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اأطعمة وم�شروبات تبطئ تدهور الذاكرة
�أن  �إال  �لعمر،  يف  �لتقدم  م��ع  �لكثريين  ل��دى  �ل��ذ�ك��رة  �أد�ء  ي��ر�ج��ع 
�ملاأكوالت و�مل�شروبات من  �أن��و�ع معنية من  در��شة حديثة ك�شفت عن 
�شاأنها �أن تبطئ تدهور �لذ�كرة. ووفق �لدر��شة �لتي ن�شرت نتائجها 
يف جملة Neurology �ل�شادرة عن �الأكادميية �الأمريكية لطب 
مبركبات  �لغنية  و�مل�شروبات  �الأطعمة  ياأكلون  �لذين  فاإن  �الأع�شاب، 
وتر�جع  ذ�كرتهم  تدهور  يكون  للأك�شدة،  �مل�شادة  "�لفلفونول" 

�أد�ئها، �أقل مقارنة باأولئك �لذين ال يتناولونها.
�للفت  "�لفلفونول"  مبركبات  �لغنية  و�مل�����ش��روب��ات  �الأغ��ذي��ة  وم��ن 
�الأحمر  و�مل��ل��ف��وف  و�لعنب  و�ل��ت��وت  و�ل��رت��ق��ال  و�ل��ت��ف��اح  و�لطماطم 
و�خل�شر�و�ت  و�خل���وخ  و�لب�شل  و�ل��ب��ق��دون�����س  �ل��د�ك��ن��ة  و�ل�����ش��وك��وال 
�لورقية ذ�ت �للون �لد�كن، باالإ�شافة �إىل �ل�شاي وخ�شو�شا �الأخ�شر. 
و�أ�شار توما�س �إم هوالند، �ملوؤلف �لرئي�شي للدر��شة من معهد "ر��س 
 7 يتناولون  �لذين  �أولئك  �أن  �إىل  �ملتحدة،  بالواليات  لل�شيخوخة" 
منها  ح�شة  �أو  �أ�شبوعية  �لد�كنة  �لورقية  �خل�شر�و�ت  من  ح�ش�س 
�لتدهور  مبعدل  باملئة   32 بن�شبة  �نخفا�س  لديهم  لوحظ  يوميا، 

�ملعريف لديهم.
"�لبدء  �إن  ق��ول��ه  �آي" ل��لأن��ب��اء ع��ن ه��والن��د  ب��ي  "يو  ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 
�شيحقق  مبكرة،  �شن  �حلياة يف  �لغذ�ئي ومنط  �لنظام  بتعديلت يف 
�لطويل".  �مل���دى  على  ل��ل��ذ�ك��رة  بالن�شبة  ج��ي��دة  نتائج  �الأرج���ح  على 
و�أ�شاف: "قد تبد�أ �لتغري�ت يف �لدماغ، مثل تر�كم لويحات �الأميلويد 
�لتي تت�شكل يف �ملادة �لرمادية للدماغ، ون�شبة بروتني )تاو( يف �أدمغة 
حالة  يف  �لع�شبية  �لليفية  و�لت�شابكات  �لع�شبي،  بالتنك�س  �مل�شابني 
علمات  لظهور  �شنة   20 �إىل   10 ب��ني  م��ا  قبل  �أل��زه��امي��ر،  م��ر���س 

�شريرية للتدهور �ملعريف ميكن �كت�شافها ب�شهولة".

خرباء: ال حاجة لل�شيام يف بع�ض حتاليل الدم
يبدو �أن �ل�شوم قبل �إجر�ء حتاليل �ملو�د �لد�شمة بالدم، كالكولي�شرول 
و�لدهون �لثلثية، مل يعد رئي�شيا للمتابعة �ل�شريرية لدى مر�شى 
بع�س  �أن  �إىل  �الأمريكية  �لقلب  ر�بطة  �أ�شار خر�ء من  �لقلب. فقد 
�لظروف �ل�شحية تتحكم باإجر�ء تلك �الختبار�ت لدى �ملر�شى، مما 
�إجر�ء  قبل  ل�شاعات،  �لطعام  تناول  عن  �النقطاع  �أو  �ل�شيام،  يجعل 

تلك �الختبار�ت، �أمر� غري �شروري.
ووفق �لباحثني �الأمريكيني، فاإن �الختلفات �لب�شيطة بني م�شتويات 
�أو  بال�شيام  �أخذت  �إن  �لكولي�شرول �خلفيف يف عينات دم ع�شو�ئية، 
و�حتمال  �مل�شتويات  تلك  ب��ني  �ل��ع��لق��ة  ُت�شعف  ال  ���ش��ي��ام،  دون  م��ن 

�الإ�شابة م�شتقبل مب�شكلت �شحية كنوبات قلبية �أو �شكتة دماغية.
وي����رى �ل��ب��اح��ث��ون �أن �خ���ت���ب���ار�ت �ل����دم م���ن غ���ري �ل�����ش��ي��ام مي��ك��ن �أن 
ب��ارت��ف��اع م�شتويات  �الإ���ش��اب��ة  م��ن  �الأول��ي��ة  �ل��وق��اي��ة  �ملخاطر يف  تقيم 
�لكولي�شرول �أو دهون �لدم، و�إذ� دعت �حلاجة �إىل مزيد من �لدقة 
ميكن �إعادة �الختبار مع �ل�شيام. ويرى بع�س �الأطباء �أن م�شتويات 
�لدهون بالدم، ميكن �أن تعزز قدرة �لتنبوؤ �لطبي مبخاطر �الإ�شابة 
باأمر��س �لقلب و�الأوعية �لدموية، وتنبع هذه �مللحظة من �أن معظم 
�لنا�س يتناولون وجبات متعددة خلل �ليوم، مما يعني �أن معظم وقت 

�الإن�شان يف حالة تغذية ولي�س يف حالة �شيام.

نق�ض احلديد يوؤثر على قدرات الطفل املعرفية
�لذين يعانون من نق�س مزمن يف  �الأطفال  �إن  در��شة جديدة  قالت 
12 �شهر�ً من  �إىل   4 �أقل حتى بعد  �حلديد لديهم درج��ات معرفية 

�لتدخل لت�شحيح �خللل.
 116 فيها  و���ش��ارك  �لكندية،  تورنتو  جامعة  يف  �ل��در����ش��ة  و�أج��ري��ت 
طفًل، بينهم 41 يعانون من نق�س �حلديد �ملزمن، و75 يعانون من 
"بدياتريك�س"  جملة  ن�شرتها  �لتي  �لنتائج  وبح�شب  �حلديد.  نق�س 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ط���ب �الأط����ف����ال، وج����د �ل��ب��اح��ث��ون �أن �ل���ف���روق بني 
 12 بعد  حتى  تتح�شن  مل  �ملبكر  �لتعليم  �خ��ت��ب��ار�ت  يف  �ملجموعتني 

�شهر�ً من ت�شحيح م�شتوى �حلديد وقيم �لهيموجلوبني يف �لدم.
 4 بعد  للفح�س  �لفم، وخ�شعو�  �الأطفال �حلديد عن طريق  وتلقى 
�أ�شهر، ثم 12 �شهر�ً. و�أظهرت �لنتائج �لعلقة �لقوية بني �لدرجات 
�الحتياجات  على  �جل�شم  وح�����ش��ول  �لطفل  ل��دى  �جل��ي��دة  �ملعرفية 

�ملطلوبة من �حلديد.
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اختبار ثوري يك�شف مر�شا قلبيا قاتال
�أن يكون متاحا �لعام  �أن يحقق �ختبار دم جديد، من �ملقرر  ياأمل �لعلماء 

�ملقبل، نتائج نوعية يف جمال �لك�شف عن �أكرث �الأمر��س خطورة.
�لقاتلة،  �لقلب  �أمر��س  ي�شخ�س  �أن  ميكن  ن�شبيا،  �لتكلفة  قليل  �الختبار 

ال�شيما فيما يتعلق باالأ�شد خطورة، وهو �لتهاب �لع�شلة �لقلبية.
ميوت  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  يف  �خل��ريي��ة  �لقلب  ع�شلة  �لتهاب  جمعية  ف��وف��ق 
�شاب ب�شكل مفاجئ كل �أ�شبوع ب�شبب �لتهاب ع�شلة �لقلب غري �مل�شخ�س، 
فاحلالة ميكن �أن توؤثر على �أي �شخ�س يف �أي عمر وعادة ما تكون مرتبطة 

بعدوى فريو�شية حديثة.
عن  يعر  �لبي�شاء،  �ل��دم  خليا  من  معني  ن��وع  ر�شد  على  �لبحث  ويقوم 
�لذي ميكن  �لو��شح  �ملوؤ�شر  وهو   ،)cMet( شم�� �لدم يحمل  بروتني يف 

�عتماده لت�شخي�س حالة �لتهاب �لع�شلة �لقلبية.
بريج،  ماريلي  فيديريكا  قالت  �لريطانية،  "�ل�شن"  �شحيفة  وبح�شب 
"�لتدخل �ملبكر  �أ�شتاذة علم �ملناعة �لقلبية �لوعائية يف م�شت�شفى بارت�س: 
�حلاالت،  بع�س  ففي  �لقلب،  ع�شلة  �لتهاب  ع��لج  عند  �الأهمية  بالغ  �أم��ر 
ميكن �أن ي�شتغرق �الأمر �أ�شابيع فقط بني ظهور �الأعر��س وتطور ق�شور 

�لقلب".
و�أو�شحت: "لكن بدون �لت�شخي�س ال ميكن للأطباء �أن يقدمو� ملر�شاهم 

�لعلج �ملنا�شب".
�أن  �ل��ق��ل��ب مي��ك��ن  الل��ت��ه��اب ع�شلة  �الخ��ت��ب��ار  ه���ذ�  �أن  "نعتقد  و�أ���ش��اف��ت: 
جر�حات  يف  �ملطلوبة  �لروتينية  �ل��دم  �ختبار�ت  �إىل  ب�شيطة  �إ�شافة  يكون 

�الأطباء".

اجلنوب.. منبع اإنتاج 
الفاكهة يف اإثيوبيا

ُتعد منطقة جنوبي �إثيوبيا، وحتديد� يف 
�شيد�ما، و�حدة من �أكرث �ملناطق �إنتاجا 
وهو  �الأر����س،  خ�شوبة  بف�شل  للفاكهة، 
�أم��ر �أدى �إىل �زده��ار عمليات �الإن��ت��اج يف 

تلك �ملنطقة.
 ت�شاعد وفرة �ملطر وخ�شوبة �الأر��شي يف 
�شيد�ما، و�الأيد ي �لعاملة، �ملز�رعني يف 
�لتي  �ملنتجات  من  �لكثري  جتاه  �لتو�شع 
�ملحلية  �الأ�شو�ق  من خللها تتم تغذية 

وحتقيق �الكتفاء �ملحلي.
ويقول تامني ت�شفاي وهو مز�رع �إثيوبي، 
�أ�شهر  �شتة  وخلل  �الأنانا�س  هنا  "نزرع 
جديد  حم�شول  على  �حل�شول  ميكننا 
– نحمله �إىل �ل�شوق للح�شول على �ملال 
�إىل  �ملنتوج تتعدى فو�ئده �الأ�شرة  وهذ� 

�ملجتمع �ملحلي".
نيوز  ل�"�شكاي  ح���دي���ث���ه  يف  وي�����ش��ي��ف 
�ملكتظ  حقله  يف  ي��ت��ج��ول  وه���و  عربية" 
مو�شم  �ق��رب  و�لتي  �الأنانا�س  باأج�شار 
تعر�س  �لتي  "�ملنتجات  ثمارها،  قطف 
تنخف�س  �و  �أ�شعارها  ترتفع  �الأ�شو�ق  يف 

ح�شب �لعر�س و�لطلب".

هل ي�شاعد الربوبيوتيك يف 
تخفيف اأعرا�ض القولون الع�شبي؟ �ص 23

�جلفاف  .1
ال يعمل ج�شم �ل�شخ�س ب�شكل جيد �إذ� كان ال ي�شرب كمية 
�أن يحدث  ب�شكل مفرط. ميكن  �أو يتعرق  �مل��اء  كافية من 
زيادة  �إىل  ت��وؤدي  �لتي  �الأدوي���ة  تناول  عند  �أي�شاً  �جلفاف 
كمية  �شرب  يتم  و�إذ� مل  �مل��ائ��ي.  �ل���وزن  ف��ق��د�ن  �أو  �لتبول 
كافية من �ملاء يف �مل�شاء، فاإن �لفم ي�شبح جافاً مما يجعل 

�لبلع �شعباً.
�لنوم �أثناء  �لتنف�س  وتوقف  �ل�شخري   .2

ي��ح��دث �ل�����ش��خ��ري ب�����ش��وت ع����اٍل وق����وي ع��ن��دم��ا ت�شرخي 
ع�����ش��لت �حل���ل���ق، ف��ي��ه��ت��ز �ل���ه���و�ء �مل��ت��دف��ق ع���ر �لق�شبة 
�ل�شخري  ي�شبب  �أن  به. ميكن  �ملحيطة  �الأن�شجة  �لهو�ئية 

�لتهاب �حللق ب�شبب �الهتز�ز �مل�شتمر ملجرى �لهو�ء.
�لتدخني  .3

يعد �لتدخني �شبباً معروفاً مل�شاكل �جلهاز �لتنف�شي �لعلوي 
م��ث��ل �ل�����ش��ع��ال �جل���اف ور�ئ��ح��ة �ل��ف��م �ل��ك��ري��ه��ة و�الرجت����اع 

�حلم�شي باالإ�شافة �إىل �حللق �جلاف و�ملتهيج.
�لفريو�شية �اللتهابات   .4

يحدث �لتهاب �حللق غالباً ب�شبب �لفريو�شات �لتي ت�شبب 
�لعدوى، مثل نزالت �لرد �أو �الأنفلونز�.

�لبكترييا  .5
ميكن �أن ت�شبب �لعديد من �أنو�ع �لبكترييا �لتهاب �حللق 
ب�شرعة كبرية. ويعد �أكرث هذه �الأنو�ع �شيوعاً هي �ملكور�ت 

�لعقدية �ملقيحة.
�أخرى �أ�شباب   .6

ت�شمل �الأ�شباب �الأخرى للإ�شابة بالتهاب �حللق �الرجتاع 
�حلم�شي �أو �الأور�م.

التخل�ص من التهاب احللق
�ل�شخ�س ي�شتيقظ ب�شكل  �إذ� كان  يجب مر�جعة �لطبيب 
�لتهاب �حللق ملدة  ��شتمر  �إذ�  �أو  �لتهاب �حللق  متكرر مع 
تزيد عن �أ�شبوع، فرمبا ي�شري ذلك �إىل وجود حالة كامنة. 

على  �ع���ت���م���اد�ً 
ت���������ش����خ����ي���������س 

بع�س �ل������ط������ب������ي������ب،  �إج���������ر�ء  ب���ع���د 
�لعلج  تطبيق  �حل��ل��ق، ميكن  م��ن  م�شحة  �أو  �الخ��ت��ب��ار�ت 

�ملنا�شب.
تتطلب �أعر��س �لتهاب �حللق �ل�شديد عناية طبية، ولكن 
�ملنزل  يف  بها  �لقيام  ميكن  �لتي  �الإج����ر�ء�ت  بع�س  هناك 

للتخفيف من حدتها، وهي:
�ملثلجات. �أو  �لثلج  رقائق  • م�شغ 

و�أق����ر������س  ل��ل��ح��ن��ج��رة  م��ل��ط��ف��ة  �الأق������ر��������س  • ت����ن����اول 
�ال�شتحلب.

�جلافة. للغرف  ترطيب  جهاز  • ��شتخد�م 
�ملالح. باملاء  • �لغرغرة 

�ل�شو�ئل. من  و�لكثري  �لد�فئة  �مل�شروبات  • �شرب 
�ل�شعال. لتخفيف  �لنحل  ع�شل  • تناول 

تلوث �لهو�ء يزيد خطر �الإ�شابة ب�شرطان �حللق
�الأربعاء،  نتائجها،  ن�شرت  نوعها  �أوىل من  در��شة  �أظهرت 
�جلوي  للغلف  �مللوثة  �مل���و�د  م��ن  �لعالية  �مل�شتويات  �أن 
 2،5 �لفئة  من  �لدقيقة  �جلزيئات  خ�شو�شا  ي�شمل  مبا 
ب�شرطان  �الإ�شابة  خطر  تزيد  قد  �الأوزون،  �أق��ل  وبدرجة 

�حللق.
وق���د �أج����رى ه���ذه �ل��در����ش��ة ب��اح��ث��ون يف ت���اي���و�ن ون�شرت 

نتائجها جملة "جورنال �أوف �نف�شتيغاتيف ميدي�شني".
#�ل�شرطان هي  وعو�مل �خلطر �ملعروفة لهذ� �لنوع من 
�لتبغ و�لكحول و�لورم �حلليمي �لب�شري، ف�شًل عن م�شغ 

�لتنبول يف بع�س مناطق جنوب �شرق �آ�شيا.
ويف �ل���ع���امل، ث��م��ة ح���و�يل 300 �أل���ف ح��ال��ة ج��دي��دة من 
�أرقام  بح�شب  وف��اة  �أل��ف  و145  و�حللق  �ل�شفاه  �شرطان 
عائدة للعام 2012. وي�شجل �لعدد �الأكر من �الإ�شابات 

�جلديدة يف �أوقيانيا و�أمريكا �ل�شمالية و�أوروبا، فيما �أدنى 
�مل�شتويات ت�شجل يف �أفريقيا.

�ل�شارة  باآثارها   2،5 �لدقيقة من فئة  وتعرف �جلزيئات 
على �ملجاري �لتنف�شية و�ل�شحة �لقلبية �لوعائية.

