  يكون  اأن  ميكن  التمرينات  اأن  ال�شابقة  الأبحاث  واأظهرت 
تاأثريات م�شادة لاللتهابات وقد توؤثر ب�شكل اإيجابي على دنف 
ال�شرطان عن طريق اإبطاء تطوره واحلفاظ على بنية القلب 
التكييف  على  جدا  قليلة  درا�شات  رك��زت  ذل��ك،  ومع  ووظائفه 

امل�شبق.
من  فئتني  درا�شة  اإىل  اجلديدة  الدرا�شة  يف  الباحثون  وعمل 
الفئران واحدة مار�شت التمارين على جهاز امل�شي ملدة ثمانية 
الثمانية،  الأ�شابيع  باأي مترين، وبعد  واأخرى مل تقم  اأ�شابيع 
التي  بال�شرطان  ال��ف��ئ��ران  بع�س  اإ���ش��اب��ة  يف  الباحثون  ت�شبب 
ومت  التمارين،  متار�س  مل  اخ��رى  وبفئران  التمارين  مار�شت 
من  خالية  املجموعتني  كال  من  الفئران  بع�س  على  احلفاظ 

ال�شرطان لتعمل كعنا�شر حتكم.
احلياة  ومنط  بال�شرطان  امل�شابة  الفئران  اأن  الباحثون  وجد 
قيا�شها  مت  كما  اأ�شعف،  قلب  وظيفة  لديها  كان  امل�شتقر  غري 
مار�شت  التي  الفئران  من  القلب،  �شدى  تخطيط  با�شتخدام 

الريا�شة قبل حتري�س ال�شرطان.
التي مترنت  املجموعة  الفئران يف  لدى  وك��ان 

اأ�شغر بن�شبة 60٪  اأ�شغر وكتلة ورم  حجم ورم 
من الفئران يف املجموعة امل�شتقرة.

وقالت تيت�شي: "هذه البيانات حا�شمة يف حتديد 
واأف�شل توقيت للتمرين كاإجراء  التمرين  اأهمية 

ال�شرطاين  ل��ل��دن��ف  ال�������ش���ارة  الآث������ار  ���ش��د  وق���ائ���ي 
اأي�شا".

الأ�شا�شية  ال��روت��ي��ن��ات  فهم  على  ال��ب��اح��ث��ون  ويعمل 
الريا�شة  وممار�شة  بال�شرطان  تتاأثر  التي  وامل�����ش��ارات 

املعلومات لإبالغ التدخالت  ا�شتخدام هذه  بحيث ميكن 
اإن�����ش��اء تدخالت  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وي�����ش��ري  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 

متارين اآمنة وفعالة ملر�شى ال�شرطان �شيتطلب تقييم 
النماذج  يف  للتمرين  وت��وق��ي��ت  وم���دة  كثافة  اأف�����ش��ل 

ال���درا����ش���ات على  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال  ال�����ش��ري��ري��ة  ق��ب��ل 
الأ�شخا�س.

التمارين  ممار�شة  اأهمية  على  الطبية  واالأبحاث  الدرا�شات  ت�ؤكد 
الريا�شية، لتح�شني ن�عية احلياة، واحلد من االإ�شابة باالأمرا�ض 

اخلطرة.
 وحددت درا�شة جديدة فائدة اأخرى للحفاظ على روتني التمرين 

الي�مي، ووجد باحث�ن يف جتارب اأجريت على الفئران، اأن التمرين قبل 
االإ�شابة بال�شرطان كان مرتبطا بتباط�ؤ من� ال�رم و�شاعد يف تقليل 
اآثار م�شاعفات ال�شرطان املعروفة با�شم متالزمة الهزال اأو الدنف.

اجلمعة   16  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13648  
Friday    16    September    2022   -  Issue No   13648



اجلمعة   16  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13648  
Friday    16    September    2022   -  Issue No   1364824

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

تغيري ا�سـم / حم�سنه احمد مبارك �سالح املن�سوري 

�شالح  مبارك  احمد  )حم�شنه  املواطنة  تقدمت 
املن�شوري( بطلب اىل ق�شم التوثيق - اأبوظبي بتغيري 

ا�شمها من )حم�شنه( اىل)ميثاء(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

العالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام  

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

تغيري ا�سـم / نهى �سحى خ�سيب مزعول املقبايل 

تقدمت املواطنة )نهى �شحى خ�شيب مزعول املقبايل( 
بطلب اىل ق�شم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�شمها من 

)نهى( اىل)اليازية(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

العالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام  

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : �شتايل اإم اإن اإل للخياطه والتطريز �ض.ذ.م.م 
القانوين  ال�شكل  الكرامة -  1 - ملك خليفة را�شد خلفان الفال�شي -  العنوان : حمل رقم 
671938 رقم القيد بال�شجل التجاري  :�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 
التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1097019  :
ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�شجل  يف 
دبي بتاريخ 2022/9/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 
للتدقيق  اجل��رودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
واملحا�شبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز - هاتف 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   -  042389722  : فاك�س   042389721  :

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : احلياة احلقيقة للتجارة �ض.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 201 - ملك ا�س ام ات�س ريل ا�شتيت انف�شمنت ملتد - اخلليج التجاري 
649644 رقم القيد  ،  رقم الرخ�شة :  - ال�شكل القانوين :�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
بال�شجل التجاري : 1070963 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/9/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/5 
لتدقيق  ام  ايه  ات�ض  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
احل�شابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
- ديرة - بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071 - م�شطحباً معه 

كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : دوت ويل للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 201 - ملك ا�س ام ريل ات�س انف�شمنت ملتد - اخلليج التجاري - ال�شكل 
القيد بال�شجل  767958 رقم   : ،  رقم الرخ�شة  القانوين :�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
قد مت  باأنه  دب��ي  وال�شياحة يف  الإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  1250669 مبوجب   : التجاري 
قرار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
حماكم دبي بتاريخ 2022/9/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/5 
لتدقيق  ام  ايه  ات�ض  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
احل�شابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
- ديرة - بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071 - م�شطحباً معه 

كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : اجلرودي للتدقيق واملحا�شبة 
ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب رق���م 204 - م��ل��ك ع��ب��داهلل ال�����ش��ع��ايل - دي����رة - ه���ور ال��ع��ن��ز - ه��ات��ف : 

   042389722  : فاك�س   042389721
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية �شتايل اإم اإن اإل للخياطه والتطريز �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/9/14 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2022/9/14 وعلى من لديه 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات
914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة -   العنوان : مكتب رقم 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية احلياة احلقيقة للتجارة �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
 2022/9/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/9/5 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات 
ال�شباب - ديرة -  914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع  العنوان : مكتب رقم 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية دوت ويل للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
 2022/9/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/9/5 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - غياث حممد طبا�س
اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006021/ 

اإىل املحكوم عليه : غياث حممد طبا�س 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شطفى 
عمر امل�شري - اجلن�شية �شوري  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :10261.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4578/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:2022/344 نزاع جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )34875( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : حممد ر�شول كزرزين - كندي اجلن�شية
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي

املطلوب اإعالنهما : 1- �شفقت علي منري ح�شني 2- تراي مي للخدمات الفنية ذ.م.م - �شفتهما : منفذ 
�شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)34875( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 70197

الدعوى رقم:2022/333 تعيني خربة
املعلن اليه:املتنازع �شده:�شودري �شم�س احلق اكرام احلق

اخلرة  لع��م��ال  امل��وق��رة  للمنازعات  ال��ودي��ة  الت�شوية  مركز  قبل  م��ن  تكليفنا  على  بناء 
املحا�شبية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س املوافق:2022/9/22 وذلك يف 
متام ال�شاعة 11:45 �شباحا موعدا لعقد الجتماع الول للخرة املحا�شبية عن بعد من 
خالل تطبيق ZOOM وميكنكم التوا�شل معنا وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي - �شارع 
ال�شيخ زايد - مزايا �شنرت للت�شوق - مدخل C  - مكتب رقم 2007 - 2008 الطابق 
قانونا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يطلب  ل��ذا   - رقم:043963302  هاتف   - ال��ث��اين 

حل�شور الجتماع املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�شتجي للمحا�شبة القان�نية
اخلبر املحا�شبي
عبدالرحمن كرم�شتجي

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة املحا�سبية االأول

70197 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  109/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ والمور الوقتية رقم 51 

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن ار�س رقم 96 - منطقة احلبيه الرابعة - رقم البلدية 267-682 م�شاحتها باملرت 
43.272.96 وبيعها باملزاد العلني وفقا لالجراءات املتبعة لدائرة الرا�شي والمالك وكافة  4020.19 - م�شاحتها بالقدم املربع  املربع 

الر�شوم وامل�شروفات.
طالب التنفيذ:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع - عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - مقابل دائرة الرا�شي والمالك - 
ال�شيخ  �شارع   - بردبي   - دبي  وعنوانه/امارة  ال�شالمي  را�شد  املحامي/جابر  بوكالة   - رقم:3117  ���س.ب   - رقم:0506861110  هاتف 

زايد - برج لطيفة - وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي 
املطلوب اإعالنه : طيب عبدالرحيم احمد الباكر -عنوانه :المارات - امارة دبي - القوز ال�شناعية الرابعة - �شارع 26 - بجوار دوار الر�شاء 

- مبنى ال�شركة امام �شركة ال�شرياوي - مكاين رقم:2166078028 - 0506861110 - 00@0
مو�شوع الإعالن :املنفذ �شدهم:�شكاى هايت�س لال�شتثمار �س.ذ.م.م - �شركة توما�س بنيت اخلليج ذ.م.م

املو�شحة  العقار  اقت�شى احلال �شيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  05:00:00م ويف اليام  ال�شاعة   2022/09/21 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
http://www.emiratesauction. اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
التقدم  البيع  لديه اعرتا�س على  املزايدة ولكل من  دخ��ول  ال�شا�شي قبل  الثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )ae
املدنية وعلى من  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
40.20/19 مرت  امل�شاحة  96 - املنطقة احلبية الرابعة -  اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار ار�س ف�شاء - رقم الر�س  املحكمة وفيما يلي بيان 

مربع - التقييم 17.309.169 درهم . مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده
يف الدعوى رقم  109/2019/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ والمور الوقتية رقم 51 
مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن ار�س رقم 96 - منطقة احلبيه الرابعة - رقم البلدية 267-682 م�شاحتها باملرت 
43.272.96 وبيعها باملزاد العلني وفقا لالجراءات املتبعة لدائرة الرا�شي والمالك وكافة  4020.19 - م�شاحتها بالقدم املربع  املربع 

