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ملاذا يكذب بع�س النا�س اأثناء العالج؟
الذي  املعنى  �شائع ج��داً، لكن ما  اأمر  النف�شي  العالج  اأثناء  الأكاذيب 
تكت�شيه هذه الأكاذيب يف عمليٍة للتح�شني النف�شي؟ اإنهم الأ�شخا�ص 
والذين  امل�شاعدة،  اإىل  باحلاجة  يعرتفون  وال��ذي��ن  يعانون،  ال��ذي��ن 
ع��الوة على  النف�شي،  العالج  يتخذون خطوة نحو طريق  النهاية  يف 
ذلك، يرى الكثريون اأن احل�شول على خدمات طبيب نف�شي حمرتف 
يتطلب جهًدا مالًيا وانفعالًيا. لكن بالنظر اإىل هذه العملية برمتها، 
الكثري  يكذب  مل��اذا  العملية،  ه��ذه  تتطلبه  ال��ذي  واجلهد  وال�شجاعة 
من النا�ص اأثناء العالج؟ وبالتفكري يف الأمر ملًيا، نكت�شف اأن الأمر 
جوانب  جميع  وعبور  م�شكلتك  معاجلة  تقرر  اأن  فبمجرد  مفارقة، 
وتعيقه  ُتبطئه  اأو  العالج  ه��ذا  تخرب  مل��اذا  وال�شيئة،  اجليدة  العالج 
بالأكاذيب؟ كل هذا واأنت تعلم اأن الطبيب املحرتف الذي ت�شت�شريه 
لن ي�شدر حكًما عليك. ت�شري الدرا�شات التي اأجريت يف هذا ال�شدد 
nospensees يوم ال�شبت، اإىل  وفًقا للتقرير الذي ن�شره موقع 
اأن ن�شبة حدوث هذا ال�شلوك ترتاوح بني 70 و%96 ح�شب البلدان، 
واأمام هذا املوقف ل بد من اأن ناأخذ يف العتبار عن�شًرا مهًما، وهو اأن 
كل �شخ�ص خمتلف، ومازال العالج يتعرث يف مهده من حيث القبول 
الظاهرة  ه��ذه  ح��ول  البيانات  م��ن  امل��زي��د  �شرنى  لذلك  الجتماعي، 
ونتعمق يف تعقيدها. يف النهاية، ولالنفتاح على العالج وو�شع جميع 
الت�شميم  يتواءم  اأن  ال�شروري  من  ف��اإن  العالج،  اأريكة  على  امل�شاكل 
النف�شي مع العزمية النفعالية، وقد يقنع ال�شخ�ص نف�شه باأن العالج 
عند  ال�شلبية  العواقب  يخ�شى  لكنه  قلقه،  حت�شني  على  �شي�شاعده 

ا�شتك�شاف جوانب �شخ�شيته التي يف�شلها.

كيف ظل اأ�سلوب ديانا يف الأزياء موؤثرًا حتى اليوم؟
الثمانينيات  يف  لالأناقة  كرمز  ب�شرعة  نف�شها  ديانا  الأم��رية  ر�ّشخت 
والت�شعينيات من القرن املا�شي، ابتداء من الف�شاتني ال�شوداء وانتهاء 

ب�شورت ركوب الدراجات والبلوزات الف�شفا�شة.
تقول اأجي�شتينا بانزوين، مديرة �شيحات املو�شة يف �شركة “دي بوب”، 
اأتقنت فن املزج بني الأزي��اء ب�شكل مثري لالإعجاب،  اإن الأم��رية ديانا 
بالإ�شافة اإىل العنا�شر الذكورية والأنثوية يف كل زي، وهو �شيء نراه 

يتم تقليده عرب من�شات العر�ص حتى يومنا هذا.
وبح�شب فرح ماي، رئي�شة فريق الت�شميم يف �شركة “�شتيت�ص فيك�ص 
يوكي”، اإن تاأثري الأمرية ديانا على �شيحات املو�شة واجتاهات الأزياء 
حتى وقتنا احلا�شر، ينم عن مظهرها الفريد الذي كانت تتمتع به، 
اإن  ف��رح،  الإع��ج��اب. وتقول  ي�شتحق  اأم��راً  كانت  دائماً  اأن مالب�شها  اإذ 
مالب�ص خزانة الأمرية الراحلة، ما زالت تلهم اأجيال اليوم، بطريقة 
جداً،  حمبوبة  ب�شخ�شية  تتمتع  كانت  اأنها  حقيقة  اأن  كما  مده�شة، 
ماي  فرح  و�شاركت  الأزمنة.  لكل  �شاحلة  مالب�شها  جعل  يف  �شاعدت 
مع موقع “ميرتو” الإلكرتوين، اأهم ن�شائحها حول كيفية الظهور 
مبظهر اأنيق وباإطاللت �شبيهة باإطاللت ديانا، على النحو التايل: 
اإط��الل طبيعية م�شابهة ملا  اإنه من ال�شهل احل�شول على  تقول فرح 
ارت��داء بنطلون وا�شع بك�شرات مع  كانت ترتديه الأم��رية ديانا، عرب 
ب�شهولة  ارتداوؤها  نا�شع و�شرتة كبرية احلجم ميكن  اأبي�ص  قمي�ص 
مع الكعب العايل، اأو مع احلذاء الريا�شي. كما ميكن ارتداء بنطلون 

جينز بق�شة م�شتقيمة مع “تي �شريت” عادي وحذاء ريا�شي.

تكت�سف اإ�سابتها مبر�س خطري ب�سبب كتلة �سعر
خ�شعت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً يف ال�شني لعملية جراحية يف 
العمود الفقري ب�شبب ت�شوه يف منو �شعر كثيف اأ�شفل ظهرها اأدى اإىل 
�شعورها بالإحراج ال�شديد. واأفاد موقع Btime.com الإخباري 
اأن الفتاة ولقبها وو، قالت اإن هناك �شعراً حول منطقة اأ�شفل ظهرها 
منذ الطفولة املبكرة وتو�شع مع تقدمها يف ال�شن. واأ�شافت وو "اإنها 

منطقة كبرية احلجم، لذا مل اأجروؤ على ارتداء مالب�ص كا�شفة.
وعندما كنت اأحتاج اإىل تغيري مالب�شي اأو ال�شتحمام يف عنرب النوم 

باملدر�شة، حاولت جتنب روؤيتي من قبل الآخرين".
اأ�شغر  "مبر�ص غريب" عندما كانت  اأنها م�شابة  وكانت وور تعتقد 
�شناً. وقالت والدتها اإن منو �شعر ابنتها كان �شيئاً موؤملاً بالن�شبة لها، 
اأنها قد تعاين من اأعرا�ص اأكرث خطورة يف  لأنها كانت تخ�شى دائماً 
اإنها  وو  قالت  عندما  اأ�شهر  اأربعة  قبل  خماوفها  وحتققت  امل�شتقبل. 

ت�شعر باأمل وانزعاج يف �شاقيها.
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اأيهما اأكرث ارتباطًا بالتهاب 
ع�سلة القلب: مودرنا اأم فايزر؟

اأو التهاب  اأن احتمال حدوث التهاب ع�شلة القلب  اأبحاث جديدة  اأظهرت 
الثانية من لقاح مودرنا  3 مرات بعد اجلرعة  اإىل  اأعلى مبرتني  التامور 
اللتهاب  ف��اإن ح��دوث هذا  ذلك  لكورونا. ومع  امل�شاد  فايزر  بلقاح  مقارنة 

نادر مع اللقاحني ب�شكل عام.
واأظهرت  القلب،  لأم��را���ص  الأمريكية  الكلية  جملة  يف  الدرا�شة  وُن�شرت 
مودرنا  لقاح  تلقوا  الذين  عاماً   40 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  الرجال  اأن 

اأظهروا معدلت اأعلى يف التهاب ع�شلة القلب.
وا�شتندت  الكندية،  بريت�ص كولومبيا  باحثون يف جامعة  الدرا�شة  واأج��رى 
اإعطاء  مت  حيث  كندا،  يف   19 كوفيد-  �شد  التلقيح  بيانات  اإىل  الدرا�شة 
اأكرث من 52 مليون جرعة من لقاح فايزر، و22 مليون جرعة من لقاح 

مودرنا.
ومع  اآم��ن��ة،  اللقاحات  اأن  ال�شريرية  التجارب  اأظ��ه��رت  الدرا�شة،  وبح�شب 
ذلك لوحظت بع�ص الآثار اجلانبية النادرة، لكن اخلطرية، بعد التطعيم 

بجرعتني، وخا�شة التهاب ع�شلة القلب.
واأظهرت البيانات اأن الفرتة القليلة بني اجلرعتني ارتبطت بزيادة احتمال 
حدوث التهاب ع�شلة القلب، بينما كلما زادت الفرتة الفا�شلة بينهما كلما 

قل معدل حدوث هذا اللتهاب.

انطالق مهرجان القاهرة 
ال�سينمائي الـ44

انطلقت م�شاء الأحد، فعاليات مهرجان 
ال�  القاهرة ال�شينمائي الدويل يف دورته 
44 بدار الأوبرا امل�شرية، وت�شتمر حتى 

اجلاري. نوفمرب   22
اأف��الم من  ال��دورة اجلديدة  وي�شارك يف 
52 دولة، و�شط مناف�شة بني 97 فيلما 
اأفالم  و10  فيلما ق�شريا  و18  طويال 

كال�شيكية.
والدولية  العاملية  العرو�ص  عدد  وي�شل 
و57  ع���ر����ش���ا،   30 ن��ح��و  اإىل  الأوىل 
عر�شا �شمن العرو�ص الأوىل يف ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
 The" وي�شهد يوم الفتتاح، عر�ص فيلم
اأحداثه  تدور  Fabelmans" الذي 
فرتة  يف  ين�شاأ  �شامي،  يدعى  �شاب  ح��ول 
الثانية يف ولية  العاملية  بعد احلرب  ما 
اأريزونا، ويكت�شف كيف ميكن اأن ت�شاعده 

قوة الأفالم على روؤية احلقيقة.
املهرجان  يف  امل�����ش��ارك��ني  ال��ن��ج��وم  وم���ن 
حممود حميدة وم�شطفى فهمي واإدوارد 

وليلى علوي و�شريف منري وغريهم.

درا�سة تك�سف اأن التمرين املنتظم قد 
يقلل من خطر الإ�سابة بـ  كوفيد! �ص 23

قيا�س جودة النوم
ثلث  امل��رء  يق�شي  اأن  املحتمل  م��ن  الكثريين،  مثل  مثله 
حياته يف ال�شرير، واإذا �شارت الأمور على ما يرام، ف�شوف 
البع�ص كيفية  ينام خالل معظمها، ولكن رمبا ل يعرف 
دقيقة  فكرة  لديهم  تكون  األ  وميكن  النوم،  ج��ودة  قيا�ص 
عن املدة التي ي�شتغرقون فيها بالفعل يف النوم، خا�شة اإذا 

كانوا ل ينامون جيًدا.
قال الدكتور ماكول: اإن الأ�شخا�ص الذين ي�شفون اأنف�شهم 
م��ق��دار ما  تقدير  اأف�����ش��ل يف  "هم  ج��ي��ًدا  باأنهم" ي��ن��ام��ون 
ينامون، مقارنة بالأ�شخا�ص الذين ي�شنفون اأنف�شهم على 
مقيا�ص  اأف�شل  اأن  مو�شحا  النوم"،  اإىل  يفتقرون  اأنهم" 
جلودة النوم، اأي املزيج من املدة والكفاءة، هو ما ي�شعر به 
املرء يف اليوم التايل، فاإذا كان ال�شخ�ص متعبا يف كثري من 
الأحيان اأو دائما اأثناء النهار، فرمبا ي�شري ذلك اإىل وجود 

عجز يف مدة النوم اأو الكفاءة.

عالمات ماألوفة
ميكن  ماألوفة  عالمات  هناك  اأن  ماكول  الدكتور  ي�شيف 
ال�شرير  النهو�ص من  اأجل  املكافحة من  مالحظتها مثل 
يف ال�شباح اأو ال�شعور باخلمول اأو عدم الرتكيز اأو النفعال 
ا  ا اأعرا�شً يف فرتة ما بعد الظهر. ميكن اأن تكون هذه اأي�شً
مل�شاكل �شحية اأخرى، وميكن اأن يكون ذلك �شبًبا اإ�شافًيا 
لأهمية معرفة �شبب اأي اإرهاق مزمن اأثناء النهار، وطلب 
تقليل  على  ق����ادراً  ال�شخ�ص  يكن  مل  اإذا  الطبية  امل��ع��ون��ة 
ماكول  الدكتور  وي�شتطرد  منها.  التخل�ص  اأو  الأع��را���ص 
الطرق  م��ن  العديد  اأن هناك  ه��و  ال�شار  اخل��رب  اإن  ق��ائ��اًل 
ي�شاعد  اأن  النوم، وميكن  ج��ودة  لتح�شني  علميا  املدعومة 
العديد منها اأي�شاً يف عالج الكتئاب والقلق والأمل املزمن 

اأو غريها من الأمرا�ص التي ميكن اأن توؤثر على النوم.

خماطر قلة النوم اجليد
ما  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ب��ال��غ��ني  اإن معظم  اخل����رباء  وي��ق��ول 
لبع�ص  وميكن  ليلة،  كل  للنوم  �شاعات  وثماين  �شبع  بني 
جزئًيا  ا�شتناًدا  ذل��ك،  من  اأق��ل  على  احل�شول  الأ�شخا�ص 
اإىل علم الوراثة، لكن الأبحاث احلديثة ت�شري اإىل اأن اأقل 
يوؤدي  �شاعات،  �شت  م��ن  اأق��ل  �شيما  ول  �شاعات،  �شبع  م��ن 

من  ال��ع��دي��د  خطر  ��ا  اأي�����شً وزي����ادة  ب��ل  بالتعب،  �شعور  اإىل 
هو  اجليد  النوم  اإن  والعقلية.  اجل�شدية  ال�شحة  م�شاكل 
اإذ  اأك��رث بكثري من الوقت ال��ذي يق�شيه امل��رء يف ال�شرير، 
ياأتي النوم يف عدة دورات متكررة من اأربع مراحل ترتاوح 
اإطالق  يتم  العميق،  النوم  اأثناء  العمق.  اإىل  ال�شوء  من 
الأخ��رى لإ�شالح وجتديد  الكيميائية  وامل��واد  الهرمونات 
اأع�شاء واأن�شجة اجل�شم ونظام التخل�ص من ال�شموم واملواد 
امل�شرة لل�شحة بوا�شطة اجلهاز اجلليمفاوي، الذي ينظف 
املواد  من  وغريها  املطوية  غري  الربوتينات  من  ال��دم��اغ 
النهار.  خ��الل  ترتاكم  التي  وال�شموم  فيها  املرغوب  غري 
املعروفة  املرحلة  وه��ي  ال�شريعة،  العني  حركة  ن��وم  اأث��ن��اء 
اخت�شارا ب�REM، والتي حتدث معظم الأحالم خاللها 
تخزين طويل  اإىل  املدى  الذكريات ق�شرية  ويتم حتويل 
املدى ويتم التعامل مع الأفكار ال�شيئة والعواطف ال�شلبية 
بل ويتم التخل�ص منها بعيًدا، لكن اإذا مت قطع النوم من 
اأي من الطرفني، اأو تعطل اأثناء الليل، حتى لو مل يدرك 
ال�شخ�ص ذلك، فاإنه يوؤدي اإىل تعطيل عمليات امل�شار اإليها 
طب  يف  اخت�شا�شي  �شايتو،  جون  الدكتور  ويقول  اأع��اله. 
النوم واأمرا�ص الرئة وطب الأطفال يف مقاطعة اأوراجن يف 
كاليفورنيا، اإن طول الوقت الذي يق�شيه يف كل مرحلة ل 
ميكن قيا�شه بدقة اإل يف خمترب النوم، مع الأجهزة التي 
وموؤ�شرات  اجل�شم  ح��رارة  ودرج��ة  الدماغ  موجات  تراقب 
اأخرى للنوم العميق ونوم ال�REM، م�شرًيا اإىل اأنه "من 

امل�شتحيل على النائم اأن يقيم بدقة كمية نومه".

�ساعات النوم بكفاءة
واأ�شار الدكتور ماكول وزم��الوؤه، يف درا�شة ُن�شرت يف وقت 
 ،Scientific Reports شابق من هذا العام يف دورية�
اإىل اأن عتبة كفاءة النوم اجليدة، اأو ب�شياغة اأخرى مقدار 
الوقت الذي يق�شيه املرء يف ال�شرير يف النوم، هي حوايل 
%85، مما يعني اأن احل�شول على �شبع �شاعات من النوم 
الفعلي، على �شبيل املثال، وبالتايل يحتاج ال�شخ�ص، الذي 
ينام ب�شكل جيد، اإىل ما يزيد قلياًل عن ثماين �شاعات يف 
ال�شرير. بينما ُيعتقد عموًما اأن الكفاءة تنخف�ص مع تقدم 
م�شتقرة  تكون  اأن��ه��ا  ال��درا���ش��ة  نتائج  ك�شفت  حيث  العمر، 

للغاية من �شن 30 اإىل 60.

طرق حت�سني جودة النوم
فعاليتها يف  اأثبتت  التي  الأ�شاليب،  العديد من  اإن هناك 
م�شاعدة الأ�شخا�ص على النوم ب�شكل اأ�شرع والنوم بكفاءة 
عام.  ب�شكل  ال��ن��وم  ج���ودة  اإىل حت�شني  ي����وؤدي  اأك����رب، مم��ا 
الثابت  ال��روت��ني  يف  اجليدة  النوم  ا�شرتاتيجية  تتلخ�ص 
والنخراط با�شتمرار يف العادات ال�شحية وجتنب كل ما 
�شل�ص وجيد،  ب�شكل  النوم  اإعاقة  يف  �شبًبا  يكون  اأن  ميكن 

كما يلي:

به. والتزم  للنوم  ثابًتا  موعًدا  • اخرت 
الأقل  على  �شاعتني  واق�ِص  الباكر  ال�شباح  يف  اخرج   •
�شبط  على  للم�شاعدة  ال�شاطع  ال��ن��ه��ار  ���ش��وء  يف  ي��وم��ًي��ا 

�شاعة ج�شمك وحت�شني دورة النوم وال�شتيقاظ.
اأو تخل�ص من الكافيني  • جتنب الكافيني بعد الظهرية 

متاًما اإذا مل ي�شاعد التقليل.
والنيكوتني. التبغ  • جتنب 

• مار�ص ما ل يقل عن 20 اإىل 30 دقيقة من الن�شاط 
ال��ب��دين ال��ي��وم��ي، م��ث��ل امل�����ش��ي ال�����ش��ري��ع اأو ال��ي��وغ��ا اأو اأي 

حركة اأخرى ت�شخ الدم.
اليوم. خالل  التوتر  تقليل  اأو  التخل�ص  • حاول 

• اإذا كنت تاأخذ قيلولة، ينبغي اأن تكون قبل وقت متاأخر 
من بعد الظهر، واأل تزيد عن مدة 30 دقيقة.