�لهو�ء  يف  �مل��ل��وث��ة  ل��ل��م��و�د  �ملحتمل  �ل����دور  �إىل  ول��ل��ت��ع��رف 
�الأ�شتاذ  ��شتك�شف  �حللق،  ب�شرطان  �الإ�شابة  �شعيد  على 
�جل��ام��ع��ي ي��ون��غ ب��و ل��ي��او وزم����لوؤه ق��و�ع��د ب��ي��ان��ات وطنية 
ب�شاأن �ل�شرطان و�ل�شحة و�شركات �لتاأمني وجودة �لهو�ء.
�مللوثة للغلف  �مل��و�د  ه��وؤالء متو�شط م�شتويات  و�حت�شب 
�جل����وي )ث����اين �أك�����ش��ي��د �ل��ك��ري��ت و�ل��ن��ي��روج��ني، و�أول 
دقيقة مبقا�شات  و�لنيروجني وجزيئات  �لكربون  �أك�شيد 
خمتلفة(، مت قيا�شها �لعام 2009 يف 66 حمطة ملر�قبة 
ج���ودة �ل��ه��و�ء يف ت��اي��و�ن. وت��ن��اول��ت �ل��در����ش��ة 482 �ألفا 
�الأربعني وما فوق ممن ي�شتفيدون  و659 رجل يف �شن 
معدي  �مل�شاركون  �أبلغ  وق��د  وقائية.  �شحية  خدمات  من 
مي�شغون  �أو  يدخنون  كانو�  �إذ�  عما  مبعلومات  �لدر��شة 
�إ�شابة   1617 ت�شخي�س  مت  ه���وؤالء،  بني  وم��ن  �لتنبول. 
�لنتائج  و�أت�����ت   .2013-2012 يف  �حل��ل��ق  ب�����ش��رط��ان 
متوقعة �إذ �أظهرت �أن �لتدخني وم�شغ �لتنبول با�شتمر�ر 

يزيد�ن بدرجة كبرية خطر �الإ�شابة بهذه �الأمر��س.
غري �أن �لباحثني الحظو� �أي�شا �أن �مل�شتويات �لت�شاعدية 
م��ن �جل��زي��ئ��ات �ل��دق��ي��ق��ة م��ن ف��ئ��ة 2،5 ت��زي��د م��ن خطر 
�الإ�شابة ب�شرطان #�حللق بعد �الأخذ يف �العتبار لعو�مل 

خطر �أخرى.
 40،37 ل��ل��ج��زي��ئ��ات )ف����وق  �مل��رت��ف��ع��ة  �مل���ع���دالت  �أن  ك��م��ا 
ميكروغر�ما يف �ملر �ملكعب( مت�شلة بزيادة خطر �الإ�شابة 
ب�شرطان �حللق بن�شبة %43 مقارنة مع �مل�شتويات �الأدنى 

)دون 26،74 ميكروغر�ما يف �ملر �ملكعب(.
�زدي��اد �الإ�شابات وبع�س  كذلك �شجلت �شلة و��شحة بني 

م�شتويات �الأوزون.

منظمتان: احل�شبة 
تهديد عاملي و�شيك

�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ق���ال���ت 
بال�شحة  معنية  �أمريكية  ووك��ال��ة 
�إن  �الأرب���ع���اء  �الأول  �أم�����س  �ل��ع��ام��ة 
ت�شكل  �الآن  �أ���ش��ب��ح��ت  �حل�����ش��ب��ة 
ت���ه���دي���د�ً و����ش���ي���ك���اً ب��ان��ت�����ش��اره��ا يف 
م�شتوى  ع��ل��ى  خم��ت��ل��ف��ة  م��ن��اط��ق 
�ل���ع���امل، �إذ ت�����ش��ب��ب وب����اء ك��وف��ي��د-
19 يف تر�جع م�شتمر يف عمليات 
�لتطعيم و�إ�شعاف مر�قبة �ملر�س.
�لفريو�شات  �أح���د  ه��ي  و�حل�����ش��ب��ة 
ت�شيب  �ل����ت����ي  ع��������دوى  �الأك����������رث 
�الإن�������ش���ان، ومي��ك��ن �ل��وق��اي��ة منها 
متاماً تقريباً من خلل �لتطعيم. 
ومع ذلك، فاإن ذلك يتطلب ن�شبة 
�ملر�س  تف�شي  ملنع   95% تطعيم 

بني �ل�شكان.
�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  منظمة  وق��ال��ت 
ملكافحة  �الأم����ري����ك����ي����ة  و�مل������ر�ك������ز 
�الأمر��س و�لوقاية منها يف تقرير 
بلغ  ق��ي��ا���ش��ي��اً  ع�����دد�ً  �إن  م�����ش��رك، 
فاتتهم  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   40 زه����اء 
�حل�شبة  ���ش��د  �ل��ت��ط��ع��ي��م  ج���رع���ة 
�لتي  �لعقبات  ب�شبب   2021 ع��ام 

�شببها وباء كورونا.
�حل�شبة  ق�������ش���م  رئ����ي���������س  وق��������ال 
باتريك  �لعاملية،  �ل�شحة  مبنظمة 
�أوكونور، �إنه بينما مل يتم ت�شجيل 
�إ���ش��اب��ات �حل�شبة  زي���ادة كبرية يف 
فقد  �ل�شابقة،  بال�شنو�ت  مقارنة 
ح�����ان �ل����وق����ت ل���ل���ت���ح���رك.  وق����ال 
�أم�س �لثلثاء "نحن على مفرق 
كبري  حت��د  ب��ف��رة  �شنمر  ط����رق.. 
�شهر�ً   24 �إىل   12 ت�شتمر  ج���د�ً 

ملحاولة �لتخفيف من �أثر هذ�".

كارثة بـ »ت�شال«.. حريق 
كبري التهم ال�شيارة

متطوعون  �إط����ف����اء  رج�����ال  ك���اف���ح 
الإط����ف����اء ح���ري���ق ك���ب���ري �ن����دل����ع يف 
"ت�شل"، يف ريف  ن��وع  م��ن  ���ش��ي��ارة 
والية بن�شلفانيا �الأمريكية، ح�شب 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن��ق��ل��ت  م���ا 

�لريطانية.
�حلريق،  �إخ��م��اد  �إن  �مل�شدر  وق���ال 
�شيارة  يف  �لثلثاء،  ��شتعل،  �ل��ذي 
"ت�شل �إ�س"، ��شتغرق �شاعتني من 
فيها  ��شتخدم  �ملتو��شلة،  �جلهود 
رج��ال �الإطفاء �أك��رث من 45 �ألف 

لر من �ملياه.
و�أو���ش��ح �أن �حل��ادث وق��ع يف حدود 
�ل�شاعة 11 �شباحا، وذلك يف �ملمر 
�لغربي �حلدودي للطريق �ل�شريع 
رقم 80، �شمايل مدينة بيت�شرغ.

وذكر فريق "موري�س" للمتطوعني 
"الإعطائكم  �الإط���ف���اء:  ج��ه��ود  يف 
�حل���ادث، ميكن  فكرة عن خطورة 
�إط��ف��اء حريق  ع��ادة  �لعمل  الأطقم 
�شيارة با�شتخد�م نحو 1800 لر 

من �ملياه �أو �أقل".

ن�شائح ب�شيطة للتخل�ض من 
التهاب احللق يف ال�شباح

ي�صاحب مو�صم الربد انت�صار حالت الإ�صابة بالتهاب احللق. 
احللق،  بالتهاب  م�صابًا  املرء  ي�صتيقظ  اأن  للغاية  ال�صائع  ومن 
عدوى  ه��و  احللق  للتهاب  �صيوعًا  الأك���ر  ال�صبب  وي��ك��ون 

ن�صره  ملا  وفقًا  الإنفلونزا،  اأو  الربد  نزلت  مثل  فريو�صية، 
Boldsky. ب�صكل عام، يحدث الأمل يف احللق  موقع 

التقلبات  ب�صبب  النوم  من  ال�صتيقاظ  بعد  �صباحًا 
اإفراز  يقل  عندما  اليومي  الإيقاع  يف  الطبيعية 

اأنه  مالحظة  املهم  من  لكن  النوم.  اأثناء  اللعاب 
اإذا كان ال�صخ�ص يعاين من جفاف احللق اأكر 

مثل  اأخ��رى،  عالمات  جانب  اإىل  املعتاد  من 
الأمل اأو �صعوبة البلع اأو �صوت اأج�ص، فرمبا 

تكون هناك اأ�صباب كامنة اأخرى، ومنها:

قدم خر�ء جملة "فرويندين" �الأملانية بع�س �لن�شائح للتخل�س من دهون �لبطن.
للتخل�س منها يجب �تباع نظام غذ�ئي �شحي وتناول �لطعام ب�شكل �أكرث وعياً، مع �شرب 
و�خل�شرو�ت  �لروتني،  تناول  جانب  �إىل  �شكر،  دون  يومياً،  و�ل�شو�ئل  �مل��اء  من  �لكثري 

�لغنية بالعنا�شر �لغذ�ئية و�لفيتامينات.
ودمج  بانتظام،  �لريا�شية  �لتمارين  ممار�شة  من  البد  م�شدودة،  بطن  على  وللح�شول 
وركوب  �مل�شعد  بدل  �ل�شلم  �لعمل، و�شعود  ملقر  كامل�شي  �ليومية،  �الأن�شطة  �لتمارين يف 

�لدر�جة بدل �لدر�جات �لنارية و�ل�شيار�ت.
�جل�شم  ي��ف��رز  حيث  �لنف�شية،  و�ل�����ش��غ��وط  بالتوتر  �ل��ده��ون  ت��رب��ط  �لعلمية  �حلقيقة 
�شكل خليا دهنية، ال�شيما يف  �لز�ئدة على  �لطاقة  �لتوتر ما يخزن  �لكورتيزول، عند 

منطقة �لبطن.
�لتو�زن �لهرموين، حيث  �لنوم و�حلفاظ على  و�أو�شت �ملجلة �الأملانية بق�شط كاف من 

حتدد �لهرمونات مو��شع تر�كم �لدهون يف �جل�شم.

طرق ناجعة للتخل�ض من 
دهون البطن
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�ش�ؤون حملية

ت�صعة فرق مّثلت الدولة يف النهائيات وح�صدت ثالث ف�صيات وثالث برونزيات اإىل جانب الرتتيبات املتقدمة عامليًا

فرق االإمارات حتقق نتائج متقّدمة يف نهائيات اأوملبياد الروبوت العاملي 2022 

جامعة االإمارات ت�شارك يف منتدى االإي�شي�شكو للمراكز البحثية باملغرب

�شرطة اأبوظبي تعزز وعي املجتمع بالوقاية من اجلرائم االإلكرتونية

�شابط من �شرطة اأبوظبي يح�شل على الت�شنيف العاملي لدرا�شته حول اتخاذ القرار اجلنائي

•• اأبوظبي- الفجر

�لت�شفيات  يف  حققتها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ّرف��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  ب��ع��د 
�لنتائج  عن  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  ك�شفت  �لوطنية، 
�لتي �شجلتها �لفرق �لت�شعة �لتي مّثلت دولة �الإمار�ت 
�لعاملي  �ل��روب��وت  �أوملبياد  نهائيات  يف  �ملتحدة  �لعربية 
يف  نوفمر  و19   17 ب��ني  �أق��ي��م��ت  و�ل��ت��ي   ،2022

دورمتوند باأملانيا حتت �شعار "روبوتي �شديقي".
وتهدف �مل�شابقة �ل�شنوية �إىل تعزيز مهار�ت �لطلبة يف 
جماالت �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�شة و�لريا�شيات، 
وحتفيز قدر�تهم على �الإبد�ع وحّل �مل�شاكل، ف�شًل عن 
�إلهام �جليل �ملُقبل من �لعلماء و�ملهند�شني و�ملبتكرين 

من جميع �أنحاء �لعامل. 
مو�جهة  يف  �ملناف�شات  للدولة  �ملمثلة  �لفرق  وخا�شت 
�لفرق �ملمثلة ل� 73 دولة م�شاركة ال�شتعر��س خُمتلف 
م�شاعدتهم  و�ُشبل  �لب�شر  مع  �لروبوتات  تفاعل  طرق 
ل��ه��م. وت���وّزع���ت م�����ش��ارك��ة �ل��ف��رق �الإم��ار�ت��ي��ة �لت�شعة، 
�لوطنية  �لت�شفيات  يف  فوزها  بعد  �ختيارها  مت  �لتي 
�أبوظبي، على  �لتعليم و�ملعرفة يف  د�ئ��رة  �لتي نظمتها 

�مل�شتقبل  ومهند�شو  �مل�شتقبل  مبتكرو  هي:  فئات  �أرب��ع 
وروبوت �ملهمات و�لروبوت �لريا�شي.

�لفرق  ف��ازت  �مل�شتقبل:  مبتكرو  فئة  يف  �لفائزة  �لفرق 
�الإمار�تية �مل�شاركة يف هذه �لفئة بامليد�ليات �لف�شية

فاز فريق ُمرمج �مل�شتقبل �الإمار�تي باملرتبة �ل�شابعة 
�شمن مناف�شات �لفئة �البتد�ئية عن م�شروعهم روبوت 

�لرعاية �ل�شحية. 
�شمن  �لثامنة  باملرتبة  بامليد�لية  �ل����رو�د  ف��ري��ق  ف��از 
�لروبوت  م�شروعهم  ع��ن  �الإع��د�دي��ة  �لفئة  مناف�شات 

�حل�شي
فاز فريق �شمارت �إمرجن�شي �شتي�شن باملرتبة �لعا�شرة 
�شمن مناف�شات �لفئة �لثانوية عن م�شروعهم حمطة 

�لطو�رئ �لذكية.
فريق  ف��از  �مل�شتقبل:  مهند�شو  فئة  يف  �لفائزة  �ل��ف��رق 
�أبولو يف �ملرتبة �ل�شاد�شة عن م�شروعهم �لروبوت ذ�تي 

�لقيادة
�ل��ف��رق �ل��ف��ائ��زة يف ف��ئ��ة رب���وت �مل��ه��م��ات: ف���ازت �لفرق 
بامليد�ليات  �ل���ف���ئ���ة  ه�����ذه  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �الإم����ار�ت����ي����ة 

�لرونزية

ف����از ف��ري��ق ���ش��ت��ورم ت���روب���رز ���ش��م��ن م��ن��اف�����ش��ات �لفئة 
�الب��ت��د�ئ��ي��ة ك��م��اف��از ف��ري��ق �آر ب��ي �إت�����س ج��ون��ي��ور �شمن 

مناف�شات �لفئة �الإعد�دية
ف���از ف��ري��ق خ��ورف��ك��ان روب��وم��ي�����ش��ن وف��ري��ق ع���زة �شمن 

مناف�شات �لفئة �لثانوية
فريق  �لريا�شيحل  �ل��روب��وت  فئة  يف  �ل��ف��ائ��زة  �ل��ف��رق 
ديجتال روبوت يف �ملرتبة �لثالثة و�لع�شرين يف حتدي 

روبوت �لتن�س 
ومل تقت�شر م�شاركات دولة �الإمار�ت يف �أوملبياد �لروبوت 
�شاركت  حيث  �مل��وه��وب��ة،  فرقها  على   2022 �ل��ع��امل��ي 
كليثم �لنيادي من د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة كحكم رئي�شي 

يف �لفعالية �لعاملية للعام �لر�بع على �لتو�يل. 
وتعليقاً على هذ� �ملو�شوع، قالت كليثم �لنيادي: "حتمل 
�إذ  لفرقنا،  بالن�شبة  �أهميًة خا�شة  �لعام  مناف�شات هذ� 
ونفخر  �الإنرنت.  �مل�شاركة عر  بعد عامني من  تاأتي 
ب��ف��رق��ن��ا و�إجن���از�ت���ه���م �ل��ت��ي ح��ق��ق��وه��ا ���ش��م��ن خمتلف 
مرحلة  يف  ق��دم��وه  �ل���ذي  �الأد�ء  يعك�س  حيث  �ل��ف��ئ��ات، 
�لت�شفيات ومناف�شات �لنهائيات �لعاملية جناح جهودنا 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  م���ه���ار�ت  ت��ع��زي��ز  يف  �مل�����ش��رك��ة 

و�ل��ه��ن��د���ش��ة و�ل���ري���ا����ش���ي���ات، و�ل����روب����وت����ات و�ل���ذك���اء 
كما  �ل�شابة.  �الأج��ي��ال  ل��دى  و�ل��رجم��ة،  �ال�شطناعي 
ت�شجعنا �حللول �ملبتكرة �لتي قدموها على دعم �ملزيد 
�إمكاناتهم يف هذه �ملجاالت  من �لطلبة لتحقيق كامل 

�ملعرفية.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ف��اط��م��ة �ل��زع��اب��ي، م��دي��ر برنامج 
و�ملعرفة:  �لتعليم  د�ئرة  لدى  �لعاملي  �لروبوت  �أوملبياد 
فرقنا  حتققها  �لتي  �ملتو��شلة  بالنجاحات  "فخورن 
كل  يف  �لعاملي  �لروبوت  �أوملبياد  نهائيات  يف  �الإمار�تية 
عام. وبعد �الإقبال �لكبري �لذي �شهدناه يف �لت�شفيات 
�شغفهم يف جمال  ترجمة  �لوطنية، متّكن طلبتنا من 
�لعاملية.  �مل��ن��اف�����ش��ات  م�����ش��ّرف��ة يف  ب��ن��ج��اح��اٍت  �ل���روب���وت 
�الأع����و�م  �مل��زي��د م��ن �الإجن������از�ت يف  ون��ت��ط��ل��ع لتحقيق 

�ملقبلة".
للعام  �أب��وظ��ب��ي،  و�مل��ع��رف��ة يف  �لتعليم  د�ئ���رة  و�أ���ش��رف��ت 
�ل��� 14 على �ل��ت��و�يل، على م�شاركة دول��ة �الإم���ار�ت يف 
�لت�شفيات  تنظيم  من  ب��دء�ً  �لعاملي  �ل��روب��وت  �أوملبياد 
�ملمثلة  �لت�شعة  �ل��ف��رق  ت��اأه��ل  �شهدت  و�ل��ت��ي  �لوطنية 

للدولة يف �ملناف�شات �لعاملية.

•• العني- الفجر

منتدى  يف  �ملتحدة   �لعربية  �الإم����ار�ت  جامعة  �شاركت 
�الإي�����ش��ي�����ش��ك��و  ل��ل��م��ر�ك��ز �ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل����ذي ن��ظ��م��ه مركز 
�الإ�شلمي  �لعامل  مبنظمة  �ال�شر�تيجي  �ال�شت�شر�ف 
�شهر  خ���لل  )�إي�شي�شكو(  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل��ع��ل��وم  للربية 

نوفمر يف مقر �ملنظمة يف �لرباط، �ملغرب. 
�أح��م��د علي م��ر�د - �لنائب  وق��د ق��دم �الأ���ش��ت��اذ �لدكتور 
�مل�شارك للبحث �لعلمي ورقة بحثية بعنو�ن:" دور �ملر�كز 
و��شتعر�شت  �لوطنية"  �الأج���ن���دة  حتقيق  يف  �لبحثية 
بجامعة  �لبحثية  للمر�كز  �ل��ن��م��وذج��ي  �ل���دور  �ل��ورق��ة 
�لوطنية وحتقيق  �الإم��ار�ت يف مو�ءمة �ال�شر�تيجيات 

�الأجندة �لوطنية.
وق���د ذك���ر �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م���ر�د ب���اأن ج��ام��ع��ة �الإم����ار�ت 
�لتحول  ل��دع��م  �لتحتية  بنيتها  ت��ط��وي��ر  يف  ��شتثمرت 
جامعة  متتلك  بحيث  �لبحثية،  �مل��خ��رج��ات  يف  �لكبري 
�لتجريبية  �مل��ع��ام��ل  �أح���دث  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم����ار�ت 

و�حلا�شوبية ومن�شاآت تكنولوجيا �ملعلومات.