الر�شوم وامل�شروفات.
طالب التنفيذ:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع - عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - مقابل دائرة الرا�شي والمالك - 
ال�شيخ  �شارع   - بردبي   - دبي  وعنوانه/امارة  ال�شالمي  را�شد  املحامي/جابر  بوكالة   - رقم:3117  ���س.ب   - رقم:0506861110  هاتف 

زايد - برج لطيفة - وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي 
املطلوب اإعالنه : طيب عبدالرحيم احمد الباكر -عنوانه :المارات - امارة دبي - القوز ال�شناعية الرابعة - �شارع 26 - بجوار دوار الر�شاء 

- مبنى ال�شركة امام �شركة ال�شرياوي - مكاين رقم:2166078028 - 0506861110 - 00@0
مو�شوع الإعالن :املنفذ �شدهم:�شكاى هايت�س لال�شتثمار �س.ذ.م.م - �شركة توما�س بنيت اخلليج ذ.م.م

املو�شحة  العقار  اقت�شى احلال �شيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  05:00:00م ويف اليام  ال�شاعة   2022/09/21 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
http://www.emiratesauction. اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
التقدم  البيع  لديه اعرتا�س على  املزايدة ولكل من  دخ��ول  ال�شا�شي قبل  الثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )ae
املدنية وعلى من  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
40.20/19 مرت  امل�شاحة  96 - املنطقة احلبية الرابعة -  اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار ار�س ف�شاء - رقم الر�س  املحكمة وفيما يلي بيان 

مربع - التقييم 17.309.169 درهم . مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : جين�شي�ض كابيتال لل�شرافة ذ.م.م 
القانوين  ال�شكل   - الق�شي�س   - العقاري  لال�شتثمار  دب��ي  ملك   318 رق��م  مكتب   : العنوان 
التجاري  بال�شجل  القيد  518739 رقم   : ،  رقم الرخ�شة  :�شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة 
1047404 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف   :
ق��رار حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�شجل 
 2022/9/20 ب��ت��اري��خ  ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي  ك��ات��ب  ل��دى  2022/9/20 وامل��وث��ق  ب��ت��اري��خ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ر�ش�ان عالم حما�شب�ن 
807 - ملك ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى بن �شليمان ال خليفة -  قان�ني�ن العنوان : مكتب 
النهدة الوىل - هاتف : 045876900 فاك�س : 045876901 - م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ر�ش�ان عالم حما�شب�ن قان�ني�ن 
العنوان : مكتب 807 - ملك ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى بن �شليمان ال خليفة - النهدة الوىل 

- هاتف : 045876900 فاك�س : 045876901   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية جين�شي�ض كابيتال لل�شرافة ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/9/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/20 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر
رقم الدعوى 2022/638   جتاري جزئي    

بناء على طلب مدعي/عوي�شه بن عبدالعايل بن علي العجمي - اجلن�شية ال�شعودية
اىل مدعي عليه/عبداهلل علي حممد جا�شم بو ال�شفارد 

 اجلن�شية المارات العربية املتحدة
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
على  امل���واف���ق:2022/9/21 لالجابة  الرب��ع��اء  ي��وم  م��ن   09:00 ال�شاعة  معتمد عنك يف 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا.

ادارة �سعادة متعاملني 

احمد خمي�س ال�سغيري ال�سميلي

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70533

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
MOJAU_2022- 0088866 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن تنازل
يف  يرغب  بنغالدي�س  اجلن�شية   - مو�شى  حممد  عظم  ال�شيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
التنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد/حممد لقمان حممد �شليمان ، اجلن�شية 
عن  التنازل  يف  يرغب  بنغالدي�س  اجلن�شية   - الكالم  اب  ح�شن  بيار  وال�شيد/حممد   - بنغالدي�س 
كامل ح�شته البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد/حممد لقمان حممد �شليمان - اجلن�شية بنغالدي�س 
بالرخ�شة امل�شماه )ركن احلظ ال�شعيد مليزان ال�شيارات( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 

. اخرى:ليوجد  تعديالت   - بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   789845
�شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات 

القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حممد ا�شف بابايتوتي �شيخ ابراهيم - اجلن�شية الهند 

ال�شيد:نو�شاد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 

فن  )مل�شة  امل�شماه  الرخ�شة  يف   - الهند  اجلن�شية   - ماكوناث  بوثيابورايبل   نادوكاندى 

دائرة  من  ال�شادرة   735963 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  للتجارة( 

التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى ليوجد .

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 

يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 

الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:�شايلي�س كهيتاوات �شوهان لل كهيتاوات - اجلن�شية الهند 

ال�شيد:�شاتيافري  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 

�شينغ اندرا �شينغ - اجلن�شية الهند يف الرخ�شة امل�شماه )املرموم لتجارة منتجات احلديد( 

التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   727439 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى :تغيري وكيل خدمات .

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 

يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 

الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حممد اخرت ح�شني حممد ح�شني - اجلن�شية بنغالدي�س 

يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 20% وذلك اىل ال�شيد:حممد يون�س 

بن ابو �شلطان - اجلن�شية بنغالدي�س لي�شبح املالك بن�شبة 100% يف الرخ�شة امل�شماه 

رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  كهرباء  لت�شليح  النهار  )ور�شة 

. اخرى  تعديالت   - بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   26060
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 

يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 

الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

البيع  �شوريا يرغب يف  - اجلن�شية  الطباع  ال�شيد:اجمد عبدالرزاق  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اجلن�شية   - عبدال�شالم  ال�شيد:عمار  اىل  وذلك   %70 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
ال�شويد - ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:با�شل فوؤاد الدويه - اجلن�شية �شوريا يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 30% وذلك اىل ال�شيد:عمار عبدال�شالم - اجلن�شية ال�شويد 
رقم  رخ�شة  ال�شارقة مبوجب  بامارة  تاأ�ش�شت  الدم�شقي(  البيت  )معجنات  امل�شماه  الرخ�شة  يف 
وكيل  اخرى:تغيري  تعديالت   - بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   608516
خدمات - تغيري ال�شم التجاري من )معجننات البيت الدم�شقي( اىل/كافترييا واحة الفيحاء .
يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حممد بن �شليم بن �شامل احلربي - اجلن�شية ال�شعودية يرغب 
القاب�شة  ال�شادة/منار اخلليج  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يف 
ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  مواقف  لتاأجري  )الهرام  امل�شماه  الرخ�شة  يف  �س.ذ.م.م 
753968 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت  مبوجب رخ�شة رقم 

اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من/موؤ�ش�شة فردية اىل/�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
مواقف  لتاأجري  اىل/الإهرام  ال�شيارات  مواقف  لتاأجري  من/الهرام  التجاري  ال�شم  تغيري 

ال�شيارات ذ.م.م �شركة ال�شخ�س الواحد .
يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حممد بن �شليم بن �شامل احلربي - اجلن�شية ال�شعودية يرغب 
القاب�شة  ال�شادة/منار اخلليج  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يف 
ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  ال�شقالت(  ملقاولت  املتحدة  )املنارة  امل�شماه  الرخ�شة  يف  �س.ذ.م.م 
766208 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت  مبوجب رخ�شة رقم 

اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من/موؤ�ش�شة فردية اىل/�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تغيري ال�شم التجاري من/املنارة املتحدة ملقاولت ال�شقالت اىل/املنارة املتحدة ملقاولت ال�شقالت 

ذ.م.م  �شركة ال�شخ�س الواحد .
يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

البيع  يف  يرغب  بنغالدي�س  اجلن�شية   - ماتبار  �شام�شو  ال�شيد:ناجمه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% يف الرخ�شة امل�شماه )قلعة اخلان لكي املالب�س( ال�شادرة من 
دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم 766239 اىل ال�شيد/حممد بالل عالء 
بنغالدي�س يرغب  - اجلن�شية  ال�شالم مليون  ال�شيد/حممد منري   - الهند  - اجلن�شية  الدين خان 
50% يف الرخ�شة امل�شماه )قلعة اخلان لكي املالب�س(  البالغة  يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم 766239 اىل ال�شيد:حممد 

بالل عالء الدين خان - اجلن�شية الهند - تعديالت اخرى ليوجد .
�شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات 

القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555
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العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن مدعي عليه باحلكم  ن�سرا 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2022 يف الدعوى  رقم 0001768/ 

اىل املدعي عليه:نا�شر �شديقي حممد �شديقي -  باك�شتاين اجلن�شية

نعلمكم بان املدعي:علي حممد حجي القبي�شي  - قد اقام الدعوى املذكورة 

اليها القرار املبني  امل�شار  اعاله نعلمك بانه قد �شدر بحقك يف الدعوى 

اأدناه نامر بالزام املقدم �شده بان يوؤدي 7500 درهم �شبعة الف وخم�شمائة 

درهم والر�شوم وامل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات 

 حرر بتاريخ:2022/7/28.

املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006253 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اجلازى لالزياء - جمهول حمل القامة
من  ب�شورة  عليها  املدعي  واعالن  الدعوى  ت�شجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )14000( درهم والزامها بالر�شوم 

وامل�شاريف.
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/28 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 9 ( �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/15  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

عمر منعم من�سور 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005733 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حمد عبداهلل حممد مالك احلمادي - جمهول حمل القامة
اليوم  دائرة   5733/2022 رقم  الدعوى  يف  �س.م.ع  ال�شالمي  المارات  املدعي/م�شرف  بان  نعلمكم 
الواحد التجارية الرابعة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها:الزام املدعي عليهما الول والثاين 
بالت�شامن بدفع مبلغ 2.729.583.47 درهم مليونان و�شبعمائة ت�شعة وع�شرون الف خم�شمائة ثالثة 
قيد  تاريخ  من  �شنويا   12% بواقع  القانونية  والفائدة  للمدعي  فل�س  واربعون  و�شبعة  درهم  وثمانون 
الدعوى وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعي عليهما الول والثاين بكافة الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب 

املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/9/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 7 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/15  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

فاطمة يعقوب الرم�سي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002350 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شالفة جعفر ف�شل املوىل - جمهول حمل القامة
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/3 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد  او  ( �شخ�شيا   8 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/13  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خلود �سامل ال�سويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002807 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ح�شن يو�شف كرم �شاه - جمهول حمل القامة
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/3 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد  او  ( �شخ�شيا   8 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/15  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خلود �سامل ال�سويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002423 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : انوار خالق - جمهول حمل القامة
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/5 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد  او  ( �شخ�شيا   8 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/15  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خلود �سامل ال�سويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002947 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هيماين نارايان راجواين - جمهول حمل القامة
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/3 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد  او  ( �شخ�شيا   8 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/13  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