امل�شاء،  من  متاأخر  وقت  يف  املجهدة  الأن�شطة  جتنب   •
من�شورات  اأو  امل��زع��ج��ة  الأخ��ب��ار  م�شاهدة  اأو  ق���راءة  مثل 
بالغة  اأم����ور  مناق�شة  اأو  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل 
اخلا�ص  الإل���ك���رتوين  ال��ربي��د  م��ن  التحقق  اأو  اجل��دي��ة، 

بالعمل.
اأو تعتيم جميع اأ�شواء املنزل يف اآخر �شاعة  • قم باإطفاء 

اأو �شاعتني قبل النوم.
وهادئة. وباردة  مظلمة  نوم  بيئة  • تهيئة 

يوم. كل  نف�شه  الوقت  يف  • ال�شتيقاظ 
حل  يف  الأ���ش��ال��ي��ب  ه���ذه  تفلح  مل  اإذا  اإن���ه  �شايتو  وي��ق��ول 
م�����ش��اع��دة طبية،  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ع��ن��دئ��ذ  ي��ج��ب  امل�شكلة، 
"حتديد م�شاكل النوم والتخفيف من حدتها  اأن  م�شيًفا 
ومينع  ال��ق�����ش��ري  امل����دى  ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ة  �شيح�شن  م��ب��ك��را 

العواقب طويلة املدى".

التنك�س البقعي 
والبهاق.. لون العينني 

يك�سف فر�س الإ�سابة
اك��ت�����ش��ف اأط����ب����اء ال���ع���ي���ون وج����ود 
ونوعية  العينني  ل��ون  ب��ني  راب���ط 
اأن  ال�����ت�����ي مي����ك����ن  الأم���������را����������ص 

ت�شيبك.
هيلثي" توجد  "ذا  م��وق��ع  ووف���ق 
لالإ�شابة  ع��ر���ش��ة  اأك�����رث  ع���ي���ون 
وهو  دونها،  معينة، عن  باأمرا�ص 

اكت�شاف مفاجئ.
كوين،  كري�شتوفر  الطبيب  وقال 
رئي�ص ق�شم الب�شريات يف جامعة 
�شندوق  واأم������ني  ج���ري����ش���ي،  ن��ي��و 
جمعية الب�شريات الأمريكية، اإن 
املزيد  حتجب  املظلمة  القزحية 
البنف�شجي،  ف����وق  ال�������ش���وء  م���ن 
الذي ميثل عامل خطر لل�شمور 

البقعي.
وق����د ي��ت�����ش��ب��ب ال�����ش��وء الإ����ش���ايف 
الذي ي�شل اإىل عيون الأ�شخا�ص 
م���ن ذوي ال��ق��زح��ي��ة ال��ف��احت��ة يف 

زيادة تنك�ص ال�شبكية لديهم.
ذات  ال�����ع�����ني  ق����زح����ي����ة  وت���������ش����ري 
انخفا�ص  اإىل  ال��داك��ن��ة  الأل�����وان 
خ����ط����ر الإ�������ش������اب������ة ب�������ش���رط���ان 
ُن�شرت  ل���درا����ش���ة  وف���ًق���ا  اجل���ل���د، 
 Cancer جم���������ل���������ة  يف 

.Epidemiology
اأن  اأخ����������رى  اأب������ح������اث  ووج����������دت 
الزرقاء  العيون  ذوي  الأ�شخا�ص 
ب�شكل  م��ع��ر���ش��ون  اخل�����ش��راء  اأو 
اأك����رب خل��ط��ر الإ���ش��اب��ة ب�����الأورام 
لديهم  لأن  العني،  يف  امليالنينية 
لل�شوء  ��ا  ام��ت�����ش��ا���شً اأق����ل  �شبغة 
اأ�شعة  اأ���ش��رار  م��ن  العني  حلماية 

ال�شم�ص.
الطب  كلية  اأج��رت��ه��ا  درا���ش��ة  ويف 
تتبع  ك����������ول����������ورادو،  ب����ج����ام����ع����ة 
 3000 من  يقرب  ما  الباحثون 
وهو  البهاق،  من  يعانون  �شخ�ص 
فيه  يهاجم  ذات���ي  مناعي  م��ر���ص 
اجلهاز املناعي لل�شخ�ص اخلاليا 
ال�شبغية ال�شحية وي�شبب ظهور 

بقع جلدية.
الأ�شخا�ص  اأن  الباحثون  ووج���د 
الأغلبية  كانت  باملر�ص  امل�شابني 
ل�����ذوي ال���ع���ي���ون ال���داك���ن���ة، حيث 
% عيون   43 ال��ن��ت��ائ��ج:  ج����اءت 
اأو  %عيون خ�شراء  داكنة، و30 
ع�شلي، و 27 % عيون زرق��اء اأو 

رمادية.

ملاذا ت�سعر بالتعب رغم احل�سول على ق�سط كاٍف من النوم؟

ثماين  تنام  قد  دائما؟  بالتعب  ت�سعر  هل 
يكون  ال  رمب��ا  نومك  لكن  ليلة  ك��ل  �ساعات 
فعااًل. ي�سرح خبري الطب النف�سي وال�سلوك 
ال�سحي الدكتور ويليام فون ماكول، واالأ�ستاذ 
بجورجيا  اأوغو�ستا  بجامعة  الطب  كلية  يف 

نوم  على  احل�سول  كيفية  االأمريكية، 
اأف�سل كل ليلة، بح�سب ما 

 Live ن�سره موقع
.Science

�شّككت نتائج درا�شة جديدة يف فاعلية عدد من 
املكمالت الغذائية التي يتم ترويجها باعتبارها 
على  تعمل  واأنها  ال�شار  للكول�شرتول  خمّف�شة 
"�شتاتني"  بدواء  مقارنة  القلب،  حت�شني �شحة 

الذي يو�شف لنف�ص الغر�ص.
�شخ�شاً   199 ال���درا����ش���ة  جت���رب���ة  يف  و����ش���ارك 
ولي�ص  عاماً،  و75   40 بني  اأعمارهم  تراوحت 
لديهم تاريخ لالإ�شابة باأمرا�ص القلب والأوعية 
لديهم  وك��ان  الدموية. 
كول�شرتول  قيا�شات 
 LDL �����������ش����������ار 
وخطر  م��رت��ف��ع��ة، 
باأمرا�ص  الإ�شابة 
وت�شلب  ال���ق���ل���ب 
بلغت  ال�������ش���راي���ني 
اإىل   5% ن�����ش��ب��ت��ه 
 10 خ���الل   20%

�شنوات.
الكلية  جم����ل����ة  ووف���������ق 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ة لأم������را�������ص 

ال��ق��ل��ب، ا���ش��ت��خ��دم��ت امل��ج��م��وع��ة امل�����ش��ارك��ة التي 
 5 منخف�شة  ج��رع��ة  "�شتاتني"  دواء  ت��ن��اول��ت 
اأنواع   6 الآخ���رون  امل�شاركون  تناول  بينما  ملغ، 
ال��ت��ي تو�شف  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ك��م��الت  خمتلفة م��ن 
مكمالت  منها  ال�����ش��ار،  ال��ك��ول�����ش��رتول  خلف�ص 
ال�شتريولت  وم���ك���م���الت  ال���روزوف���ا����ش���ت���ات���ني، 

النباتية، ومكمالت الثوم.
"�شتاتني"  دواء  ف��اع��ل��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
ال�شار،  الكول�شرتول  خف�ص  يف   24% بن�شبة 
م�شتوى  على  ت��وؤث��ر  مل  الغذائية  املكمالت  واأن 
ال��ك��ول�����ش��رتول ال�����ش��ار، ب��ل اإن���ه ح��دث ارت��ف��اع يف 
كان  كذلك  ال��ث��وم.  مكمالت  تناول  مع  م�شتواه 
ملحوظ  غري  اأو  حم���دوداً  املكمالت  ه��ذه  تاأثري 

على م�شتوى الدهون الثالثية.
الدرا�شة  ع��ل��ى  امل�����ش��رف  ج لف����ني  ل����وك  وق����ال   
الدم  �شغط  ا�شطرابات  ملركز  امل�شارك  وامل��دي��ر 
النا�ص  ب��ع�����ص  "يعتقد  ك��ل��ي��ن��ك:  ك��ل��ي��ف��الن��د  يف 
اأدوية  م��ن  فاعلية  اأك���رث  اأو  فّعالة  املكمالت  اأن 
ال�شتاتني التي تخف�ص الكول�شرتول. لكن هناك 

اأبحاث قليلة اأو معدومة تثبت هذه الفوائد".

فّعالة غري  الكول�سرتول  خف�س  مكمالت  من   6
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�ش�ؤون حملية

مب�ساركة 15 جامعة اآ�سيوية

انعقاد اجتماع املدراء التنفيذي لتحالف اجلامعات الآ�سيوية AUA  يف جامعة الإمارات

تنظمه وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي بالتعاون مع جامعة االإمارات   

منتدى بناء الوعي ال�سيا�سي لطلبة اجلامعات يف دورته احلادية ع�سرة ينطلق 17 نوفمرب احلايل

•• العني- الفجر

بح�شور ممثلني من 9 جامعات اآ�شيوية وم�شاركة 6 
جامعات عن بعد ، انطلقت اأعمال الجتماع التنفيذي 
جامعة  يف   ،"AUA الآ�شيوية  اجلامعات  "حتالف 

الإمارات العربية املتحدة مبدينة العني.  
واأو����ش���ح الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور غ��ال��ب ال��ربي��ك��ي- مدير 
التنفيذي  " – الرئي�ص  ب��الإن��اب��ة  الإم����ارات  جامعة 
اجلامعات  حت��ال��ف  م��ن   "2023-2022" ل���دورة 
اإىل حتقيق حياة  تهدف  ال��دورة  ه��ذه  "اأن  الآ�شيوية 
ح��ل��ول مبتكرة لتحديات  اإي��ج��اد  خ���الل  م��ن  اأف�����ش��ل 
الإمارات  جامعة  اأن  اإىل  واأ�شار  والكوكب"،  الب�شرية 
ت�شتمر بت�شجيع ودعم الأبحاث امل�شرتكة من خالل 
الآ�شيوية  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  البحثي  ال��ت��ع��اون  برنامج 
ومن خالل برنامج الزمالة املمول من قبل �شندوق 
التحالف، كما ومت خالل الجتماع ا�شتاأناف برنامج 
التبادل الطالبي والذي توقف ب�شبب اجلائحة اإمياناً 

منا باأن الطالب املوهوبني هم علماء امل�شتقبل.
اإط��ار العمل يف  اأن يكون  و قد تقرر خالل الجتماع 
الأبعاد،  ثنائي    2023-2022 احل��ال��ي��ة  ال����دورة 
التي  امل��و���ش��وع��ات  اأب����رز  الأول   ال��ب��ع��د  ي�شمل  ح��ي��ث 
�شوف يتم الرتكيز عليها و هي: الذكاء الإ�شطناعي، 
و  والطاقة  الآ�شيوية،  واحل�����ش��ارات  البيانات،  وعلم 
التي  ال��وح��دات  ال��ث��اين فهو  البعد  اأم���ا  الإ���ش��ت��دام��ة، 
وت�شمل:  امل��وا���ش��ي��ع  ه���ذه  ع��ل��ى  بالعمل  ت��ق��وم  ���ش��وف 
التحالف،  يف  الأع�شاء  املوؤ�ش�شات  بني  الطالب  تنقل 
والتعاون البحثي، وكذلك العمل على زيادة اإمكانية 
املوؤ�ش�شات  ب���ني  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل������وارد  اإىل  ال���و����ش���ول 
الأع�شاء لتنمية املواهب الرائدة يف امل�شتقبل،ويكون 
التحالف كمن�شة لنظام تعاوين مبتكر بني الأو�شاط 
تقوم  و���ش��وف  وال�شناعية.   واحلكومية  الأك��ادمي��ي��ة 
التحالف  اأن�شطة  على  ب��ال���ش��راف  الإم����ارات  جامعة 
ل��ل��دورة ال��ق��ادم��ة و ال��ت��ي ت��ب��داأ م��ن نوفمرب اجلاري 
 .2023 عام  من  الرابع  بال�شهر  تنتهي  و   2022

ا�شتعرا�ص  الج��ت��م��اع  م��ن  الأوىل  اجلل�شة  وت��ن��اول��ت 
ت��ق��اري��ر ب��رام��ج حت��ال��ف اجل��ام��ع��ات الأ���ش��ي��وي��ة للعام  
اخلارج  يف  الدرا�شة  برنامج  مثل    2023-2022
وبرنامج  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ال���ش��ط��ن��اع��ي يف  ال���ذك���اء  ح���ول 
تخطيط نقل الب�شائع واخلدمات اللوج�شتية، و حول 
املياه، واملوؤمتر الأكادميي حول  �شيا�شة واإدارة موارد 
 Covid-19 التعلم يف ع�شر ما بعد جائحة كرونا
اإىل  بال�شافة  للبحوث،  العا�شر  الآ�شيوي  واملوؤمتر   ،
الط��الع على نتائج امل��وؤمت��ر الأك��ادمي��ي ح��ول تبادل 
كما  للتجارة،  ال�شل�ص  والتدفق  الآ�شيوية  احل�شارات 
م�شتقبل  الأوىل،  اجلل�شة  خ��الل  امل�����ش��ارك��ون  ت��ن��اول 

الطاقة ، واآفاق التعليم العايل الآ�شيوي.
وا�شتعر�ص امل�شاركون يف اجلل�شة الثانية  و�شع ت�شور 
للفرتة  الآ���ش��ي��وي��ة  اجل��ام��ع��ات  لتحالف  عمل  واإط����ار 
عمل  وكذلك   ،  2026-2023 ل��الأع��وام  القادمة  
امل��راج��ع��ات امل��ق��رتح��ة لإط����ار ال��ع��م��ل ل��ل��ت��ح��ال��ف عن 
الفرتة من 2020-2023 ، كما مت تقدمي عر�شاً 

تو�شيحيا �شامال حول تطوير برامج علمية م�شرتكة 
- مزدوجة بني اجلامعات الأع�شاء، 

الآ�شيوية  اجل��ام��ع��ات  اأن حت��ال��ف  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
 2017 العام  من  اأبريل   19 يف  تاأ�ش�ص   AUA
باإعالن من جامعة"ت�شنغوا" ال�شينية والذي ي�شم 
امل�شرتكة  واجل��ه��ود  ال���روؤى  لتوحيد  جامعة،    15
ملواجهة حتديات امل�شتقبل ومناق�شة اأف�شل املمار�شات 
وال�شيا�شات لالإرتقاء بالتعليم العايل وتعزيز البحث 
تاأ�شي�ص هذا  الآ�شيوية.  كما ومنذ  القارة  العلمي يف 
التحالف كان دور جامعة الإمارات متميزاً يف التعاون 
اأهمية  ذات  م��وا���ش��ي��ع  ح���ول  والأك����ادمي����ي  ال��ب��ح��ث��ي 
ا�شرتاتيجيه للدولة مثل علوم الف�شاء، املوا�شالت، 
الطاقة واملياه والتقنية وغريها، وقد مولت جامعة 
 35 "2018-2021"  ع��دد  ال��ف��رتة  الإم����ارات يف 
ب��ح��ث م�����ش��رتك ون��ت��ج م��ن ه���ذه الأب���ح���اث ح��ت��ى الآن 
عاملية  جم��الت  يف  يف  من�شورة  بحثية  ورق��ة   229

حمكمة.

•• اأبوظبي- الفجر

املجل�ص  ل�������ش���وؤون  ال����دول����ة  وزارة  ت��ن��ظ��م 
جامعة  مع  بالتعاون  الحت���ادي،  الوطني 
فعاليات  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
الدورة احلادية ع�شرة ملنتدى بناء الوعي 
ال�شيا�شي لطلبة اجلامعات، والذي �شيقام 
والتمكني  "خليفة  العام حتت عنوان  هذا 
من   "17" ت��اري��خ  يف  وذل���ك  ال�شيا�شي"، 
نوفمرب 2022، يف مقر اجلامعة مبدينة 

العني. 
الوعي  ت���ع���زي���ز  اإىل  امل���ن���ت���دى  وي����ه����دف 
والرتقاء  اجل��ام��ع��ات  لطلبة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
امل�شاركة  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  مب��ع��ارف��ه��م 
ال��ف��اع��ل��ة يف م�����ش��رية ال��ع��م��ل ال���ربمل���اين يف 
دولة الإم��ارات، والتي كان لل�شباب ب�شمة 
بها خالل  والرت��ق��اء  تطورها  وا�شحة يف 

اخلم�شني عاماً املا�شية.
اأن���ور ن�شيبة  اأك��د معايل زك��ي  وم��ن جهته 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال���ث���ق���ايف  -امل�����ش��ت�����ش��ار 
جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�ص  ال��دول��ة،  رئي�ص 
الإمارات: "على اأن اأهمية الدورة احلادية 
ع�شر  ملنتدى بناء الوعي ال�شيا�شي لطلبة 
اجلامعات تكمن يف  ا�شتمرارية هذا املنتدى 
على  وحثهم  ال�شباب  عقول  تنوير  بهدف 
امل�شاركة يف بناء م�شتقبلهم ووطنهم، كما 
يكت�شب اأهمية كربى يف الرتكيز على دور 
ال�شيا�شية،  التنمية  م�شتقبل  يف  ال�شباب 
لدى طلبة  ال�شيا�شي  الوعي  تنمية  وعلى 
اجلامعات لأخذ زمام املبادرة والنخراط 

يف خدمة املجتمع والنهو�ص به " .
"اإن دول����ة الم�����ارات  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ش����اف 

كافة  لل�شباب  ت��وف��ر  ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي��ادت��ه��ا 
حا�شرهم  ب��ن��اء  يف  مل�����ش��ان��دت��ه��م  ال��ف��ر���ص 
وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م وب���ال���ت���ايل ف����ان ع��ل��ي��ه��م رد 
عملية  يف  وامل�������ش���ارك���ة  ل��ل��وط��ن  اجل��م��ي��ل 
التنمية املجتمعية والقت�شادية والثقافية 
وال���ري���ا����ش���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
املكا�شب الهامة والجنازات العظيمة التي 
حققتها دولة الم��ارات خالل ن�شف قرن 
له  املغفور  املوؤ�ش�ص  يد  على   قيامها  على 
، رحمه  اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اهلل ، مروراً مبرحلة التمكني التي  قادها 
املغفور له  ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
مرحلة  اىل  وو�شوًل  ثراه" ،  اهلل  "طيب 
ال�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  والتميز  ال��ري��ادة 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