-2023 و�الب��ت��ك��ار  �لبحث  ��شر�تيجية  ح���ددت  كما 
ذلك  يف  مب��ا  رئي�شية  بحثية  مو��شيع  �شتة   2026
�لف�شاء،  وتكنولوجيا  وعلوم  و�لطبية،  �ل�شحية  �لعلوم 
و�مل��ي��اه و�ل��ط��اق��ة، و�ال���ش��ت��د�م��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل��زر�ع��ي��ة ، 
و�لتكنولوجيا �لرقمية و�الأمن ، وعلوم �ملو�د و�لت�شنيع، 
�لق�شايا  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة،  �الإن�����ش��ان��ي��ة  و�ل��ع��ل��وم   ، و�الق��ت�����ش��اد 

�الجتماعية و�القت�شادية. 
و�أو���ش��ح �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م���ر�د ب���اأن �مل��ر�ك��ز �لبحثية يف 
�إن�شاوؤها بناًء على �أولويات �البتكار  جامعة �الإمار�ت مت 
و�لتنقل،  �مل��ت��ج��ددة،  �ل��ط��اق��ة  ت�شمل  و�ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 

و�لتعليم، و�ل�شحة، و�ملياه، و�لتكنولوجيا، و�لف�شاء.
�لبحثية  �مل��ر�ك��ز  ه���ذه  تتما�شى  ذل���ك،  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة   
م��ع م���ب���ادىء �خل��م�����ش��ني، وم��ئ��وي��ة �الإم������ار�ت 2071، 
و�الأولويات  �ملتقدم،  للبتكار  �لوطنية  و�ال�شر�تيجية 
�لتكنولوجية الإمارة �أبوظبي، كما �أنها مرتبطة باأهد�ف 
�إىل  ت��ه��دف  �الإم�����ار�ت  ج��ام��ع��ة  �إن  �مل�����ش��ت��د�م��ة.  �لتنمية 
�ملر�كز  هذه  تقوم  حيث  عاملية،  بحثية  جامعة  تكون  �أن 
و�أن�شطة  عالية  بجودة  علمية  �أبحاث  ب��اإج��ر�ء  �لبحثية 

ويف  و�ال�شر�تيجية  �لوطنية  �الأول��وي��ات  �شمن  بحثية 
�ن�شجام تام لدعم �الأجندة �لوطنية وجودة �حلياة. 

و�أكد �لدكتور �أحمد مر�د �أن �ملر�كز �لبحثية يف جامعة 
�الإمار�ت تهدف �إىل �شد �لفجوة بني �لعاملني �الأكادميي 
على  ب��ل  �ملحلي،  �مل�شتوى  على  فقط  لي�س  و�ل�شناعي، 

ا. �مل�شتوى �الإقليمي و�لعاملي �أي�شً
وت�شاهم  و�الب���د�ع،  �البتكار  �لبحثية  �ملر�كز  تدعم  كما 
باإجر�ء  �ملر�كز  ب��ر�ء�ت �الخ��ر�ع. تقوم هذه  يف تطوير 
و�ملعرفة  �ل��ع��ل��م  ت��ط��وي��ر  يف  ت�����ش��اه��م  �ل���ت���ي  �الأب����ح����اث 
وت�شتقطب �أ�شحاب �لكفاء�ت و�ملهار�ت �لدولية، وتدعم 
تطوير �ل�شر�كات �لدولية. من �ملتوقع �أي�شاً �أن ت�شاهم 
�ملر�كز �لبحثية ب�شكل فعال و�إيجابي يف �لرتيب �لعاملي 

للجامعة و�شمعتها �لدولية.
لتحقيق  بحثية  مر�كز  ت�شعة  �الإم���ار�ت  جامعة  متتلك 
�لبحث  و�حتياجات  �لعلمي  للبحث  �لطموحة  �أجندتها 
و�البتكار �لوطنية. وت�شمل �ملر�كز �لبحثية �لتي �أن�شاأتها 
جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة: مركز ز�يد بن �شلطان 
للتقانات  خليفة  وم��رك��ز  �ل�شحية،   للعلوم  نهيان  �آل 

لعلوم  �لوطني  و�مل��رك��ز  �ل��ور�ث��ي��ة،  و�لهند�شة  �حليوية 
و�لطاقة،  للمياه  �لوطني  و�ملركز  �لف�شاء،  وتكنولوجيا 
وم���رك���ز �الإم��������ار�ت الأب����ح����اث �ل��ت��ن��ق��ل، وم���رك���ز حتليل 
و�لقيادة،  �لعامة  �ل�شيا�شة  ومركز  �ل�شخمة،  �لبيانات 
بنت  فاطمة  مركز  �ل�شعادة،  الأب��ح��اث  �الإم���ار�ت  ومركز 
م��ب��ارك الأب��ح��اث �الأم���وم���ة و�ل��ط��ف��ول��ة. ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ت�شت�شيف  ذل����ك، 
مركزين للأبحاث �الفر��شية: معهد �أبوظبي �لدويل 
�أبوظبي  �ل��دق��ي��ق، معهد  �ل��ط��ب  الأب��ح��اث  �الف��ر����ش��ي 

�لدويل �الفر��شي للأمن �لغذ�ئي يف �ملناطق �جلافة.
�أبرز  يجمع  �مل�شتوى  رفيع  دولياً  لقاء�ً  �ملنتدى  وي�شكل 
�مل���ر�ك���ز �ل��ب��ح��ث��ي��ة و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف دول 
�ل��ع��امل �الإ���ش��لم��ي وخ��ارج��ه��ا. كما ي��دع��م ه��ذ� �ملنتدى 
جهود �الإي�شي�شكو يف ن�شر ثقافة �ال�شتباق و�ال�شت�شر�ف 
�أجل  م��ن  جهودهم  م�شاعفة  على  �ملفكرين  وت�شجيع 
تعاون �أف�شل. وقد هدفت هذه �لقمة �إىل ح�شد �لعديد 
من �ملر�كز �لبحثية من جميع �أنحاء �لعامل و�جلمع بني 

ممثلي هذه �ملر�كز لتبادل �أف�شل �ملمار�شات و�خلر�ت.

•• اأبوظبي-الفجر:

�الإ�شلمي  حما�شرة  �أبوظبي  بالتعاون مع م�شرف  �أبوظبي   نظمت �شرطة 
�خلام�شة  حذر" بن�شختها  خلك  "حملة  �إط��ار  يف  �لفلبينية  للجالية  توعوية 

للتوعية باالأ�شكال �مل�شتجدة للجر�ئم �الإلكرونية وكيفية �لوقاية منها.
بقطاع  �ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة  من  �جل��وه��ري  �جلمال  عبد  �خلبري  و�أك��د 
�اللكرونية  للجر�ئم  بالت�شدي   �الأم��ن��ي��ة   �الأج��ه��زة  �هتمام  �ملجتمع  �أم���ن 
زيادة  �أهمية  �إىل  الف��ت��اً   �رتكابها  وط��رق  و�أن��و�ع��ه��ا  �أ�شكالها  �ختلفت  مهما   ،
�لذكية  و�الأج��ه��زة  �الإن��رن��ت  �شبكة  م�شتخدمي  م��ن  �جلمهور  ل��دى  �ل��وع��ي 
�الإف�شاح  وع���دم  �خل��ا���ش��ة  ومعلوماتهم  بياناتهم  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  ب�����ش��رورة 
و�الحتيال   �البتز�ز  �أو  �لهاتفي  �لن�شب  لعمليات  �شحايا  للوقوع  جتنبا  عنها 
�اللكروين  وغريها من �جلر�ئم �اللكرونية. و�أ�شار �إىل عدد من �لتد�بري 
�لوقائية منها عدم م�شاركة معلوماتهم  �ل�شرية مع �أي �شخ�س ، �شو�ء �أكانت 
�أرق��ام �لتعريف  �أو  كلمات �ملرور �خلا�شة باخلدمات �مل�شرفية عر �الإنرنت 
�ل�شخ�شية �خلا�شة باأجهزة �ل�شر�ف �الآيل �أو رقم �الأمان )CCV( �أو كلمة 
�لن�شب و�الحتيال  باأ�شاليب  �الأبناء وتوعيتهم  �لرقابة على  �ملرور، م�شاعفة 
�اللكروين، عدم  �لرد على �ملكاملات �ملجهولة �أو ر�شائل �لريد �الإلكروين �أو 
�لر�شائل �لعادية �مل�شبوهة. ودعا �جلمهور �إىل �أهمية �الإ�شر�ع  يف  �الإبلغ عن 

�أي �ت�شاالت �حتيالية تردهم من قبل جمهولني تطالبهم ببياناتهم �مل�شرفية،  
عر �لتو��شل مع خدمة �أمان على �لرقم �ملجاين )8002626( �أو بو��شطة 
aman@(اللكروين� �ل���ري���د  ع���ر  �أو   )2828( �ل��ن�����ش��ي��ة  �ل��ر���ش��ائ��ل 
�لعامة  للقيادة  �لذكي  �لتطبيق  خ��لل  من  �أو   )adpolice.gov.ae
مركز  �أق���رب  و�إب���لغ  بالبنك  �الت�����ش��ال  �لن�شب  حالة  ويف  �أب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة 
�شرطة . و�أكد حممد عي�شى �لبلو�شي رئي�س ق�شم جر�ئم �الحتيال يف م�شرف 
�أبوظبي �الإ�شلمي ، حر�س �مل�شرف على �مل�شاركة يف حملة خلك حذر الفتاً  
�لتي  �جل��دي��دة  باالأ�شاليب  �ملجتمع،  فئات  بني  �لوعي  ن�شر  يف  �أهميتها   �إىل 
يبتكرها �ملجرمون لليقاع ب�شحاياهم. و�أ�شار �إىل  �هتمام  �مل�شرف بتوعية 
و�لن�شب  �الحتيال  عمليات  و�حل��ذر من  �حليطة  باتخاذ  و�جلمهور  �لعملء 
و�يهامهم  للجمهور  �ملحتالون  يقدمها  �لتي  �لوهمية  و�الغ���ر�ء�ت  �لهاتفي 
بالفوز بجو�ئز مالية  حمذر�ً من  خطورة م�شاركة �أي معلومات ح�شا�شة مثل 
�أرقام �حل�شابات و�لبطاقات �لبنكية وكلمات �ملرور ورموز �لتعريف �ل�شخ�شي( 
)PIN(ورموز �الأمان �ملوجودة خلف �لبطاقات. ويف نهاية �ملحا�شرة �عربت 
وم�شرف  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �شكرها  ع��ن  �لفلبينية  �جلالية 
�أبوظبي �ال�شلمي ، لدورهما �لكبري يف ن�شر وتعزيز �لوعي للجمهور بو�شائل 
�بوظبي  م�شرف  وزع  �ملحا�شرة  نهاية  ويف  �ملختلفة.  �الل��ك��روين  �الحتيال 

�ال�شلمي �شهاد�ت تقدير للجالية �لفلبينية و�شحب على هد�يا قيمة .

•• اأبوظبي-الفجر

�الأدلة  �إد�رة  م��ن  �مل��زروع��ي  علي  حممد  �ملبتعث  �ل��ر�ئ��د  ح��از 
عاملياً   �لثامن   �لت�شنيف   على  �أب��وظ��ب��ي   ب�شرطة   �جلنائية  
ل��ل��دك��ت��ور�ة  �شمن  rankings 2023 على در����ش��ت��ه  م��ن  
�لقر�ر  '�ت��خ��اذ  تخ�ش�س  ل��در����ش��ة  �لنخبة،  م��ب��ادرة  جمموعة 

�جلنائي.' بكلية لندن �جلامعية )UCL( باململكة �ملتحدة. 
�لتي  �لق�شايا  يف  �أهميتها  تكمن  �لبحث   نتائج  �أن  و�أو���ش��ح  
ت��وؤث��ر على عملية  �أن  و�ل��ت��ي ميكن  �أدل���ة معقدة  على  حت��ت��وي 
غري  ع�شرية  ب�شمات  وج��ود  )مثل  �جلنائية  �لنتائج  تف�شري 

مكتملة �أو غري و��شحة يف م�شرح �جلرمية(. 
�ملختر  يف  للعاملني  �لنف�شية  بال�شحة  �الهتمام  �إىل   ولفت 
حت�شني  يف  مهماً   يعتر  و�ل���ذي  �جل��رمي��ة   وم�شرح  �جلنائي 
بتقارير  جهات  ع��دة  العتماد  نتيجة  �جل��ن��ائ��ي،  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ 
يف  للبت  و�لق�شاء  للتحقيق  �ل�شرطة  مثل  �جلنائية،  �الأدل���ة 

�لق�شية.
�أن بحثه للدكتور�ة  يركز على در��شة �لعو�مل �لب�شرية  وذكر 
لتح�شني �لقر�ر �جلنائي، وباالأخ�س �لعو�مل �ملرتبطة بال�شحة 

�لعاملني يف  �لتو��شل مع  �لقر�ر وعملية  �تخاذ  �لنف�شية عند 
�الأدلة �جلنائية وم�شرح �جلرمية.

�أن��ه وعلى �ل��رغ��م  م��ن  �لتطور�ت �لتقنية  يف جمال  و�أ���ش��اف 
�الأدلة �جلنائية، فل يز�ل �لب�شر �أي �لعاملني باالأدلة �جلنائية 
�لعديد من  �ت��خ��اذ   �ل��ذي يقع عليهم  وم�شرح �جل��رمي��ة ه��م  
�لعينات  �خ��ت��ي��ار  مثل   ، �لق�شايا  يف  �مل��ه��ّم��ة  �لفنية  �ل���ق���ر�ر�ت 
وكتابة  �لنتائج  تف�شري  وعملية  �جل��رمي��ة  م�شرح  يف  �ملنا�شبة 

�لتقارير. 
�ختياره  �البتعاث  خ��لل مرحلة  �لباحث  �جن���از�ت  �ب��رز  وم��ن 
 )Yale( جامعة  م��ع  �لعريق  �لطلبة  ت��ب��ادل  برنامج  �شمن  
 QS ت�شنيف  بح�شب  ع��امل��ًي��ا   18 رق���م  و�مل�����ش��ن��ف��ة  ب��اأم��ري��ك��ا، 
�الإمار�ت  للمبتعثني من  وت�شجيعه    .Rankings 2023
على قبول �لتحدي با�شتغلل مثل هذه  �لفر�س، حيث كانت 
�الحتكاك  ومنها  بالتجارب،  غنية  �لفر�شة  ه��ذه  له  بالن�شبة 

.Yale بالعلماء بجامعة
�الآن، يف جملت  ع��ل��م��ي��ة ح��ت��ى  م���ق���االت   4 �مل���زروع���ي  ون�����ش��ر 
 ،Journal of Forensic Sciences  تخ�ش�شية، مثل
ح��ول ع��دة ع��و�م��ل مرتبطة ب��ات��خ��اذ �ل��ق��ر�ر �جل��ن��ائ��ي، ومنها 

�لتو��شل  وعملية  �لنف�شية  و�ل�شحة  �لعمل  �شغوط  ع��و�م��ل 
مع �خلبري باآلية �أُطلق عليها  "�الإف�شاح �جلنائي" وقد القت 
�جلنائي  �الإف�����ش��اح  مقالة  �ختيار  مثل  ع��امل��ي،  �هتمام  �أبحاثه 
�لعلمية  �ل�شينية )ماندرين( وو�شول ورقته  للغة  لرجمتها 
و�لقر�ر�ت  �لعمل  �شغوطات  )�أي  �لنف�شية  بال�شحة  �ملتعلقة 
�أور�ق علمية حمّكمة مت تنزيلها'   10 '�أكرث  �جلنائية( �شمن 

.Wiley يف �ملجلت �لتي تندرج حتت دير �لن�شر �لعريقة
وعاملية  م��وؤمت��ر�ت عربية  ع��دة  للعر�س يف  �أبحاثه  قبول  و مت 
وم��ن��ه��ا، م��وؤمت��ر �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا  للأدلة 
جنائية  وخمتر�ت  متخ�ش�شة  جهات  ع��دة  و�أب��دت  �جلنائية، 
د�خ�����ل وخ������ارج �ل����دول����ة �ه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ب��ح��ث، وم����ن �شمنها 
.Toronto Centre for Forensic Sciences
�لعو�مل  فهم  ح��ول  �لبحوث  يف  �لكبري   �لنق�س  ع��ن  وك�شف 
يعد  و  �جل��ن��ائ��ي،  �ل��ق��ر�ر  على  ت��وؤث��ر  �أن  ميكن  �ل��ت��ي  �لب�شرية 
�ملزروعي من �أو�ئل �لباحثني يف �الإمار�ت متخ�ش�س يف جمال 
"�تخاذ �لقر�ر �جلنائي" الفتاً  �إىل �أنه  توجد فر�شة للعاملني 
هذه  ل�شد  �جل��رمي��ة  وم�����ش��رح  �جلنائية  �الأدل����ة  يف  و�لباحثني 

�لفجوة م�شتقبًل.
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اأكر  من  واح��دة   )IBS( الع�صبي  القولون  متالزمة  تعد 
من  كبري  عدد  ويعاين  �صيوعا،  اله�صمي  اجلهاز  ا�صطرابات 
الأ�صخا�ص من هذه املتالزمة دون حلول طبية جذرية تنهي 

نوبات اآلمهم.
بكترييا  ا�صتخدام   ومنها  حلول،  عن  م�صتمر  ب�صكل  واملر�صى  الأطباء  ويبحث 
الربوبيوتيك، حيث ت�صري الدرا�صات على ان هذه ال�صاللت من البكترييا واخلمائر 

ميكن اأن توفر فوائد �صحية عند تناولها حية، وميكن اأن حت�صن �صحة الأمعاء.
اأربعة  ملدة  الربوبيوتيك  با�صتخدام  ال�صريري  والتفوق  لل�صحة  الوطني  املعهد  يو�صي 

اأ�صابيع على الأقل للتحكم يف الأعرا�ص.