خلود �سامل ال�سويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   مدين   SHCFICIREA2022 /0005814 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ر�شوان ابراهيم البيطار - جمهول حمل القامة
بناء على طلب املدعي/علي حممد علي احلو�شني - اماراتي اجلن�شية قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها:اول:حتديد 
اقرب جل�شة لنظر الدعوى واعالن املدعي عليهما بها ا�شول - ثانيا:الزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا 
للمدعي مبلغ وقدره 270.000 درهم مائتان و�شبعون الف درهم والفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى متام ال�شداد وذلك عن 58.000 درهم قيمة العمال املتاأخرة والتي قب�س ثمنها املدعي عليهما وكذا قيمة اتعاب 
 36 املدعي عليهما مبلغ وقدره  بها  تاأخر  التي  الفرتة  وال�شت�شاري عن  املدعي  فيما بني  املرم  للعقد  وفقا  ال�شت�شاري 
�شهر * 4500 درهم = 162.000 درهم تعوي�س املدعي عما حلقه من �شرر وما فاته من ك�شب نتيجة اخالل املدعي 
عليهما بالتزاماتهما التعاقدية والتاأخري يف الجناز حتى تاريخه وعدم انتفاع املدعي وا�شرته بال�شكن يف الفيال لعدم انهاء 
املدعي عليهما ما التزاما به من اعمل ترتب عليها تاأخري باقي العمال والتي يقدرها املدعي على اقل فر�س مببلغ وقدره 
50.000 درهم مع الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا 

لحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون الجراءات املدنية.
الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/27 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املدنية يف متام ال�شاعة 08:30 �شباحا -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/12  
مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 70533
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حممد بن �شليم بن �شامل احلربي - اجلن�شية ال�شعودية يرغب 
القاب�شة  ال�شادة/منار اخلليج  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يف 
تاأ�ش�شت بامارة  اأجهزة النذار واملراقبة(  �س.ذ.م.م يف الرخ�شة امل�شماه )املنارة التقنية لرتكيب 
 - بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من   792303 رقم  ال�شارقة مبوجب رخ�شة 

تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من/موؤ�ش�شة فردية اىل/�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
التقنية  اىل/املنارة  واملراقبة  النذار  اأجهزة  التقنية لرتكيب  التجاري من/املنارة  ال�شم  تغيري 

لرتكيب اأجهزة النذار واملراقبة ذ.م.م �شركة ال�شخ�س الواحد .
يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر

اجلن�شية   - عبداملنان  الرحمن  ميزان  ال�شيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ل�شالح   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  بنغالدي�س 
ال�شيد:ابراهيم خليل جمال الدين - اجلن�شية بنغالدي�س يف الرخ�شة امل�شماه )بقالة 
ال�شراع الخ�شر( �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة بالرقم:745641 

- تعديالت اخرى:ليوجد .
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن بالن�سر

رقم 2022/149854
املخطرة:اأك�ش�س هاير ميدل اي�شت �س.ذ.م.م

بوكالة املحامي/احمد ح�شن املازمي
�شد املخطر اليها:اروما للمقاولت �س.ذ.م.م

الوفاء  ب��وج��وب  ال��ي��ه��ا(  )امل��ن��ذر  ال�شركة  على  وتنبه  ال��راه��ن  ب��الن��ذار  امل��ن��ذرة  تتقدم 
بالتزاماتها التعاقدية وذلك ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 65.444.66 درهم خم�شة 
و�شتون الف واربعمائة واربعة واربعون درهم و�شتة و�شتون فل�شا - الناجت عن التعامالت 
التجارية احلا�شلة بني املنذرة واملنذر اليها وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ اعالنها 
يف  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  �شت�شطر  املنذرة  ف��ان  وال  الن��ذار  بهذا  قانونا 
مواجهة املنذر اليها لتح�شيل حقوقها ف�شال عن املطالبة بالتعوي�س عما حلقها من 

خ�شارة وما فاتها من مك�شب نتيجة عدم تنفيذ املنذر اليها للتزاماتها العقدية .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3159/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم 73942.5 وال�شادر عن ارار تي املقاولت 
�س.ذ.م.م بقيمة )73942.5( .

طالب التنفيذ : اأك�ش�س رينتال جلف �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز الثالثة - دبي - �شارع املناره

املطلوب اإعالنه: 1- ارار تي املقاولت �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره ).......( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة 
املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  278/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/551 عقاري جزئي - ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1866968( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ :م�شرف المارات ال�شالمي م�شاهمة عامة

هاتف   - الثالث  الطابق   -  16 رق��م  مبنى  الطبية  دب��ي  مدينة   - ب��ردب��ي   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
ال�شالمي واحمد  امل��ح��ام��ي��ني/ج��اب��ر  ب��وك��ال��ة  رق��������م:3146691668  م��ك��اين  رق�������م:043832290 - 

ال�شالمي
املطلوب اإعالنه: 1- حممد �شالح حممد بن مديه الفال�شي - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة يف منطقة اخلواجن الثانية - 
ار�س رقم 1699-م�شاحة 83.1050 مرت مربع - رقم البلدية:7603282 بناءا على قرار املحكمة 

.&S-DATE:ال�شادر بتاريخ
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/5683 تنفيذ �سيكات 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- جينا كوتات �شانكوين �شانكوين كوتات 

  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )172903( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6190/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:327/2022 نزاع جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )26.067.63( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ :المارات دي�شرتيكت كولينج )اإمييكول( �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - مركز دبي - املايل العاملي - املبنى رقم/3 الطابق رقم/6 مكتب رقم/605 - 
رقم مكاين:2682589680

املطلوب اإعالنه : 1- عمر لطيف زاهد لطيف - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)26067.63( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
 جلوبال ل�سناعة املنتجات املطاطية والبال�ستيكية ذ.م.م
املنتجات  ل�شناعة  جلوبال   : هي  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
املطاطية والبال�شتيكية ذ.م.م -�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تا�ش�شت يف امارة 
عجمان مبوجب قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته 
بالتنمية القت�شادية  حتت  التنمية القت�شادية و�شجلته  مرخ�شة من دائرة 

رقم )106608( وقد قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
  جمال لتدقيق احل�شابات     

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�شفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:067447771  ، �س.ب:5544   
غرفة جتارة و�شناعة عجمان

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

70533

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3678/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : حيث ان طالبة التنفيذ ب�شدد تنفيذ احلكم ال�شادر بتاريخ:2022/1/27 يف الدعوى رقم 
3208/2021 نزاع جتاري وبعد ان ا�شبح احلكم قابال للتنفيذ اجلري وملزم للمنفذ �شدها .

طالب التنفيذ :�شركة ار�س اجلنوب لتجارة قطع غيار ال�شيارات ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى �شيتي افنيو - �شقة مكتب رقم 205-

206 مقابل ديرة �شيتي �شنرت
املطلوب اإعالنه : 1- �شرف الدين بيالكال بافا بيالكال - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)95023.71( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  1529/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 259/2021 امر اداء ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 620.947.65 درهم �شامال 

للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ:كليفالند كيبل تريدجن �س.م.ح - واخرون - عنوانه:امارة دبي - مركز دبي املايل العاملي - برج �شمان - الرج ال�شرقي - املكتب 

رقم 1302 - مكتب �شتيفن�شون هاروود ميدل اإي�شت ال ال بيبي - دبي - وميثله:يا�شني ابوبكر �شامل احلامد 
البنوك )�شارع خالد بن  املتحدة - �شارع  العربية  اإعالنه : �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م -عنوانه :الم��ارات - الم��ارات  املطلوب 

الوليد( بناية اف ان �شي )بجوار فندق عارف كا�شيل( �شقة الطابق الول - مقابل جمارك دبي - 0504547575 - 043938080
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  2022/09/28 ال�شاعة  مو�شوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 
http://www. بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : حق منفعة ينتهي بتاريخ:2097/1/31 مبنطقة جممع دبي 
لال�شتثمار الثاين - رقم الر�س 111 البلدية 4899-597 ا�شم املبنى الوحدات ال�شناعية اخلفيفة 7 - رقم العقار WH-4 - امل�شاحة 

فورا املبلغ  يدفع   -1: مالحظات   . درهم   8849038.61 التقييم   - مربع  مرت   964.29

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر - حمكمة عجمان االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
ديتيك�س انرجي �س م ح وميثلها ال�سيد مادهافانكوتي باالكري�سنان مينون 

�سوكفيب نوف هندي اجلن�سية ب�سفته مالك ال�سركة
جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002429/ 

مينون  بالكري�شنان  مادهافانكوتي  ال�شيد  وميثلها  ح  م  �س  انرجي  ديتيك�س   : عليه  املحكوم  اإىل 
�شوكفيب نوف هندي اجلن�شية ب�شفته مالك ال�شركة 

العنوان: امارة عجمان املنطقة احلرة لمارة عجمان �شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد املكتوم ليوارة 1 
12050  40R  CP  44491 الطابق الر�شي مكتب رقم 48 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:لي�س بالن المارات 
لدارة ال�شاطيل لي�س بالن المارات �س ذ م م  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :39257.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
مذكرة تبليغ م�ستاأنف �سده )باالعادة من الطعن- ن�سراً(

يف الق�سية رقم 2020/749 ا�ستئناف مدين- الدائرة الثالثة
�سادر من حمكمة ال�سارقة االحتادية اال�ستئنافية

اإىل امل�شتاأنف �شده/ جمعية مالك املبنى رقم 606/اأ مبنطقة النهده بال�شارقة
بناء على طلب امل�شتاأنف/ الرتاث لال�شت�شارات الهند�شية �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م )حالياً(

يعلمكم فيها ب�شدور حكم الطعن التايل ن�شه: حكمت املحكمة بنق�س احلكم املطعون فيه يف 
الطعون الثالثة وباحالة الدعوى اىل املحكمة م�شدرته لنظرها جمدداً بهيئة مغايرة والزمت 

كل طاعن ر�شم وم�شروفات طعنه واملقا�شه يف اتعاب املحاماة واأذنت برد التاأمني لكل طاعن.
يوم 2022/9/21  ال�شاعة 09:30 من �شباح  املحكمة يف متام  امام هذه  لذلك يق�شي ح�شورك 
الدائرة ال�شتئنافية الثالثة وذلك �شواء �شخ�شياً او عر تقنية الت�شال عن بعد عر الرابط 
التوا�شل عر خدمة الريد اللكرتوين لمانة  او  الذكي  العدالة  الذي �شريفع عر برنامج 
ال�شر  امانة  مع  التوا�شل  ميكنكم  كما   aakamari@moj.gov.ae لال�شتف�شار  ال�شر 
الدعوى  على  لالجابة  وذلك   065024390 التايل  الرقم  على  الوات�شاب  خدمة  عر  كذلك 
الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  مالديك  وتقدمي 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. 
اأمني �سر الدائرة اال�ستئنافية الثالثة/ اأ�سرف العماري

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر -حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ 

املدنية - النادي الثالثي للمقاوالت الفنية ذ.م.م
ال�سيكات املرجتعة  SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003712/ 

اإىل املحكوم عليه : النادي الثالثي للمقاولت الفنية ذ.م.م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:فخري 
واخوانه لتجارة املكيفات ذ.م.م، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :16880
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8735/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم 128108-128117-128107 وال�شادر عن 
بنك دبي ال�شالمي فرع ال�شارقة بقيمة )390047 درهم(.