الدولة -حفظه اهلل  . 
هالل  ط��ارق  �شعادة  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
لوتاه- وكيل وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ص 

من�شة  املنتدى  "يعد  الحت��ادي:  الوطني 
الإماراتي،  ال�شباب  م��ع  للتوا�شل  مهمة 
وو���ش��ي��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز وع��ي��ه��م وح��ث��ه��م على 
وقدراتهم  وخ��ربات��ه��م  طاقاتهم  توظيف 
وموا�شلة  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف  ي�شهم  مب��ا 
ال���ن���ج���اح���ات ال��ن��وع��ي��ة ال���ت���ي حت��ق��ق��ت يف 
الربملاين خالل اخلم�شني  العمل  م�شرية 
عاماً املا�شية، ومبا ي�شهم يف تعزيز املكانة 

الريادية لدولة الإمارات".
كما اأ�شار �شعادته اإىل اأن املنتدى �شيناق�ص 
يف دورت����ه ل��ه��ذا ال��ع��ام ع����دداً م��ن املحاور 
�شيتحدث  وال���ت���ي  امل��ه��م��ة،  وامل��و���ش��وع��ات 
ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن امل��خ��ت�����ش��ني واخل�����رباء، 
وا�شحة  روؤي������ة  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  ي�����ش��ه��م  ومب����ا 
اجلهات  بجهود  وتعريفهم  ال�شباب،  لدى 
املعنية يف الدولة لتحقيق اأهداف برنامج 
املغفور  اأطلقه  ال���ذي  ال�شيا�شي  التمكني 
ت��ع��اىل-ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ب����اإذن اهلل  ل���ه- 
زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" مبنا�شبة 
ال��راب��ع وال��ث��الث��ني يف عام  ال��ي��وم الوطني 
مهماً  اأ���ش��ا���ش��اً  ���ش��ك��ل  وال�����ذي  2005م، 
الالزمة لإعداد مواطن  الظروف  لتهيئة 
اإ�شهاماً، وتفعيل دور  اأكرث م�شاركة واأكرب 
املجل�ص الوطني الحتادي ومتكينه ليكون 
�شلطة م�شاندة ومر�شدة وداعمة لل�شلطة 
قدرة  اأك��رب  جمل�شاً  يكون  واأن  التنفيذية، 
وفاعلية والت�شاقاً بق�شايا الوطن وهموم 
قيم  خ��الل��ه  م��ن  واأن ترت�شخ  امل��واط��ن��ني، 

امل�شاركة احلقة ونهج ال�شورى".
بنت  �شما  معايل  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت��در 
ل�شوؤون  دول����ة  وزي����رة  امل���زروع���ي-  �شهيل 
ع���ن مو�شوع  ت��ت��ح��دث  ����ش���وف  ال�����ش��ب��اب- 

الوعي  م�شتوى  ورف���ع  ال�شباب  "متكني 
طارق  �شعادة  �شيتحدث  فيما  ال�شيا�شي"، 
ل�شوؤون  الدولة  وزارة  وكيل  لوتاه-  هالل 
مو�شوع  ع��ن  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص 
ال�شيا�شي"،  التمكني  وعملية  "خليفة 
النعيمي-  د. عمر  �شعادة  �شيتحدث  بينما 
العام للمجل�ص الوطني الحتادي  الأمني 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  "متكني  م��و���ش��وع  ع��ن 

الحتادي".
ك��م��ا ���ش��ي��ت��ح��دث ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور يو�شف 
احل�������ش���ن- ال���ك���ات���ب وامل���ف���ك���ر الإم�����ارات�����ي 
عن  الإم�����ارات-  ل��دول��ة  ال�شابق  وال�شفري 
مو�شوع "دور موؤ�ش�شات التعليم العايل يف 
و�شتتحدث  لل�شباب"،  ال�شيا�شي  التمكني 
اإدارة  ال��ل��م��ك��ي- م��دي��ر  اأح�����الم  الأ����ش���ت���اذة 
الن�شائي  الحت����اد  يف  والتنمية  ال��ب��ح��وث 
امل�������راأة  "متكني  م���و����ش���وع  ع����ن  ال�����ع�����ام- 
�شيا�شياً"، و�شتتحدث �شعادة �شم�شة �شالح 

للمراأة-  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  "املدير 
الأمني العام ملجل�ص  الإمارات للتوازن بني 
اجلن�شني" عن مو�شوع "املوؤ�شرات العاملية 

لنتائج التمكني ال�شيا�شي".
حتت  نقا�شية  حلقة  تنظيم  يتم  و���ش��وف 
الوعي  ن�����ش��ر  يف  الأ�����ش����رة  “دور  ع���ن���وان 
ال�شيا�شي"، والتي �شيتحدث فيها الدكتورة 
التدري�ص  ه��ي��ئ��ة  ع�����ش��و  ال��ع��رمي��ي،  ���ش��ع��اد 
يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات، وال���دك���ت���ورة مرمي 
جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  ع�شو  ل��وت��اه- 
الإمارات، والدكتورة موزة القبي�شي- من 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي، والدكتور 
حممد اجلناحي- ع�شو هيئة التدري�ص يف 

جامعة الإمارات.
و�شوف يتم تنظيم حلقة نقا�شية طالبية 
الإعالن  مت  التي  البحثية  امل�شابقة  ح��ول 
املا�شي،  ال��ع��ام  املنتدى  دورة  خ��الل  عنها 
الفائزين يف  ال��ط��الب  ت��ك��رمي  ج��ان��ب  اإىل 
ه���ذه امل�����ش��اب��ق��ة. ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، �شيتم 
الرقمية والذكية  ال��وزارة  عر�ص م�شاريع 
ال�شيا�شي،  ال��وع��ي  تعزيز  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
"اأنت يف  الفرتا�شي  الواقع  نظارة  وهي: 
وال�شا�شات  الحتادي"،  الوطني  املجل�ص 
"رحلة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة واخل��ا���ش��ة مب��ب��ادرت��ي 
و"اخلريطة  النتخابية"  ال���ع���م���ل���ي���ة 
تكفل  وال��ت��ي  لالنتخابات"  الإح�����ش��ائ��ي��ة 
املتعلقة  املعلومات  جميع  على  احل�شول 
اإىل منح  اإ���ش��اف��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة.  ب��امل��راك��ز 
ال���ط���ل���ب���ة ف���ر����ش���ة الط��������الع ع���ل���ى جهاز 
الإل����ك����رتوين، وال�����ذي ي�شهل  ال��ت�����ش��وي��ت 
الت�شويت يف النتخابات، وي�شمن  عملية 

نزاهة النتخابات ودقة نتائجها.

تكرمي خالد الظنحاين يف املهرجان 
الدويل لأفالم حقوق الإن�سان بالرباط 

•• الرباط، الفجرية- الفجر 

كرم املهرجان الدويل لأفالم حقوق الإن�شان يف دورته العا�شرة التي اختتمت 
الظنحاين  خالد  الإماراتي  الثقايف  اخلبري  الرباط،  املغربية  العا�شمة  يف 
التي  الرثية  الثقافية  مل�شريته  تقديراً  لل�شينما،  الفجرية  ن��ادي  موؤ�ش�ص 
تنوعت ما بني الأدب وال�شعر وال�شينما والإعالم وق�شايا الإن�شان، ف�شاًل 
عن جهوده يف ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان وقيم الت�شامح والتعاي�ص وال�شالم 

حول العامل.
ال��دويل لأفالم  العا�شرة للمهرجان  ال��دورة  افتتاح  ذل��ك خ��الل حفل  ج��اء 
ال�شابع،  للفن  اجلنوب  مركز  بني  ب�شراكة  انعقدت  التي  الإن�شان  حقوق 
والهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان، واملركز ال�شينمائي املغربي خالل الفرتة 
من 11 اإىل 13 نوفمرب اجلاري، حتت �شعار: "ال�شينما لغتنا امل�شرتكة".

وقال املخرج ماهر احل�شا�ص، رئي�ص املهرجان: "اإن الظنحاين رجل ثقافة 
املكرمة  الدولية  ال�شخ�شية  واختياره  بتكرميه  ت�شرفنا  بامتياز،  وت�شامح 
التي حظيت مب�شاركة وا�شعة وح�شور دويل كبري من  ال��دورة احلالية  يف 
الثقايف،  والتنوع  واملواطنة  الإن�شان  حقوق  ثيمات  على  تركيزها  منطلق 
وتاأكيدها على حق الختالف، وتربز اأهمية احلوار والت�شامح يف العالقات 

بني ال�شعوب والثقافات".
فيما اأو�شح خالد الظنحاين اأن التكرمي يعد تتويجاً للدور الريادي لدولة 
احلقوق  وحفظ  وال�����ش��الم،  والتعاي�ص  الت�شامح  قيم  تر�شيخ  يف  الإم����ارات 
بالتكرمي  اعتزازه  عن  معرباً  العامل..  م�شتوى  على  الإن�شانية  والكرامة 
الإمارات  ب��ني  تربط  التي  الأخ��وي��ة  العالقات  عمق  يعك�ص  ال��ذي  املغربي 
واململكة املغربية و�شعبيهما ال�شقيقني واملبنية على املبادئ والقيم امل�شرتكة 

والحرتام املتبادل.
ي�شار اإىل اأن الظنحاين خبري ثقايف، اأ�ش�ص نادي الفجرية لل�شينما، و�شارك 
املهرجانات  العديد من  التحكيم يف  بح�شوره ك�شيف �شرف وع�شو جلنة 
الفنية، اأبرزها مهرجان ميجرارت ال�شينمائي يف اإيطاليا، واملهرجان الدويل 
للفيلم يف مراك�ص باململكة املغربية، ومهرجان الإ�شكندرية ال�شينمائي لدول 
البحر املتو�شط، كما حائز على عدد كبري من اجلوائز والأو�شمة الثقافية 

العربية والدولية، وهو يرتاأ�ص موؤ�ش�شة غب�شة الإماراتية.

نادي �سيدات ال�سارقة يفتتح معر�س 
جائزة نون للفنون بن�سخته اخلام�سة

•• ال�شارقة- الفجر

اأعلن كولج مركز املواهب التابع لنادي �شيدات ال�شارقة، عن افتتاح معر�ص 
"املا�شي  �شعار  حتت  تقام  التي  اخلام�شة  بن�شخته  للفنون"  "نون  جائزة 
واحلا�شر"، يف رواق نون للفنون التابع ملركز خالل الفرتة من 17 19- 
خمتلفة،  جن�شية   13 م��ن  ف��ن��ان��ات  مب�شاركة   ،2022 اجل���اري  نوفمرب 

لالحتفاء مبواهبهن املتفردة يف جمال العمل الإبداعي.
واملمار�شات  والأفكار  التغيريات  يحاكي  العام  هذا  اجلائزة  �شعار  اأن  يذكر 
التي مير بها الإن�شان على مر الزمان، وقد ا�شتقبلت اجلائزة امل�شاركات من 
الفنانات املقيمات يف الدولة ابتداًء من عمر 18 �شنة فما فوق، ومت تقييم 
وفًقا  الفوتوغرايف  والت�شوير  الر�شم  فئتي  يف  امل�شاركة  الفنية  الأع��م��ال 
الفني من مهارة،  العمل  لتعبريها عن حمور و�شعار اجلائزة وما يظهره 
لتح�شل الفائزات يف املرتبة الأوىل من فئات اجلائزة على جوائز قيمة، كما 
مت اإ�شافة جائزة مميزة من اختيار جلنة التحكيم خم�ش�شة لأحد الفنانات 
الت�شال  اإدارة  مدير  املهري،  دع��اء  قالت  املنا�شبة  وبهذه  الر�شم.  فئة  من 
املوؤ�ش�شي يف نادي �شيدات ال�شارقة ، اأن النادي ي�شعى لتحقيق روؤيته واأهدافه 
ال�شامية لدعم ومتكني املواهب الن�شائية يف املجالت الثقافية والإبداعية 
ومن �شمنها جمايل الر�شم والت�شوير الفوتوغرايف، معربة عن �شعادتها 
الفنانات  م��ن  نخبة  للفنون" م��ن  ن��ون  به"جائزة  ال��ذي حظيت  ب��الإق��ب��ال 
املبدعات، الالتي ج�شدن اأ�شالة الفن يف جذور جمتمعنا، املنفتح واملتعاي�ص 
املعر�ص  باإطالق  فخر  "كلنا  م�شيفة:  العريقة،  الإن�شانية  الثقافات  مع 
باأبهى حلة، مبا ي�شاهم يف فتح اأبواب النجاح والتاألق والريادة اأمام جميع 

امل�شاركات من خمتلف الفئات العمرية".
وحر�شت املهري على دعوة اجلمهور لزيارة معر�ص "جائزة نون للفنون" 
وال�شتمتاع باملجموعة الزاخرة من الأعمال الفنية البداعية للم�شاركات، 
والتي �شاهمت يف تبواأه مكانة رائدة عاماً تلو الآخر خالل ن�شخه اخلم�شة، 
وكما �شمل املعر�ص على اأعمال طالبات كولج مركز املواهب من امل�شنوعات 
الإب����داع  م�����ش��اح��ات  ع��ل��ى  ب���الط���الع  للمهتمني  امل��ج��ال  ليتيح  ال��ف��خ��اري��ة، 

املعرو�شة، وي�شمح بفر�ص التالقي الفني.

العام  هذا  دورته  يف  املنتدى  لفعاليات  الرئي�س  العنوان  ال�سيا�سي  والتمكني  • خليفة 
ووطنهم م�ستقبلهم  بناء  يف  امل�ساركة  على  وحثهم  ال�سباب  عقول  تنوير  يف  بدوره  املنتدى  اأهمية  تكمن  ن�سيبة:  • زكي 

الدولة  يف  الربملاين  العمل  م�سرية  يف  الفاعلة  امل�ساركة  على  وحتفيزهم  وعيهم  وتعزيز  بال�سباب  لاللتقاء  من�سة  املنتدى  لوتاه:  هالل  • طارق 
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ك�سفت مراجعة رئي�سية اأن التمرين املنتظم قد يقلل من خطر االإ�سابة ب� "كوفيد".
ومن املعروف منذ فرتة طويلة اأن الن�ساط البدين يقلل من فر�سة االإ�سابة باأمرا�س خطرية عن 

طريق تقوية جهاز املناعة.
لكن، الباحثني يعتقدون االآن اأن احلفاظ على اللياقة ميكن اأن ي�ساعد يف درء العدوى متاما بعد 

حتليل اأكرث من اثنتي ع�سرة درا�سة دولية.
ووجدوا اأن 150 دقيقة اأو اأكرث من التمارين املعتدلة، مثل امل�سي ال�سريع اأو الرق�س، قللت من 

خطر االإ�سابة بعدوى "كوفيد" بن�سبة %11.

الذين  الأ�شخا�ص  ل��دى  الوقائي  التاأثري  نف�ص  ولوحظ 
مار�شوا التمارين الريا�شية القوية لأكرث من 75 دقيقة 
الريا�شات  اأو  وال�شباحة  ذلك اجلري  الأ�شبوع، مبا يف  يف 

مثل كرة القدم والرجبي.
اأقل  بانتظام  الريا�شة  ميار�شون  الذين  الأ�شخا�ص  وكان 
عر�شة بن�شبة ت�شل اإىل %43 للوفاة اأو الإ�شابة مبر�ص 

خطري من الفريو�ص مقارنة باأقرانهم.
توجيه  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  النتائج  اإن  الباحثون  وق���ال 
"ا�شرتاتيجية ال�شحة العامة"، والتي من �شاأنها اأن ت�شمل 

الت�شجيع على ممار�شة املزيد من التمارين املنتظمة.
وي��ع��ت��ق��دون اأن ال��ت��م��ري��ن ب��ان��ت��ظ��ام ي�����ش��اع��د اجل�����ش��م على 
حماربة العدوى قبل اأن تخرتق اجل�شم عن طريق زيادة 

عدد خاليا الدم البي�شاء والأج�شام امل�شادة.
عدد  يف  ط��ف��رة  اإىل  اأدى  ال��وب��اء  اأن  اإىل  الأرق�����ام  وت�����ش��ري 

الأ�شخا�ص الذين ميار�شون الريا�شة ب�شكل عام.
دقيقة   75 على  باحل�شول  الأ�شخا�ص   NHS وتو�شي 
من الن�شاط املعتدل اأو 150 دقيقة من التمارين القوية 

يف الأ�شبوع ليعي�شوا حياة �شحية.
وبحثت الدرا�شة التي ُن�شرت يف املجلة الربيطانية للطب 
الريا�شي، يف 16 درا�شة اأجريت يف كوريا اجلنوبية واإيران 
وفل�شطني  وال��ربازي��ل  واإ�شبانيا  املتحدة  واململكة  وك��ن��دا 

وجنوب اإفريقيا وال�شويد.
وتعود الدرا�شات من نوفمرب 2019 اإىل مار�ص 2022، 
العالية يف ووهان،  القب�شة  "كوفيد" ذات  وت�شمل حالت 

ال�شني، حتى متحور "اأوميكرون".
تفاعل  اختبارات  ا�شتخدمت  التي  الدرا�شات  ومت ت�شمني 

بيانات متارين.  لديها  وكان  املت�شل�شل فقط  البوليمرياز 
1.8 مليون م�����ش��ارك يف  اأك���رث م��ن  ���ش��ارك  ويف امل��ج��م��وع، 

البحث.
وقال الباحثون اإن معظم الدرا�شات التي مت التحكم فيها 
اأن توؤثر  اأو ال�شمنة، ميكن  اأخرى، مثل التدخني  لعوامل 
على عدوى "كوفيد"، على الرغم من اأن "تعديل املتغريات 

امل�شرتكة لبع�ص الدرا�شات الفردية مل يكن كافيا''.
الريا�شة  مم��ار���ش��ة  اأن  ال��درا���ش��ات  اأظ��ه��رت  ع���ام،  وب�شكل 
بانتظام تقلل من خطر الإ�شابة بالعدوى بن�شبة 11% 

ُي��ع��رف ب��احل��اج��ة اإىل العناية  ال���ذي  وامل��ر���ص اخل��ط��ري - 
املركزة اأو جهاز التنف�ص ال�شناعي - بن�شبة 34%.