عو�مل  على  �لع�شبي  �ل��ق��ول��ون  يف  �لروبيوتيك  فعالية  م��دى  تعتمد 
متعددة، مبا يف ذلك �جلرعة ونوع وكمية �ملكملت �مل�شتخدمة، باالإ�شافة 
�إىل طول فرة �لعلج، علوة على ذلك قد ال تفيد مكملت �لروبيوتيك 
كل من يعاين من �لقولون �لع�شبي بنف�س �لطريقة بح�شب �خلر�ء يف 

بع�س �حلاالت، قد توؤدي �إىل تفاقم �أعر��س �جلهاز �له�شمي.

ما هو القولون الع�صبي؟
و�لكلى  �له�شمي  �جل��ه��از  و�أم���ر�����س  لل�شكري  �ل��وط��ن��ي  �مل��ع��ه��د  ُي��ع��ّرف 
نوبات  مثل  �له�شمية،  �الأعر��س  من  جمموعة  باأنه  �لع�شبي  �لقولون 
�الأمل �ملتكررة يف �لبطن و�الإ�شهال و�الإم�شاك و�النتفاخ. وي�شيب معظم 
�الأ�شخا�س �لذين يعانون من هذه �حلالة حركات �أمعاء طبيعية يف بع�س 
�أيام �أخرى، يختلف �لقولون  �الأي��ام، ويعانون من �أعر��س غري �شارة يف 
�لع�شبي IBS عن مر�س �الأمعاء �اللتهابي )IBD(، الأنه ال يتلف �أي 

�أن�شجة د�خل �جلهاز �له�شمي وال يهدد �حلياة.
يتم حتفيز متلزمة �لقولون �لع�شبي عن طريق �لتفاعلت �مل�شطربة 
بني �لقناة �له�شمية و�لدماغ، عندما تتعطل قناة �الت�شال �حليوية هذه 
ي�شبح �جلهاز �له�شمي �أكرث ح�شا�شية ويغري طريقة �نقبا�س ع�شلت 
من  للعديد  �ملبا�شر  �ل�شبب  هي  �الأم��ع��اء  حركات  يف  �لتغري�ت  �الأم��ع��اء، 

�أعر��س �جلهاز �له�شمي.

على  بناء  الع�صبي،  القولون  من  اأن��واع  ثالثة  هناك 
اأكر الأعرا�ص خربة:

 :)IBS-C( متلزمة �لقولون �لع�شبي مع �الإم�شاك
يف �الأيام �لتي يكون لدى �ملري�س فيها حركة �أمعاء 

ي��ك��ون معظم  �الأق�����ل،  ع��ل��ى  و�ح����دة  غ��ري طبيعية 
�لر�ز �شلبا.

�الإ�شهال  م��ع  �لع�شبي  �ل��ق��ول��ون  م��ت��لزم��ة 
يكون  �ل���ت���ي  �الأي��������ام  يف   :)IBS-D(

غري  �أمعاء  حركة  فيها  �ملري�س  لدى 
طبيعية و�حدة على �الأقل، يكون 

معظم �لر�ز رخو� ومائيا.
�ل����ق����ول����ون �ل���ع�������ش���ب���ي مع 

عاد�ت �الأمعاء �ملختلطة 
يف   :)IBS-M(

�الأيام �لتي يكون 
�ملري�س  ل��دى 

حركة  فيها 
�أمعاء غري 

طبيعية 
و�ح�����������������دة 

ع�����ل�����ى �الأق�����������ل، 
�شلبا  �ل�����ر�ز  ي��ك��ون 
نف�س  يف  وم�����ائ�����ي�����ا 

�ليوم.

ه�����������ل مي����ك����ن 
ت�����ص��اع��د  اأن 
ال��ربوب��ي��وت��ي��ك 

IBS؟
ي���ق���ول ك���ي���م ب�����لز�، 

�أن  �مل��ع��روف  :"من   Bio-Kult يف  �لفني  و�مل�شت�شار  �لتغذية  خبري 
�ل�شحية،  �الأمعاء  وبطانة  �لبكترييا  ��شتعادة  يف  ت�شاعد  �لروبيوتيك 
وهي �شرورية للم�شاعدة يف �له�شم �لفعال للأطعمة، وحركات �الأمعاء 
�ل�شحية �ملنتظمة، ودعم �ملناعة وقد مت �الإبلغ عن �أنها حت�شن �أعر��س 

�لقولون �لع�شبي لدى بع�س �الأ�شخا�س"، كما.
�إد�رة  يف  مفيد�  يكون  �أن  ميكن  �لروبيوتيك  �أن  �الأبحاث  �أح��دث  توؤكد 
�أعر��س �لقولون �لع�شبي، ومع ذلك فاإن مدى فعاليتها قد يعتمد على 

عدة عو�مل.
 63.6 �أف��ادت   Nutrients جملة  يف  ُن�شرت  منهجية  ملر�جعة  وفًقا 
% من �لدر��شات �لتي مت حتليلها �أن مكملت �لروبيوتيك يف مر�شى 
�لقولون �لع�شبي قد ح�شنت �الأعر��س ب�شكل ملحوظ مقارنة مع �لدو�ء 
�لوهمي، يف حني �أن �لن�شبة �ملتبقية 36.4 % مل تبلغ عن �أي تغيري�ت 

مهمة.
�أف�شل �لنتائج يف �لتجارب �لتي  �أنه مت �حل�شول على  و�حظ �لباحثون 
�أو  �أ�شابيع  ثمانية  مل��دة  و��شتمرت  متعددة  بكترييا  �شلالت  ��شتخدمت 

�أكرث.

كيف ت�شاعد �لروبيوتيك يف علج �أعر��س �لقولون �لع�شبي؟
هذ�  ي�شتخدم  د�شباقريوز،  هي  �لع�شبي  �لقولون  علمات  من  و�ح��دة 
هناك  يكون  عندما  �ملتو�زنة  غري  �ملعوية  �مليكروبات  لو�شف  �مل�شطلح 
ميكروبات "�شيئة" �أكرث من "جيدة". كما هو مو�شح يف �ملجلة �لعاملية 
الأمر��س �جلهاز �له�شمي، فقد ثبت �أن �لروبيوتيك متنع منو 
�لبكترييا �مل�شببة للأمر��س من خلل �اللت�شاق باخلليا 

�ملعوية وبالتايل منعها من �أخذ م�شاحة و�لنمو.
�ملت�شربة  �الأمعاء  ي�شمى مبتلزمة  ما  �الآلية  هذه   متنع 
حيث يوؤدي �لنمو �ملفرط للميكروبات �ل�شارة �إىل �إ�شعاف 
�حلاجز بني �الأمعاء وجمرى �لدم، مما ي�شمح للأج�شام 

�لغريبة بالدخول �إىل �لدورة �لدموية.
ميزة �أخرى �شائعة يف �لقولون �لع�شبي هي �لتهاب �الأمعاء. 
يقلل  �أن  ميكن  �لروبيوتيك  �أن  متعددة  در����ش��ات  �أظ��ه��رت 

�اللتهاب وتنظيم ��شتجابات جهاز �ملناعة.

�لقولون  �أع��ر����س  يف  ت�شاعد  �ل��ت��ي  �لروبيوتيكات  ه��ي  م��ا 
�لع�شبي؟

ميكروبيوتا �الأمعاء هو نظام معقد يتكون من حو�يل 300-
500 نوع من �لبكترييا، كل منهم له �أدو�ر خمتلفة يف �جل�شم 
�ل��ن��ح��و لن  ع��ل��ى ه���ذ�  ل��ت��زده��ر،  وك��ل��ه��ا تتطلب ظ��روف��ا خمتلفة 
�لقولون  �أعر��س  على  �لتاأثري  نف�س  �لروبيوتيك  جلميع  يكون 

�لع�شبي.
"هناك   :)Chemist Click يف  �ل�شيدالين  كناين  عبا�س  يقول 
 IBS، ل���  بروبيوتيك  �ل��ع��لج  جم��م��وع��ات  م��ن  رئي�شيتان  جمموعتان 
على  ت�شاعد  و�لتي   ،bifidobacterium و   Lactobacillus
�ل�شموم،  �إز�ل��ة  �إنها ج��زء مهم من عملية  �الأم��ع��اء،  �ل��ت��و�زن يف  ��شتعادة 
وحت�شني �شحة �الأمعاء ب�شكل عام وميكن تناولها يف �شكل فيتامني �أومن 

م�شادر طبيعية مثل �لزبادي، و�لكفري، و�لكومبوت�شا،و�لكيمت�شي."
 Frontiers in Cellular and يف  ُن�شر  تلوي  لتحليل  وفقا 
مثل  ����ش���لالت  ت��ن��ت��ج  ق���د   ،Infection Microbiology
 Lactobacillus plantarum و Bacillus coagulans

و Lactobacillus acidophilus �أف�شل �لنتائج.
�الأكرث  تكون  �أن  �إىل  متيل  الأنها  �لع�شيات  جتلط  يف  �لباحثون  ياأمل 

�آخر  تلوي  �أك��د حتليل  وباملثل،  و�النتفاخ.  �لبطن  �آالم  تقليل  فاعلية يف 
 Bacillus coagulans ُن�شر موؤخر� �لتاأثري �ملفيد ل�شلالت مثل

.Lactobacillus plantarum و
ن�شرت جملة علم �الأدوية و�لعلجات �لغذ�ئية جتربة �أدت فيها �ملكملت 
�ملختلفة  �الأع��ر����س  من  �لعديد  يف  كبري  حت�شن  �إىل  �ل�شللة  ه��ذه  مع 

للقولون �لع�شبي، مبا يف ذلك �آالم �لبطن و�النتفاخ و�الإحلاح �لر�زي.
وم��ن �مل��ث��ري للهتمام، �أن���ه ي��ب��دو �أن���ه لي�س م��ن �ل�����ش��روري ت��ن��اول هذه 
�لبكترييا يف �شكل حي للح�شول على �لنتائج �أي�شا، ت�شري نتائج در��شة 
بكترييا  �أن  �إىل  �له�شمي  �جل��ه��از  الأم��ر����س  الن�شيت  جملة  يف  ُن�شرت 
Bifidobacterium �ملعطلة باحلر�رة ال تز�ل قادرة على تخفيف 
�أعر��س �لقولون �لع�شبي بنجاح، من �ملرجح �أن تكون �لروبيوتيك غري 
�الأ�شهل توحيدها مقارنة  �لقا�شية، ومن  �لظروف  �لن�شطة م�شتقرة يف 
لدى  ب��ال��ع��دوى  �الإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  تقلل  وق��د  �لن�شط  بالروبيوتيك 

�الأفر�د �ملعر�شني للإ�شابة.
�الأنو�ع  تكون  فقد  �لع�شبي،  �لقولون  من  خمتلفة  �أن��و�ع  لوجود  نظر� 
�مل��ج��ه��ري��ة ه��ي �الأك����رث قابلية  �ل��ك��ائ��ن��ات �حل��ي��ة  ���ش��لالت  �ملختلفة م��ن 

للتطبيق.

�لقولون  متلزمة  ل��دي��ك  ك��ان  �إذ�  �لروبيوتيك  تتناول  �أن  يجب  ه��ل 
�لع�شبي؟

با�شتخد�م  �لتو�شية  الأو�ن���ه  �ل�شابق  من  �أن��ه  على  �لعلماء  معظم  يتفق 
 ،IBS �لروبيوتيك كعلج �أويل ل�

عر�س  يف  ملحوظ  حت�شن  �إىل  معينة  ���ش��لالت  ت���وؤدي  �أن  �ملحتمل  م��ن 
�أن  �ملحتمل  غري  من  ولكن  �له�شمي،  �جلهاز  �أع��ر����س  من  عر�شني  �أو 
ت�شبب غالبية �لروبيوتيك حت�شينات ملمو�شة، من ناحية �أخرى تعتر 
ن�شبيا، يف حالة  و��شع ورخي�شة  �آمنة ومتاحة على نطاق  �لروبيوتيك 
�لر�حة  �أن جتلب بع�س  �ملكملت  �أدوي��ة فعالة، ميكن لهذه  عدم وج��ود 

للكثريين ممن يعانون من �لقولون �لع�شبي.
هناك بع�س �الأ�شياء �لتي يجب تذكرها عند �ختيار مكمل �لروبيوتيك 
على  قائمة  تركيبته  �أن  م��ن  ت��اأك��د  �أوال،  �خل���ر�ء،  بح�شب  ب��ك  �خل��ا���س 
�الأدلة، مما يعني �أن �الأبحاث عالية �جلودة تدعم دورها يف �لتخفيف من 

متلزمة �لقولون �لع�شبي.
ثانيا ال تتجاوز �جلرعة �ملو�شى بها من قبل �ل�شركة �مل�شنعة، وتناولها 

ح�شب �لتعليمات �ملوجودة على �ملل�شق.
�أو  بروبيوتيك  طعام  �أي  ت��ن��اول  يف  �ل��ب��دء  �أق���رح  �أن  "�أود  ب���لز�:  يقول 
زي��ادة مفاجئة  �أي  �أمعاء ح�شا�شة،  يعانون من  خممر ببطء، خا�شة ملن 
�أعر��شا، مثل  �أن ت�شبب  �له�شمي ميكن  �ملفيدة يف �جلهاز  �لبكترييا  يف 
�أن  ولكن يجب  فيها،  �شلالت غري مرغوب  تتفاعل مع  الأنها  �النتفاخ، 

تهد�أ يف غ�شون �أيام قليلة مبجرد �أن يعتاد ج�شمك على زيادة �جلرعة.
جتعل  �أن  ميكن  �إ�شافية  مكونات  على  �لروبيوتيك  مكملت  حتتوي 
و�لفركتوز  و�للكتوز  �الإينولني  مثل  �أ���ش��و�أ،  �له�شمي  �جلهاز  �أع��ر����س 
�جلهاز  يف  م�شاكل  ح��دوث  �إىل  ت��وؤدي  و�الإك�شيليتواللتي  و�ل�شوربيتول 

�له�شمي لدى �أ�شحاب �لق�ش�س �لتح�ش�شية.
وي�شري �خلر�ء �إىل �لروبيوتيك قد يوؤدي �إىل تفاقم �أعر��س �لقولون 

�لع�شبي لدى بع�س �الأ�شخا�س،
 وخا�شة �أولئك �لذين يعانون من فرط منو �لبكترييا �ملعوية �لدقيقة 
�له�شمي  �جلهاز  �أمر��س  تقارير  يف  ُن�شرت  ملر�جعة  وفقا   .)SIBO(
خطرية  حالة  �لدقيقة  �الأمعاء  يف  �لبكترييا  منو  فرط  ويعد  �حلالية، 
حتدث عندما تكون هناك زيادة غري طبيعية يف �إجمايل عدد �لبكترييا 

يف �الأمعاء �لدقيقة.

يعاين عدد كبري من هذه املتالزمة دون حلول طبية جذرية 

هل ي�شاعد الربوبيوتيك يف تخفيف اأعرا�ض القولون الع�شبي؟

التوت قد يقلل من منو اخلاليا ال�شرطانية بن�شبة 60 % يف غ�شون 24 �شاعة

يعرف �ل�شرطان باأنه مر�س �شريع �لنمو، لكن �إ�شافة �الأطعمة 
�خلارقة �إىل �لنظام �لغذ�ئي قد ي�شاعد يف تهدئة منو �لورم.

منو  لتقليل  علميا  �هتماما  �كت�شبت  و�ح���دة  حبة  على  وع��رث 
�خلليا �ل�شرطانية بن�شبة 60 % يف غ�شون 24 �شاعة فقط 

يف در��شة و�حدة.
وقد يقلل �لتوت، بف�شل ن�شاطه �لعايل من م�شاد�ت �الأك�شدة، 

من منو �ل�شرطان يف �إطار زمني ق�شري.
ويقول تقرير يف جملة �لتغذية و�ل�شرطان: "�ملو�د �لكيميائية 

�الأنثو�شيانني  ت�شمل  �لري  �لتوت  يف  بكرثة  �ملتوفرة  �لنباتية 
و�الأحما�س �لفينولية".

وتعرف �الأنثو�شيانني، �ل�شباغ �ملعروف باإعطائه لونه �الأحمر 
�أمر��س  �أن يوفر �حلماية من  باأنه ميكن  �ملميز،  و�الأرج��و�ين 

مثل �ل�شرطان.
�أغ��ن��ى م�شادر م�شاد�ت  �أح��د  �ل��ت��وت  يعتر خنق  �ل��و�ق��ع،  ويف 

�الأك�شدة �لنباتية، �إىل جانب �لتوت �الأزرق و�لروكلي.
وتعتر م�شاد�ت �الأك�شدة مهمة الأنها تزيل �جلذور �حلرة من 
خليا �جل�شم ومتنع �ل�شرر �لناجم عن �الأك�شدة، وهي مقدمة 

للعديد من �أنو�ع �الأمر��س.
�أن���ب���وب �الختبار،  �أج���ري���ت ع��ل��ى  �ل��ت��ي  �ل���در�����ش���ات  �إح����دى  ويف 
و�لتي ُن�شرت يف جملة �لتغذية و�ل�شرطان، وجد �لباحثون �أن 
كانت  �لفاكهة  يف  �ملوجودة  �الأك�شدة(  )م�شاد�ت  �الأنثو�شيانني 
ب�شرطان  �الإ���ش��اب��ة  خماطر  م��ن  �حل��د  يف  خا�س  ب�شكل  فعالة 

�لقولون.
ووجدت �لدر��شة �أن 50 ملغ من م�شتخل�س �الأرونيا قللت من 

منو خليا �شرطان �لقولون بن�شبة %60 بعد 24 �شاعة.
ن�����ش��اط م�شاد�ت  �إىل  �ل�����ش��رط��ان  ق��م��ع  ت���اأث���ري�ت  �إرج�����اع  ومت 
�الأك�شدة �لقوية، و�لتي ثبت �أنها مفيدة يف درء عدة �أنو�ع من 

�ل�شرطان.
ويف �لو�قع، �أظهرت مقتطفات من �لتوت �أي�شا �أنها تقلل من 
و�حدة  در��شة  يف  �لثدي  ب�شرطان  �ملرتبط  �لتاأك�شدي  �الإجهاد 

عام 2009.
و�أظهر �لبحث، �لذي ن�شر يف جملة Planta Medica، �أن 
م�شتخل�س �لتوت �لري ميكن �أن يقلل من عدد �جلذور �حلرة 

�ل�شارة يف عينات �لدم �ملاأخوذة من مر�شى �شرطان �لثدي.
ويف حني �أن عدد� كبري� من �لدر��شات �شلط �ل�شوء على قدرة 
�أن  �إال  �له�شمي،  �جلهاز  �شرطانات  تثبيط  على  �الأنثو�شيانني 
هناك �أدلة على �أن تطبيق م�شاد�ت �الأك�شدة مو�شعيا ميكن �أن 

مينع �شرطان �جللد �أي�شا.
و�ل�شرطان  �لتوت  بني  �ل�شلة  على  �حلالية  �الأدل��ة  تكون  وقد 
حمدودة، لكنها ت�شلط �ل�شوء على قيمة �لتحقيق يف �الرتباط 

مبزيد من �لعمق.