طالب التنفيذ : ماج كونتينري لينز �س.ذ.م.م
عنوانه:اإمارة دبي- بردبي- �شارع ال�شيخ زايد- ال�شفا الوىل- بجوار اوتو لند موتورز- بناية ام 

R04+R03 ا�س ام 1- املكاتب رقم
املطلوب اإعالنه: 1- موؤ�ش�شة م�شار الثقة لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
390.047 درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 

اإعالن م�ستاأنف �سده بالن�سر
لدى جلنة اخلرباء يف الدعوى رقم SHCAPCICV2022/0000313 مدين
اىل امل�شتاأنف �شده: جمعية مالك املبنى رقم 606/اأ مبنطقة النهده بال�شارقة- جمهول حمل القامة 

2022/09/21 عر  اأنت مكلف باحل�شور لجتماع اخلراء )اللجنة اخلما�شية( يوم الربعاء املوافق 
من�شة زووم يف متام ال�شاعة 11:30 �شباحاً �شخ�شياً او بوا�شطة وكيل معتمد رابط الجتماع

https://us0Sweb.zoom.us/j/83825264373?pwd=OGdodjNSUDdXUzJIaEFFbHNSK09vqt09
وتقدمي املذكرات على الدعوى مرفقاً بها كافة امل�شتندات يف اليوم التايل من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله- بو�شفك م�شتاأنف �شدك.
و�شابقاً  ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  الهند�شية  لال�شت�شارات  ال��رتاث  امل�شتاأنفه:  من  �شدك:  املرفوعة 
على  العقاري  اللجنة اخلبري  التوا�شل مع ع�شو  يرجى  كما  الهند�شية(  ال��رتاث لال�شت�شارات  )موؤ�ش�شة 
 exp.dr.ebraheim@gmail.com - ebraheimlahbash@gmail.com :الريد

وهاتف رقم 0501585115 ويف حالة عدم ح�شوركم �شتبا�شر اللجنة عملها.
عن اللجنة اخلبر العقاري/ د.ابراهيم علي لهب�ض

اإعالن بالن�سر

70197 العدد 13648 بتاريخ 2022/9/16 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/10157

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  م�قع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحج�زات  لبيع   2022/09/26 االثنني  ي�م  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده مطعم اب�ف ناين �ض.ذ.م.م و او�شاف املحج�زات على النح� التايل :
�شعر التقييم                                                                      ال��شف  

 15،700                                                            معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعل�مات التف�شل 
بزيارة امل�قع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يرره من م�شنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363
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•• ال�شارقة -الفجر

لدول  العربية  للغة  الرتبوي  املركز  اأطلق 
عن  اخلام�س  التدريبي  الرنامج  اخلليج 
اللغة  تعليم  اأ���ش��ال��ي��ب  ت��ط��وي��ر  ح���ول  ُب��ع��د 

العربية وتعّلمها.
وي�����رك�����ز ال����رن����ام����ج ع���ل���ى ت�����دري�����ب ذوي 
الدول  يف  العربية  اللغة  يف  الخت�شا�س 
ال��ع��رب��ي لدول  ال��رتب��ي��ة  الأع�����ش��اء مبكتب 
اخلليج، من خالل جمموعة من الدورات 

التدريبية يف عدة جمالت.
وياأتي هذا الرنامج مب�شاركة 75 م�شارك 
من ذوي الخت�شا�س يف جمال تعليم اللغة 
من  الأوىل  ال�شفوف  يف  وتعلمها  العربية 
وزارات الرتبية والتعليم بالدول الأع�شاء 
ل����دول اخلليج،  ال��ع��رب��ي  مب��ك��ت��ب ال��رتب��ي��ة 
الدول  بع�س  م��ن  م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة 

الإفريقية وهي 6 دول وهي جنوب ال�شودان 
وت�شاد  ومايل  ونيجرييا  وال�شنغال  وغينيا 
اأ���ش��ات��ذة اجلامعة  18 م�����ش��ارك��ا م��ن  ب��ع��دد 

واملخت�شني يف جمال اللغة العربية .
الأ�شتاذ  التدريبي  الرنامج  بتنفيذ  ويقوم 
ال��دك��ت��ور م��ع��اط��ي حم��م��د اإب��راه��ي��م ن�شر 
ت��دري�����س اللغة  امل��ن��اه��ج وط���رائ���ق  اأ����ش���ت���اذ 
العربية، والعميد الأ�شبق لكلية الرتبية  يف 
الدكتور حممود  والأ�شتاذ  دمياط،  جامعة 
جالل الدين �شليمان اأ�شتاذ املناهج وطرائق 
تدري�س اللغة العربية، وكيل كلية الرتبية 
دمياط،  �شابًقا يف جامعة  العليا  للدار�شات 
حيث ميتد الرنامج التدريبي ملدة ثالثة 
تدريبية.املجالت  ���ش��اع��ة   12 ب��ع��دد  اأي����ام 
التي يطرحها املركز يف الرنامج التدريبي 
اخل��ام�����س ت�����ش��م��ل ���ش��ي��ا���ش��ات ت��ع��ل��ي��م اللغة 
العربية وتعلمها “ا�شرتاتيجيات التدري�س، 

املخرجات،  “�شعف  ال��ت��ق��ومي،  ���ش��ي��ا���ش��ات 
مهارات  املظاهر، الأ�شباب، طرق العالج”، 
وغريها”،  وال��ع�����ش��ري��ن  ال����واح����د  ال���ق���رن 
ال��ق��درات على  ه��ذه  انعكا�س  ي�شهم يف  مب��ا 
ورفع  باملكتب  الأع�����ش��اء  ال���دول  يف  الطلبة 
العلمي  والفهم  التح�شيل  ج��ودة  م�شتوى 

امل�شتهدف.
واأكد الدكتور عي�شى �شالح احلمادي مدير 
املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج 
التدريبيبة  اإىل توا�شل الرامج  بال�شارقة 
التدريبي  ال���رن���ام���ج  ت��ن��ظ��ي��م  خ����الل  م���ن 
رفع  اإىل  يهدف  وال���ذي  بعد  ع��ن  اخلام�س 
م�����ش��ت��وى م���ه���ارات ذوي الخ��ت�����ش��ا���س يف 
حت�شيل  م�شتوى  وحت�شني  العربية،  اللغة 
الطلبة بالدول الأع�شاء يف اللغة العربية، 
حول  عملية  تطبيقات  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن 
اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��دري�����س امل��ن��ا���ش��ب��ة للغة 

���َت���ْخ���َدم مع  ُت�������شْ اأن  ال���ت���ي مي��ك��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
يكثف من  الرنامج  اأن  اإىل  الطلبة.واأ�شار 
الإ�شرتاتيجيات  املعلم  اإك�شاب  يف  حم��اوره 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���ت���ي ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا؛ م���ن حيث 
والإج��راءات اخلا�شة  ا�شتخدامها،  �شروط 
ب��ك��ل اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، ب��ح��ي��ث ي�����ش��ه��ل عليه 
حتقيق نواجت التعلُّم امل�شتهدفة من ناحية، 
والفائدة  باملتعة  ي�شعرون  املتعلمني  وَجْعل 
م��ن ناحية اأخ���رى. واأو���ش��ح احل��م��ادي باأن 
يف  �شتقدم  ال��ت��ي  التدريبية  احلقيبة  ه��ذه 
للمكتبة  اإ�شافة  متثل  التدريبي  الرنامج 
للمكتبة  واإث���������راء  ال����رتب����وي����ة،  ال���ع���رب���ي���ة 
اخلليجية يف جمال اإ�شرتاتيجيات تدري�س 
مكتب  لأن�شطة  وام���ت���داًدا  العربية،  اللغة 
ال��رتب��ي��ة ال��ع��رب��ي ل���دول اخل��ل��ي��ج يف جمال 
تطوير اإ�شرتاتيجيات التدري�س يف املراحل 

التعليمية املختلفة

املركز الرتبوي للغة العربية يطلق الربنامج التدريبي اخلام�س »تطوير تعليم اللغة العربية للمخت�سني« 

•• دبي-الفجر:

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة الإم�����ام حم��م��د ب��ن �شعود 
يوم  ال�����ش��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة  يف  الإ���ش��الم��ي��ة 
اأم�س الأول الأربعاء حما�شرة افرتا�شية بعنوان 
“الأوبئة ومواجهتها من خالل كتاب القانون يف 
عبد  غادة  الدكتورة  قدمتها  �شينا”،  لبن  الطب 
واحل�شارة  التاريخ  بق�شم  الأ�شتاذة  القبالن،  اهلل 
بكلية العلوم الجتماعية يف جامعة الإمام حممد 
املحا�شرة  بالريا�س.هدفت  الإ�شالمية  �شعود  بن 

اإىل ت�شليط ال�شوء على اإ�شهامات الأطباء العرب 
وامل�شلمني القدماء يف مواجهة الأوبئة من خالل 
عدة  املحا�شرة  تناولت  الطبية.وقد  موؤلفاتهم 
وكتابه  واآث����اره  �شينا  اب��ن  اأب��رزه��ا:  ِم��ن  موا�شيع 
ال���ق���ان���ون، واأن�������واع الأوب����ئ����ة ال�����ش��ائ��ع��ة، واخل����وف 
والتحرز من الوباء، ومواجهة الأوبئة وعالجاتها 

من خالل القانون. 
ْت����ه  وت��ع��ت��ر ه����ذه امل��ح��ا���ش��رة ن��ت��ي��ج��ة ب��ح��ث اأََع����دَّ
ين للكتابة  ا �شدَّ الدكتورة غادة، حيث تقول: “ممَّ
التي  الن�شو�س  ت��ل��ك  ه��و  امل��و���ش��وع  ه���ذا  م��ث��ل  يف 
ال��ق��ان��ون ح���ول تلك  ك��ت��اب  اب���ن �شينا يف  اأورده�����ا 

الأوب���ئ���ة واأغ��را���ش��ه��ا وع��الج��ات��ه��ا حم��اول��ة مني 
يوافق  مب��ا  احل����ال  لت�شخي�س  ق��راءت��ه��ا  لإع�����ادة 
الأوبئة  تلك  تركته  ومب��ا  الع�شر،  جائحة  ح��ال 
اآث�����ار م��ت��ع��ددة اجلوانب،  ع��ل��ى م���ر ال��ت��اري��خ م���ن 
وهذا ما حفزين للبحث يف هذا املو�شوع حماولة 
اأهميته«. يوافق  املو�شوع مبا  اأدبيات  لالإ�شهام يف 

غادة  ال��دك��ت��ورة  امل��رك��ز  �شكر  املحا�شرة  ختام  ويف 
على تقدميها الرائع ملثل هذا املو�شوع ، وخا�شة 
اأن العامل ل يزال يعاين من جائحة كورونا، وقد 
�شهدت املحا�شرة تفاعاًل  كبرياً من قبل امل�شاركني 

يف املحا�شرة.