وق����ال ال��ب��اح��ث��ون ب��ق��ي��ادة ي��ا���ش��م��ني ع��زت��ف��ار، مم��ر���ش��ة يف 
جامعة فالن�شيا، اإن النتائج اأظهرت مدى فعالية التمارين 

الريا�شية يف احلماية من "كوفيد".
الن�شاط  اأن  "يبدو  البحثية:  ال��ورق��ة  يف  الباحثون  وق��ال 
البدين املنتظم مرتبط بانخفا�ص احتمالية حدوث نتائج 

�شلبية ل� "كوفيد"".
لالنخراط  الوقائية  الآث��ار  على  ال�شوء  النتائج  وت�شلط 

مع  العامة،  لل�شحة  كا�شرتاتيجية  كاف  بدين  ن�شاط  يف 
كورونا  بفريو�ص  الإ�شابة  خطر  لتقليل  حمتملة  فوائد 

ال�شديد.
فر�شة  تقليل  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن  التمرين  اإن  وق��ال��وا 
الإ�شابة بفريو�ص "كوفيد" احلاد عن طريق تقليل فر�شة 

الإ�شابة مبر�ص ال�شكري وال�شمنة وارتفاع �شغط الدم.
ومت ربط جميع احلالت الثالث بالتفاعل بقوة اأكرب مع 

الفريو�ص.
الريا�شة  مم��ار���ش��ة  تقييد  �شبب  ع��ن  ال��ك��ث��ري  ُي��ع��رف  ول 

اأ�شاروا  اخل��رباء  لكن  فعليا،  بالفريو�ص  الإ�شابة  لفر�ص 
اإىل اأنها قد ت�شاعد يف زيادة دفاع اجل�شم املناعي.

واأظهرت الأبحاث ال�شابقة اأن التمارين الريا�شية ت�شاعد 
امل�����ش��ادة وخاليا  امل��زي��د م��ن الأج�����ش��ام  اإن��ت��اج  اجل�شم على 
اجل�شم  ا�شتجابة  يف  حيوية  تعترب  والتي  البي�شاء،  ال��دم 

للعدوى.
التوتر  هرمون  اإف���راز  من  اأي�شا  البدين  الن�شاط  ويقلل 
الدم  اأن يقلل من عدد خاليا  وال��ذي ميكن  الكورتيزول، 

البي�شاء التي تقاوم الأمرا�ص والتي ينتجها اجل�شم.

درا�سة تك�سف اأن التمرين املنتظم قد يقلل من خطر الإ�سابة بـ "كوفيد"!
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تناول الربغر والبطاطا املقلية كل يوم
 قد يزيد من خطر الإ�سابة مبر�س الزهامير!

لأنف�شهم  الطعام  طهي  اإىل  النا�ص  ودع��وا 
اأك���رث وا���ش��ت��ه��الك الأط��ع��م��ة غ��ري امل�شنعة 
والأ�شماك  واخل�������ش���روات  احل��ب��وب  م��ث��ل 

ب�شكل اأكرث انتظاما. 
ال�شكر  ن�شبة  ارت��ف��اع  اإن  اخل���رباء  وق���ال 
امل�شنعة  الأط��ع��م��ة  وال��ده��ون يف  وامل��ل��ح 
ال�شريع  املعريف  التدهور  وراء  ك��ان 

لأنه يزيد اللتهاب.
التي   - ال���درا����ش���ة  ويف 
امل���وؤمت���ر  ق���دم���ت يف 
جلمعية  ال������دويل 
الزهامير 2022 
دييغو،  ����ش���ان  يف 
تابع  كاليفورنيا - 
 10000 ال���ع���ل���م���اء 
 2008 م���ن  ���ش��خ�����ص 

اإىل 2019.
ت���ق�������ش���ي���م���ه���م  ومت 
ح�شب  ب��ال��ت�����ش��اوي 
وتبلغ  اجل����ن���������ص، 

اأعمارهم 51 عاما يف املتو�شط، وعا�شوا يف 
�شت مدن برازيلية.

�شعرة   785 ح���وايل  منهم  ك��ل  وا�شتهلك 
يف  يوميا  امل�شنعة  الأط��ع��م��ة  م��ن  ح��راري��ة 
املتو�شط، اأو %27 من نظامهم الغذائي.

بداية  ا�شتبيان يف  م�شارك مب��لء  كل  وق��ام 
ونهاية الدرا�شة حول مدخولهم الغذائي.

ا�شتدعاء  تاأخر  على  اختبارات  اأكملوا  كما 
الكلمات والتعرف على الكلمات والطالقة 

اللفظية لقيا�ص التغيريات يف اإدراكهم.
تناولوا  الذين  اأولئك  اأن  النتائج  واأظهرت 
ربع  م��ن  اأك���رث   - امل�شنعة  الأط��ع��م��ة  اأك���رث 
لديهم   - ال��ي��وم��ي��ة  احل����راري����ة  ال�����ش��ع��رات 
اأ�شرع   28% اإدراك��ي بن�شبة  معدل تدهور 
م���ن اأول���ئ���ك ال���ذي���ن ت���ن���اول���وا اأق����ل كمية. 
 25% بن�شبة  اأ�شرع  معدل  اأي�شا  ولديهم 
منطقة   - التنفيذية  الوظيفة  تدهور  من 
ومعاجلة  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة  الدماغ 

املعلومات.
جونكالفي�ص،  ن��ات��ال��ي��ا  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
علم  اأخ�������ش���ائ���ي���ة 
الأم��������را���������ص 
جامعة  يف 
باولو  ���ش��او 
قادت  ال��ت��ي 
ال����درا�����ش����ة، 

اإن الأطعمة امل�شنعة من املحتمل اأن ت�شرع 
بال�شكر  مليئة  لأن��ه��ا  امل��ع��ريف  ال��ت��ده��ور  يف 

والدهون والأمالح.
ح����دوث  اإىل  ي�������وؤدي  ق����د  ه�����ذا  اإن  وق����ال����ت 
- ما  الدماغ  اآفات يف  التهاب" اأو  "عمليات 

قد يزيد من �شرعة الرتاجع.
طبيب  ت�����ان�����زي،  رودي  ال����دك����ت����ور  وق������ال 
هارفارد  بجامعة  الطب  كلية  الأع�شاب يف 
الأطعمة  اإن  البحث،  ي�شارك يف  وال��ذي مل 

الأرج�������ح حمفوفة  ع��ل��ى  ك���ان���ت  امل�����ش��ن��ع��ة 
"عادة ما تكون عالية جدا  باملخاطر لأنها 

يف ال�شكر وامللح والدهون".
خبرية  �شوموتو،  كلوديا  الدكتورة  وقالت 
البحث،  يف  �شاركت  التي  ال�شيخوخة  طب 
الربازيل ل يختلف  الغذائي يف  النظام  اإن 
ك���ث���ريا ع����ن ال���ن���ظ���ام ال���غ���ذائ���ي يف ال�����دول 

الغربية.
اأنه  معرفة  اإىل  النا�ص  "يحتاج  واأ�شافت: 

يجب عليهم طهي املزيد وحت�شري طعامهم 
من ال�شفر. اأعلم اأننا نقول اإنه لي�ص لدينا 
ي�شتغرق  ل  احلقيقة  الأم���ر يف  لكن  وق��ت، 
الكثري من الوقت. وهو ي�شتحق ذلك لأنك 
�شتحمي قلبك وحتمي عقلك من اخلرف 
الر�شالة  ال��زه��امي��ر. وه���ذه ه��ي  اأو م��ر���ص 
امل��ن��زل: توقف عن  اإىل  اأخ��ذه��ا  التي يجب 
ب�شكل  معاجلتها  متت  التي  الأ�شياء  �شراء 

فائق".

تو�سل علماء اإىل اأن تناول الربغر والبطاطا املقلية اأو قطعتني من النقانق يف اليوم قد يزيد من خطر اإ�سابتك مبر�س الزهامير.
ووجد الباحثون الربازيليون الذين راقبوا 10000 �سخ�س ملدة ع�سر �سنوات، اأن اأولئك الذين ح�سلوا على ربع �سعراتهم احلرارية من 

االأطعمة امل�سنعة - مبا يف ذلك امل�سروبات الغازية - لديهم تدهور اإدراكي بن�سبة 28% اأكرث.
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العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(    جتاري   SHCFICICOM2022 /0007358 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جلف برتوكيم )�ص م ح(   جمهول حمل الإقامة 
املدعي عليه : جلف برتوكم )�ص م ح( 

املدعي عليه : جبي بي جلوبال هنت تريمينال )م م ح( 
املدعي عليه : ا�شوك كومار جويل - هندي اجلن�شية

املدعي عليه : �شودهري جويل بن �شنكر لل جويل - هندي اجلن�شية 
املدعي عليه : مانان قل ا�شوك قل - هندي اجلن�شية 

املدعي عليه : بريريت جويل �شودهري جويل - هندي اجلن�شية 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/11/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )1 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
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  2022/11/10 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004161 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : توتال للغازات ال�شناعية - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/30 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )8 رقم  الدعوى  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  2022/11/9 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000836 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر  
امل�شتاأنف �شده : عمر با�شا عثمان حممد  - عنوانه : عجمان الرا�شدية ، برج عجمان ون ، برج 

5971364827 املكاين  الرقم   ،  1807 �شقة   ،  6
ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( وميثلها ال�شيد غالب جابر 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000836/

)جزئي( جتاري   - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة   AJCAPCIPOR2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
9.00 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�شاعة   2022/11/29 املوافق 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000830 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر  
، م�شروع  ، منطقة اجلرف  : عجمان  - عنوانه  القرنا�ص  بن عبداهلل  امل�شتاأنف �شده : حممد 

جممع جاردن �شيتي - برج مندرين 2، �شقة 1010 ، مكاين رقم 2546489541 
ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( وميثلها ال�شيد غالب جابر 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000830/

)جزئي( جتاري   - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة   AJCAPCIPOR2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
املوافق 2022/11/29 ال�شاعة 10.30 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000832 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر  
امل�شتاأنف �شده : دبيكا راجوين 

عنوانه : عجمان الرميلة 2 برج عجمان كورني�ص رزيدن�ص برج 1 �شقة 1605 
ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( وميثلها ال�شيد غالب جابر 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000832/

)جزئي( جتاري   - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة   AJCAPCIPOR2022
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
املوافق 2022/11/29 ال�شاعة 10.30 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

00000 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
نور اخلالدية للمقاولت الفنية �ش ذ م م خالد فوزي كامل حممد علي فوزي علي   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005682/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - نور اخلالدية للمقاولت الفنية �ص ذ م م 
علي    فوزي  علي  حممد  كامل  فوزي  خالد   -  2

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شرييدان �شبي�شاليز لتجارة مواد البناء )�ص ذ م م( )�شرييدان لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م - �شابقا(  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
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 566615.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن بالن�سر 

 6468/2022/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  �شهام عبيد خلفان عبيد النقبي - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ موارد للتمويل  
وميثله / علي �شلطان �شامل الكندي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)132122( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
 3707/2018/207 تنفيذ جتاري  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهم / 1- با�شيفيك لأنظمة املراقبة - �ص ذ م م ، 2-دليب 
، 3-با�شيفيك كنرتولز كالود �شرف�شيز )م م ح( - فرع دبي -  راه��ولن 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي فرع 1  

نعلنكم بانه مت احلجز على اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن منقولت 
وم��وج��ودات وف��اء للمبلغ املطالب به هذا للعلم وذل��ك ملا جاء به ونفاذ 

مفعوله قانونا. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن بالن�سر        

 5225/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �شده : 1- عمرو عفيفي حممد ابراهيم - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع : مو�شى لتاأجري ال�شيارات - ذ م م   

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20373 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و الفائدة 9% من تاريخ املطالبة القانونية 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  وحتى 
لذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   9.00 ال�شاعة   2022/11/22 املوافق  الثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�سام عبداحلكيم الظريف   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0007077/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�شام عبداحلكيم الظريف 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ قرطبة ل�شناعة الأثاث ذ م م - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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 352850.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0007807 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / موؤ�ش�شة ح�شام عبداحلكيم لتجارة الأدوات احلديدية 
العنوان : 9641343

ح�شام عبداحلكيم الظريف - العنوان : 9641344  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�شالح / في�شل حممد اأمني اأبو النعاج   بالتايل :
ناأمر بالزام املقدم �شدهما الوىل والثاين بان يوؤديا للطالبة مبلغ 216000 
املطالبة  تاريخ  من   %5 والفائدة  درهم(  الف  ع�شر  و�شتة  )مائتان  درهم 
قابال  ذلك.  حكما  وامل�شاريف ورف�شت ما عدا  والر�شوم  ال�شداد  وحتى متام 

لال�شتئناف خالل املدة القانونية. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
 اإخطار عديل بعزل املقاول  

MOJAU_2022- 0077903 رقم املعاملة
املخطر : �شاحله لل حممد بني �شاحب اماراتيه اجلن�شيه - حتمل بطاقة هوية رقم 784196076105483

واملقيمه : بعجمان - م�شفوت  - هاتف رقم : 00971502729350
املخطر اليه : طيبه ملقاولت البناء   ملالكها عبداهلل حممد عبداهلل م�شعود الكعبي - ومقرها عجمان - م�شفوت - حمل 

رقم 1 - بنايه ورثه ابراهيم مبارك الغري البدواوي - هاتف رقم 067467225- 0503908091
ال�شرح

فيال  الر�شى  الطابق  م�شروع  واجناز  لإن�شاء  وذلك  اليه  واملخطر  املخطر  بني   2018/04/22 بتاريخ  التفاق  مت 
طويل على قطعة الأر�ص رقم 1170 و1169 حو�ص 8 والكائنة باإمارة  مرت   120،8 طوىل  �شور  مع  مرت   229
عجمان منطقة م�شفوت والعائدة ملكيتها للمخطر وذلك ح�شب املخططات املعتمدة على ان ينجز العمل خالل ،14 
�شهر ، ونظراً لتاأخرك على اجناز العمل ح�شب التفاق املربم بيني وبينك مع العلم اأنه مت ت�شليم املخطر اليه جزء كبري 
من الدفعات ومل يقوم باجناز الإعمال املتفق عليها مما ي�شبب يل ال�شرر واخل�شائر الفادحة نظراً لتعطيل العمل حيث 
تاأخر عن ت�شليم املوقع، مع العلم انه مت اإعطاء املخطر اإليه مهلة لإنهاء امل�شروع للمخطر ال انه مل يحرك �شاكناً، مع 
العلم ان املخطر اليه مل يقوم بالتوا�شل مع املخطر وجميع العمال يف املوقع متوقفة، لذلك ، نخطركم عن طريق 
الكاتب العدل برغبتي بعزل املقاول خالل خالل ثالثة اأيام فقط من تاريخ ا�شتالمك هذا الخطار ويف حالة الرف�ص 
فاأنني �شاأ�شطر اآ�شفا لتخاذ الجراءات القانونية مع حتملك كافة الر�شوم الق�شائية وامل�شاريف واتعاب املحاماة وكل 

ما يرتتب علي من خ�شائر،
الكاتب العدل     

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2171/2022/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859  

مو�شوع الدعوى : املطالبة مببلغ 174،054.65 درهم )مائة واربعة و�شبعون الف واربعة وخم�شون درهم وخم�شة 
و�شتون فل�ص( مع الفائدة القانونية بواقع 05% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. 

املدعى : �شنا�شكو لالإ�شتثمارات - �ص ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �شارع الأبراج - 
بي �شكوير - مبنى رقم 11 - بالقرب من �شوبر ماركت �شويرتام - وميثله : �شالح الدين �شهداد وايد البلو�شي  

املطلوب اإعالنه : 1- اأفواف للتجارة العامة - �ص ذ م م - �شفته : مدعى عليه 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ 174،054.65 درهم )مائة واربعة و�شبعون الف 
واربعة وخم�شون درهم وخم�شة و�شتون فل�ص( مع الفائدة القانونية بواقع 05% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2022/11/17 ال�شاعة 9.00 �شباحا �شدكم ويقت�شي ح�شوركم اإمارة اإدارة 
دبي  اليها من خالل موقع حماكم  الو�شول  التي ميكن  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  )الثانية ع�شر(  الإبتدائية  الدعوى 
الإلكرتوين - خدماتنا الإلكرتونية العامة - جداول جل�شات الق�شايا لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 70197
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 13766/2022/253  تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230  

مو�شوع التنفيذ :  املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة بالرقام 100116 و 100115 و 100118 و 
 )370.000( بقيمة  م  م  ذ  فريت  ترافري�ص  عن  وال�شادر   100071 و   100070

طالب التنفيذ : اأ�شرت وجلف خلدمات ال�شحن - �ص ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - امليناء - دبي 
- �شارع جمريا - مبنى احل�شيبه c - �شقة الثالث - 312 جوائز احل�شيبه  

املطلوب اإعالنه : ترافري�ص فريت ذ م م - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع الإعالن : بتاريخ 2022/11/4  قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع 

املبلغ املنفذ به وقدره 375،475 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70608 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 14981/2022/253 تنفيذ �سيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230  
مو�شوع التنفيذ : قيد دعوى تنفيذ �شيكات - 1- بتاريخ �شابق حرر املنفذ �شده ل�شالح طالب التنفيذ ال�شيك وفق التفا�شيل ادناه : 

البنك امل�شحوب عليه  قيمة ال�شيك   تاريخ ال�شيك   م    رقم ال�شيك  
الوطني  دبي  الإمارات  بنك  درهم     21000  2018/4/9  004339   1
الوطني  دبي  الإمارات  بنك  درهم    15.236  2018/7/10  004481   2
الوطني  دبي  الإمارات  بنك  درهم    13.851  2018/7/26  004516   3

ال�شيك  ا�شتحقاق  وقت  البنك  من  الواردة  الفادة  وفق  الر�شيد  كفاية  عدم  ب�شبب  عليه  امل�شحوب  البنك  من  ال�شيكات  ارتد   -1
2- ارتد ال�شيكات من البنك امل�شحوب عليه ب�شبب عدم كفاية الر�شيد وفق الفادة الواردة من البنك وقت ا�شتحقاق ال�شيك والبالغ قيمتهم 
الإجمالية 50.087 خم�شون الف و�شبعة وثمانون درهم اإماراتي وامل�شحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني المر الذي حدا بطالب التنفيذ 
اىل اتخاذ الإجراءات القانونية املاثلة يف اإمارة دبي بناء على مكان اإقامة املنفذ �شده املبينة يف الإقامة جواز ال�شفر املرفق مع حافظة امل�شتندات. 
وحيث ان من املقرر قانونا وفقا للمادة )635 مكررا( من قانون املعامالت التجارية انه )يعد ال�شيك املثبت عليه من قبل امل�شحوب عليه بعدم 
وجود ر�شيد له او عدم  طالب التنفيذ : �شركة يونيك ديزرت لل�شياحة - �ص ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الو�شل بردبي - دبي - �شارع 
ال�شيخ زايد - مبنى مزايا �شنرت مدخل A - �شقة الطابق الثالث مكتب املطلوب اإعالنه : �شركة ال�شاحل الف�شي لل�شفريات - �شفته : منفذ 
�شده. مو�شوع الإعالن : بتاريخ : 2022/11/14 قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
51.744 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