ت�صاهم بع�ص م�صادر الغذاء باإعطاء الطاقة للج�صم التي ت�صاعده على القيام باأعماله اليومية، وت�صاهم با�صتمرار وظائف اجل�صم الأ�صا�صية 
وامل�صاعدة يف الن�صاط البدين واحلركة.
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العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  207/2020/2046 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �الإعلن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �ل�شركة �خلليجية لل�شتثمار�ت �لعامة �س.م.ع
جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع
قدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  �خطاركم  ب���ت���اري���خ:2022/10/24  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
�الر�س  )رق���م  �ل��ع��ق��ار  ب��ي��ع  و�ال  �لتبليغ  ت��اري��خ  م��ن  ي���وم   15 خ���لل  دره���م   )107533631.51(
�ملبنى/2   Jumeirah Horizon1 �ملبنى   - �لر�بعة  جنوب  �لر�شاء  �ملنطقة   -  1176
و�لعائدة  �لر�بعة  جنوب  �لر�شاء  �ملنطقة   -  122 �الر�س  رقم   Jumeirah Horizon

لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�س �ملادة 152 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1128/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

�ملنفذ به  �ملبلغ  ، ب�شد�د  �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/197 عقاري كلي  �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم  مو�شوع 
وقدره )1787208.08( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : �شركة تطوير جممع دبي لل�شتثمار ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - جممع دبي لل�شتثمار �الول - دبي - �شارع منطقة جبل علي - مبنى مبنى 

دبي لل�شتثمار - �شقة مبنى دبي لل�شتثمار - مبنى دبي لل�شتثمار
�ملطلوب �إعلنه: 1- �شركة نيو �يج ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة  ، وعليه فان  �ملحكمة  �شاملة لر�شوم  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  )1787208.08( درهم �ىل طالب 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:653/2022/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�شتئناف �لتجارية �الوىل رقم 84
مو�شوع �ال�شتئناف : �إ�شتئناف �لقر�ر �ل�شادر بتاريخ 2022/9/13 يف �لدعوى رقم 2016/2022 �أمر �د�ء. 

�مل�شتاأنف:�فولف للمقاوالت �شركة �ل�شخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - منطقة برج خليفة د�ون تاون - �شارع �لبوليفارد - مبنى �عمار �شكوير 4 - �لطابق 

�لثاين - مكتب رقم 208
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�شف �ل�شركال 

�ملطلوب �إعلنه :  1- ��س �يه �يه �م بري�ميد للتطوير �لعقاري �شركة �ل�شخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م  -  �شفته 
: م�شتاأنف �شده

مو�شوع �الإعلن :  نبلغكم بقيد �مل�شتاأنف بقيد �لق�شية �ملذكورة �عله ال�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �أمر 
�الأد�ء �ملقيد من قبلكم. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2022/12/15  �ل�شاعة 10.00 �س بقاعة 
�لتقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70608

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2201/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �خلام�شة رقم 404

وق��دره )584.055(  للمدعية مبلغ  يوؤديا  �ن  �لت�شامم  و/�أو  بالت�شامن  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
درهم و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�شتحقاق يف 2021/5/1 وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول 

�حلكم بالنفاذ �ملعجل. 
�ملدعي:�رجان لل�شقق �لفندقية - منطقة حرة

عنو�نه:�مارة دبي - مركز �لتجاري �لثانية - �شارع �ل�شيخ ز�يد - بجو�ر حمطة مرو �بر�ج �المار�ت - �مليز تاور - مكاتب 
1503 - 1504 - مكاين:26644899951 - هاتف:042522202 - فاك�س:042522203

وميثله:�مل �بر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد كمال بور �لب�شتكي
�ملطلوب �إعلنه :  1- �شركة دبي �شتاي  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �الإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و/�أو �لت�شامم �ن يوؤديا 
و�لر�شوم  �ل�شد�د  �ال�شتحقاق يف 2021/5/1 وحتى متام  تاريخ  و�لفائدة 12% من  للمدعية مبلغ وقدره )584.055( درهم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل - وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2022/11/30  �ل�شاعة 
09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 70197

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:147/2022/39 جتاري م�سارف كلي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �خلام�شة رقم 404
مو�شوع �لدعوى : يف �ل�شق �مل�شتعجل وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع �حلكم بوقف �لتنفيذ يف �لدعوى �لتنفيذية رقم 2887/2020 تنفيذ جتاري يف مو�جهة 
�ملنفذ �شده �ملدعي زهيب علي �شيخ لياقت حلني �لف�شل نهائيا يف �لدعوى �ملاثلة �حلكم ببطلن �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1463/2018 جتاري 
دبي �ل�شادر بتاريخ:2019/11/18 يف مو�جهة �ملدعي )زهيب علي �شيخ لياقت( لبطلن �العلن ب�شحيفة �لدعوى وبطلن ماترتب على هذ� �حلكم 
من �جر�ء�ت �حلكم ببطلن �حلكم �ل�شادر يف �ال�شتئناف رقم 952 ل�شنة 2019 ��شتئناف جتاري �ل�شادر بتاريخ:2019/3/4 - 5- �حلكم ببطلن �العلن 
بال�شند �لتنفيذي و�علن �لتكليف وبالوفاء �ل�شادر يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 2887/2020 تنفيذ جتاري مع �لز�م �ملدعي عليهم مت�شامنني بالر�شوم 

و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:زهيب علي �شيخ لياقت علي

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع �ملكتوم - مبنى بلوك بي - �شقة �خلام�س - مكتب 508 - قرية �العمال - وميثله:فتيحة 
حممد برجو قور�ري

�ملطلوب �إعلنه :  1- توتال �شوليو�شنز لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م  -  �شفته : �خل�شم �ملدخل 
�لتنفيذية  �لدعوى  يف  �لتنفيذ  بوقف  �حلكم  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �مل�شتعجل  �ل�شق  يف  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    : �الإع��لن  مو�شوع 
رقم 2887/2020 تنفيذ جتاري يف مو�جهة �ملنفذ �شده �ملدعي زهيب علي �شيخ لياقت حلني �لف�شل نهائيا يف �لدعوى �ملاثلة �حلكم ببطلن �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 1463/2018 جتاري دبي �ل�شادر بتاريخ:2019/11/18 يف مو�جهة �ملدعي )زهيب علي �شيخ لياقت( لبطلن �العلن ب�شحيفة 
��شتئناف جتاري �ل�شادر  �لدعوى وبطلن ماترتب على هذ� �حلكم من �ج��ر�ء�ت �حلكم ببطلن �حلكم �ل�شادر يف �ال�شتئناف رقم 952 ل�شنة 2019 
تنفيذ  �لتنفيذية رقم 2887/2020  �لق�شية  �ل�شادر يف  وبالوفاء  �لتكليف  �لتنفيذي و�علن  بال�شند  بتاريخ:2019/3/4 - 5- �حلكم ببطلن �العلن 
جتاري مع �لز�م �ملدعي عليهم مت�شامنني بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2022/11/30  �ل�شاعة 
09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70591 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

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

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثامنة رقم 410
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم �الوىل و�لثاين و�لثالث و�لر�بع و�خلام�س بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤدو� 
و�حد  و�شبعمائة  �لفا  وت�شعون  و�ربعمائة وثمانية  درهم مائتان وع�شرة مليون  للمدعي مبلغ وقدره )210.498.731.49( 
وثلثون درهما وت�شعه و�ربعون فل�س - و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 

وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفال. 
�ملدعي:�مل�شرف �لعربي لل�شتثمار و�لتجارة �خلارجية )�مل�شرف(

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �لكر�مة - بردبي - دبي - �شارع �م هرير - مبنى بناية �لزمردة - �شقة B53-5 مقابل خمتر 
دبي �ملركزي

�ملطلوب �إعلنه :  1- �ليا�س عبد�لوهاب �بر�هيم كلد�ري  -  �شفته : �خل�شم �ملدخل 
و�لر�بع  و�لثالث  و�لثاين  �الوىل  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    : �الإع��لن  مو�شوع 
و�خلام�س بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )210.498.731.49( درهم مائتان وع�شرة مليون و�ربعمائة 
وثمانية وت�شعون �لفا و�شبعمائة و�حد وثلثون درهما وت�شعه و�ربعون فل�س - و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
�ملعجل بل كفال - وح��ددت لها جل�شة يوم  بالنفاذ  �لتام و�شمول �حلكم  �ل�شد�د  �لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  12% من 
�الثنني  �ملو�فق  2022/12/5  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2135/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �حلادية ع�شر رقم 854

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )250000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. 

�ملدعي:ناديه حممد علي �ل�شطبي
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �لديرة - بور�شعيد - مبنى نقطة �العمال - مكتب رقم 9 بامليز�نني - هاتف 

0506767616
�ملطلوب �إعلنه :  1- جوين ماريانو لوميجاك  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �الإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )250000( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة - وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  2022/11/28  �ل�شاعة 09.00 �س 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70472

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2163/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لر�بعة رقم 403

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )814.173.48( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة وباال�شافة �ىل �لفو�ئد �لقانونية وبو�قع 12% �شنويا من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي 

و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. 
�ملدعي:�شي 2 كميونيك�شنز للدعايه و�العلن �س.ذ.م.م

�ب��ر�ج رج��ال �العمال  �مل�شتقبل - مبنى  �م��ارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع  عنو�نه:�المار�ت - 
��شبكت تاور - �شقة 3401 - رقم مكاين:2527587343

�ملطلوب �إعلنه :  1- ذ� روكيت�س كون�شالتينج �س.م.ح  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �الإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )814.173.48( 
تاريخ  من  �شنويا   %12 وبو�قع  �لقانونية  �لفو�ئد  �ىل  وباال�شافة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م 
�ال�شتحقاق وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة - وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  
�أو من ميثلك  �ملو�فق  2022/11/28  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1859/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �الوىل رقم 400

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مببلغ )425.000( درهم �ربعمائة وخم�شة وع�شرون �لف درهم �مار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
5% من تاريخ 2021/6/27 وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام تعوي�شا ماديا ومبلغ مائة �لف درهم �مار�تي تعوي�شا �دبيا وفائده 

قانونيه بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د. 
�ملدعي:عمر حليم ز�ر حليم

�مل�شرف مكتب 1407ه��ات��ف متحرك  ب��رج   - يا�س  �شارع بني  دي��ره -  دب��ي -  �م��ارة  �ملتحدة -  �لعربية  عنو�نه:دولة �الم���ار�ت 
������س.ب:182808 - �لريد  ف���اك�������س:042502513-   - م����ك����اين:3005495192  رق��م  رق������م:042280002-  0555290060 - هاتف 

�اللكروين - وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي
�ملطلوب �إعلنه :  1- مدينة �وماروفا  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �الإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ )425.000( درهم �ربعمائة وخم�شة وع�شرون �لف 
درهم �مار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 2021/6/27 وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام تعوي�شا ماديا ومبلغ مائة �لف 
درهم �مار�تي تعوي�شا �دبيا وفائده قانونيه بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د - وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  
�ملو�فق  2022/11/28  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  14166/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

بقيمة  �ملتحد  �لعربي  �لبنك  عن  و�ل�شادر  رق���م:001229  �ملرجتع  �ل�شيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�شوع 
�جمالية )97194.79( درهم .

طالب �لتنفيذ : �نديجا تك للتجارة �س.ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �بيزن�س باي - مدخل �شارع �خليل - مبنى �شوبا �شافري �لطابق �ل�شابع - رقم 
 - ه��ات��ف:0569984606   -  ELECTRAHVAC@GMAIL.COM:لكروين� بريد   - م��ك��اين:2612485764 

هاتف:0436
 : �شفتهما   - ���س.ذ.م.م  و�ملقاوالت  للهند�شة  �شوبا   -2 باتيل  كاليد��س  ن�شاندر�  فينو   -1  : �إعلنهما  �ملطلوب 

منفذ �شدهما
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �الإع��لن  مو�شوع 
)97214.79( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ �لر�شوم خلزينة �ملحكمة ، وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  7837/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 14206 ل�شنة 2020 عمايل جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )3806715.5( درهم ل�شالح �لعامل .

طالب �لتنفيذ : الورينتيو لوكا
�م��ارة دبي - منطقة �لر�شاء جنوب 1 �شارع �رج��ان بناية د�م��اك ل�شنكون بارك وي�شت -  عنو�نه:�المار�ت - 

�لطابق 1 - �شقة رقم 119 بجو�ر بلومارت �شوبرماركت - رقم مكاين:2237172898
�ملطلوب �إعلنه : 1- �ورينتال بريلز للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع �الإعلن : قررت  حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2022/11/21 �خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)380671.50( درهم خلل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ال بيع هو عبارة عن �الر�س رقم 1080 �لكائنة يف منطقة 
C-1109 نوع �لعقار �شقة �شكنية -  FELLA - رقم �ملبنى 1 - رقم �لوحدة  ند �ل�شبا �الوىل - ��شم �ملبنى 

�مل�شاحة 413.32 م و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�س �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
0000

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اعالن بالن�سر        

 167/2022/44 تظلم من قرار نزاع 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �د�ر�شا بهو�شال  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :باب �ملدينة لتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها تظلم من �لقر�ر �ملنهي للخ�شومة �ل�شادر 
يف �لنز�ع رقم 3945/2022 و�لر�شوم و�مل�شاريف 

وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2022/11/28 �ل�شاعة 09:00 �شباحا يف 
قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام 

على �الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0103552 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة:هدى ه�شام حممد كلب ، �جلن�شية فل�شطني ترغب يف �لبيع 
 - �ليتيم  ح�شني  �حمد  ع�شام  �ل�شيد  �ىل  100% وذلك  �لبالغة  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل 
�جلن�شية فل�شطني يف �لرخ�شة �مل�شماة )كافترييا �شاورما �شنابل( و�لتي تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم 790291 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنميه �القت�شادية بال�شارقة - تعديلت 
�خرى:تنازل �شاحب �لرخ�شة �ىل �خر - تغيري �ل�شكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل �شركة 
)كافترييا  �ىل  �شنابل(  �شاورما  )كافترييا  من  �لتجاري  �ال�شم  تغيري  ذ.م.م  �لو�حد  �ل�شخ�س 

�شاورما دب�س وثوم( .
2013 يف  ل�شنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0103546 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:�حمد �شعيد ح�شني عبد�حلكيم - �جلن�شية م�شر يرغب يف 
100% وذلك �ىل �ل�شيد:وحيد ح�شني عبد�حلكيم  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 
و�لتي  �لرفيهية(  �اللعاب  لت�شغيل  )�للوؤلوؤة  �لرخ�شة  يف  م�شر  �جلن�شية  �لطحاوي  حممد 
تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 558138 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
بال�شارقة - تعديلت �خرى:تنازل �شاحب �لرخ�شة الخر - تغيري �ل�شكل �لقانوين من وكيل 

خدمات �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد .
2013 يف  ل�شنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0103528 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:�مري ح�شني هد�يت �هلل - �جلن�شية بنغلدي�س يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن 49% من كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل ف�شل �حلق ربيع �حل�شني - �جلن�شية بنغلدي�س 
ويرغب �ل�شيد:�مري ح�شني هد�يت �هلل ، �جلن�شية بنغلدي�س يف �لبيع و�لتنازل عن 1% من كامل ح�شته 
�لعربية  �المار�ت  �جلن�شية   - �ملرزوقي  حممود  علي  �شيد  عبد�لرحمن  �ل�شيد:�شيد  100% �ىل  �لبالغة 
�ل�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  و�ل�شيل(  �لعبايات  لتجارة  �ملتحجبة  )ق�شر  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �ملتحدة 
مبوجب رخ�شة رقم 600751 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة - تعديلت �خرى:تغيري 
��شافة   لل�شركة  �لتجاري  �ال�شم  تغيري   - حمدودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �ىل  خدمات  وكيل  من  �لقانوين  �ل�شكل 
�شركاء. وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
�لعدل  �لكاتب  �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب  تاريخ هذ� �العلن فمن لديه  ��شبوعني من 

�ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 70535
MOJAU_2022- 0103520 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان ورثة �ل�شيد:ح�شرت ح�شني حاجي حممد ح�شني وميثلهم �ل�شيد/
و�لتنازل عن كامل ح�شتهم  �لبيع  �فغان�شتان يرغبون يف  - �جلن�شية  ز�بيت جمات  غفور خان 
�لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد/غفور خان ز�بيت جمات - �جلن�شية �فغان�شتان يف �لرخ�شة 
رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  �مل�شلحة(  �لنجارة  ملقاوالت  )�لذكرى  �مل�شماة 
�خرى  تعديلت   - بال�شارقة  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�شادرة من   568235 رقم  �مل�شماه 

تنازل �شاحب �لرخ�شة الخر .
2013 يف  ل�شنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0008117 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لوقت �لذهبي ملقاوالت �لنجارة �مل�شلحة - جمهول حمل �القامة
نعلمكم بان �ملدعي/عاملجري عبد�للطيف - �جلن�شية بنجلدي�س يف �لدعوى رقم 2022/8117 
�لز�م  فيها  �عله يطالب  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد  �لثالثة  �لد�ئرة  �لعمالية  �لو�حد  �ليوم  د�ئرة 

�ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )23050( درهم باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف .
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/12/5 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الحتادية 
�و بو��شطة  15 ( �شخ�شيا  �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة 
ال تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ:2022/11/21
مكتب اخلدمات الق�سائية      
�سعيد خلفان را�سد ال�سعايل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0008373 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �شاجهان ليتون حممد �شهيد �هلل - جمهول حمل �القامة
نعلمكم بان �ملدعي/ناريان د��س ر�ماين د��س يف �لدعوى رقم 8373/2022 د�ئرة �ليوم �لو�حد 
عليه/من  �ملدعي  و�خر�ج  �لق�شاء  فيها  يطالب  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد  �لثانية  �ملدنية 
بالر�شوم  �ملدعي عليه  �لز�م  �مل�شماه حممد �شهيد لغ�شيل وكي �مللب�س بدون مقابل مع  �لرخ�شة 

و�مل�شروفات و�التعاب .
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/12/5 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الحتادية 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 7 ( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ال تزيد 
على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك مدعي 