متر الذكرى 110 على ميالد اأ�شطورة الكوميديا امل�شرية الفنان 
الذي   ،1912 �شبتمر   15 يف  ول��د  اإذ  يا�شني،  اإ�شماعيل  الكبري 
خالل  قدمها  التي  الأع��م��ال  خ��الل  من  امل�شاهدين  ماليني  اأ�شعد 
قلة  م��ن  حياته  نهاية  يف  يا�شني  اإ�شماعيل  عانى  الفني،  م�����ش��واره 
اأعماله الفنية والأدوار التي تعر�س عليه، حتى عم احلزن حياته، 
وتراكمت عليه الديون، وا�شطر يف النهاية لبيع العمارة اخلا�شة به 
بعد حجز ال�شرائب عليها.ويتحدث كتاب »اإ�شماعيل يا�شني �شرية 
درامية« عن رحله �شعود النجم و الفنان الكبري ا�شماعيل يا�شني 
من ال�شوي�س اإىل القاهرة ومن مونوجل�شت ب�شيط يتقا�شى قرو�س 
اإىل اأهم ممثل يف م�شر ميثل +15 فيلم يف ال�شنه والأحداث اللي 
رافقته يف رحلته الإن�شانية. ويذكر الكتاب حتت عنوان “ال�شتعداد 
اأجله،  بدنو  ي�شعر  الفرتة  يا�شني فى هذه  اإ�شماعيل  بداأ  للنهاية«: 
خا�شة بعد اأن زاد عليه املر�س، ومنعه داء “النقر�س” من مع�شوقته 

اللحمة، وكان يقول ذلك لبنه يا�شني وهو ي�شحك:
اأنا بداأت حياتى واأنا نف�شى فى حتة حلمة.. اأو حتة فرخة.. ويظهر 
اأن حياتى هتنتنهى بر�شه واأنا نف�شى فيها، وح�شبما يذكر الكتاب 
وابنه  يا�شني  اإ�شماعيل  ب��ني  متخياًل(  يكون  )رمب��ا  اأخ���ريا  ح���وارا 

يا�شني، ومنه:
يقول اإ�شماعيل يا�شني: تت�شور اإنى م�س خايف من املوت، و�شمت 

يا�شني منتظرا اأن يكمل والده حديثه
مقولت�س ليه؟

ليه
عليه،  داخ��ل  بيه  اأح�����س  م��ا  واأول  نكتة،  األ��ف  للموت  لأن��ى حم�شر 
ع�شت  ما  وزى  اأ�شحك،  اأف�شل  عل�شان  لنف�شى  نكت  اأق��ول  هف�شل 

اأ�شحك النا�س.. اأموت واأنا ب�شحك.
بالن�شبة  توقعاته  كانت  حيث  يا�شني،  اإ�شماعيل  مقولة  و�شدقت   
نهاية حياته �شادقة، فقد عاد من الإ�شكندرية اإىل القاهرة يوم 23 
اأ�شرته، حيث مل يتوقف ليلتها  اأم�شيته مع  1972 واأم�شى  مايو 
الدموع  �شالت  وي�شحكون حتى  عليهم، ي�شحك  النكات  اإلقاء  عن 
ي�شلم  مايو   24 ي��وم  �شباح  من  الأوىل  ال�شاعات  وم��ع  عينيه،  من 

اإ�شماعيل يا�شني الروح وهو مبت�شم.

مركز جمعة املاجد يقدم حما�سرة يف الأوبئة 
ومواجهتها من خالل كتاب القانون يف الطب لبن �سينا

اإ�سماعيل يا�سني �سرية درامية..كتاب
 ملاهر زهدي ير�سد اللحظات الأخرية يف حياته
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اإعادة بناء وجه امراأة عا�ست فى الع�سر 
احلجرى قبل 5700 عام مباليزيا

متكن العلماء من اإع��ادة بناء وجه لم��راأة عا�شت قبل حوايل 5700 عام 
فيما يعرف الآن مباليزيا ، ومع ذلك ل تزال هوية املراأة الكاملة لغزا.

اكت�شف فريق من علماء الآثار من جامعة �شينز ماليزيا الهيكل العظمي ، 
 Guar الذي اأطلقوا عليه ا�شم »امراأة بيناجن«، خالل حفر عام 2017 يف
Kepah ، وهو موقع من الع�شر احلجري احلديث يقع يف بينانغ ، �شمال 
من  ا�شتخراجها  مت  عظمًيا  هيكاًل   41 من  واح��دة  كانت  ماليزيا،   غ��رب 

املوقع خالل عمليات التنقيب املتعددة. 
 ك�شف التاأريخ بالكربون امل�شع للقذائف املنت�شرة حول بقايا املراأة اأنها عا�شت 
خالل الع�شر احلجري احلديث ، اأو الع�شر احلجري اجلديد ، الذي امتد 

من 8000 اإىل 3300 قبل امليالد.
ثالثية  ال�شور  اإىل  بالإ�شافة  املحو�شب،  املقطعي  الت�شوير  با�شتخدام   
الأبعاد للماليزيني املعا�شرين ، مت  بناء وجه من امراأة يعتقد اأنها عا�شت 

 .Mail Malay حتى �شن 40 عاًما تقريًبا، وفقا ملوقع

Date 16/ 9/ 2022  Issue No : 13648
Before the committee of experts 

In the case No SHCAPCICIVS2022/0000313/CIVIL
To the appellee: Owners Association of Building No 606/A in Al Nahda, Sharjah,Unknown 
residence:
You are assigned to attend the expert meeting (five-member committee) on Wednesday, 21-
09-2022 via Zoom at 11:30 am in person or by an authorized attorney, meeting link
https://us0Sweb.zoom.us/j/83825264373?pwd=OGdodjNSUDdXUzJIaEFFbHNSK09vqt09
And submit memoranda on the case, accompanied by all documents, on the next day from 
the date of publication, in order to consider the case whose number is mentioned above - as 
an appellee.
Filed against you by: appellant: AL TRATH CONSULTING ENGINEERING PER PERSON 
COMPANY LLC
Also, please contact a member of the real estate expert committee at the mail
exp.dr.ebraheim@gmail.com ebraheimalahbash@gmail.com
and Tel. No 0501585115 If you do not attend, the committee will begin its work.
For the committee the real estate expert/ Dr.Ebraheim Ali Lahbash

Notification by Publication 
of a Defendant

70392

Date 16/ 9/ 2022  Issue No : 13648
Summon to Defendant by Way of Publication

At the Case Management Office of Sharjah Federal Civil Court of First Instance
In Suit No (SHCFICIREQ2022/0005673 Omission Request

To the defendant: Pratima Chetry,Unknown place of residence:
Summon by way of publication in English languages
Obligate the opponent in the suit Pratima Chetry to pay AED4650 in 
addition to charges and expenses
You are requested to attend on the hearing dated 27/09/2022 before the 
Case Management Office at Sharjah Civil Federal Court of First Instance 
office number (Office of Case Manager number 10) personally or through 
approved attorney and to submit answering statement on the suit attaching 
all documents within a period of time not exceeding ten days from the 
date of publication in order to review the above mentioned case in your 
capacity as defendant.
Judicial Services Offices/Ayesha Abdulla Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 16/ 9/ 2022  Issue No : 13648
Notice of notification of the appellee

 (returned from the appeal by publication)
In lawsuit No 2020/749 civil appeal-third department

To the appellee/ Owners Association of Building No 606/A in Al Nahda, Sharjah Upon 
the appellant request/ AL TRATH CONSULTING ENGINEERING PER PERSON 
COMPANY LLC (now) notifies you of the issuance of the following appeal judgment, 
the text of which is:
The court ruled to overturn the contested judgment in the three appeals and to refer 
the case to the court that issued it to consider it again in a different form. It obligated 
each appellant to pay fees and expenses for his appeal, set-off and attorney's fees, and 
authorized the refund of insurance for each. appellant.
Therefore, it is required that you appear before this court at 9:30 on the morning of 
21/09/2022, the Third Appeals Chamber, either in person or via remote communication 
technology via the link that will be uploaded via the smart justice program or 
communicate via the e-mail service to the secretariat for Inquiries (aalamari@moi.
gov.ae ) You can also contact the secretariat as well via the WhatsApp service at the 
following number 065024390 in order to answer the case and provide what you have 
of data.
Secretary of the third Appeals Chamber
Ashraf Al Ammari

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 16/ 9/ 2022  Issue No : 13648
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance In Lawsuit No. 