MOJAU_2022- 0101284 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

الهند  اجلن�شية   - بارامبيل  ماناكات  ح�شني  �شكري   : ال�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد: امري  البالغة )100%( وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  ، يرغب يف 
الدين نادوكاندى احمد اجلن�شية : الهند يف الرخ�شة امل�شماة )بقالة املياه الزرقاء( تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )779585( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية 

بال�شارقة ، تعديالت اخرى : 1- تغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�ص 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�ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2108/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�شامنني مببلغ وقدره )170.000( درهم مائة و�شبعون 
الف درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:حممد اأكرب �شلمان احمد البلو�شي

عنوانه:المارات - امارة دبي - نايف - دبي - مبنى ملك حممد علي - �شقة مبنى حمل رقم 36
املطلوب اإعالنه:  1- �شيخ �شليمان �شيخ �شميع اهلل  -  �شفته : مدعي عليه 

املدعي عليهم مت�شامنني مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  الف  و�شبعون  مائة  درهم  وق��دره )170.000( 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  
املوافق  2022/11/17  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:2071/2022/305 ا�ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف املدنية الثانية رقم 82
كلي  جت��اري   2022 ل�شنة  رق���م:99  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:احمد بن علي بن �شامل بن جا�شم الزعابي

عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلوانيج الوىل - دبي - �شارع رقم 154 - مبنى 2 �شقة فيال
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 

املطلوب اإعالنه :  1- ابراهيم علي بن �شامل بن جا�شم الزعابي  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
كلي.  رق���م:2022/99 جت��اري  بالدعوى  ال�شادر  القرار/احلكم  اأ�شتاأنف  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2022/12/5  ال�شاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  10487/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )409781( وال�شادر عن بنك ابوظبي الول بقيمة 

)58028( درهم.
طالب التنفيذ : الطاير للهند�شة �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد - مبنى برج بوليفارد 
بالزا 2 - �شقة 1903

منفذ   : �شفتهما   - كري�شنا  كومار  راجي�ص   -2 ����ص.ذ.م.م  للمقاولت  جلف  بيفر   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�شدهما

مو�شوع الإعالن :بتاريخ:2022/10/27 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )58.028( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70545 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

MOJAU_2022- 0101100 رقم املعاملة
اعالن

حيث ان ال�شيد:ونيه حميد خليفة بن �شاملني الطنيجي - اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة 
التجارية )ال�شباق ااخ�شروات والفواكه( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب 
 - الطنيجي  �شاملني  بن  خليفة  حميد  ال�شيد:ونيه  ان  حيث   )502488( رقم  رخ�شة 
التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية   - اماراتي 
)ال�شباق ااخ�شروات والفواكه( البالغة 100% اىل ال�شيد:را�شد حميد خليفة بن �شاملني 

الطنيجي - اإماراتي اجلن�شية - تنازل  �شاحب الرخ�شة لخر.
وعمالبن�ص 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�ص على ذلك 

عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
MOJAU_2022- 0100549 رقم املعاملة

تنازل/بيع
ليكن معلوما للجميع باأن/ورثة ال�شيد علي عبداهلل علي ال�شري وميثلهم عبداهلل علي عبداهلل 
علي ال�شري ، حممد علي عبداهلل ال�شري ابو مهري - اجلن�شية اماراتي يرغبون يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شتهم البالغة 100% وذلك اىل ال�شيدة:عائ�شة ن�شرين عبدول عزيز تايو لتيل - 
اجلن�شية الهند يف الرخ�شة امل�شماه )�شوبرماركت ال�شند( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب 
اخرى  تعديالت   - بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من   111864 رقم  رخ�شة 

تنازل �شاحب الرخ�شة لخر ، تغيري ال�شكل القانوين /من فردية اىل وكيل خدمات .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
MOJAU_2022- 0101178 رقم املعاملة

تنازل/بيع
هوية  بطاقة  يحمل   - لطيف  حممد  لطيف  ال�شيد/�شاجد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  باك�شتان  اجلن�شية   - رقم:784197192481576 
100% - وذلك اىل ال�شيد/باليت ح�شني امان اهلل - يحمل جواز �شفر رقم  ح�شته البالغة 
EG0087881 - اجلن�شية بنغالدي�ص يف الرخ�شة امل�شماه )مرجان اخلور لتجارة القم�شة 
وخياطة املالب�ص الن�شائية( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 794507 ال�شادرة 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�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�ص حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70626 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم SHCFICICPL2022/0007547 اأمر اأداء
اىل املدعي عليه:رامي رفعت جورج جورجي ب�شري - م�شري اجلن�شية

نعلمكم بان املدعي/ وفاء نعيم �شليم  - �شوري/اجلن�شية - قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله قرار املحكمة/ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغا 
�شنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمته  درهم   )486000( وقدره 
عتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات - حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 القانونية  املدة  خالل  لال�شتئناف  قابال 

لن�شره - حرر بتاريخ:2022/11/14  .
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 

 املحكمة البتدائية املدنية

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

70197 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0007286 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جاك�شون ماىل - جمهول حمل القامة 
نعلمكم بان املدعية / اأجرة ال�شارقة ذ.م.م - قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها 
املدعي  ثانيا:الزام   - عليه  املدعي  واعالن  لنظرها  موعد  وحتديد  الدعوى  بالتي:اول:قيد 
عليه ب�شداد مبلغ وقدره )32303.91( درهم اثنان وثالثون الفا وثالثمائة وثالثة درهم وواحد 
وت�شعني فل�شا والفائدة القانونية وبواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريح ال�شداد 

التام - ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
ال�شارقة  الدعوى حمكمة  ادارة  امام مكتب  بجل�شة 2022/11/24  باحل�شور  انت مكلف  لذلك 
الحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة 
خالل  وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل 
مدة ل تزيد على ع�شرة  ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقهما اعاله - 

بو�شفك مدعي عليه -   حرر بتاريخ 2022/11/10 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522
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العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:5128/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753

الف  اماراتي خم�شة وثمانون  ب�شداد مبلغ )85580( درهم  املتنازع �شده  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
وخم�شمائة وثمانون درهما - ل�شالح املتنازع والفائدة ال�شنوية وقدرها 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام 

ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:عبداهلل بن ح�شن بن عبداهلل ال ال�شيخ

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �شارع 57 مبنى بو�شقر اجلديدة - �شقة 108 - بالقرب 
من حمطة مرتو جيجيكو 

املطلوب اإعالنه :  1- اندريا�ص تيودور نابريبايومري  -  �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده ب�شداد مبلغ )85580( 
درهم اماراتي خم�شة وثمانون الف وخم�شمائة وثمانون درهما - ل�شالح املتنازع والفائدة ال�شنوية وقدرها 
9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت 
فاأنت  لذا  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  ال�شاعة:09:00 �شباحا  امل��واف��ق:2022/11/24  يوم اخلمي�ص  لها جل�شة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات  الودية    
70197

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن بالن�سر        

                     يف  املنازعة رقم:28/2022/238 منازعة مو�سوعية التنفيذ العقاري 
املنظورة يف:دائرة املنازعات املو�شوعية رقم 269

التنفيذ رقم 36/2019 عقاري وعدم  امل�شتحق مبوجب ملف  املنازعة : 1- الق�شاء برباءة ذمة املدعي من الدين  مو�شوع 
�شفته يف التنفيذ 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي وقدره )20.000.000( درهم ع�شرون مليون درهما - والفائدة 
القانونية من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد وذلك كتعوي�ص عن ال�شرار املادية واملعنوية والدبية والنف�شية التي حلقت 

به جراء اأفعال املدعي عليه 3- الزام املدعي عليه كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  . 
املتنازع:ناري�ص لخمي�شاند اأ�شراين

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - بناية برامي - ا�شفل البناية بنك بلوم فرن�شا - الطابق ال�شابع - مكتب رقم 701 - 
هاتف رقم:047701106 - بريد الكرتوين:info@janahilegal.com - رقم مكاين:2583686879 - وميثله:ن�شمة 

معني حممد فقيه اجلناحي 
املطلوب اإعالنه :  1- �شاجناي فينود بهاجات  -  �شفته : متنازع �شده 

امل�شتحق مبوجب ملف  الدين  املدعي من  ذم��ة  ب��رباءة  الق�شاء  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
التنفيذ رقم 36/2019 عقاري وعدم �شفته يف التنفيذ 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي وقدره )20.000.000( درهم 
املادية  ال�شرار  عن  كتعوي�ص  وذل��ك  ال�شداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة   - درهما  مليون  ع�شرون 
واملعنوية والدبية والنف�شية التي حلقت به جراء اأفعال املدعي عليه 3- الزام املدعي عليه كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة- وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2022/11/22 ال�شاعة:08:30 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:1773/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شاد�شة رقم 755

مو�شوع املنازعة : الزام املدعي عليهما مت�شامنني ب�شداد مبلغ )116.784.39( درهم والفوائد القانونية %5 
من تاريخ ال�شتحقاق يف 2021/8/17 وحتى متام ال�شداد  . 

املتنازع:�شركة الروابي لالألبان �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلوانيج الوىل - دبي - �شارع العيا�ص - مبنى �شركة الروابي لاللبان - �شقة 

عقار رقم 133-283- بالقرب من دوار اخلوانيج وم�شجد اخلوانيج - وميثله:ا�شامة ح�شن عثمان دبلوك 
املطلوب اإعالنهما :  1- حممد �شفدر لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م 2- حممد �شفدر بهتى نزير احمد  

-  �شفتهما : متنازع �شدهما 
مبلغ  ب�شداد  مت�شامنني  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�شوع 
ال�شداد-  متام  وحتى   2021/8/17 يف  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %5 القانونية  والفوائد  دره��م   )116.784.39(
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2022/11/17 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 70197

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:16/2022/1905 جتاري جزئي 

املاثلة وال��زام املدعي عليها بان  النزاع رقم 2022/3842 نزاع جتاري اىل ملف الدعوى  مو�شوع الدعوى:ي�شم ملف 
وت�شعة  الف وخم�شمائة وواحد وثالثون درهم  وت�شعة ع�شر  للمدعية مبلغ وقدره )119.531.69( درهم مائة  توؤدي 
و�شتون فل�ص - ل�شالح ال�شركة املدعية مع الزامها بان توؤدي للمدعية فائدة قانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ قيد 

الدعوى وحتى ال�شداد التام لكامل مبلغ املديونية مع الزام املدعي عليها بامل�شاريف والر�شوم واتعاب املحاماة.
ال�����ش��وي��دي - �شفته  ال��ال���ش��ق��ة ومي��ث��ل��ه:حم��م��د عي�شى �شلطان  وامل����واد  ل��الأ���ش��ب��اغ  ط��ال��ب الع��الن:م�����ش��ن��ع اخل��ل��ي��ج 

بالق�شية:مدعي
املطلوب اعالنه:مقاولت بناء الهند�شة املتقدمة �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:مدعي عليه

جمهول حمل القامة
املذكورة اعاله  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/10/25 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�شوع 
ل�شالح/م�شنع اخلليج لالأ�شباغ واملواد الال�شقة بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )119.531.69( 
 %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ص  و�شتون  وت�شعة  درهم  وواح��د وثالثون  الف وخم�شمائة  ع�شر  وت�شعة  مائة  درهم 
�شنويا من 2022/9/28 وحتى متام ال�شداد والزمتها امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5877/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

املنفذ به  املبلغ  ، ب�شداد  ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/706 جتاري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�شوع 
وقدره )12801626.31( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : يونايتد بنك ليمتد - مكتب ادارة
 - الفريمونت  بالقرب من فندق   - ب��ارك بالي�ص  برج   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 

الطابق ال�شابع ع�شر - رقم مكاين:2706990907
املطلوب اإعالنه : 1- فارلني انريجي & كوموديتيز م.م.ح - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12801626.31(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5877/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
املنفذ به  املبلغ  ، ب�شداد  ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/706 جتاري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�شوع 

وقدره )12801626.31( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : يونايتد بنك ليمتد - مكتب ادارة

 - الفريمونت  بالقرب من فندق   - ب��ارك بالي�ص  برج   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
الطابق ال�شابع ع�شر - رقم مكاين:2706990907- وميثله: نا�شر مال اهلل حممد غامن

املطلوب اإعالنه : 1- اخل�شم املدخل/فارلني تيمبريز اخلا�شة املحدودة )�شنغافورة( - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12801626.31(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3547/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3451/2021 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )16.950.975.16( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بنك ال�شتثمار �ص.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع ال�شعادة - مبنى ا�شبكت - �شقة 3401 - 

ابراج رجال العمال - الرقم املكاين:2527587343
املطلوب اإعالنه : 1- �شانات كاندها�شريي باراييل - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة  بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة  )16950975.16( درهم اىل طالب التنفيذ 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6734/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 185
واملعدل  جزئي  جت��اري   2020/2802 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
درهم   )8807320( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  جت��اري،  ا�شتئناف   2021/439 رق��م  بال�شتئناف 

�شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : م�شرف عجمان/�ص.م.ع

عنوانه:امارة عجمان - م�شريف - �شارع الحتاد - املبنى الرئي�شي مل�شرف عجمان - جوار مبنى 
الت�شالت

املطلوب اإعالنه : 1- طائف املدينة للمقاولت �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
على  الواقع  منفعة  حق  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
للمبلغ  وف��اء   5170.17  - وم�شاحتها  ال��ث��اين  لال�شتثمار  دب��ي  جممع  مبنطقة   500 رق��م  الر����ص 

املطالب به وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
00000

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6794/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2368/2021 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )247209.75( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : كوكيت مارين اأويل م.د.م.�ص
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شقة ط 28 مكتب 2803 جمريا باي x3 جمريا ليك�ص تاور

املطلوب اإعالنه : 1- �شركة اخلليج لدارة ال�شفن ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )247209.75( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
00000

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  525/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/60 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)638420.45( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م
فاك�ص   - لال�شتثمار  دب���ي  مبنى   - ع��ل��ي  ج��ب��ل  منطقة   - لال�شتثمار  دب���ي  جم��م��ع   - دب���ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

رقم:048851007 - هاتف:048851188 - �ص.ب:111485 - مكاين:1521766151
info@alserkallawfirm.ae:امييل 

املطلوب اإعالنه : 1- �شركة كارتل لل�شناعة - ذات م�شوؤولية حمدودة - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/11/8 اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)638420.45( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار )املنطقة جممع دبي لال�شتثمار الول - 
رقم الر�ص 149( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7541/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 937/2022 نزاع جتاري ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )133755.49( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : دولر ال�شرق الأو�شط لتاأجري ال�شيارات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى افنيو �شيتي - �شقة مكتب 

رقم 205 - مقابل ديرة �شيتي �شنرت - وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب اإعالنه : 1- زهياجن كوميونيكي�شنز  اك�شنز جروب ليمتد - فرع دبي - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )133755.49( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7562/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3035 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )24526.59( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة جمموعة المارات لالت�شالت - جمموعة ات�شالت �ص.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - ابوظبي - �شارع �شارع خليفة - مبنى بناية بطي العتيبة - 
�شقة مكتب 604

املطلوب اإعالنه : 1- عادل اح�شان اح�شان اهلل �شيالنى - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )24526.59( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7551/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3037 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )25197.99( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة جمموعة المارات لالت�شالت - جمموعة ات�شالت �ص.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - ابوظبي - �شارع �شارع خليفة - مبنى بناية بطي العتيبة - 
�شقة مكتب 604

املطلوب اإعالنه : 1- �شاندر راجمى - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )25197.99( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1972/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13

مو�شوع الدعوى : احالة الق�شية رقم 893/2022 نزاع حمدد القيمة للمطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره )382.986.57( درهم ثالثمائة واثنني وثمانون الفا وثمانية و�شتة وت�شعون درهما و�شبعة وخم�شون فل�شا - 
ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  تاريخ  تاريخ 2020/6/15 حتى  5% من  بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�شافة 

اتعاب املحاماة . 
املدعي:برمييارا اي�شتيت�ص للو�شاطة العقارية �ص.ذ.م.م

ال�شاد�ص - مكتب/605  البوابة رقم/3 الطابق  العاملي -  املايل  ال�شيخ زايد - مركز دبي  عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع 
رقم مكاين:2682589680

للتطوير  اأرلويد   - عليها  املدعي  ال�شركة  مدير  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  �شي�شكني  الك�شندر   -1   : اإعالنهما  املطلوب 
العقاري - �ص.ذ.م.م - منطقة حرة  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احالة الق�شية رقم 893/2022 نزاع حمدد القيمة للمطالبة بالزام 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )382.986.57( درهم ثالثمائة واثنني وثمانون الفا وثمانية و�شتة وت�شعون 
درهما و�شبعة وخم�شون فل�شا - بال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2020/6/15 حتى تاريخ ال�شداد التام 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2022/11/22  ال�شاعة 09.30 �ص يف 
قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2382/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام امل�شتدعي �شدها ب�شداد مبلغ )100.000( درهم مائة 
والر�شوم وامل�شاريف  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  الف درهم 

واتعاب املحاماة . 
املدعي:كري�شتال المارات لل�شيانة العامة

عنوانه:المارات العربية املتحدة - امارة ابوظبي - امل�شفح - امل�شفح �شارع �شارع حمدان - بناية وحدة 
�شرق 8 - �شقة مكتب 221 - وميثله:دانه �شباح حممد

املطلوب اإعالنه :  1- باور اأند فولتاج للمقاولت �ص.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2022/11/1 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�شت�شدار  الإع��الن :طلب  مو�شوع 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )100.000( درهم مائة الف درهم القانونية بواقع 5% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، 
ولكم احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافه بح�شب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة 

التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5336/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

 )34698( بقيمة   )503670  -  503670( رقم  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
درهم  .