عليه. حرر بتاريخ:2022/11/22
مكتب اخلدمات الق�سائية      

فاطمة يعقوب الرم�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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تنازل/وبيع - اعالن بالن�سر
�لبيع  يف  ترغب   - لبنان  �جلن�شية   - ن�شر  جميل  �ل�شيده:مر�شال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ملبي�س -  �ل�شيد:حممد بهاء حم�شن  100% وذلك �ىل  �لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�شتها 
�جلن�شية �شوريا يف �لرخ�شة �مل�شماة )�شالون جهينة لل�شيد�ت( و�لتي تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم 503656 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة - تعديلت 

�خرى:تنازل �شاحب �لرخ�شة الخر - تغيري وكيل خدمات .
2013 يف  ل�شنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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تنازل/وبيع 
�لبيع  �لهند يرغب يف  نو�ب - �جلن�شية  �مللك  �شاجي  �ل�شيد:�شهتاج  بان  ليكن معلوما للجميع 
�حمد  �شكيل  ح�شني  �ل�شيد:جميد  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
�جلن�شية �لهند يف �لرخ�شة )مركز مولك للعلج �لطبيعي وخدمات �ل�شحيه �ملنزلية( و�لتي 
تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 740365 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنميه �القت�شادية 

بال�شارقة - تعديلت �خرى تنازل �شاحب �لرخ�شة الخر .
2013 يف  ل�شنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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تنازل/وبيع  -اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:�شلطان عبيد بن طار�س �ملهريي ، �جلن�شية �المار�ت - يحمل 
�لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   784194673130962 رقم  هوية 
�المار�ت يحمل  ، �جلن�شية  �ملهريي  بن طار�س  �شلطان عبيد  �ل�شيد:عمر  �ىل  100% وذلك 
�لغيث(  )�شيدلية  �مل�شماه  رخ�شة  يف   %100 بن�شبة   784197909843613 هوية 
و�لتي تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 506760 تعديلت �خرى تنازل �شاحب 

�لرخ�شة الخر .
2013 يف  ل�شنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �العلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0103370 رقم املعاملة

تنازل/وبيع  -اعالن
حيث �ن �ل�شيد:�شاهد ��شماعيل حممد قادري - باك�شتاين �جلن�شية ميلك �لرخ�شة �لتجاري )�شاهد �حمد 
ملقاوالت �ل�شحية( رخ�شة جتارية و�لتي تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 602539 حيث �ن �ل�شيد 
50% من ح�شته يف  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�شية  باك�شتاين   - قادري  ��شماعيل حممد  �شاهد 
�لرخ�شة �لتجارية )�شاهد �حمد ملقاوالت �ل�شحية( �لبالغة 100% �ىل �ل�شيد:�شلطان عبد�جلو�د �شلطان 
جمعه - م�شري �جلن�شية - خروج وكيل خدمات - دخول �شريك - تغيري �ال�شم من )�شاهد �حمد ملقاوالت 
�ل�شحية( �ىل )�شاهد �حمد ملقاوالت �لبناء ذ.م.م( - تغيري �لن�شاط من )مقاوالت فئة �شاد�شة �شحي( �ىل 
)مقاوالت بناء فئة خام�شة( حتويل �لرخ�شة من وكيل خدمات �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة متلك 

�جنبي .
2013 يف �شان �لكاتب  وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 

من تاريخ هذ� �العلن فمن لديه �ي �عر��س على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2022 /0005696 يف  الدعوى رقم

 �إىل : �ملحكوم عليه / �الأنظمة �ملتقدمة للمقاوالت �لفنية )موؤ�ش�شة فردية(  - �لعنو�ن : 9591856 
بلل علي عمايري - �لعنو�ن : 9591857  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/9/28 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعله 
ل�شالح / �لعربية للتوريد�ت �لفنية و�لعقود �س.ذ.م.م بالتايل 

مالكها/بلل  �شخ�س  يف  �الوىل  عليها  �ملدعي  �وال:بالز�م  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
علي عمايري بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )145.855.56( درهم مائة وخم�شة و�ربعون �لفا 
وثمامنائة خم�شة وخم�شون درهما و�شتة وخم�شون فل�شا وفائدة قانونية بو�قع 5% من تاريخ 
�ملدعي  �لدين - ثانيا:�لز�م  �ل�شد�د على �ال تتجاوز ��شل  �ال�شتحقاق 2021/4/27 وحتى متام 
قابل لل�شتئناف  . حكما  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  و�مل�شروفات وخم�شمائة  بالر�شوم  عليه 

خلل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على تنازل عن �لرخ�شة بني �الأطر�ف �ملذكورة. 
من �لطرف �الأول :قادر حميدين �بوبكر - �جلن�شية �لهند عن ح�شته �لبالغة %100  

�إىل �لطرف �لثاين : برهان �لدين عبد �شتار - �جلن�شية بنغلدي�س
باال�شم �لتجاري )مطعم �لركن �مللكي ( �ل�شكل �لقانوين وكيل خدمات  ن�شاط �لرخ�شة )مطعم( 
و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية يف خورفكان - �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 535281 

�ل�شادرة 
بتاريخ  2005/6/25 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بخورفكان 

وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على �لتنازل
بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعلن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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اإخطار عديل
رقم  هوية  بطاقة  �حمل  �جلن�شية  م�شري   - جمعه  �حمد  رجب  �شرى  م�شطفى   : �ملخطر 

)784197702847902 �لعنو�ن : �ل�شارقة - بوطينة - هاتف : ) 0589741540 (
�ملخطر �ليه �شو�شن يحيى جليل - فل�شطينية �جلن�شية - �لعنو�ن : �ل�شارقة - �بو �شغارة

هاتف رقم : ) 0507976533- 042066114 (
مو�شوع �الإخطار : دفع قيمة �شيك

بقيمة )10،000( درهم  �ملخطر  ( ل�شالح   100025  ( �شيك رقم  �ليه حرر  �ملخطر  �أن  �لوقائع:حيث 
�ل�شيك )ع�شرة �الف درهم ( م�شحوبه على - بنك دبي �ال�شلمي ) ح�شاب مغلق (

- وحيث �ن �ملخطر �ليه يرف�س �شد�د على �لرغم من ��شتنفاذ كافة �لطرق �لودية.
- وعليه فان �ملخطر يرغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه ب�شرورة دفع قيمة �ل�شيك و�ال �شوف ي�شطر ��شفا التخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية �شده و ��شعرك ب�شد�د �ملبلغ يف مدة �ق�شاه 5 �يام .
- وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�شميا .

الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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اإخطار عديل
�ملخطر : �أحمد نافذ نايف حمد�ن - �ردين �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم )784198339393252( ب�شفته �شريك ومدير 
يف �لرخ�شة �مل�شماه �شفوة �لوحدة لتجارة �ملر�يا و�الك�ش�شو�ر�ت ذ م م و�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية و�ملرخ�شة برقم 

)753785( هاتف رقم : )971552237190( - �لعنو�ن : �ل�شارقة - �ل�شناعية 1 - خلف �شارع �لوحدة – �شرة رقم 3 .
�ملخطر �إليه : حممد �حمد مال �هلل �شالح �آل علي – �مار�تي �جلن�شية - �لعنو�ن : دبي - �لعوير  - هاتف رقم : 971507474743

مو�شوع �الإخطار : ��شتدعاء �ملخطر �ليه �ىل �ملحكمة د�ر �لق�شاء �ل�شارقة.
�لوقائع :حيث �أن �ملخطر �إليه �شريك بالرخ�شة �مل�شماه �شفوة �لوحدة لتجارة �ملر�يا و�الك�ش�شو�ر�ت ذ م م و�ل�شادرة من د�ئرة 

�لتنمية �القت�شادية و�ملرخ�شة برقم )753785(
حيث تبني عدم قدرت �ملخطر �إخر�ج �ملخطر �ليه من �لرخ�شة مبوجب �لوكالة �ملمنوحه له من �ملخطر �ليه وذلك ب�شبب وجود 
للمخطر  ��شر�ر  ت�شبب  وذلك مما  �ليه  �ملخطر  رقم )SHCEXCICOMS2021/ 0004212( �شد  مالية  ق�شية 

وتكبده �لغر�مات �ملرتبة على �لرخ�شة �ملذكورة �عله وخمالفات عمالية ومن �لد�ئرة �القت�شادية،
حيث �إن �ملخطر يرغب تغيري �ل�شكل �لقانوين للرخ�شة و�إخر�ج �ملخطر �ليه من �لرخ�شة مما ي�شتدعي �ملخطر �ليه بان يح�شر 
من  �ليه  �ملخطر  �خر�ج  �جر�ء�ت  ��شتكمال  من  �ملخطر  يتمكن  حتى  عليه  �ملرتبة  �لق�شايا  كافة  النهاء  �ل�شارقة  حمكمة  �إىل 

�لرخ�شة.
و عليه يعلن �ملخطر �ملخطر �إليه بال�شرورة �نهاء كافة �جر�ء�ت �ملرتبه عليه من ق�شايا مالية وذلك خلل خم�شة ع�شر يوما 
من �إ�شتلم �الإخطار للتوقيع على �الور�ق �للزمة الخر�جه من �لرخ�شة وتغيري �ل�شكل �لقانوين للرخ�شة و �إال �شيتم �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية لذلك .
وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة �إخطارك بهذ� ر�شميا

الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0101724 رقم املعاملة

اإخطار عديل
�ملخطر : �شلطان حمد حميد �مل�شوى �لقبي�شي - �مار�تي �جلن�شية �حمل بطاقة هوية رقم )784195213051618(

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �خلالدية - هاتف : ) 0506263399 (
�ملخطر �ليه رجيب عبد�لرحمن - هندي �جلن�شية  - �لعنو�ن : �ل�شارقة - �شركة هيرثو �ال�شتثمار �س ذ م م

هاتف رقم : ) 0559556124(
مو�شوع �الإخطار : دفع قيمة �ل�شيكات

�لوقائع : حيث �أن �ملخطر �ليه حرر �شيك رقم ) 000330 ( ل�شالح �ملخطر بقيمة )122،850( درهم �ل�شيك )مائة و�ثنان 
وع�شرون �لف وثمان مائة وخم�شون درهم ) م�شحوبه على بنك �المار�ت دبي �لوطني (،

. حيث �أن �ملخطر �ليه حرر �شيك رقم ) 000331 ( ل�شالح �ملخطر بقيمة )122،850( درهم �ل�شيك )مائة و�ثنان وع�شرون 
�ألف وثمان مائة وخم�شون درهم ) م�شحوبه على بنك �المار�ت دبي �لوطني (،

. حيث �أن �ملخطر �ليه حرر �شيك رقم ) 000332 ( ل�شالح �ملخطر بقيمة )122،850( درهم �ل�شيك )مائة و�ثنان وع�شرون 
�لف وثمان مائة وخم�شون درهم ) م�شحوبه على بنك �المار�ت دبي �لوطني (، 

. حيث �أن �ملخطر �ليه حرر �شيك رقم ) 000333 ( ل�شالح �ملخطر بقيمة )122،850( درهم �ل�شيك )مائة و�ثنان وع�شرون 
�لف وثمان مائة وخم�شون درهم ) م�شحوبه على بنك �المار�ت دبي �لوطني (ح�شاب مغلق

وحيث �ن �ملخطر �ليه يرف�س �شد�د على �لرغم من ��شتنفاذ كافة �لطرق �لودية ،
وعليه فان �ملخطر يرغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه ب�شرورة دفع قيمة �ل�شيكات و�ال �شوف ي�شطر ��شفا التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية 

�شده و ��شعرك ب�شد�د �ملبلغ يف مدة �ق�شاه 5 �يام ،
. وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�شميا

الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0092421 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء ) عرب الر�سالة الن�سية (
املخطر: عبد الله عبد الهادي �صابوين - اجلن�صية : �صوريا - واأحمل جواز �صفر رقم )N015384543( وكيال عنه ال�صيد/ اأحمد حم�صون حم�صون - اجلن�صية: 
�صوريا - ويحمل هوية اإماراتية رقم )784198298640495( مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�صيد الكاتب العدل بدبي بالرقم )2019/1/164978( بتاريخ 

)2019/08/15(، العنوان: ال�صارقة - منطقة املجاز ، هاتف رقم: 0556362667
رقم:  هاتف  بروبرتيز  الدين  فخر  ملك   -  2106 مكتب   - التجاري  اخلليج  منطقة   - دبي  العنوان:   - البيانات  ل�صبكات  كاتالي�صت  �صمارت  الأول  اإليه  املخطر 

0555331531
املخطر اإليه الثاين: حممد ال�صعيد حممد حممد �صالم ال�صاعر - اجلن�صية : م�صر - العنوان : دبي منطقة اخلليج التجاري - مكتب 2106 - ملك فخر الدين 

بروبرتيز - هاتف رقم: 0555331531
مو�صوع الإخطار: اإخطار عديل بالوفاء بقيمة )28،000( ثمانية وع�صرون األف درهم فقط لغري

الوقائع:نتيجة لبع�ص املعامالت التجارية فيما بني املخطر واملخطر اإليه فاإن املخطر ا�صتلم من املخطر اإليه 4 �صيكات مقابل هذه املعامالت وقام املخطر بتحرير 
اليه مرارًا وتكرارًا ولكن دون  ال�صداد، قام املخطر بالت�صال على املخطر  اأعيدت دون �صرف وعند مراجعته ماطل يف  للبنك  ال�صيكات  ال�صيكات وعند تقدمي 

جدوى وبيانات ال�صيكات كالآتي:
�صيك رقم )000204( بقيمة )7000( برهم وتاريخ ال�صتحقاق 2020/3/31 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري اأعيد ب�صبب ان تاريخ ال�صيك قدمي

�صيك رقم )000205( بقيمة )7000( درهم وتاريخ ال�صتحقاق 2020/6/30 و امل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري، اأعيد ب�صبب اإغالق احل�صاب،
�صيك رقم )000206( بقيمة )7000( درهم وتاريخ ال�صتحقاق 2020/8/31 و امل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري، اأعيد ب�صبب اإغالق احل�صاب،

�صيك رقم )000207( بقيمة )7000( درهم وتاريخ ال�صتحقاق 2020/12/31 و امل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري، اأعيد ب�صبب اإغالق احل�صاب
و قام املخطر بالت�صال على املخطر اإليه مرارًا وتكرارًا ومراجعته ولكن دون اأي جدوى،

لذلك :اأن املخطر يخطر املخطر اإليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد اأق�صاه )5( اأيام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار وال 
�صوف ي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق،

لذلك:فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذًا ملفعوله وال�صريان كافة الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم،
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0092421 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء ) عرب الر�سالة الن�سية (
املخطر: عبد الله عبد الهادي �صابوين - اجلن�صية : �صوريا - واأحمل جواز �صفر رقم )N015384543( وكيال عنه ال�صيد/ اأحمد حم�صون حم�صون - اجلن�صية: 
�صوريا - ويحمل هوية اإماراتية رقم )784198298640495( مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�صيد الكاتب العدل بدبي بالرقم )2019/1/164978( بتاريخ 

)2019/08/15(، العنوان: ال�صارقة - منطقة املجاز ، هاتف رقم: 0556362667
رقم:  هاتف  بروبرتيز  الدين  فخر  ملك   -  2106 مكتب   - التجاري  اخلليج  منطقة   - دبي  العنوان:   - البيانات  ل�صبكات  كاتالي�صت  �صمارت  الأول  اإليه  املخطر 

0555331531
املخطر اإليه الثاين: حممد ال�صعيد حممد حممد �صالم ال�صاعر - اجلن�صية : م�صر - العنوان : دبي منطقة اخلليج التجاري - مكتب 2106 - ملك فخر الدين 

بروبرتيز - هاتف رقم: 0555331531
مو�صوع الإخطار: اإخطار عديل بالوفاء بقيمة )28،000( ثمانية وع�صرون األف درهم فقط لغري

الوقائع:نتيجة لبع�ص املعامالت التجارية فيما بني املخطر واملخطر اإليه فاإن املخطر ا�صتلم من املخطر اإليه 4 �صيكات مقابل هذه املعامالت وقام املخطر بتحرير 
اليه مرارًا وتكرارًا ولكن دون  ال�صداد، قام املخطر بالت�صال على املخطر  اأعيدت دون �صرف وعند مراجعته ماطل يف  للبنك  ال�صيكات  ال�صيكات وعند تقدمي 

جدوى وبيانات ال�صيكات كالآتي:
�صيك رقم )000204( بقيمة )7000( برهم وتاريخ ال�صتحقاق 2020/3/31 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري اأعيد ب�صبب ان تاريخ ال�صيك قدمي

�صيك رقم )000205( بقيمة )7000( درهم وتاريخ ال�صتحقاق 2020/6/30 و امل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري، اأعيد ب�صبب اإغالق احل�صاب،
�صيك رقم )000206( بقيمة )7000( درهم وتاريخ ال�صتحقاق 2020/8/31 و امل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري، اأعيد ب�صبب اإغالق احل�صاب،

�صيك رقم )000207( بقيمة )7000( درهم وتاريخ ال�صتحقاق 2020/12/31 و امل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري، اأعيد ب�صبب اإغالق احل�صاب
و قام املخطر بالت�صال على املخطر اإليه مرارًا وتكرارًا ومراجعته ولكن دون اأي جدوى،

لذلك :اأن املخطر يخطر املخطر اإليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد اأق�صاه )5( اأيام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار وال 
�صوف ي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق،

لذلك:فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذًا ملفعوله وال�صريان كافة الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم،
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 70533
MOJAU_2022- 0098052 رقم املعاملة

اإخطار عديل 
املخطر: اأجمل خان يو�صف خان - باك�صتاين اجلن�صية - عنوانه املختار مكتب را�صد دميا�ص ال�صويدي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - اإمارة ال�صارقة -كورني�ص 

البحرية - بناية الرمي بالزا - الطابق 3 - مكتب رقم 305-306 - هاتف/ 0502883999 - بوكالة املحامي/ را�صد دميا�ص ال�صويدي
املخطر اإليه يو�صف خان اأول خان - باك�صتاين اجلن�صية - عنوانه اإمارة دبي - الق�صي�ص - ال�صناعية 4 - ملك �صركة ال�صعود املحدودة د، م ، م - مكتب رقم 205

هاتف/ 0506573799
املو�صوع:اإخطار عديل بف�صخ عقد ال�صراكة املوؤرخ بتاريخ 2011/8/7 ورد مبلغ وقدرة 120،000 درهم )مانة و ع�صرون األف درهم لعدم الوفاء بالأرباح مبوجب 
505838 للعمل يف  2011/8/7 اأبرم املخطر مع املخطر اإليه واأخرى عقد تاأ�صي�ص �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - رخ�صة رقم  عقد ال�صراكة املوؤرخ بتاريخ 

جمال التخلي�ص اجلمركي و ال�صحن البحري واجلوي للب�صائع، براأ�صمال 300،000 درهم مق�صمة كالتايل:
. الطرف الأول: راف�صة �صلطان �صعيد ، بن�صبة 51% ، قيمة احل�ص�ص 153،000 درهم
. الطرف الثاين: اأجمل خان يو�صف خان، بن�صبة 25% قيمة احل�ص�ص 75،000 درهم

. الطرف الثالث: يو�صف خان اأول خان، بن�صبة 24% قيمة احل�ص�ص 72،000 درهم
2021/11/14 مت تغري الن�صب ال�صابقة مبوجب عقد بيع و ملحق تعديل عقد التاأ�صي�ص، حيث بينت الطرف الأول رغبتها بالن�صحاب من ال�صركة  و بتاريخ 

وعليه مت تق�صيم الأرباح ما بني الطرف الثاين و الثالث كالتايل:
. ال�صيد يو�صف خان اأول خان، بن�صبة 60% قيمة احل�ص�ص 180،000 درهم . 