AJCFICIPOR2022/0002947 commercial (Partial)

To Defendant: Himani Narayan Rajwani,Residence unknown.
You are required to attend the hearing on 03/10/2022 before the 
Case Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil 
Court of First instance Office No. (Case Manager Office No.8) 
personally or through a legal attorney, and submit an answer note 
to the Lawsuit accompanied with all documents within a period 
not exceeding ten days from the date of the publication and this 
is for consideration of the above-mentioned case as a defendant.
Judicial Services Office /Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 16/ 9/ 2022  Issue No : 13648
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance 

In Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0002423 commercial (Partial)
To Defendant: ANWAR KHALIQ,Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 05/10/2022 before the Case 
Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of 
First instance Office No. (Case Manager Office No.8) personally or 
through a legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit 
accompanied with all documents within a period not exceeding ten 
days from the date of the publication and this is for consideration of 
the above-mentioned case as a defendant.
Judicial Services Office /Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 16/ 9/ 2022  Issue No : 13648
Announcement in the Executive Case by Publication

Payment Notification in Case No. AJCEXCIREA2022/0003010- Civil (Partial)
To:The defendant: Shad Ullah Khan Saad Ullah Khan
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff. Al Raha Taxi L.L.C represented legally by its manager 
Mr / Abdulghani Abobokumo - Chinese national in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment. and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:The total amount including fees and expenses: 16397.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
Judge/Wajdi Al Shathli Bin Ahmad 
Ajman Federal Court/Civil Execution Court.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 16/ 9/ 2022  Issue No : 13648
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION NO 15089 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: Trinco Electronics Trading L.L.C (OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 505512 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the warning 
the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the respondent 
default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an amount of 505512 
AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was issued and since the 
warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the amount in his debt, but 
the respondent  didn’t provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate NO

2016 Black Mercedes S500 S DXB 19310

Therefore, we first warn you to pay 505512 AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to 
collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer 
fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal property 
that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY



فــن �أجنــبــي

27
ينتمي  اإىل اأفالم الرعب

»جرائم امل�ستقبل« .. �سورة ُم�سّغرة
 ملا ميكن اأْن يكون عليه امل�ستقبل

حتذيٌر قوي من كروننرغ، يتقاطع كثرياً مع حتذير 
رفعه قبله �شتانلي كوبريك )1928 � 1999(، يف 
كان  الذي  الف�شاء" )1968(،  اأودي�شا   :2001"
حدوثها  مُيكن  التي  للعالقة  ا�شت�شرافاً  اأو  ن��ب��وءة، 
بني الآلة و�شانعها، ما انعك�س ب�شكل ما يف حمطات 

حديثة عّدة، بعد ن�شف قرن على اإجنازه.
الرعب، وهذا  اأف��الم  امل�شتقبل" اإىل  "جرائم  ينتمي 
�س فيه كروننرغ، وب��رع. لذا، مل يذهب  نوٌع تخ�شّ
اإىل الرعب املجاين، كاأفالٍم اأخرى عّدة، ُتهّيج م�شاعر 
اخلوف لدى املتلّقي، من دون اأْن تزرع فيه اأي قيمة. 
عّما  الفكرية  والت�شّورات  بالروؤى  ُم�شبعاً  جاء  لذا، 
انطالقاً  م�شتقباًل،  الإن�شان  عليه  يكون  اأْن  ميكن 
مّما ُيحِدُثه عقله من اخرتاعات واكت�شافات، ومدى 
انعكا�شها عليه، وربطها بالعاطفة الإن�شانية، ومدى 

تقّيدها بالغريزة الب�شرية، عر نظرتها اإىل الأ�شياء 
وتعاملها معها. بالإ�شافة اإىل خلق مفاهيم جديدة، 
بال�شلوك  وربطها  التقّدم،  يف  اإف��راط  نتيجة  ج��اءت 
العاطفي. مل يكتِف الفيلم بو�شع ت�شّورات جديدة 
م�شتقباًل،  الإن�شان  �شلوك  عليه  يكون  اأْن  مُيكن  ملا 
اأْن ي��ك��ون عليه  مل���ا مُي��ك��ن  ع���ام���اً  ب���ل ���ش��ن��ع م��ن��اخ��اً 
ف��ي��ه، مم��ّث��اًل مب��ن��ازل قدمية  يعي�س  ال���ذي  الف�شاء 
م��ت��اآك��ل��ة، وق���اع���ات ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة غ��ري ُمعّقمة 
وموؤ�ّش�شات  فيها،  حياة  ل  خالية  و�شوارع  ومّت�شخة، 
اختفاء  بعد  ك��ّل��ه  ه��ذا  وخمتلفة.  ج��دي��دة  حكومية 
على  والق�شاء  الإن�شان،  ج�شد  من  التقليدي  الأمل 
نف�شه  الف�شاء  ه��ذا  امل��ر���س.  ُت�شّبب  التي  البكترييا 
يطرح اأ�شئلة جوهرية عن ال�شفن الكبرية القدمية 
اإىل درجة  العلم  ت��ط��ّور  اإذا  وع��ّم��ا  م��ث��اًل،  وامل��رك��ون��ة 

نقل  و�شيلة  اأ�شبحت  اأن  بعد  ال�شفن،  ع��ن  تخّليه 
قدمية؛ وعن م�شادر الطاقة التي مل تعد موجودة، 
ال��ع��م��راين، وعدم  والأم���ر نف�شه يحدث يف اجل��م��ال 
اجلمالية  املعطيات  ت��غ��رّيت  رمب��ا  اإْذ  ب��ه،  اله��ت��م��ام 
الإن�شان،  اهتمامات  تغرّيت  الوقت، ومعه  مع مرور 
واأ�شبحت املناظر وامل�شاهد والعمران اأ�شياء ل معنى 

لها، اأي اإّنها باتت و�شيلة توؤّدي هدفاً مو�شوعياً ما.
ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ه���ذا ال���ط���رح ك���ام���ٌن يف ت��ل��ك النظرة 
اأ�شبح  اإْذ  واجل��م��ال،  ال��ف��ّن  م��ع  والتعامل  اجل��دي��دة، 
ع��ل��ي��ه ج�شد  ي���ك���ون  اأْن  مُي���ك���ن  م���ا  ال��ك��ّل��ي  اجل���م���ال 
اأ�شبحت  ل��ه��ذا،  امل��ت��غ��رّيات.  م��ع  بتعامله  الإن�����ش��ان، 
الدماء،  وَم�شاهد  اأع�شاء،  وزرع  الطبية،  اجلراحات 
كروننرغ  اإّن  حّتى  ُتعّو�س.  ل  وفرجة  جديداً،  فّناً 
بكونها  الب�شريات  بع�س  م��ع  بالتعامل  يكتِف  مل 
ط��ق��و���ش��اً و���ش��ل��وك��اً ج���دي���داً، ب���ل ط��ّع��م��ه��ا مبعطيات 
كابري�س  تقولها  كجملٍة  احل���وار،  يف  بّثها  فل�شفية، 
واملعنى  الفو�شى،  م��ن  ال��ف��ّن  "نخلق  ���ش��ي��دو(:  )ليا 
م�شاهد  يف  النقا�شات  بع�س  واأي�����ش��اً،  الفراغ".  م��ن 
كثرية، وهذا معطى منح الفيلم ُبعداً فكرياً، وذهب 
جديداً  ُب��ع��داً  اأع��ط��ى  كما  الفنية،  اجل���دوى  اإىل  ب��ه 
اأي ما يفرزه ج�شم  ملفهوم اجلمال يف تلك احلقبة، 
الإن�شان، وما يقدر عليه، كج�شد �شول تين�شر )فيغو 
م��ورت��ن�����ش��ن(، ال���ذي ي��ف��رز ب��ني ح��ني واآخ����ر اأع�شاًء 
ُي��ج��ري ه��و و�شديقته  ف��ي��ه، وح��ني تكتمل،  ج��دي��دة 
فت�شّقه  العرو�س،  قاعة  يف  علنياً  ت�شريحاً  كابري�س 

الآلة "�شمارت"، وُتخرج منه ذلك الع�شو.
هذا ُيعتر فّناً وجماًل داخلياً ل ُيقاوم. وهكذا، حتّول 
حّتى  كثريين.  اإىل  بالن�شبة  فّناَنني  اإىل  ال�شديقان 
م�شابقة  يف  �شول  ُي�شارك  اأْن  يف  َجهد  من  هناك  اإّن 
لالأع�شاء  �شّرية  م�شابقة  وه��ذه  الداخلي،  اجلمال 
الب�شرية.ا�شتطاع ديفيد كروننرغ اأْن ي�شع معطيات 
قوية يف "جرائم امل�شتقبل"، جتعل املتلّقي يعتر اأّن 
، وامل��ع��ط��ي��ات مو�شوعة يف احلوار،  ف���ٌنّ ب��ه  ي��ق��وم  م��ا 
ُبعداً  الفيلم  فكرية، متنح  ودللت  يك�شف عمقاً  ما 

جديداً، وحتّوًل كبرياً بني املا�شي وامل�شتقبل.
ومادية،  فكرية  مبعطيات  فيلمه  ك��رون��ن��رغ  اأّث���ث 
ب�شكل  امل�شتقبل،  يف  تقع  فيلمه  اأح���داث  ب���اأّن  توحي 
طرحها،  التي  واجلمالية  الفكرية  كاملفاهيم  ُمقنع، 
واأ�ّش�س لها، واأعطاها اأبعاداً، اإ�شافًة اإىل الآلت التي 

الذي  الأمل،  ك�شرير  امل�شتقبل،  يف  �شتكون  اأّنها  راأى 
دون  م��ن  الإن�����ش��ان  ج�شد  يف  الأمل  م��ك��ان  ي�شت�شعر 
اللجوء اإىل الطبيب، وهذا بات يحدث يف اجلراحات 
الذي  الذكي  والكر�شي  الآل��ة،  التي جتريها  الطبية 
الإن�شان، وغريها.  ويتنّباأ بحركة  طّبياً،  دوراً  ي��وؤّدي 
فت هذه املوجودات الب�شرية، و�ُشرح دورها ب�شكل  ُوِظّ
موؤ�ّش�شٌة  ف��ج��دواه  املتلقي،  �شيتقّبله  وه���ذا  ُم��ق��ن��ع، 
ُتثري  امل�شتقبل"  "جرائم  ُمقنعة.ُمقدمة  بطريقة 
ومرعب،  مثري  م�شهٍد  بف�شل  امل��ت��ل��ّق��ي،  يف  �شدمة 
ابنها  كورنو�شكي(  )ليهي  ج��وان��ا  الأم  بقتل  تتمّثل 
خنقاً بالو�شادة، بعد اأْن راأته ياأكل �شّلة بال�شتيكية، ثم 
اّت�شلت بوالده لنغ )�شكوت �شبيدمان( لأخذ اجلثة. 
وف�شاءات  َم�����ش��اه��د  اإىل  ك��رون��ن��رغ  ينتقل  ب��ع��ده��ا، 
اأخرى، ليتبنّي لحقاً اأّن الطفل اأول مولود يف تنظيٍم 
�شّري، يريد اإعادة اجل�شد اإىل �شكله العادي، ويبحث 
عن  وُيعلن  ق��وي،  ب�شكل  ليظهر  موؤاتية  فر�شة  عن 
نف�شه. لكّن الأجهزة تبحث عنه وعن اأفراده لإف�شال 
جّثة  بت�شريح  الأَب  قائُدهم  اأقنع  لهذا،  خططهم. 
ابنه اأمام املالأ، لريى العامل اأّن اأع�شاءه عادية، رغم 
اأّنه ياأكل البال�شتيك. لكّن اأجهزة الدولة و�شلت اإىل 
جثة الطفل و�شّرحتها، وزرعت فيها اأع�شاًء جديدة، 
ف��خ��اب اأم���ل لن��غ واأع�����ش��اء التنظيم. ه��ذا ك��ّل��ه من 
طريق �شول، الذي ا�شُتعِمل بطريقة ما، قبل اقتناعه 