طالب التنفيذ : العنقاء لالأدوية ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي ديرة القرهود - بناية لريتي نف�ص البناية بنك ال�شارقة الدور الثالث مكتب 

305
املطلوب اإعالنه : 1- عمر �شامل �شعيد �شبري - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )34698( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8816/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

رقم  ال�شيك  قيمة  دره��م   )100000( وق��دره  مبلغ  بدفع  املنفذ �شدهما  بالزام  �شيك  تنفيذ  دع��وى   : التنفيذ  مو�شوع 
00130 ب وال�شادر من احل�شاب رقم 1000986628 على بنك ابوظبي التجاري بتاريخ:2022/3/24 من ح�شاب املنفذ 
�شدها ل�شالح طالبة التنفيذ والذي ارتد لعدم كفاية الر�شيد ومنع املنفذ �شده الثاين من ال�شفر والزامهما بالر�شوم 
وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة - مبوجب تعامل جتاري تر�شد ل�شالح طالبة التنفيذ يف ذمة واملنفذ �شدهما مبلغ 
وقدره )100000( درهم قيمة ال�شيك رقم 00130 وال�شادر من احل�شاب رقم 1000986628 على بنك ابوظبي التجاري 

بتاريخ:2022/3/24 وحني ال�شيك للبنك امل�شحوب عليه ارتد لعدم كفاية الر�شيد  .
طالب التنفيذ : �شركة البكراوي للتجارة العامة ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - را�ص اخلور - بردبي - دبي - �شارع �شوق اخل�شار والفاكهة - مبنى م�شتودع رقم 12 ملك 
جمارك دبي - �شقة الدور الر�شي - بجوار اجلمعية التعاونية

ال�شيخ احمد بن عبد  الواحد ذ.م.م - فرع دبي 2-  ال�شخ�ص  امل��وارد جرين للتجارة - �شركة   -1 : اإعالنهما  املطلوب 
الرحمن بن احمد بن را�شد املعال - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )100000( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:137/2022/39 جتاري م�سارف كلي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث والرابع واخلام�ص بالت�شامن والتكافل بان يوؤدو 
واحد  و�شبعمائة  الفا  وت�شعون  واربعمائة وثمانية  درهم مائتان وع�شرة مليون  للمدعي مبلغ وقدره )210.498.731.49( 
وثالثون درهما وت�شعة واربعون فل�ص - والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�شائيه 

وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية - امل�شرف

ال��زم��ردة - �شقة B53 - 5 مقابل  ام هرير - مبنى بناية  دب��ي - �شارع  الكرامة - بردبي -  دب��ي -  ام��ارة  عنوانه:المارات - 
خمترب دبي املركزي

املطلوب اإعالنه :  1- م�شطفى عبدالوهاب ابراهيم كلداري  -  �شفته : مدعي عليه 
والرابع  والثالث  والثاين  الوىل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
واخلام�ص بالت�شامن والتكافل بان يوؤدو للمدعي مبلغ وقدره )210.498.731.49( درهم مائتان وع�شرة مليون واربعمائة 
وثمانية وت�شعون الفا و�شبعمائة واحد وثالثون درهما وت�شعة واربعون فل�ص - والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  12% من تاريخ املطالبة الق�شائيه وحتى 
الثنني  املوافق  2022/11/21  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:137/2022/39 جتاري م�سارف كلي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث والرابع واخلام�ص بالت�شامن والتكافل بان يوؤدو 
واحد  و�شبعمائة  الفا  وت�شعون  واربعمائة وثمانية  درهم مائتان وع�شرة مليون  للمدعي مبلغ وقدره )210.498.731.49( 
وثالثون درهما وت�شعة واربعون فل�ص - والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�شائيه 

وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية - امل�شرف

ال��زم��ردة - �شقة B53 - 5 مقابل  ام هرير - مبنى بناية  دب��ي - �شارع  الكرامة - بردبي -  دب��ي -  ام��ارة  عنوانه:المارات - 
خمترب دبي املركزي

املطلوب اإعالنه :  1- �شكاي ون للعقارات �ص.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
والرابع  والثالث  والثاين  الوىل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
واخلام�ص بالت�شامن والتكافل بان يوؤدو للمدعي مبلغ وقدره )210.498.731.49( درهم مائتان وع�شرة مليون واربعمائة 
وثمانية وت�شعون الفا و�شبعمائة واحد وثالثون درهما وت�شعة واربعون فل�ص - والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  12% من تاريخ املطالبة الق�شائيه وحتى 
الثنني  املوافق  2022/11/21  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  14238/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة رقم )500130-5001310( امل�شحوبني على بنك راأ�ص 
اخليمة الوطني وال�شيك رقم 000166 امل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري بقيمة)7.745.50( درهم �شامل 

ر�شم التبليغ وال�شيغة التنفيذية ور�شم التنفيذ واملنع من ال�شفر والبتكار واملعرفة .
طالب التنفيذ : ي�شري لتاأجري ال�شيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شنجل بزن�ص - 
�شقة 38 - مكتب 3804 - بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي

املطلوب اإعالنه : 1- فني كرافت لالثاث �ص.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7805.5( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  13975/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة باجمايل قيمة عدد ع�شرة �شيكات مرجتعة مببلغ وقدره )169.900.00( درهم 
مائة وت�شعة و�شتون الف وت�شعمائة درهم وامل�شحوبة على بنك ابوظبي التجاري والر�شوم وامل�شاريف اتعاب 

املحاماة اجمايل املطالبة 174.643 درهم �شامال الر�شوم  .
طالب التنفيذ : مالك حممد ظفر مالك حممد �شري

التعاونية لال�شكان والتعمري بدبي -  القرهود - ديره - مبنى اجلمعية  امارة دبي -  عنوانه:المارات - 
مكتب 310

املطلوب اإعالنه : 1- هيتي�ص راجو للوان  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)169.900( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 70392

اعالن بالن�سر        
 403/2022/20 جتاري كلي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- يونيفر�شال للم�شروبات �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :كويك ديل للتجارة العامة 
وميثله : بدر حممد علي القرق 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها �شطب وحمو العالمة التجارية باور رد POWER RED امل�شجله حتت 
رقم 310083 التي قلدتها املدعي عليها لت�شابهها مع العالمة التجارية كود رد CODE RED اململوكة للمدعية 
وما يرتتب على ذلك من اآثار اهمها منع املدعي عليها من ا�شتعمالها وم�شادرة اي منتجات حتمل تلك العالمة 

واعدامها مع الزام املدعي عليها بالتعوي�ص الذي تقدره املدعية مببلغ مليون درهم اماراتي. 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2022/11/17 ال�شاعة 09:00 �شباحا �شدكم ويقت�شي ح�شوركم امام ادارة 
الدعوى البتدائية )الثانية ع�شر( بقاعة التقا�شي عن بعد التي ميكن الو�شول اليها من خالل موقع حماكم دبي 
اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�شات الق�شايا . لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:3579/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�شوع املنازعة : اول:الت�شريح بت�شجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليه بها ا�شول - ثانيا:الزام املدعي عليه ان 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )150000( درهم مائة وخم�شون الف درهم مع اداء الفائده القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�شداد - ثالثا:الزام املدعي عليه بت�شليم املدعية املركبه نوع بينتلي )39271.4( ارناج �شالون بنف�شجيه اللون �شنه ال�شنع 2009 - 

رابعا الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:مرمي احمد غلوم قنرب

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع دبي ديره بور�شعيد
وميثله:ابراهيم حممد علي حداد 

املطلوب اإعالنه :  1- كراج يوكو �ص.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اول:الت�شريح بت�شجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليه  مو�شوع الإع��الن :  قد 
بها ا�شول - ثانيا:الزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )150000( درهم مائة وخم�شون الف درهم مع اداء الفائده القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد - ثالثا:الزام املدعي عليه بت�شليم املدعية املركبه نوع بينتلي )39271.4( ارناج �شالون 
الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  2009 - رابعا  اللون �شنه ال�شنع  بنف�شجيه 
املوافق:2022/11/15 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات  الودية    
70392 العدد 13698 بتاريخ 2022/11/15 

اعالن بالن�سر        
 4811/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �شدهما : 1- كالب كريتيف حللول تقنية املعلومات �ص.ذ.م.م 2-جاجنلي �شاهاين فرادهي �شاهاتي - 

هندي اجلن�شية  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :اوتو �شرتاد انرتنا�شيونال لتاأجري املركبات �ص.ذ.م.م 

وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اول:الت�شريح بالدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليهما 
ب�شورة منها - ثانيا احلكم بالزام املدعي عليهما على �شبيل الت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
)37.626.67( درهم �شبعة وثالثون الف و�شتمائة �شتة وع�شرون درهما و�شبعة وت�شعون فل�شا - مع الفائدة القانونية 
بواقع 6% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد - ثالثا:احلكم بالزام املدعي عليهما مت�شامنني برد 
وت�شليم ال�شيارة رقم 12/49895 اأبوظبي ميت�شوبي�شي �شالون موديل 2019 - رابعا:احلكم بالزام املدعي عليهما بان 
يوؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره )2000( درهم الفا درهم كتعوي�ص عن حب�ص م�شتحقات املدعية لديهما وعدم النتفاع 
بها من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ قيد الدعوى - خام�شا الزام املدعي عليهما الر�شوم وامل�شاريف مقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2022/11/17 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392



ثقافة وفن�ن
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تراث الإمارات 
يختتم م�ساركته يف 

ال�سارقة للكتاب
اخ��ت��ت��م ن����ادي ت����راث الإم�����ارات 
اأم�ص، م�شاركته يف الن�شخة 41 
الدويل  ال�شارقة  معر�ص  م��ن 
للكتاب الذي انطلقت فعالياته 
يف الثاين من نوفمرب اجلاري 

مبركز اإك�شبو ال�شارقة.
املن�شوري  ف���اط���م���ة  وق����ال����ت 
للدرا�شات  زاي��د  مركز  مديرة 
وال��ب��ح��وث ال��ت��اب��ع ل��ل��ن��ادي اإن 
ال�شارقة  معر�ص  يف  امل�شاركة 
ت��ع��د فر�شة  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل 
ج���ي���دة ل��ل��ت��ب��ادل امل���ع���ريف، كما 
تاأتي اأي�شاً من واقع م�شوؤولية 
الفكر  اإث����راء  �شياق  يف  ال��ن��ادي 
الثقافة  وت���ع���زي���ز  ال���وط���ن���ي، 
الرتاثية لدى جمهور املعر�ص 

.
واأط���ل���ق ج��ن��اح ال���ن���ادي خالل 
الإ�شدارات  من  ع��دداً  املعر�ص 
الرتاثية وال�شعرية والتاريخية 

الإماراتية اجلديدة.
يف  النادي  م�شاركة  حفلت  كما 
حوارية  جل�شات  بعدة  املعر�ص 
الثقايف  امل��ق��ه��ى  ا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا 
وحت����������دث ف����ي����ه����ا ن����خ����ب����ة من 
والباحثني  وال��ك��ت��اب  املثقفني 
تهم  موا�شيع  ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن 

امل�شهد الثقايف يف الإمارات.

•• دبي-الفجر: 

الثقافة  هيئة  تطل  الأدبي”  تعبري  “ملتقى  عرب 
ثقايف  للثقافة” مب��و���ش��م  “دبي  دب���ي  يف  وال��ف��ن��ون 
املحلية  ال�����ش��اح��ة  تفعيل  ح��رك��ة  ف��ي��ه  ت��ق��ود  ث����ري، 
اإم��ارة دبي،  الثقافية يف  الأن�شطة  وترفع به وترية 
كجزء من التزاماتها الهادفة اإىل تعزيز مكانة دبي 

على ال�شاحة الثقافية العاملية.
بور�ص اأدبية وندوات نقا�شية واأم�شيات ينطق فيها 
من  الأوىل  الن�شخة  تطل  اللغة،  بجواهر  ال�شعر 

“ملتقى تعبري الأدبي” التي تعقد يومي 22 و23 
نوفمرب اجلاري يف مكتبة حممد بن را�شد، ليك�شف 
امللتقى من خالل برناجمه عن ثراء امل�شهد الثقايف 
بني  توا�شل  نقطة  ذات��ه  الوقت  يف  م�شكاًل  املحلي، 
الأدباء واملثقفني والإعالميني يف الإمارات، الذين 
وما  والأدب���ي  الثقايف  القطاع  ق�شايا  ي�شتعر�شون 
ي��ق��دم��ه م��ن ف��ر���ص وم���ا ي��ع��رت���ش��ه م��ن حتديات، 

متهيداً للنهو�ص مبكونات القطاع احليوية. 
الطفل  اأدب  على  برناجمه  عرب  امللتقى  و�شي�شيء 
واملقال  وال�شيناريو  وال��درام��ا  والق�شة  وال��رواي��ة 

و�شناعة  والبودكا�شت  البث  على  وكذلك  الأدبية، 
القراءة  ن��وادي  دور  يناق�ص  كما  الثقايف،  املحتوى 
واملراجعة  ال��ن��ق��د  واأه���م���ي���ة  ال��ب�����ش��ري��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
بكل  ال�شعر  يحجز  فيما  الإن�����ش��ان��ي��ة،  وال��درا���ش��ات 
ج��م��ال��ي��ات��ه م��ك��ان��اً ل���ه ع��ل��ى ج����دول امل��ل��ت��ق��ى الذي 
الكتب،  ل��ت��واق��ي��ع  رك���ن  تخ�شي�ص  اأي�����ش��اً  �شي�شهد 
لالجتماع  الأدب  ع�شاق  اأم��ام  جم��اًل  بذلك  ليفتح 

حتت �شقف واحد. 

تاأثري

اإدارة  ويف هذا الإط��ار، قال حممد احلب�شي، مدير 
الآداب بالإنابة يف “دبي للثقافة”: “لطاملا اعتربت 
دب���ي الإب�����داع الأدب�����ي وال��ف��ن��ي ج����زءاً اأ���ش��ا���ش��ي��اً من 
الثقايف  القطاع  ي�شاهم  الإبداعي، حيث  اقت�شادها 
يف  الكربى  واملعار�ص  واملهرجانات  الفعاليات  عرب 
تعزيز تطلعات الإمارة احل�شارية، وهو ما يتناغم 
برت�شيخ مكانة دبي  “دبي للثقافة”  التزامات  مع 
م�شرياً  عاملياً”،  والفنية  الثقافية  ال�شاحة  على 
ل�  للثقافة”  “دبي  تنظيم  اأن  اإىل  ذات��ه  ال��وق��ت  يف 
“ملتقى تعبري الأدبي” ياأتي اإنطالقاً من اإدراكها 
لأهمية القطاع الثقايف وتاأثريه يف املجتمع والدور 
الإبداعي،  دبي  اقت�شاد  قوة  تعزيز  يلعبه يف  ال��ذي 
موؤكداً اأن “دبي للثقافة” تهدف من خالل امللتقى 
اإىل ا�شت�شراف م�شتقبل هذا القطاع واإبراز الفر�ص 
من  نخبة  �شي�شت�شيف  امللتقى  واأن  ميتلكها،  التي 
الأدب��اء واملثقفني والإعالميني ممن تركوا ب�شمة 

لمعة على امل�شهد الثقايف املحلي. 

حراك �سعري
اأول  فعاليات  تنطلق  الفل�شفة  اإيقاعات  وق��ع  على 
اأحمد  الدكتور  اإطاللة  �شت�شهد  التي  امللتقى  اأي��ام 
جمال  والكاتب  الفل�شفة”،  “بيت  عميد  برقاوي، 
الكتابة  “ما  ع���ن���وان  حت��م��ل  ج��ل�����ش��ة  يف  ال�����ش��ح��ي 

الفل�شفية”،
من  الإم���ارات���ي  ال�شعري  “احلراك  جل�شة  تليها   
التاأ�شيل اإىل المتداد” التي يقدمها ال�شاعر عبد 
اهلل الهدية، ويت�شارك ال�شاعر عادل خزام والكاتب 
فيما  يو�شف اأبو لوز يف مناق�شة “املقالة الأدبية”، 
وعلي  حم��م��د  وح��م��دان  ال��ع��ل��وي  من�شور  يناق�ص 
“عوامل  ال���غ���داين يف ج��ل�����ش��ت��ه��م  الأ����ش���ت���اذ وم���ن���ال 

اأ�شاليب  وي�شيء طالل الأ�شمني على  الفنتازيا”، 
تاأليف ال�شيناريو، ويقدم الدكتور �شالح هويدي يف 
ليكون م�شك ختام  جل�شته “مبادئ النقد الأدبي”، 
كل  فيها  ي�شارك  �شعرية  اأم�شية  م��ع  الأول  ال��ي��وم 
من ال�شعراء عي�شة بن م�شعود، وعي�شى البلو�شي، 

وجناة الظاهري. 
اليوم  الإماراتي مناق�شات  الأدب  يفتتح  املقابل،  يف 

الثاين من امللتقى،
الكمايل  رمي  ال��روائ��ي��ة  فيها  ت�شلط  جل�شة  ع��رب   
والكاتبة �شاحلة عبيد ال�شوء على واقع وتطلعات 
وماجد  املهري  فهد  يقدم  بينما  الإم��ارات��ي،  الأدب 
جل�شته  يف  للبحوث”  ت��رن��دز  “مركز  م��ن  ال��ع��ل��ي 
دار  فيه  تنظم  وقت  ال�شيا�شية، يف  الكتابة  اأ�شاليب 
اجلل�شات  من  جمموعة  والتوزيع  للن�شر  الهدهد 
ال��ق��رائ��ي��ة وور�����ص ال��ع��م��ل ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، ك��م��ا ي�شهد 
جمهور امللتقى حفل تواقيع كتب “ر�شائل يف زمن 

خمتلف” 
و”الداينوراف”  اخل����وري  ون����ورة  ال��ن��ج��ار  ل��ن��ادي��ة 
حل�شة املهريي و”لعبة النجوم” لعفراء حممود، 
و”الأرملة  احل��ف��ي��ت��ي،  ل�شلمى  ال�شما”  و”تراب 
ال�شوداء” ل�شرار بالهول، بالإ�شافة اإىل اإ�شدارات 

جديدة لإميان ومرمي الها�شمي.
يذكر اأن “دبي للثقافة” ت�شعى من خالل “ملتقى 
تعبري الأدبي” اإىل تعزيز وتن�شيط احلركة الثقافية 
كافة  يف  للمبدعني  مالئمة  بيئة  وتوفري  املحلية، 
والتطور،  ال��ن��ج��اح  م��ن  مُتكنهم  الأدب��ي��ة  امل��ج��الت 
الإبداعي  الن�شيج  يف  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  وامل�����ش��اه��م��ة 
اإىل  الهادفة  والثقايف لإم��ارة دبي، لتحقيق روؤيتها 
حا�شنة  للثقافة،  عاملياً  مركزاً  دبي  مكانة  تر�شيخ 

لالإبداع، ملتقى للمواهب. 

برنامج حافل باجلل�سات والور�س االأدبية واالأم�سيات ال�سعرية

دبي للثقافة ترثي امل�سهد املحلي بـ )ملتقى تعبري الأدبي(

••  دبي -د.حممود علياء

 اخ��ت��ت��م م���رك���ز ج��م��ع��ة امل���اج���د ل��ل��ث��ق��اف��ة وال�����رتاث 
م�����ش��ارك��ت��ه يف ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ص ال�����ش��ارق��ة ال���دويل 
13 نوفمرب  امل���واف���ق  الأح�����د  اأم�������ص  ي����وم  ل��ل��ك��ت��اب 
املعرفة يف  “م�شادر  ح��ول   بندوة علمية  2022م، 
الدكتور  م��ن  ك���ٌلّ  فيها  حا�شر   ،“ الرقمي  الع�شر 
املاجد،  جمعة  مركز  ع��ام  مدير  ج��اد،  كامل  حممد 
والدكتور طه حممد نور اأبو اخلري، امل�شرف العلمي 
املاجد،  م��رك��ز جمعة  ال��وث��ائ��ق والأر���ش��ي��ف يف  ع��ل��ى 
يف  باملكتبات  املتخ�ش�ص  ب��اب��وري،  اأح�شن  والدكتور 

مركز جمعة املاجد.