ال�صيد/ اأجمل خان يو�صف خان، بن�صبة 40 % قيمة احل�ص�ص 120،000 درهم
على اأن يكون الطرفان �صركاء يف الربح واخل�صارة، كال وفقًا حل�صته يف ال�صركة، اإل اأن املحطر اإليه اإىل تاريخه مل يقم بتوزيع الرباح واعطاء املخطر ارباحه 
من تاريخ ال�صراكه، و مل يلتزم باأي من التزاماته ب�صفته �صريك يف الرخ�صة التجارية امل�صماة توب لين لل�صحن �ص.ذ.م.م ، وعلى الرغم من مطالبات املخطر 
الودية باأرباحه بال�صركة منذ تاريخ تاأ�صي�صها اإل اأنه ظل مياطل و يتهرب من اأداء التزامه بدفع الأرباح اخلا�صة باملخطر و على الرغم من املطالبات الودية 
اإليه من الأرباح اإل اأنه اإىل تاريخه مل يقم بتوزيع تلك الرباح؛ وعليه يحق للمخطر ب�صفته املدير يف الرخ�صة ف�صخ  ب�صرورة �صداد املرت�صد يف ذمة املخطر 
التفاقية  من   3/6 بند  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   ، باأرباحه  املطالبة  اىل  ا�صافة  اإليه  املخطر  ح�صة  قيمة  درهم   120.000 مبلغ  ا�صرتجاع  طلب  و  ال�صراكه  عقد 

املربمة بتاريخ 2011/8/7م،
و باعتبارنا الوكالء عن املخطر و قبل اتخاذنا اأى اإجراء قانوين قبلكم فاإننا نذركم ب�صرعة ف�صخ عقد ال�صراكه وتوزيع الأرباح املرت�صدة يف ذمتكم ل�صالح املخطر 

و برغم املطالبات الودية املتكررة اإل اأنكم مل تقوموا ب�صداد املبلغ املذكور اأعاله،
لذلك:فانه يف حال رغبتكم يف الت�صوية وديًا فريجى التكرم بال�صداد يف مدة ل تتجاوز �صبعة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لالإخطار، واإل �صت�صطر للبدء يف اجراءات 

القتانونية �صدكم واملطالبة بالتعوي�ص عن الأ�صرار املادية التي حلقت باملخطر،
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
MOJAU_2022- 0098206 رقم املعاملة

اإخطار عديل 
رقم  هوية  بطاقة  و�أحمل   ، �جلن�شية  �إمار�تي   - �المريي  دوكله  حممد  عي�شى  نا�شر   : �ملخط�ر 

)784196815326259( �لعنو�ن : �ل�شارقة - �ليا�س  - هاتف : )0506336236(
�ملخطر �إليه : �شكري ح�شني حممد حنيفة - هندي �جلن�شية  - �لعنو�ن : �ل�شارقة - �ل�شناعية 5 - - خلف طوبى

هاتف رقم : )0508672435()065396507(
مو�شوع �الإخطار : ��شتدعاء �ملخطر �ليه �إىل �لد�ئرة �القت�شادية

�لوقائع : حيث �أن �ملخطر و�ملخطر �إليه �شريك فى �لرخ�شة �مل�شماه ) �جلودة لتجارة �ملعد�ت �لريا�شية ذ، 
م،م ( �ملرخ�شة برقم )527005( �شادرة من �إمارة �ل�شارقة.

و حيث �أن �ملخطر يطلب من �ملخطر �إليه �حل�شور �إىل �لد�ئرة �القت�شادية للتوقيع على �الأور�ق �للزمة 
خلروجه من �لرخ�شة وت�شفيه �حل�شابات و�لغاء �لرخ�شة.

و عليه يعلن �ملخطر �ملخطر �إليه ب�شرورة �حل�شور �إىل �لد�ئرة �القت�شادية و ذلك بعد 5 �أيام من تاريخ 
��شتلم �الخطار و�ال �شوف ي�شطر �آ�شفا باإتخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحقه.

و عليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�شميا.
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اإنذار عدىل بالن�سر

رقم ) 2022/151823(
�ملنذرة :- �شركة د�نوب هوم ذ.م.م - بوكالة / �ملحامية مع�شومة �ل�شايغ

�ملنذر �إليه : حممد حممد �أحمد -  )جمهول حمل �الإقامة(

�لعدىل مبحاكم  �لكاتب  �مل�شدق لدى  �لعديل  �ملنذر مبوجب هذ� �الخطار  يخطركم 

دبي بتاريخ 2022/7/6  باملحرر رقم 2022/1/185006 باأن ننذركم ب�شرورة 

دره��م( وذلك  �أل��ف  و�شبعون  دره��م ) خم�شة   75.000 و قدرها  �ملتاأخر  �ملبالغ  �شد�د 

خلل مدة 5 �أيام من تاريخ هذ� �الإنذ�ر و �إال �شوف ن�شطر الإتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية 

�شدكم حلفظ حقوق �ملنذر مع �إلز�مكم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اإنذار عدىل بالن�سر

رقم الإعالن ) 151824/2022(
�ملنذرة: وود �شتوك للتجارة ذ.م.م - بوكالة / �ملحامية مع�شومة �ل�شايغ

�ملنذر �إليها / �شركة �الإحتاد للأفلم �مللونة )ذ.م.م( – فرع دبي - )جمهول حمل �الإقامة(
دبي  �لعدل مبحاكم  �لكاتب  لدى  �مل�شدق  �لعديل  �الخطار  هذ�  �ملنذر مبوجب  - يخطركم 
2022/1/184984  باأن ننذركم ب�شرورة �شد�د  2022 باملحرر رقم  بتاريخ 6. يوليو 
�ملبالغ �ملر�شدة بذمتكم وقدرها 25.197.37 درهم ) خم�شة وع�شرون �ألف ومائة و�شبعة 
وت�شعون درهم و�شبعة وثلثون فل�س ( وذلك خلل مدة 5 �أيام من �إ�شتلم هذ� �الإنذ�ر و �إال 
�شوف ن�شطر الإتخاذ �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �شدكم حلفظ حقوق �ملنذر مع �إلز�مكم �لر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )151829/2022(
�ملنذرة : �خلليج للأعلف ذ.م.م  - بوكالة �ملحامي/ ح�شن عبد �هلل �آل علي

�ملنذر �إليه : نايف حممد �شالح حممد
�ملو�شوع : �إنذ�ر عديل بالن�شر مببلغ وقدره 58.000 درهم

لذلك:ومبوجب هذ� �الإنذ�ر �لعديل فاإن �ملنذره ، تنذر �ملنذر �إليه ب�شد�د مبلغ 58.000 درهم ) 
ثمانية وخم�شون �ألف درهم �إمار�تي قيمة �ل�شيك رقم )700021( �مل�شحوب على بنك �لنيلني 
�إليه  �أي��ام من تاريخ �ع��لن ه��ذ� �الإن���ذ�ر بالن�شر ، ويف ح��ال مل يقم �ملنذر  وذل��ك خ��لل خم�س 
�الإج���ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �مل��ن��ذرة  تقوم  ف�شوف  �ملحدد  �الأج��ل  خ��لل  �مل��ذك��ور  �ملبلغ  كامل  ب�شد�د 
�لقانونية �شدكم ، مع مطالبتكم بالفائدة �لقانونية عن �ملبلغ نتيجة �لتاأخري يف �ل�شد�د خلل 

�الأجل �ملحدد. وتف�شلو�  بقبول فائق �الحر�م ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151822 (
�ملنذرة / �شركة �لد�نوب ملو�د �لبناء ذ.م.م - بوكالة / �ملحامية مع�شومة �ل�شايغ

�ملنذر �إليهما / 1 - �مل�شنع �حلديث للألومنيوم )ذ م م ( .
2 - في�شل حممد حميدى عبد �لقادر - �أردين �جلن�شية . - )جمهوىل حمل �الإقامة(

دبي  �لعدل مبحاكم  �لكاتب  لدى  �مل�شدق  �لعدىل  �الخطار  هذ�  �ملنذر مبوجب  - يخطركم 
بتاريخ 4. يناير 2022 باملحرر رقم 2022/1/1547 باأن ننذركم ب�شرورة �شد�د �ملبالغ 
�ملر�شدة بذمتكم وقدرها 150.000 درهم ) مائة وخم�شون �لف درهم ( وذلك خلل مدة 
5 �أيام من �إ�شتلم هذ� �الإنذ�ر و �إال �شوف ن�شطر الإتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم حلفظ 

حقوق �ملنذر مع �إلز�مكم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
 مذكرة اإعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 2022/783 تعيني خربة

�ملتنازع �شده / حممد فتحى على معروف ب�شفته �لويل �لطبيعي على �بنه �لقا�شر على حممد فتحي 
و�ملرفوعة �شدكم من  �أع��له  �ملذكورة  �لدعوى  �إنتد�بنا كخبري ح�شابي يف  �أن��ه قد مت  �شيادتكم علماً  نحيط 
�شركة / �شركة �خلط �الأمامي الد�رة �ال�شتثمار ذ م م وعليه فاأنتم مكلفني باحل�شور �أو من ميثلكم قانوناً يف 
�إجتماع �خلرة �ملقرر عقده يوم �لثلثاء �ملو�فق 2022/12/6 يف متام �ل�شاعة 05:00 ع�شر�ً عر تقنية 
�ملكاملات �ل�شوتية و�ملرئية عن بعد عر تطبيق )ZOOM(، وعليه يرجى �لتو��شل مع �خلبري على رقم 
�لهاتف �الأر�شي 048868184 �أو رقم هاتف 0524497559 - و�شوف يتم تزويدكم بر�بط �الإجتماع 
�أي�شا  �لهاتف �ملتحرك للأ�شخا�س �ملخولني بح�شور �الإجتماعات وبالريد �الإلكروين  بعد تزويدنا برقم 

وتزويدنا ب�شورة �لهوية و�لتوكيلت و�لتفوي�شات �للزمة للمخولني باحل�شور .
علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�شور قان �خلرة �شتبا�شر �أعمالها وفقا لل�شلحيات �ملخولة لها قانوناً.

اخلبري احل�صابي 
حممد مقبل الكثريي - قيد رقم )205( 
ع اخلبري احل�صابي

اإعالن اجتماع اخلربة

70392

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقه الإحتادية حمكمة التنفيذ املدنية الحتادية 
يف الدعوى رقم: SHCEXCISUBDIS2022 /0006356 منازعة التنفيذ املو�سوعية

�إىل : �شانديب لنقل �لركاب باحلافلت �ملوؤجرة وتاأجري �ل�شيار�ت  - جمهول حمل �الإقامة : �إمارة دبي منطقة �لقوز �ل�شناعية �لر�بعة، �شارع 
2135277934 مكاين  رقم   043415797 رقم  هاتف  �لبدنية،  للياقة  دبي  بولركيز  من  بالقرب   ،  3 م�شتودع  ب،   20

نعلمكم باأن منازع / �شركة �حلديد و�ل�شلب �لدولية لل�شناعة ذ.م.م �لعنو�ن / حمل �الإقامة: �إمارة �ل�شارقة . �ل�شناعية رقم 2 ، �شارع �خلان، 
مكتب ملك حمد مبارك بوعميم هاتف رقم 0502297391 قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعلم للمطالبة ب� تلتم�س �ملدعية من عد�لة �ملحكمة 
�إجر�ء�ت بيع  : وقف  �أوال :- �لت�شريح بقيد �لدعوى وقبولها و�إعلن �ملدعي عليهما ب�شورة من الئحتها وباجلل�شة �ملحددة. ثانياً  �ملوقرة : 
2021/3005 ( حلني �لبت  787 /2022 و  2021/3638 و  2021/2504 و  �أرقام )  �ملنقوالت �ملحجوز عليها يف ملفات �لتنفيذ 
يف �لدعوى بحكم نهائي عمًل باأحكام �ملادة 143 من �للئحة �لتنظيمية لقانون �الإجر�ء�ت �ملدنية - ثالثاً : قبول �لدعوى و�حلكم باأحقية 
�ملدعية يف �ملنقوالت �ملو�شحة ب�شدر �شحيفة �لدعوى و�إلغاء �حلجز �لتنفيذي �ملوقع عليها بتاريخ 2022/6/30م مبوجب حم�شر �حلجز 
787/2022 و 3005/2021( و�إعتباره كاأن مل يكن و�إلغاء ما ترتب عليه  2021/3638 و  �أرقام )2504/2021 و  يف �لتنفيذ�ت 
من �أثار. - ر�بعاً : - �إلز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �أتعاب �ملحاماه - لذ� يتوجب عليكم �حل�شور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �لتنفيذ 
�لر�بعة حمكمة �ل�شارقه �الإحتادية �شباح �ملو�فق 11/29 2022/ �ل�شاعة 10:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتند�ت، ويف حالة عدم 

ح�شوركم �أو �إر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

منى عبداهلل العبيديل

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
انذار عدىل بالن�سر 

رقم )2022/151867(
�ملنذرة : �الإمار�ت ريبار �ملحدودة

�ملنذر �إليها �لثانية : بن بيات للإن�شاء�ت �س.ذ.م.م 
�ملنذر �إليه �لثالث : علي حممد علي بن بيات �لفل�شي – �إمار�تي �جلن�شية   - )جمهول حمل �الإقامة (

نتيجة تعامل جتاري تر�شد بذمة �ملنذر �إليها �الأوىل / بيات للمقاوالت و�ملنذر �إليه �لثالث مبلغ 220500 درهم ل�شالح 
�ال�شلمي وكذلك تر�شد  �الم��ار�ت  بنك  �مل�شحوب على   2022/8/30 بتاريخ   966725 رقم  �ل�شيك  �ملنذرة مبوجب 
100186 مببلغ  �أرق��ام  �ل�شيكات  �ملنذرة مبوجب  301192.50 درهم ل�شالح  �لثانية و�لثالث مبلغ  �إليها  �ملنذر  بذمة 
108517.50 درهم بتاريخ 2022/9/30 و�ل�شيك رقم 100190 مببلغ 81375 درهم بتاريخ 2022/10/25 
فرع  �ال�شلمي  دبي  بنك  و�مل�شحوبني على   2022/10/29 بتاريخ  درهم   111300 100191 مببلغ  رقم  و�ل�شيك 
�شارع �ل�شيخ ز�يد بدبي ، وجميع �ل�شيكات �أعله �إرتدت دون �شرف كون �حل�شاب مغلق �أو جممد �أو �لتوقيع غري مطابق 
و�متنعو� عن �ل�شد�د دون مرر رغم �أن �لدين ثابت بالكتابة ومعني �ملقد�ر وم�شتحق �الأد�ء لذلك فاإن �ملنذرة تكلف �ملنذر 
تاريخ  من  �أي��ام  خم�شة  خلل   966725 رقم  �ل�شيك  قيمة  دره��م   220500 مببلغ  لها  للوفاء  و�لثالث  �الأوىل  �إليهما 
�أرقام )100186  301192.50 درهم قيمة �ل�شيكات  �إليهما �لثانية و�لثالث للوفاء لها مببلغ  �الإعلن وتكلف �ملنذر 
100191 ( �مل�شار �إليهم �أعله وذلك خلل خم�شة �أيام من تاريخ �الإعلن بهذ� �الإخطار، حتت طائلة  100190 و  و 

�إ�شت�شد�ر �أمر �أد�ء باملبلغ و�لفائدة �لقانونية..
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  10626/2022/253 تنفيذ �سيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

مو�شوع �لتنفيذ : و�شع �ل�شيغة �لتنفيذية على �ل�شيك رقم 000073 بقيمة )650000( تاريخ 2022/6/11 
بنك �أبوظبي �لتجاري و�لز�م �ملنفذ �شده ب�شد�د قيمته ومنع �ملنفذ �شده من �ل�شفر و�لتعميم على كافة 

منافذ �لدولة  .
طالب �لتنفيذ : �شوبر�نيان جاني�س جاني�س �شوبر�مانيام

عنو�نه:�ل�شارقة كورني�س �لبحرية - بجو�ر مركز �شرطة �لبحرية �لفرد�ن �شنر 104
�ملطلوب �إعلنه : 1- خاجا معني �لدين حممد - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)650000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  10708/2022/253 تنفيذ �سيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

مو�شوع �لتنفيذ : �لز�م �ملنفذ �شده ب�شد�د قيمة �ل�شيكني رقمي 00051 و 00081 و�ل�شادر عن �ملنفذ �شده 

و�ملح�شوبني على بنك �بوظبي �لتجاري بقيمته )81935( درهم  .