اأخرياً باأهداف التنظيم ال�شّري.
انعك�س ذكاء كروننرغ يف البناء املتني الذي اعتمده 
دون  من  تدريجياً،  فكرته  وراء  بال�شعي  فيلمه،  يف 
اأو خطوط  ُمف�ّشرة،  اإغراقه يف متاهات علمية غري 
دور كّل م�شهد  بناء غري متوازن، لأّن��ه يعرف جّيداً 
هناك  ك��ان��ت  ل��ه��ذا،  ال��ع��ام.  ال�شكل  نع  �شُ يف  ولقطة 
م���ف���اج���اآت ع�����ّدة غ���ري م��ت��وّق��ع��ة، وروّي������ة يف تقدمي 
متقّطع،  ب�شكل  امل��ع��ل��وم��ات  واإع���ط���اء  ال�شخ�شيات، 

لتت�شّكل ال�شورة العامة يف نهاية الفيلم.
رغم اأّن هذا البناء كال�شيكي، �َشِمن ديفيد كروننرغ 
فيلمه  �شمات  وانعك�شت  ومقنعة.  معقولة  نهاية  به 
فيه  مم��ث��ل��ون  اأّدى  اإْذ  �شخ�شياته،  يف  وم��وؤ���ش��رات��ه 
باإقناع كبري، خا�شة الفرن�شية ليا �شايدو،  اأدواره��م 
التي ي�شطع جنمها كّل مرة، وخا�شة يف اأفالٍم حتمل 
الدمناركي،  والأمريكي  وروؤية جمالية؛  فكرياً  َهّماً 
يعي�س  ال���ذي  مورتن�شن،  فيغو  وال���ه���ادئ،  املختلف 

يختارها  ال��ت��ي  الأدوار  ت��ل��ك  ع��م��ي��ق،  ب�شكل  اأدواره 
الأمريكية  ه���ذا، خ��رج��ت  م��ن  اأك���ر  ف��ائ��ق��ة.  بعناية 
���ل���ني( م��ن ع��ب��اءة اأدواره�����ا  ك��ر���ش��ت��ني ���ش��ت��ي��وارت )مِتْ
�شوان(،  )ِب���اّل  "ال�شفق"  اأف���الم  �شل�شلة  يف  املُكّر�شة 

ُمعطية يف "جرائم امل�شتقبل" ُجهداً كبرياً انعك�س يف 
�شخ�شّيتها، حماولة اإثبات اأحّقيتها يف اأدوار عّدة.

بهذا، يكون الفيلم عماًل رزيناً، ُيقّدم �شورة جمالية 
وفكرية عّما مُيكن اأْن يكون عليه اإن�شان امل�شتقبل

اأعرب املمثل الأ�شكتلندى بريان كوك�س، املعروف بلعب دور لوجان 
روى فى �شل�شلة Succession، عن تعاطفه مع املمثلة اآمر 
جونى  ال�شابق  زوجها  �شد  الت�شهري  ق�شية  خ�شارتها  بعد  هريد 

ديب، فى يونيو املا�شى.
فيه  "مبالغ  باأنه  كتابه  فى  دي��ب  جونى  كوك�س  و�شف  قد  وك��ان 
وا�شفا  ت�����ش��ري��ح��ات��ه،  ع��ل��ى  "نادم"  اإن���ه  ب��ع��د  فيما  وق���ال  جًدا"، 
للتقرير  وفقا  ال�شهلة"،  ب�"املزحة  اإي��اه��ا 
ال����ذى ن�����ش��ر ع��ل��ى موقع 

."nme"
ك����وك���������س  ورد 
ع�������ن �������ش������وؤال 
�س  بخ�شو
دي��������������������ب يف 
م��ق��اب��ل��ة مع 
�����ش����ح����ي����ف����ة 
ال��������ت��������امي��������ز، 
قائال  و����ش���رح 
ر  جلمهو ا "
وهيئة  ي���ح���ب���ه، 
امل������ح������ل������ف������ني يف 
اأحبوا  املحاكمة 

ا". ديب اأي�شً
واأك��������م��������ل ك���وك�������س 
"ولهذا  قائال  حديثه 
ب����الأ�����ش����ف على  اأ����ش���ع���ر 
اأنها  واأعتقد  ه��ريد،  اآم��ر 
نهاية  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت 

قا�شية".
ج��������������دي��������������ر 

بالذكر اأنه من املقرر اأن يتم عر�س فيلم وثائقى جديد بعنوان 
يدور   Johnny vs Amber: The US Trial
ال�شابقة  زوج��ت��ة  �شد  دي��ب  جونى  العاملى  املمثل  حماكمة  ح��ول 
اآم��ر ه��ريد، على ج��زاأي��ن ي��وم 19 �شبتمر اجل��ارى على �شبكة 

دي�شكفرى +.
على اأن يعر�س الفيلم الوثائقي مقابالت مع حمامي ديب وخراء 
الكوالي�س  وراء  م��ن  لقطات  ج��ان��ب  اإىل  و�شحفيني،  قانونيني 
و�شط املحاكمة التي عقدت يف الفرتة بني اأبريل ويونيو من العام 

."nme" اجلارى 2022، وفقا للتقرير الذى ن�شر على موقع
تدور احللقة الأوىل من الأح��داث من جانب ديب، حيث تغطي 
طفولته ال�شيئة واعتماده على املخدرات، كما تقدم ن�شخة بديلة 

من الأحداث التي تظهر جوين على اأنه �شحية للعنف املنزيل.
الثانية ف�شتدور حول رواي��ة ه��ريد، مبا يف  اأم��ا تفا�شيل احللقة 
مرة،  لأول  املزعوم  اجلن�شي  لالعتداء  التف�شيلي  و�شفها  ذل��ك 
وكيف هاجمها ديب بال رحمة عر و�شائل التوا�شل الجتماعى، 

كما ورد يف بيان �شحفي.

بريان كوك�س: اأ�سعر بالأ�سف على اآمرب هريد 
بعد خ�سارتها اأمام جونى ديب

فيلمه  يف   ،)1943( كروننرغ  ديفيد  الكندي  املخرج  ق��ّدم 
االأحدث "جرائم امل�شتقبل" )2022(، املعرو�ض للمّرة االأوىل 
دوليًا يف امل�شابقة الر�شمية للدورة ال� 75 )17 � 28 ماي�-اأيار 
ميكن  ملا  ُم�شّغرة  �ش�رة  ال�شينمائي،  "كاّن"  ملهرجان   )2022
�شاأنها  من  ونب�ءات،  ت�شّ�رات  وا�شعًا  امل�شتقبل،  عليه  يك�ن  اأْن 
بني  مبا�شرة  م�اجهة  رواق  يف  وو�شعه  املتلّقي،  خيال  تن�شيط 
وبني  ال�شناعيني،  والتقّدم  التطّ�ر  وب��ني  واالآل���ة،  االإن�شان 
العاطفة امل�شل�بة وامل�شاعر املجروحة، التي ميكن اأْن ُيحدثها 

هذا التطّ�ر.
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ال�سفر اإىل الف�ساء ُي�سرع �سيخوخة 
العظام ويهدد بحالت ل ميكن ترميمها

اأن يلحق  الف�شاء ميكن  اأن ق�شاء فرتات طويلة يف  ك�شفت درا�شة جديدة 
من  اأج��زاء  جعل  يف  ويت�شبب  بالعظام،  اإ�شالحه،  ميكن  ل  ب�شكل  ال�شرر، 

الهيكل العظمي الب�شري تتقدم يف العمر مبا ي�شل اإىل 10 �شنوات.
اأملانيا والوليات املتحدة وكندا، 14 رجال وثالث  ودر�س فريق بحثي من 

ن�شاء قبل رحالتهم الف�شائية، وبعد �شتة اأ�شهر و12 �شهرا من عودتهم.
وقا�س الفريق كثافة وقوة عظام ال�شاق والذراع ال�شفلي والق�شبة والكعرة 
املجهرية  البنية  بقيا�س  اأي�شا  وق��ام��وا  ال�شاعد(.  منطقة  عظمتي  )اأح��د 
حيث  العظام،  جتدد  معدل  الباحثون  قا�س  كما  العظام.  داخ��ل  الرتبيقية 
يتم فيها ارت�شاف العظام القدمية وا�شتبدالها بالعظام اجلديدة، با�شتخدام 

املوؤ�شرات احليوية يف دماء رواد الف�شاء وبولهم.
الف�شاء  رواد  ت�شعة من  اأن  كانت مقلقة، حيث  النتائج  اإن  الباحثون  وقال 
ال�شبعة ع�شر مل يتعافوا متاما بعد عام كامل من عودتهم من الف�شاء. وكان 

لديهم انخفا�س يف قوة العظام وكثافة املعادن بن�شبة ت�شل اإىل 2%.
الريا�شة يف م�شت�شفى  اآنا ماريا ليبهارت، عاملة  الدرا�شة  واأو�شحت موؤلفة 
"قد ل يبدو هذا كثريا، لكنه يتوافق مع فقدان  جامعة اإرلجنن باأملانيا: 

العظام املرتبط بالعمر ملدة ع�شر �شنوات على الأقل".
�شيتعني  اأن��ه  يعني  هذا  للمت�شررين،  "بالن�شبة  �شحفي:  بيان  يف  وتابعت 
الإ�شابة  وقابلية  بكثري  اأبكر  وقت  يف  العظام  ه�شا�شة  ظهور  توقع  عليهم 

بالك�شور".
وتختلف الطريقة التي تبدو بها العظام يف الف�شاء عن �شيخوخة العظام 
على الأر�س. ففي الف�شاء تاأثر الهيكل الداخلي لعظام رواد الف�شاء اأكر 
من ال�شمحاق، وهو الغالف اخلارجي الذي ميد العظام بالدم والأع�شاب 
بع�س  اأن  الدرا�شة  ووج��دت  وال�شفاء.  النمو  ت�شاعدها على  التي  واخلاليا 

رواد الف�شاء اأ�شيبوا باأ�شرار ل ميكن اإ�شالحها.
واأ�شارت ليبهاردت: "لقد متكنا من اإثبات اأن التجديد يكون اأكر �شعوبة 
لديهم  ال��ذي��ن  فالأ�شخا�س   .. الف�شاء  يف  ال����رواد  ب��ق��اء  م��دة  ط��ال��ت  كلما 
م�شتويات ن�شاط اأعلى لديهم معدل جتدد اأعلى للعظام، ويتمثل التحدي 

يف احلفاظ على م�شتويات الن�شاط هذه اأثناء املهمات يف الف�شاء".
اإىل  الف�شائية  الرحالت  م�شتقبل  على  تاأثري  الكت�شاف  لهذا  يكون  وق��د 
املريخ. وقالت ليبهاردت: "اإذا بقي الب�شر يف الف�شاء ملدة ثالث �شنوات يف 
كل مرة، فنحن بحاجة اإىل مراقبة املخاطر ال�شحية التي ينطوي عليها 

ذلك اأي�شا".
وقد يكون احلل كامنا يف تكييف التدريب واإ�شافة الأدوية لأولئك الذين 

ي�شافرون اإىل الف�شاء.
وحتتوي حمطة الف�شاء الدولية على اآلة للجري، ودراجة متارين ريا�شية، 
وبرنامج تدريب على رفع الأثقال، لكن تكييف برامج التدريب اأثناء رحالت 
الف�شاء لتلبية الحتياجات الفردية لرواد الف�شاء ب�شكل اأف�شل اأمر بالغ 

الأهمية، وفقا للدرا�شة.
ريا�شية جديدة تعمل يف ظروف  "اإن تطوير معدات  ليبهاردت:  واأ�شافت 

انعدام اجلاذبية ول ت�شغل م�شاحة كبرية ميثل حتديا كبريا".
العظام  تدهور  التي متنع  البايفو�شفونيت،  مثل  اأدوي��ة  اأي�شا  ت�شاعد  وقد 

وت�شتخدم كعالج له�شا�شة العظام. 