َ ما  بداأت الندوة مع الدكتور حممد كامل الذي بنَيّ
املخطوطات،  جم��ال  يف  احلديثة  التقنيات  قدمته 
وو�شائل  والرقمنة،  البيانات  قواعد  م�شتوى  على 

احلفظ واملعاجلة،
التوا�شل وو�شائل النقل الرقمية، ومدى   و�شبكات 
مع  التعامل  يف  الفنية  الأب��ع��اد  على  ه��ذا  انعكا�ص 
يف  وم��رون��ة  وحتقيًقا  وحفًظا  فهر�شًة  املخطوطات 
�شوابط اإتاحتها، والأثر امللحوظ لهذا يف الدرا�شات 

الرتاثية املعا�شرة.  
الوثائق  اإدارة  الدكتور طه حممد عن    ثم حت��دث 
والأر�شيف يف الع�شر الرقمي، فعر�ص مل�شادر املعرفة 
الإن�شانية والتي ت�شكل الوثائق والأر�شيف اأحد اأهم 

روافدها، وم�شتقبل �شوق �شناعة نظم اإدارة الوثائق 
اخلطوط  وتناول  2030م،   ع��ام  حتى  والأر�شيف 
لإدارة  اإلكرتونية  منظومة  بناء  لعنا�شر  العري�شة 

الوثائق والأر�شيف،
والأر�شيف  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  ن��ظ��م  ت��ط��ور  وم���راح���ل   
الذكاء  وتطبيقات  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اإىل  و���ش��وًل 

ال�شطناعي وامليتافر�ص،
 والنتقال من التكنولوجيا الرقمية اإىل التكنولوجيا 
بناء  لطريقة  م��ث��ال  ع��ر���ص  م��ع   ،NFT امل�����ش��ف��رة 
الإلكرتونية  البيئة  الوظائفي يف  الت�شنيف  خطط 
اليدوي  بالت�شييم  مقارنة  توفرها  التي  والنفقات 

لتلك اخلطط.

الذي  بابوري،  اأح�شن  بالدكتور  الندوة  واْخُتِتَمت    
حت���دث ع��ن م��و���ش��وع ال��و���ش��ول احُل����ِرّ للمعرفة يف 
اأهمها  رئ��ي�����ش��ة،  ن��ق��اط  ث���الث  يف  ال��رق��م��ي،  الع�شر 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز نهج 

الو�شول احلر،
والتاأييد،  م�����ش��ت��وي��ات:ال�����ش��ي��ا���ش��ات،  ث��الث��ة  وه����ي   
وت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة. ك��م��ا ق���دم ال��ع��دي��د من 
وقواعد  كاملواقع،  للمعرفة،  احلر  الو�شول  م�شادر 
امل�شهورة.  الأكادميية  البحث  وحمركات  البيانات، 
املفتوحة  التعليمية  امل�شادر  عن  اأخ���رياً  ث  حت��َدّ ثم 
الو�شول  ح��رك��ة  م��ن  يتجزاأ  ل  ج���زءاً  تعترب  وال��ت��ي 

املفتوح للمعرفة.  

يف ختام معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب

مركز جمعة املاجد يقدم ندوة م�سادر املعرفة يف الع�سر الرقمي

ال�شرقية  باملنطقة  الثقافة  دائرة  نّظمت 
اإم��ارة ال�شارقة ، ثاين عرو�ص م�شرح  يف 
خ��ي��ال ال��ظ��ل، يف ح���ارة ال�����ش��درة مبدينة 
جماهريي  ح�����ش��ور  و����ش���ط  خ���ورف���ك���ان، 
لف��ت م��ن الأه����ايل و الأط��ف��ال ، والذي 
ال�شهرية  ال��ربام��ج  �شل�شلة  �شمن  ي��اأت��ي 

التي تطلقها الدائرة للعام اجلاري. 
الربنامج مبجموعة من  فعاليات  ب��داأت 
قدمت  حيث  والفنية  الثقافية  ال��ور���ص 
ور�شة  را���ش��د  روع���ة  الت�شكيلية  ال��ف��ن��ان��ة 
خاللها  من  الأط��ف��ال  تعلم  الظل  خيال 
ك��ت��اب��ه ق�����ش��ة وت��ع��ل��م ك��ي��ف ي��ر���ش��م دميه 
خياله  خ��الل  م��ن  ميثل  لكي  وي�شنعها 
و�شخ�شيته هذه الق�شة ، كما مت تنظيم 
ور�شة ابداعاتهم من خيالهم حيث يعطى 
الطفل م�شاحة بي�شاء لر�شم الدمى التي 
يف خياله للتحدث عنها باللغة العربية ، 

وور�شة فنية ملركز الطفل بخورفكان . 

الفنانني  م���ن  جم��م��وع��ة  ق����دم  ب��ع��ده��ا 
انتاج  م��ن  وه��و  الظل”  “خيال  ع��رو���ص 
دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وت��األ��ي��ف ح��م��ي��د فار�ص 
، اأحل����ان ع��ام��ر حم��م��د ح�����ش��ني واإخ����راج 

مبارك ما�شي،
اأثر وخماطر  العر�ص حول   تدور فكرة 
اجليل  هذا  اأطفال  على  اللوحي  اجلهاز 
وم����دى ال�����ش��رر ال����ذي ي��ل��ح��ق ب��ه��م من 
ت�شوي�ص العقول والك�شل وميل لالنعزال 
واللجوء  الأ����ش���رة  م���ع  اجل��ل��و���ص  وع����دم 

للعنف حلل م�شاكلهم،
بالتم�شك  ل��الأط��ف��ال  ال��ن�����ش��ائ��ح  وق����دم   
والتفكري  والج���ت���ه���اد  وال��ق��ل��م  ب��ال��ع��ل��م 
للطاقات  ال���ش��ت��م��اع  وع����دم  الإي���ج���اب���ي 
من  جمموعة  العر�ص  وت��ن��اول  ال�شلبية 
امل�����ش��اه��د وامل��ق��ط��وع��ات امل��و���ش��ي��ق��ي��ة التي 
عامل  اإىل  الطفل  وتنقل  العر�ص  ت��رثي 

اخليال . 

دائرة الثقافة تنظم 
ثاين عرو�س م�سرح خيال 

الظل يف خورفكان 
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متثال ال�سيخ زايد
كل  الفن على  ه��ذا  الت�شكيلية، ومي��ار���ص  الفنون  ف��روع  اأح��د  النحت 
والنتيجة  واخل�����ش��ب  وامل��ع��ادن  ال�شخور  مثل  وج��ام��د  �شلب  ه��و  م��ا 
جم�شمات ثالثية الأبعاد لل�شكل املراد اإبداعه كاإن�شان اأو جماد اأو نبات 
وغري ذلك من الأ�شكال، وبالتايل فاإن الأعمال النحتية تعي�ص مدة 
اأطول من الأعمال الفنية الأخرى ب�شبب املواد التي يتم التنفيذ بها 
وهي مواد غري قابلة للتلف على عك�ص الأن��واع الأخرى من الفنون 

الت�شكيلية.
عند مدخل مدينة ال�شيخ زايد يف جمهورية م�شر العربية والتي مت 

اإن�شاوؤها عام 1995 مببادرة من 
�شندوق التنمية باأبوظبي، �شنجد 
اهلل،  رح��م��ه  زاي����د  لل�شيخ  مت��ث��اًل 
النحات  ت�شميم  م���ن  وال��ت��م��ث��ال 
ع�شام  الدكتور  ال�شهري  امل�شري 
دروي�ص، يزن التمثال7 اأطنان من 
الربونز، وي�شل ارتفاعه اإىل اأكرث 
من 7 اأمتار، ومت رفع ال�شتار عن 
ال�شيخ  املوؤ�ش�ص  للراحل  التمثال 
نهيان رحمه  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
 ،2015 اهلل يف دي�شمرب من عام 
التمثال من الناحية الفنية يعترب 
ي��ج�����ش��د حكيم  ت���ع���ب���ريي���اً  ع���م���اًل 

العرب ورجل ال�شالم حاماًل ع�شا يف يده الي�شرى ورافعاً يده اليمنى 
اإىل الأعلى، فالع�شا رمز تراثي يف دولة الإمارات حتتل مكانة هامة 
واملنعة، ولها الحرتام  العزة  الإماراتيني، فهي عنوان  ورفيعة لدى 
رحمه  حكمته  اإىل  ترمز  فهي  اليمنى  باليد  ال�شالم  واأم��ا  والهيبة، 
اهلل ومواقفه الإن�شانية وال�شيا�شية واإ�شراره يف احلق واخلري، فمن 
لي�ص  العربي  )ال��ب��رتول  اأك��ت��وب��ر   ح��رب  يف  ال�شهرية  مقولته  ين�شى 
امل�شريني  قلب  يف  مرت�شخ  العرب  فحكيم  العربي(  ال��دم  من  باأغلى 
والعرب والعامل اأجمع. ف�شاًل عن تفا�شيل النحت يف الوجه واجل�شد 
فاأعمال  اإبداعية،  بطريقه  النحات  اأجادها  والتي  والعقال  والغرتة 
النحت والن�شب التذكارية هي الذاكرة احلية للدول، وتعي�ص داخل 
مبادرة  فاإن  وبالتايل  خالدة،  كر�شائل  العمراين  ون�شيجها  وجدانها 
متثال ال�شيخ زايد تدل على قوة العالقة بني البلدين فال�شيخ زايد 
رحمه اهلل و�شى اأبناءه على م�شر. وهذه الو�شية كانت حا�شرة بقوة 

يف الأزمات ويف الرخاء.
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأط��ل��ق  قليلة  اأي���ام  قبل 
ال��وزراء حاكم دبي -رعاه  الدولة رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص  مكتوم 
الإماراتية(،  امل�شرية  العالقات  على  عاماً  )خم�شون  م��ب��ادرة  اهلل- 
ومت اإطالق املبادرة يف القاهرة بح�شور جمموعة كبرية من الوزراء 
والطلبة  وامل�شتثمرين  الأع��م��ال  ورج���ال  احلكوميني  وامل�����ش��وؤول��ني 
القدامى الدار�شني يف جمهورية م�شر العربية، اإىل جانب عدد كبري 
من رواد الثقافة والإعالم من البلدين. ا�شتذكارا للما�شي اجلميل 
ك��اف��ة املجالت،  ال��ت��ع��اون يف  وق���راءة للم�شتقبل الأج��م��ل م��ن خ��الل 
وهذا اإن دل فيدل على قوة العالقات الإماراتية امل�شرية والتي وهلل 
احلمد مل ت�شوبها �شائبة منذ اإعالن احتاد الإمارات، اهلل بدمي املحبة 

واملعروف وال�شتقرار لكال البلدين.
�سعيد الزعابي



فــن �أجنبـــــي
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فيلم من عامل مارفيل ال�سينمائي تعر�س النتقادات و�ستائم وت�سفيه

اخل�سراء اخلارقة  للبطلة  اإهانة   ...She-Hulk
موجة النتقادات هذه، جعلت م�شاهدة امل�شل�شل اأ�شبه بارتكاب ذنب. 
التي تنتقد من  كل حلقة تليها �شيول من املقالت والفيديوهات 
دون رحمة. ال�شبب اأن امل�شل�شل "ن�شوي"، ولي�ص م�شل�شال عن بطلة 
خارقة، فكيف جتروؤ مارفل مثاًل على تهمي�ص دور هالك نف�شه؟ اأو 
التعامل مع الن�شخة املوؤنثة منه بو�شفها مرحة و�شحوكة وتريد 

احلفاظ على مهنتها كمحامّية؟
البداية، وهذا  اإليهم منذ  امل�شل�شل النتقادات املوجهة  يعي �شناع 
وتتحدث  الرابع،  اجل��دار  تك�شر   She-Hulk بجعل  يت�شح  ما 
اأنها  تانيا م��ازلين(. هي تعي  ال��دور  اإىل اجلمهور مبا�شرة )اأدت 
يف م�شل�شل، وما تعلق عليه وحتادثنا به لي�ص جمرد نكات �شريعة، 
تدفق  طبيعة  يف  وت��ت��دخ��ل  نف�شه،  امل�شل�شل  �شناعة  ت��ت��ن��اول  ب��ل 

احلبكة والأحداث، اإىل حد ي�شعرنا باأنها نف�شها لي�شت را�شية عما 
يح�شل.

احللقة  يف  يتجلى   ،She-Hulk ل���دى  امل��ف��رط  ال��وع��ي  ه���ذا 
�شمن  وت��دخ��ل  ال�شا�شة،  اخل��ارق��ة  "حتطم" البطلة  اإذ  الأخ���رية، 
واجهة "ديزين بال�ص " نف�شها، وتزور مقر �شركة مارفل، وحتدث 
"الذكاء ال�شطناعي" امل�شوؤول عن �شناعة احلبكات، لتغري م�شري 
احلبكة التي كانت فيها، وتطلب من الذكاء ال�شطناعي ال�شتغناء 
عن الرجال البي�ص، وم�شاكل الآباء، وغريها من املعامل التقليدية 

لأي حبكة رجل خارق.
She- اأن  اإم���ا  م�شتويني،  على  تف�شريه  ميكن  ال�شابق  ال��وع��ي 

حتطيم  على  ق���ادرة  ه��ي  اإذ  نف�شه؛  عملها  م��ن  اأق���وى   Hulk

الواقع الذي ت�شغله، ثم مغادرته، وهي قوى خارقة لهالك نراها 
الذي  للم�شل�شل،  كتابة هزيلة  اأم��ام  اأو نحن  الكوميك�ص فقط،  يف 
اإثبات وجهة نظر  حتول اإىل تعليق على مارفل نف�شها، وحماولة 
امل�شل�شل  يخّيب  احلالتني،  كلتا  يف  لكن،  الغا�شب.  اجلمهور  اأم��ام 
اآم���ال ال��رج��ال. لكنه، م��ن جهة اأخ���رى، ل يختلف  الآم����ال، رمب��ا 
والق�شايا  الأن��اق��ة،  حيث  املحاماة،  ع��امل  يتناول  م�شل�شل  اأي  عن 
طاغ  ح�شور  يرافقها  الوظيفي،  ال��رتف��ع  وحم��اول��ة  الإ���ش��ك��ال��ّي��ة، 
على  يبث  اأن��ه  من  وبالرغم  امل�شل�شل،  يف  القا�شية.الالفت  للنكات 

"ديزين بال�ص"، هو تناوله ق�شية البتزاز اجلن�شي؛ اإذ نتعرف 
يخرتقون  الذين  الرقميني،  القرا�شنة  من  جمموعة  على 

احلميمية  ���ش��وؤون��ه��ا  وي��ن�����ش��رون   ،She-Hulk ه��ات��ف 
لتك�شري عزميتها. هنا، تنفجر البطلة اخلارقة غ�شباً، 

"وعيها"،  اإىل  ت��ع��ود  لكنها  "حتطيمهم"،  وحت����اول 
للقانون  ال�����ش��اأن  وت���رتك  اأن تغري احل��ب��ك��ة،  وت��ق��رر 

والعدالة.
والف�شيحة  الب���ت���زاز  ل��ق�����ش��ي��ة  ال�����ش��اب��ق  احل����ّل 

الق�شايا،  ال��ن��وع م��ن  ع����ادة، يف ه���ذا  اإ���ش��ك��ايل. 
والر�شا  ال��ع��دال��ة  ع��ل��ى  حت�شل  ل  ال�شحية 
مبا�شرًة عرب املنظومة القانونّية، بل ل بد لها 

املذنبني  اإىل  والإ�شارة  امتالك �شوتها  من 
يف  امل��ق��ارب��ة  ل��ك��ن  ل�"ف�شح" ج��رمي��ت��ه��م. 

عليها.  ن��ع��ل��ق  ول���ن  خم��ت��ل��ف��ة،  امل�شل�شل 
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، م��ا ي��ب��دو مريباً، 
وحماولة  "الف�شيحة"  ه��ذه  اأن  ه��و 

نادي  ملحاربة  جديد  اأ�شلوب  تقدمي 
الرجال املبتزين، ل يرتك اأي اأثر 
ينتهي  ب��ل   ،She-Hulk على 
جديد،  وحبيب  ب�شعادة  امل�شل�شل 
من دون اأي اأثر نف�شي اأو �شدمة 

املحامية  م�شتقبل  ت��ه��دد  ق���د 
ال�شابة.

اإىل  اأق���������رب  امل�������ش���ل�������ش���ل  ي����ب����دو 
�شخ�شيات  ل��ت��ج��م��ي��ع  حم���اول���ة 

الأفالم  يف  املتناثرة  مارفل 
وامل�������ش���ل�������ش���الت. ف���ف���ي كل 

"�شيف"  ي���ظ���ه���ر  ح���ل���ق���ة، 
النكات،  بع�ص  يطلق  ج��دي��د، 

ويحل احلبكة ثم ين�شرف، يف وعي 
اأك��رب، ما  اأف��الم  اأدواراً يف  اأن لديهم  ت��ام 

حماولت  اأ���ش��رى  امل�شاهدين  نحن  يرتكنا 
خيبة  يف  غارقني  اأو  اجلديد،  بال�شيف  التنبوؤ 

من  مزيجاً  اإل  لي�شت  حلقة  كل  لأن  الأم���ل، 
النكات املبتذلة، والقتال 

وحماولة  ال��ل��ط��ي��ف، 
 S h e - H u l k

على  احل��������ف��������اظ 
م�شريتها املهنّية 

ب�شذاجة.

مهرجان  يف  ال��ذه��ب��ي  الأ����ش���د  "جوكر" ب��ج��ائ��زة  ف��ي��ل��م  وف����از 
جائزة  على  ليح�شل  فينيك�ص  وذه��ب  ال�شينمائي،  البندقية 

الأو�شكار لأف�شل ممثل،
 وح�شل العمل على 11 تر�شيًحا اإجماًل.

الثاين من فيلم  اأعلن عن حت�شري اجل��زء  وك��ان تود فيليب�ص 
ان�شتجرام  ب�  ح�شابه  على  بن�شره   2022 يونيو  يف   ،Joker
�شركة  م��ن   2024 اأك��ت��وب��ر   4 يف  ط��رح��ه  �شيتم  ال��ف��ي��ل��م  اأن 

.Warner Bros

اأبطال جوكر اجلزء الثاين
ال�شاعد  "جوكر" النجم  فيلم  م��ن  ال��ث��اين  اجل��زء  يف  ويظهر 
اأنه �شي�شارك بدور كبري يف  اإىل  اأ�شارت تقارير  اإذ  هاري لوتي، 

الفيلم املرتقب بينما ل تزال تفا�شيل الدور طي الكتمان .
وت�شارك النجمة ليدي جاجا يف Joker 2 اإذ جت�شد �شخ�شية 
فيلم  روبي يف  اأن قدمته مارجوت  �شبق  "هاريل كوين" الذي 
The Suicide Squad العام املا�شي، و�شرحت  بعنوان 
بطلة Birds of Prey باأنها �شعيدة للغاية باختيار ليدي 
روب���ي: قلت منذ  م��ارج��وت  ال��ف��ي��ل��م.واأ���ش��اف��ت  ج��اج��ا لبطولة 
البداية اأن كل ما اأريده هو اأن تكون هاريل كوين واحًدا من تلك 
ال�شخ�شيات بالطريقة التي يتحول بها ماكبث اأو بامتان دائًما 
من ممثل عظيم اإىل ممثل عظيم. واأنه ل�شرف كبري اأن اأكون 
هاريل  يكون  اأن  بحيث ميكن  يكفي  قوًيا مبا  اأ�شا�ًشا  بنيت  قد 
الآن اأحد تلك ال�شخ�شيات التي يح�شل املمثلون الآخرون على 

جتربة لعبها. واأعتقد اأنها �شتفعل �شيًئا ل ي�شدق.
مت التاأكيد على اأن جاكوب لوفالند الذي بداأ تاألقه من فيلم 
Mud يلعب دور �شخ�ص ي�شادق اآرثر فليك اأو اجلوكر، كما 
 The Adam و Get Out ان�شمت كاثرين كيرن بطلة
يتم  مل  دور  يف  "جوكر"  من  الثاين  اجلزء  اإىل   Project
بريندان  الإي��رل��ن��دي  املمثل  وك��ذل��ك  تفا�شيله،  ع��ن  الك�شف 
اأجنلو�ص  ل��و���ص  Joker2يف  فيلم   ت�شوير  جلي�شون.ويتم 
ب�����ش��ب��ب الإع����ف����اءات ال�����ش��ري��ب��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ة امل��ن��ت��ج��ة م���ن ولية 

كاليفورنيا بقيمة 12.6 مليون دولر.

بعد النجاح الكبري .. تفا�سيل فيلم Joker 2 لـ خواكني فينيك�س وليدى جاجا

مل يتعر�س م�سل�سل اأو فيلم من عامل مارفل ال�سينمائي اإىل 
انتقادات و�ستائم وت�سفيه، كما تعر�س لكل ذلك م�سل�سل 
She-Hulk: Attorney at Law، الذي بثته �سبكة 
ال�سوق  ملعايري  باالن�سياع  هم  اتُّ اإذ  اأخ��ريًا،  بال�س  دي��زين 
ال�سيا�سية  ال�سوابية  مع  الت�سالح  �سردية  وتبني  ب�سدة، 
حد العبث، ناهيك عن و�سفه باأنه اإهانة للبطلة اخلارقة 
يكن  مل  ال��ذي  نف�سه،  اجلمهور  من  و�سخرية  اخل�سراء، 
بل  فتاة حتاول احلفاظ على عملها،  م�سل�ساًل عن  ينتظر 

بطلة خارقة ال جتيد �سوى "التحطيم".

 Joker: Folie à Deux يعود املخرج والكاتب تود فيليب�س لقيادة ن�سخة جديد من فيلم "جوكر" بعنوان
بطولة خواكني فينيك�س وليدي جاجا.

"جوكر" نتيجة طبيعة للنجاح الكبري الذي حققه  ياأتي العمل على جزء ثاين من الفيلم االأجنبي ال�سهري 
لعام  لالإيرادات  حتقيًقا  االأفالم  اأعلى  �ساد�س   Joker فيلم  كان  اإذ  �سنوات،   3 نحو  منذ  طرحه  عند  الفيلم 
اإيراداته اإىل اأكرث من مليار  R على االإطالق ي�سل اإجمايل  2019، �سنع الفيلم التاريخ كاأول فيلم من فئة 

دوالر يف جميع اأنحاء العامل.



ن�ساط مدته 10 دقائق يف �سن 
ال�سيخوخة يقلل من خطر الوفاة!

اأفادت درا�شة اأن امل�شي ملدة 10 دقائق فقط يوميا يف �شن ال�شيخوخة ميكن 
اأن يقلل من خطر الوفاة لأي �شبب بن�شبة 40%.

85 عاما  اأن املتقاعدين الذين يبلغون من العمر  ووجد باحثون كوريون 
اأو اأكرث ميكن اأن يقللوا من خطر املوت عن طريق امل�شي ملدة �شاعة واحدة 

يف الأ�شبوع.
وت��ت��ب��ع��ت ال��درا���ش��ة ال��ت��ي اأج���ري���ت ع��ل��ى اأك����رث م��ن 7000 ب��ال��غ يف الفئة 
اإىل   2009 اإذا كانوا قد ماتوا من عام  العمرية م�شتويات متارينهم وما 
كانوا  امل�شي  يف  ا�شتمروا  الذين  اأولئك  اأن  الدرا�شة  ووج��دت   .2014 عام 
اأقل عر�شة للوفاة مبقدار اخلم�شني لأي �شبب باملقارنة مع اأولئك الذين 
 Sanggye كانوا غري ن�شيطني. وقال فريق من م�شت�شفى جامعة اإجني
يف  ال�شن  كبار  ي�شاعد  اأن  ميكن  للم�شي  الرتويج  اإن  �شيئول،  يف   Paik

املجتمع على جتنب اخلمول، ما قد يزيد من خطر املوت.
اإنه  وقال املعد الرئي�شي الدكتور مو نيون جني، اأخ�شائي اأمرا�ص القلب، 

ُيظهر اأن على النا�ص اأن يهدفوا اإىل "ال�شتمرار يف امل�شي طوال احلياة".
وتو�شي NHS البالغني الذين تبلغ اأعمارهم 65 عاما فاأكرث مبمار�شة 
كل   - امل�شي  ذلك  يف  مبا   - املعتدل  الن�شاط  من  الأقل  على  دقيقة   150
اأ�شبوع. لكن اأحدث الأبحاث ت�شري اإىل اأن اأقل من ن�شف ذلك �شيظل مفيدا 

مع بلوغ النا�ص �شنا اأكرب.
بالنوبات  التمارين اخلفيفة يف تقليل خماطر الإ�شابة  اأن ت�شاعد  وميكن 
القلبية وال�شكتات الدماغية عن طريق احلفاظ على الع�شو يف حالة جيدة 

وخف�ص �شغط الدم.
الأن�شطة  لتو�شيات  البالغني  تلبية  احتمالية  "تقل  جني:  الدكتور  وق��ال 
مع تقدمهم يف ال�شن. وت�شري درا�شتنا اإىل اأن امل�شي ملدة �شاعة واحدة على 
الأقل كل اأ�شبوع مفيد لالأ�شخا�ص الذين تبلغ اأعمارهم 85 عاما فما فوق. 
وبب�شاطة، ام�شوا ملدة 10 دقائق كل يوم". واأظهرت الدرا�شات ال�شابقة اأن 
امل�شي ميكن اأن يقلل من خطر املوت يف اأكرث من 60s بن�شبة %28 لكل 

اليوم. يف  ياأخذونها  اإ�شافية  خطوة   1000
الأوروبية  اجلمعية  م��وؤمت��ر  يف  كم�شتخل�ص  الأب��ح��اث  اأح���دث  تقدمي  ومت 

لأمرا�ص القلب 2022.
وا�شتخدمت بيانات من قاعدة بيانات كبار موظفي خدمة التاأمني ال�شحي 

.)NHIS( الوطنية الكورية
اأك��رث خ�شعوا  اأو  عاما   85 اأعمارهم  تبلغ  بالغا   7047 الدرا�شة  و�شملت 

لربنامج الفح�ص ال�شحي الوطني الكوري من 2009 اإىل 2014.
من  اأك���رث   - املتو�شط   و4813  يف  ع��ام��ا   87 العمر  م��ن  يبلغون  وك��ان��وا 
الثلثني - من الن�شاء. ووجد اأن اأولئك الذين �شاروا ملدة �شاعة على الأقل 
تقل احتمالية موتهم بن�شبة %40 لأي �شبب، و%39 اأقل عر�شة للوفاة 
من م�شاكل يف القلب. وقال الدكتور جني: "كان امل�شي مرتبطا بانخفا�ص 
احتمالية الوفاة لدى كبار ال�شن، بغ�ص النظر عما اإذا كانوا ميار�شون اأي 
ن�شاط بدين متو�شط   اإىل �شديد ال�شدة اأم ل. وت�شري درا�شتنا اإىل اأن امل�شي 
ملدة �شاعة واحدة فقط كل اأ�شبوع مفيد ملن يبلغون من العمر 85 عاما فما 
فوق مقارنة بكونهم غري ن�شيطني متاما. الر�شالة الرئي�شية هي ال�شتمرار 

يف ال�شري طوال احلياة".

- ما اأكرب جزيرة بني اجلزر التي ت�سكل اليابان؟
جزيرة هون�شو

- يف اأي حميط يوجد اأكرب عدد من اجلزر؟
يف املحيط الهادي

- كيف ميكن ان تتحرك العظام معا ؟ 
ان  ميكن  وبف�شلها  املفا�شل  ه��ي  معينة  موا�شع  يف  العظام  تتالقي 
تتحرك مثل مف�شل الركبتني والوركني ومف�شل الكتف .. اما عظام 
الفك  عظم  ال  منها  يتحرك  ل  وثابتة  ملتحمة  فاكرثيتها  ال��راأ���ص 

ال�شفل . 

. الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  وهو  الكاتبة  الآلة  خمرتع  هو  �شولز  كري�شتوفر  اأن  تعلم  • هل 
. الر�شا�ص  املدفع  خمرتع  هو  مك�شيم  هريام  اأن  تعلم  • هل 

 . الزلزل  حدوث  ت�شجيل  جهاز  هو  ال�شيزموجراف  اأن  تعلم  • هل 
. م   1930 ت�شارلزريخرتعام  الأمريكى  العامل  الزلزل  قيا�ص  جهاز  • اخرتع 

• هل تعلم اأن الإمام حممد متوىل ال�شعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�ص وتويف 
يف 17 يونيه عام 1998 م .

اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�شر  اخرتعه ال�شحفى املجرى لدي�شلو جوزيف  • هل تعلم 
بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .

. م   1957 وتوفىعام  لبنان  فى  م   1889 عام  ما�شى  اأبو  اإيليا  • ولد 
. النار  اكت�شفوا  من  اأول  هم  ال�شني  اأهل  اأن  تعلم  • هل 

. م   1904 عام  الفيفا  القدم  لكرة  الدوىل  الحتاد  • تاأ�ش�ص 
.  1923 عام  اإىل  تاأ�شي�شه  يعود  الدوىل  البولي�ص  اأو  • النرتبول 

 .  1958 عام  تاأ�ش�شت  امل�شرتكة  الأوروبية  • ال�شوق 
. ا�شكتلندا  هى  اجلولف  لعبة  عرفت  دولة  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الراعي 
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الكزبرة

الكزبرة تعد من النباتات الع�شبية التي تنظف اجل�شم من ال�شموم وتطردها 
للخارج، وتقي من العديد من الأمرا�ص.

ومن الفوائد ال�شحية "للكزبرة"، اأنها ت�شاعد يف تنقية الكبد من الدهون، 
كما تعّزز من وظائف الكلى ومتنع تكون احل�شوات لها، اإ�شافة اإىل املحافظة 

على امل�شتوى املعتدل لل�شكر يف الدم.
وحتتوي "الكزبرة" على العديد من املعادن التي ت�شاعد يف تنقية اجل�شم 
وتنقية  ال��دم  من  الثقيلة  املعادن  بجذب  قيامها  اإىل  اإ�شافة  ال�شموم،  من 

الأع�شاء الداخلية والأن�شجة، مبا ي�شبه عملية "غ�شل" للج�شم.
وتوجد طرق متعددة لال�شتفادة الق�شوى من نبات "الكزبرة"، منها:

كان اأحد الرعاة ويدعى حنظلة يعرب ال�شحراء م�شيا على قدميه و�شط لهيب احلر وحرارة ال�شم�ص وقد ا�شابه 
اجلوع والعط�ص.. ويف اأثناء ذلك وجد جمال يعرب ال�شحراء وحيدا فم�شى معه حتى هداه اجلمل اإىل ماء عذب، 
وهناك �شرب حنظلة وارتوى كثريا ولكن اجلمل اأخذ ي�شرب وي�شرب وكاأنه لي�شبع اأبدا ومل يكن حنظلة يعرف 
اأن اجلمل ميالأ �شنامه حتي ي�شتطيع اأن يحمله ويعرب معه ال�شحراء ،وبعد فرتة �شار الثنان حتى و�شال اإىل 
اأن  واحة ت�شكنها قبيلة كبرية نزل فيها �شيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خريهما كبري القبيلة من 
يعي�شا معهما كاأنهما فردان من القبيلة او يحمالن الزاد والزواد ويرحالن فاختار حنطلة اأن يعي�ص و�شط افراد 
القبيلة . اأخذ حنطلة يفكر كثريا يف عمل يدر عليه ربحا يكفيه �شر ال�شوؤال وهنا تذكر ماكان يفعله اجلمل 
حينما مالأ �شنامه باملاء لي�شتفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث عن جلود احليوانات 
متينة  بخياطة  يقوم  ذلك  وبعد  الرائحة  نطيفة خالية من  مل�شاء لمعة  ويجعلها  ينظفها جيدا  ثم  القوية 
وليرتك منها غري رقبة طويلة تربط منها بعد اأن متالأ باملاء ليحملها من اراد ال�شفر فوق ظهره لتعينه على 
العط�ص و�شط ال�شحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�شحاب القبيلة وعاء املاء اجللدي ومنهم من 
ا�شماها قربة ومنهم من ا�شماها مطرة لأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�ص حنظلة يف و�شطهم كرمي النف�ص 
عزيزا مبا يك�شبه من �شناعة القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�شب مل يكن يجيدها افراد القبيلة 
القوارب  فقد كان يجيد �شناعة بع�ص الثاثاث من الخ�شاب فكان يتقن �شناعة الواين اخل�شبية و�شناعة 
وغريها فا�شتعان باملواد ال�شمغية امل�شتخرجة من ال�شجار وحوافر الذبائح وا�شتعان اي�شا بامعاء احليوانات 
الذبيحة وا�شياء كثرية ليتقن عمله ولتخرج من بني يديه ا�شياء جيدة ال�شنع فا�شتطاعوا ان ينزلوا اإىل النهر 
البيئية  املو�شيقية  الدوات  بع�ص  لهم  �شنع  كما  ال�شماك ومتليحها  �شيد  وعلمهم  املتينة  بقواربهم  ال�شغري 
وكان اي�شا يعلمهم زراعة بع�ص انواع اخل�شروات والفاكهة حتى حتولت الواحة اإىل جنة �شغرية ت�شكنها قبيلة 
�شعيدة �شميت بعد ذلك با�شم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �شيخ القبيلة وا�شتحق اأن يكون فخرا لهم 

وعنوانا لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .

اأع��ل��ن��ت ال���دك���ت���ورة ج���ني ب��رون��ي��ن��غ، خبرية 
وعلم  التغذية  اأك��ادمي��ي��ة  ممثلة  ال��ت��غ��ذي��ة، 
ال��ق��ه��وة وع�شري  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ت��غ��ذي��ة 
حل  يف  ت�شاعد  اأخ���رى  وع�شائر  الطماطم 

م�شكالت الأمعاء.
 Eat وت�����ش��ري اخل���ب���رية يف ح���دي���ث مل���وق���ع
تناول  اأن  اإىل   ،This، Not That
لي�ص  ي�شمح  ال�شباح  يف  املنا�شبة  امل�شروبات 
فقط بال�شعور باحليوية، بل ويحافظ على 

�شحة الأمعاء اأي�شا.
من  الإن�����ش��ان  ي�شتيقظ  ع��ن��دم��ا  وت�����ش��ي��ف، 
لذلك  ب��اجل��ف��اف،  ي�شعر  ال�شباح  يف  ال��ن��وم 

املاء  ���ش��رب  ���ش��يء  ك��ل  ف��اإن��ه يجب عليه قبل 
وملنع  بالعمل  اله�شمي  اجل��ه��از  ليبداأ  اأول 

الإم�شاك.
اجل�شم  ج��ف��اف  ي����وؤدي  اأن  "ميكن  وت���ق���ول، 
بحاجة  لأن اخلاليا  الإم�شاك،  ح��دوث  اإىل 
اإىل املاء لتقوم بوظائفها. لذلك فاإن �شرب 
اأف�شل طريقة وو�شيلة  ال�شباح، هو  املاء يف 
لأمعائنا  �شحيح  ب�شكل  ال��ي��وم  لبدء  رائ��ع��ة 

و�شحتنا".
مفيد  القهوة  م�شروب  اخل��ب��رية،  وت�شيف 
بتناوله،  الإف���راط  ع��دم  يجب  ولكن  اأي�شا، 
ح��ي��ث ي��ك��ف��ي ت���ن���اول ف��ن��ج��ان واح����د م��ن��ه يف 

ال�شباح، لكي حت�شل الأمعاء على فائدة دون 
اجل�شم.  اأع�شاء  لبقية  وم�شاعفات  عواقب 
الطعام  ه�����ش��م  عملية  حت��ف��ز  ال��ق��ه��وة  لأن 
وت�شاعد على تنظيف الأمعاء وتوؤثر اإيجابيا 
يف البكترييا املفيدة. وين�شح اخلرباء بعدم 

اإ�شافة ال�شكر اأو الكرمي للقهوة.
الطماطم  ع�شري  ب�شرب  اخلبرية  وتن�شح 
الطماطم  ع�شري  لأن  اأخ����رى.  ع�شائر  اأو 
يحتوي على الألياف الغذائية، التي ت�شاعد 
الع�شائر  ���ش��رب  وع��ن��د  ال��ه�����ش��م.  عملية  يف 
الأخرى مع التوت اأو بذور الكتان اأو ال�شيا، 

يتم اإثراء الأمعاء بالربوبيوتيك.

ما اأف�سل امل�سروبات ملن يعاين من م�سكالت يف الأمعاء؟

امراأة حتاول العبور عرب ر�سيف غمرته املياه، مع هطول اأمطار غزيرة يف مدينة الداية باإ�سبانيا. رويرتز