ال�شحراء؟ عرو�ض  ب�  تلقب  التي  املدينة  ا�شم  • ما 
- مدينة تدمر عا�شمة امللكة زنوبيا

؟ الكريت  اخرتع  الذي  • من 
 1381 الكريت يف عام  �شارل �شويا هو خمرتع  الفرن�شي  العامل   -
وال�شمغ  البوتا�شيوم  وك��ل��ورات  البي�س  الف�شفور  م��ن  يتكون  وك���ان 
والن�شارة، وي�شتعل بالحتكاك على �شطح خ�شن وب�شبب �شمية وخطورة 
الفو�شفور البي�س توقف ت�شنيعه وا�شتخدم بدل عنه الف�شفور الحمر 

حتى وقتنا هذا .
اجنلرتا؟ ملكة  ه�ارد  كاترين  اأعدمت  • متى 

- اعدمت عام 1542 �شهر فراير .
العامة(؟ )احلريات  مرحلة  اجنلرتا  بداأت  • متى 

بداأت اجنلرتا مرحلة احلريات العامة عندما اقر الرملان الريطاين 
تبني ميثاق احلقوق يف 31 2--1689 .

الهند؟ اكت�شف  الذي  • من 
- فا�شكودي غاما عام 1488م

اأن حتولها  اإذ   � الرائعة  � اخلنف�شاء  ا�شم  من ف�شيلة اخلناف�س حتمل  اأطول احل�شرات عمراً  اأن  تعلم  • هل 
من طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �شنة كاملة. 

 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�شوي�شري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل عام 
1400م. 

متوا�شلة. دقيقة   30 ملدة  اإغما�شهما  ي�شاوي  كامل،  يوم  يف  عيونك  ترمي�س  اأن  تعلم  •هل 
عظمة.  26 على  حتتوي  قدمك  اأن  تعلم  •هل 

حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكر  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�شري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 

لأك�شدة الهواء كما اأن بع�س الأنواع تف�شد ب�شرعة و يف مقدمتها ع�شري اجلزر 
ال�شمنة  اإىل  ت��وؤدي  امللون  التليفزيون  م�شاهدة  اأن  اأف��ادت  ال�شمنة  عن  اإح�شائية  اأغ��رب  اأن  تعلم  هل   •

املفرطة. 
الثدييات.  جميع  يالئم  و  مغذ  لبنها  و  باألبانها  غنية  القطط  اأن  تعلم  • هل 

م   1580 عام  الرتغاليون  امل�شتك�شفون  عليها  اأطلق  الوطنية  ال�شني  اأو  تايوان  جزيرة  اأن  تعلم  هل   •
ا�شم )فورموزا( اأي اجلميلة. 

للرتبة  جيداً  �شماداً  تعتر  الديدان  تاأكلها  التي  ال�شجر  اأوراق  ه�شم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�شهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�س بطبقة من ال�شماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�شتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 

لعنة ال�سمكة
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البطيخ 
ال�����ب�����ط�����ي�����خ م���ن 
ال�شيف  ف��اك��ه��ة 
التي  ال��ر���ش��م��ي��ة 
الكبار  ي��ع�����ش��ق��ه��ا 
ملذاقها  وال�شغار 
وقدرته  ال��ل��ذي��ذ 
ع�����ل�����ى ت���رط���ي���ب 
اجل�شم ومقاومة 
حر ال�شيف، دون 
فوائده  م��ع��رف��ة 

العالجية.
واأكدت درا�شة حديثة اإن للبطيخ فوائد عالجية عديدة، منها:

القلب ملر�شى  مفيد   -  1
كفاءتها على  ويعمل  الكلى  ينظف   -  2

املناعة يقوي   -  3
الإم�شاك على  يق�شى   -  4

واملفا�شل العظام  اآلم  على  يق�شى   -  5
وجنينها احلامل  للمراأة  الالزمة  التغذية  يقدم   -  6

 مر احد المراء بجوار نهر �شغري ف�شمع �شوتا يناديه وقف وتلفت فراأى �شمكة وقد برز راأ�شها من املاء وهي 
تنادي عليه وتقول: ايها المري انقذين، هناك �شيئ يقف يف حلقي مينعني من ابتالع الطعام ، ف�شخر منها 

المري وقال: انا اترك ما ورائي لنظر يف فم �شمكة ملعونة؟ اذهبي واتركيني يف حايل.
 فغ�شبت ال�شمكة وقالت: ادعو عليك بان ي�شيبك مثل ما ا�شابني ول ي�شعفك احد، ثم مر تاجر كبري بجانب 
لو  اع��دك  وقتي معك،  لأ�شيع  بغبي  ول�شت  لها: عندي عمل كثري  فقال  لينقذها  ال�شمكة  عليه  فنادت  النهر 

وجدت ان�شانا قريبا من هنا لر�شله لك.. فقالت: اذهب �شادعو عليك بالندم طوال عمرك.
 ثم مر راع فقري بجانب النهر فنادت عليه ال�شمكة، فلما اقرتب منها حكت له ما هي فيه، فاقرتب منها وقال: 
ب�شم اهلل ال�شايف املعايف.. ومد ا�شبعه يف فمها فاخرج من حلقها جوهرة كبرية كانت قد انح�شرت فيه ومنعتها 
من ابتالع طعامها، وعندما اخرج اجلوهرة تنف�شت ال�شمكة ال�شعداء وقالت: احلمد اهلل انقذتني اراحك اهلل 
ايها الفتى وجعلك مددا ملن مثلي.  فقال الغالم ح�شنا خذي هذه هي جوهوتك. فقالت: ل هذه من الن لك 

افعل بها ما ت�شاء، ومن الن نحن ا�شدقاء ان احتجتني.. ف�شكرها الراعي وان�شرف.. 
التنف�س ومل  الهواء واخذ يحاول  ليتناول طعامه فوقفت عظمة يف حلقه �شدت عنه  جل�س المري يف ق�شره 
التاجر فقد  اما  ا�شابه،  ا�شعافه ومل تنجح حماولتهم فتعذب حتى مات متاأثرا مبا  الكثري  ي�شتطع وح��اول 
ا�شابت جتارته خ�شارة كبرية وا�شبح فقريا وعندما ظهر يف ال�شوق تاجر �شاب جديد ميلك من الم��وال ما 
ن��ادرة الوجود باعها لأغنى امللوك وعرف ان هذه اجلوهرة اخرجها الفتى من  مل ميلكه احد ب�شبب جوهرة 
فم ال�شمكة، ندم ا�شد الندم وقال لو كنت انقذتها لكنت اغنى ان�شان.. انها لعنة ال�شمكة يا لندمي .. يا لندمي 
واخذ ي�شرب راأ�شه بيده ف�شمع من خلفه من يقول امدد يدك بامل�شاعدة جتد وقت احلاجة الف يد متتد اليك.. 

فنظر فاذا بها ال�شمكة التي اختفت ب�شرعة وعلى فمها ابت�شامة �شاخرة.

اأع��ل��ن��ت ال���دك���ت���ورة م��ارغ��ري��ت��ا اأرزوم���ان���ي���ان، خبرية 
اأنه ل ميكن ا�شتعادة حدة الروؤية  التغذية الرو�شية، 

مب�شاعدة اجلزر.
اإىل  "�شبوتنيك"  لراديو  حديث  يف  اخلبرية  وت�شري 
الآ�شية  العنبية  اأو  اجل���زر  ت��ن��اول  م��ن  ف��ائ��دة  ل  اأن���ه 
اأج���ل حت�شني  ك��ب��رية م��ن  ال����ري( بكميات  )ال��ع��ن��ب 
للجزر  لي�س  ال�شائع،  العتقاد  بعك�س  لأن��ه  ال��روؤي��ة. 
عالج  على  ت�شاعد  خ�شائ�س  اأي  الآ�شيوية  والعنبية 

�شعف الب�شر.
اأن اجلزر والعنبية  راأي مفاده،  " كان هناك  وتقول، 
الآ���ش��ي��وي��ة ي�����ش��اع��دان ع��ل��ى حت�����ش��ني ال���روؤي���ة وعالج 
ح�شل  اإذا  لأن��ه  �شحيحا.  لي�س  ه��ذا  ولكن  ال��ع��ي��ون. 
على  م��واد غذائية  اأي  ت�شاعد  فلن  الب�شر  يف  �شعف 

عالجه".
الب�شر يجب  اأج��ل احلفاظ على حدة  وت�شيف، من 
اأن يحتوي النظام الغذائي على خمتلف الفيتامينات 

والعنا�شر املعدنية ال�شرورية ل�شبكية العني.
الغذائي  ال��ن��ظ��ام  اح��ت��واء  ال�����ش��روري  "من  وت��ق��ول: 
والزنك  واللوتني  الدهنية  اأوميغا3-  اأحما�س  على 
وفيتامينات A وB وC وE. وميكن احل�شول على 
جميع هذه العنا�شر والفيتامينات من املواد الغذائية 

العتيادية".
من  الليوتني  الأ���ش��م��اك.  م��ن  "اأوميغا3-  وت�شيف، 
الفيتامينات  ال��ب��ق��ول��ي��ات.  م��ن  ال��زن��ك  اخل�����ش��روات، 
ومن البذور واملك�شرات. وعموما اعتماد نظام غذائي 

متوازن ي�شمن �شحة العيون اأي�شا".

هل اجلزر يعيد حدة الب�سر؟

كري�شتينا ريت�شي حت�شر حفل ه�لي�ود ريب�رتر اإميي يف ل��ض اأجنل��ض، كاليف�رنيا.  )ا ف ب(