طالب �لتنفيذ : �لدجاج �لعجيب ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �ل�شارقة كورني�س �لبحرية �لفرد�ن �شنر مكتب 104

�ملطلوب �إعلنه : 1- جم�شري موكرى �مبا�شيننافيد� - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)81935( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم: SHCFICICIV2022 /0008391  مدين )كلي(

�إل�������ى �ملدعي عليه �حمد ح�شن �بر�هيم كلد�ري - جمهول حمل �الإقامة 
رفع �ملدعيان �ملدعية �الأوىل : جنمة عبد �لقيوم حممد و �ملدعية �لثانية: هند خليفة �أحمد عبد �هلل �آل عبد �هلل ، �شد �ملدعى 
ثنائية  �أوال: تعيني جلنة خرة  بالتايل:  �ملدعى عليه  �بر�هيم كلد�ري - �جلن�شية �المار�ت، يطالبون فيها  �أحمد ح�شن  عليه 
رقم  �لعقار  �شر�كتهما يف  بغر�س  �ملدعي  �يل  درهم   500000 وقدره  مبلغ  �ملدعيتني  �شد�د  �إثبات  ملهمه   ( / ح�شابية  عقارية 
�ملخت�شه  �جلهات  وخماطبة  مربعاً  قدماً   2906(  ) مربعاً  مر�ً   270( وم�شاحته   )1570  ( �حلكومي  �لرقم   )3161(
�برمت وحتي تاريخة  �لتي قد  �لدعوي لبيان كم عقود �اليجار  بالعقار حمل  �لكائنة  �ل�شقق  �شاأنها ت�شجيل وتوثيق  �لتي من 
لتقدير وحتديد ن�شبة �الرباح لهما . ثانياً: �إثبات �شر�كتهم يف ملكية �لعقار و�إدر�ج �أ�شمائهما يف �مللكية . ثالثاً: حفظ حق �ملدعيني 
يف تعديل طلباتهم علي �شوء ما ي�شفر عنه تقرير �خلره . ر�بعا : وعلي �شبيل �الحتياط : �إعادة �ملبلغ �لذي مت دفعه للمدعى 
عليه وقدره 500.000 درهماً م�شاف لهما قيمة �لك�شب �لفائت و�لفو�ئد �لقانونية %12 من تاريخ حتويل �ملبلغ منذ عام 

�ملحاماه.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �لز�م  �الحو�ل  جميع  ويف   .  2009
�أنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/12/13 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقه �الإحتادية �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه 
- مكتب رقم ) مكتب مدير �لدعوى رقم 4 ( �شخ�شياً �أو بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعله – 

بو�شفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية

حمدة حممد اآل على

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان الحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم: AJCFICIINJ2022 /0004163 م�ستعجل

�يل : جود العمال �الملنيوم و�لزجاج )ذ.م.م( -جمهول حمل �الإقامة : �إمارة عجمان - منطقة �جلرف �ل�شناعية �الأوىل - 12حمل 
رقم - ملك فادى حنا خليل . قطعة رقم 0166 - معر�س رقم 8 - �س.ب 18945 - هاتف متحرك 0505104011

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / �لوطنية لل�شيار�ت �لعنو�ن / حمل �الإقامة: �إمارة دبي - ديرة - ند �حلمر - جممع ر�أ�س �خلور - �شالة 
دبي  بريد:  �شندوق   -  042895090   - �لفاك�س:   -  045190605  -  042895060  : �لهاتف   -  6 رقم  عر�س 
�لق�شاء  بلئحتها.  �خل�شوم  و�إعلن  وت�شجيلها  �لدعوى  قبول  ب����:   للمطالبة  �أعله  �ملذكورة  �لدعوى  �أقام  قد   .34034
بندب خبري ح�شابي تكون مهمته �الإطلع على حقيقة �لعلقة بني طريف �لدعوى و�الإطلع على كافة �مل�شتند�ت و�حل�شابات 
بينهما منذ بد�ية �لعلقة و�ملبالغ �مل�شددة من �ملدعى عليهما �إىل �ملدعية وعلى �أ�شل �لدين وح�شاب �ملبالغ �حلقيقية �ملر�شدة 
يف ذمة �ملدعى عليهما لل�شركة �ملدعية وجميع �ملهام �لتي تر�ها عد�لة �ملحكمة �ملوقرة منا�شبة لتنفيذ �خلرة مهمتها على �أكمل 

وجه. �إلز�م �ملدعى عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
، لذ� يتوجب عليكم �حل�شور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �لدعاوى �مل�شتعجلة و �لتظلمات حمكمة عجمان �الحتادية �شباح يوم �ملو�فق 
2022/12/07 �ل�شاعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتند�ت ، ويف حالة عدم ح�شوركم �أو �إر�شال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
 مكتب اخلدمات الق�سائية 

فاروق جمعه امل�سغوين

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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MOJAU_2022- 0100441 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء 
�إخطار عديل 

مقدم من �ملخطر / �إبر�هيم حممد ح�شن خليفه �حلو�شني - �إمار�تي �جلن�شية ، ب�شفتي وكيل عن / �شمري بن �شعيد بن علي �ل 
)SH20160824B68181( شافيه �لغامدي - �شعودي �جلن�شية مبوجب وكالة عامه بالق�شايا رقم�

�لعنو�ن : �إمارة �ل�شارقة - �ملجاز -1 - برج بالر�شيد -1 - �لطابق 17 - مكتب رقم 1706 - هاتف : 966505553426+
alsameer38@hotmail.com :إمييل�

�ملخطر �إليها / نورة مروك حممد علي �لكربي - �إمار�تية �جلن�شية ،
�لعنو�ن : �إمارة �أبو ظبي - مدينة حممد بن ز�يد - خلف مدينة خليفة - بجو�ر �إد�رة �لدفاع �ملدين مبدينة خليفة - �شندوق بريد : 

02-6816539  : �ملنزل  هاتف   -  00971507117152  : حممول  هاتف   -  5215
�ملو�شوع �خطار عديل ب�شد�د مبلغ وقدره  مليون درهم �إمار�تي  و�لفائدة �لقانونية، و�لتعوي�س

رقم  �ل�شيك  مبوجب  وذلك   ، �إمار�تي  درهم  مليون  درهم   1،000،000( وقدره  مببلغ  للمخطر  مدينة  �إليها  �ملنذر  كان  ملا   .
)842897(، بتاريخ 2016/03/01 . و�مل�شحوب على بنك �خلليج �الأول، وبتقدمي �ل�شيكات للبنك �رجتع

. ملا كان �ملنذر �إليها ممتنعة عن �شد�د قيمة �ل�شيك للمخطر رغم �ملطالبة �لودية، وهو �الأمر �لذي �أ�شابه باأ�شر�ر مادية و�أدبية نتيجة 
عدم �شد�د �ملبلغ �مل�شتحق له . لذلك:ومبوجب هذ� �الإنذ�ر فاإننا ننذركم ب�شد�د �ملديونية �مل�شتحقة للمخطر وقدرها )1،000،000 
�أيام من تاريخ ��شتلم هذ� �الإخطار، و�إال �شن�شطر الإتخاذ كافة �الإجر�ء�ت  �إمار�تي  و ذلك يف غ�شون خم�شة  درهم  مليون درهم 
. باالإ�شافة للفو�ئد �لقانونية، و�لتعوي�س، مع حتميلكم �مل�شاريف و�لر�شوم �لق�شائية  �ملبلغ �ملذكور  �لقانونية �للزمة الإ�شرد�د 

و�أتعاب �ملحاماة ، مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �الأخرى ،
عن املخطر

اإبراهيم حممد ح�صن خليفه احلو�صني

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 70408
الإعالن بالن�صر

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلرباء 
اإعالن للح�صور اإمام اخلبري الهند�صي

�لتاريخ: 24 نوفمر 2022
�ملدعي / يحيى عبد �هلل مر�د حممد �لبلو�شي

وميثله / مكتب نورهان �لزعابي للمحاماة
�ملدعى عليه �لثاين / �شادي �حمد �شعد �ل�شيد ر�شلن

يتعني ح�شورك �الجتماع عن طريق برنامج �شي�شكو CISCO للجتماع مع �خلبري �ملذكور وتقدمي كافة 
�لثلثاء  ي��وم  وذل��ك  كلي،  جت��اري   2022/137 رق��م  �لدعوى  يف  موقفكم  توؤيد  �لتي  و�لوثائق  �مل�شتند�ت 

�ملو�فق 29 نوفمر 2022 �ل�شاعة 10:00 �شباحا.
ميكن �لتو��شل مع �خلبري للح�شول على ر�بط �الجتماع عن طريق �لريد �اللكروين للخبري :

farah.m@courts.rak.ae
عن / مكتب اإدارة  اخلربة

اخلبري الهند�صي 
فرح فوؤاد م�صطفى

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70330 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
�ملنذر عنر �حمد حممد �لركي - هويه رقم 7-7140397-1967-784 �جلن�شية - م�شر . ب�شفته / مدير �شركة عنر 

�لركي للأعمال �لفنية .�س.ذ.م.م . حتمل رخ�شه رقم ) 811982 ( �إقت�شاديه دبى
�لعنو�ن / �إمارة دبي - مكتب رقم 2 - ملك وقف حممد عبد�هلل �لكاز - هور �لعنز .  هاتف / 971551585823

عنه بالوكالة �ل�شيد �شلح �لدين فوؤ�د عبد �لبا�شط �حمد - هوية رقم / 4-0680283-1971-784 - حتت �ملحرر رقم : 
2022/10/24 بتاريخ:   343010/1/2022

�شد �ملنذر �إليهما / - �لبلينا ملقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م - حتمل رخ�شه رقم 834877 - و�ئل ناجح كمال �لدين فا�شل ب�شفته 
971588771154 بريد  2602 - هاتف /  �إم��ارة دبي - بناية �يري�س باي - مكتب رقم  مدير �ل�شركة �مل�شوؤول - �لعنو�ن 

�لكروين / b.b.c.contractingco@gmail.com - مكاين / 2466086696
) �ملو�شوع ( �إنذ�ر عديل ب�شد�د مبلغ 71.182 درهم ) و�حد و�شبعون �لف و مائة و �ثنان و ثمانون درهم (

- حيث �أن �ملنذر قد قام باعمال تركيب طابوق يف موقع �ل�شطوه عدد 2 فيل و روف �ملقام على �لقطعه رقم ) 43342036 (
- وبلغ �إجمايل مبلغ �لفو�تري وقدرها )71.182( درهم و�حد و�شبعون �لف و مائه و �إثنان و ثمانون درهم مر�شده يف ذمة 

�ملنذر �إليهما.
- وحيث �أن �ملنذر �إليه ال يز�ل ممتنع دون وجه حق �أو �شند قانوين عن �شد�د �ملبلغ على �لرغم من ��شتنفاذ �ملنذر كافة �لطرق 

�لوديه معه .
لذلك:- يرغب �ملنذر يف �إخطار �ملنذر �إليهما ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره 71.182 درهم )و�حد و�شبعون �لف و مائه و �إثنان 
�إتخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية  �أي��ام من تاريخه و�إال �شوف ي�شطر �إىل  و ثمانون درهم ( وذلك خلل مده ال تتجاوز خم�شة 

�شده.
مع و�فر �الإحر�م و�لتقدير،،،

املنذر :  عنرت احمد حممد الرتكي 
عنه : �صالح الدين فوؤاد عبدالبا�صط احمد 
مبوجب الوكالة امل�صدقة لدى كاتب العدل دبي 
حمرر رقم : 343010/1/2022

اإنذار عديل بتكليف املدين بالوفاء
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�ملنذر / موؤيد �شلح �أحمد �أبو غيده - فل�شطيني �جلن�شية - ب�شفته مدير �شركة �ملوؤيد ل�شناعة وحد�ت �لتكييف ذ.م.م حتمل 
رخ�شة رقم ) 719988 ( - �لعنو�ن / �إمارة �ل�شارقة - �ل�شناعية 13 خلف مدر�شة �ل�شعلة م�شتودعات عبد �لعزيز �ملاجد  رقم 

�أحمد  عبد�لبا�شط  فوؤ�د  �لدين  �شلح  �ل�شيد  بالوكالة  عنه   .)971507276334( رقم  هاتف   35  ،  34
حتت �ملحرر رقم : )SH20200825D43356 ( بتاريخ : ) 2020/08/25 (

�ل�شادرة   )559821 �لكهروميكانيكيه ( �س .ذ.م.م ( رخ�شه رقم )  �الأوىل   �شركة / طاقه �خلليج للعمال  �إليها  �ملنذر  �شد 
من �إقت�شادية دبي. - �لعنو�ن / - دبي - برج ريجل - مكتب رقم 2405 - ملك مازن عبد�هلل يحيى - �خلليج �لتجارى . هاتف 

متحرك / 971506329324 - تليفون / 97142963666  - رقم مكاين / 2473386786
�ملنذر �ليه �لثاين : مازن عبد�هلل يحيى - هوية رقم - 0-5705273-1968-784 �جلن�شيه �شوريا – ب�شفته مدير �ل�شركة 
�مل�شوؤول - �لعنو�ن / - دبي - برج ريجل - مكتب رقم 2405 - ملك مازن عبد�هلل يحيى - �خلليج �لتجارى . هاتف متحرك / 

2473386786  / مكاين  رقم   -  97142963666  / تليفون   -  971506329324
 ) �ملو�شوع ( �إنذ�ر عدىل ب�شد�د مبلغ 33،902.49 درهم )ثلثه وثلثون �لف و ت�شعمائه و �ثنني درهم و ت�شعه و �ربعون فل�شا
حيث �أن �ملنذر قام بتوريد جمارى هو�ئية وم�شتلزمات �لتكييف للمنذر �إليهما وفقا لطلبهما ومت �لت�شليم و�لركيب وذلك يف 
م�شاريع خا�شة باملنذر �إليهما وحرر بذلك �شيكات و فو�تري بقيمة مبلغ )33،902.49 درهم( ثلثه( وثلثون �لف و ت�شعمائه 

و �ثنني درهم و ت�شعه و �ربعون فل�شا (
- طالب �ملنذر �ملنذر �إليهما ب�شد�د مبلغ قيمه �لفو�تري مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى. 

- وحيث �أن �ملنذر �إليهما حتى �الآن ممتنعني دون وجه حق �أو �شند قانوين عن �شد�د �ملبلغ على �لرغم من ��شتنفاذ �ملنذر كافة 
�لطرق �لوديه معها

اإنذار عديل بتكليف املدين بالوفاء
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يف الدعوى رقم 2022/1343 جتاري جزئي
�إىل �ل�شركة �ملدعى عليها �يلند�شايت �نف�شتمنت�س و�ن هاندرد �ند �يتي )بروبرياتاري( ليمتد، قد �أقامت 
حماكم  لدى  �أعله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحدودة،  �لقاب�شة  لل�شتثمار  مرييديان  �ملدعية  �ل�شركة  عليكم 
قانوناً  �أو من ميثلكم  ندعوكم  وتعديلته،  �الإثبات  قانون  باأحكام  وعمًل  ندب خبري ح�شابي  دب��ي، ومت 
طريق  عن  ظ��ه��ر�ً،   1.30 �ل�شاعة  بتمام   2022/11/28 تاريخ  له  �ملحدد  �خل��رة  �جتماع  حل�شور 
�الإت�شال �ملرئي عر برنامج زووم من خلل �لدخول على �لر�بط �ملو�شح باالإعلن، كما يرجى �ر�شال ما 

لديكم من م�شتند�ت توؤيد موقفكم يف �لدعوى و�إر�شالها على �لريد �الإلكروين
 info@chartered dubai.com هاتف 0506464434

https://us05web.zoom.us/j/83520022717?pwd=UVZsMTMya2E0MGJ2RjhDZVEzR21KUT09
Meeting ID: 835 2002 2717
Passcode: 12345

  اخلبري املحا�صبي 
د/ حممد ا�صماعيل الزرعوين

اإعالن اجتماع اخلربة

70197 العدد 13707 بتاريخ 2022/11/25 
اعالن بالن�سر

رقم املحرر ) 151821 / 2022 (
�ملنذر : بنك �لكويت �لوطني �س.م.ك - فرع دبي - وميثله بالوكالة �ل�شادة / �أفريدي و�أجنل - م�شت�شارون قانونيون 

مبوجب وكالة م�شدقاً بتاريخ 2022/8/9م  حتت رقم �لت�شديق )2022/1/270183 م( 
وعنو�نه : �إمارة دبي ، بردبي، �شارع �ل�شيخ ز�يد ، �س.ب )9293( - دبي.

�ملنذر �إليه: مرزوق ر��شد عبد�هلل حممد �لر�شد�ن ، كويتي �جلن�شية وعنو�نه: �إمارة دبي ، بردبي ، نخلة جمري� ، 
فيل �شكنية رقم )ب 99( �ملقامة على قطعة �الأر�س رقم )622(.

�ملو�شوع : لذلك يخطر �ملنذر ، �ملنذر �إليه مبوجب هذ� �الإن��ذ�ر ب�شرورة �شد�د كامل مبلغ �ملديونية �ملر�شدة يف 
ذمتكم و�لبالغة مبلغ وقدره )7،550،612.00( درهم )�ملديونية �ملر�شدة و�لفو�ئد �ملتفق عليها مع �لفائدة 
�لقانونية ) 9 %( يف �ل�شنة وذلك يف خلل )30( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإنذ�ر ، و�إال فاإن �ملنذر �شوف ي�شطر 
�إىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �شدكم لتنفيذ حقوقه مبوجب �أحكام �لقانون رقم )14( ل�شنة 2008م ب�شاأن 
�لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي مبا ي�شمل نزع ملكية �ل�شقق �ملذكورة �أعله وبيعها يف �ملز�د �لعلني ، كما يحتفظ �لبنك 
مبوجبه بكافة �حلقوق �الأخرى ، مبا يف ذلك جميع حقوقه يف ممار�شة �ي من وجميع �ل�شبل و�الإجر�ء�ت �ملخولة 
له مبوجب �لقانون فيما يتعلق بالت�شهيلت ، وال يخل �أي مما �شبق ذكره بحقوق موكلنا �الأخرى �شو�ء كانت �شابقة 

، حالية ، وم�شتقبلية، وتكون جميع حقوق �لبنك حمفوظة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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تتوج مدينة و�دي �حلجارة “جو�د�الهار�” 
�ملك�شيكية، يوم 26 نوفمر �حلايل، �مل�شروع 
�ل�شارقة كبو�بة لفتح حو�ر  �لثقايف الإمارة 
ح�شاري بني تاريخ ور�هن �لثقافة �لعربية 
ونظريتها �للتينية، حيث حتتفي باالإمارة 
معر�س  م��ن  �ل�36  �ل����دورة  ���ش��رف  �شيف 
قوة  لتج�شد  للكتاب،  �ل��دويل  ج��و�د�اله��ار� 
�لقار�ت  ب��ني  �مل�����ش��اف��ات  �ل��ك��ت��اب يف جت�شري 
و�لبلد�ن و�ل�شعوب، وتوؤكد مركزية �الإمارة 
ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بني كرى 

عو��شم �ملعرفة �لعاملية.
وتنقل �الإم��ارة خلل م�شاركتها يف �حلدث 
�لثقافة  �أ����ش���ال���ة  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  م���لحم���ة 
�الإمار�تية �لعربية، �إذ جتتمع حتت �إ�شر�ف 
�ل�شارقة  موؤ�ش�شات  للكتاب  �ل�شارقة  هيئة 
�لثقافية يف برنامج فعاليات حافل، يعك�س 
�ملو�شيقى،  ج��م��ال��ي��ات  �مل��ع��ر���س  جل��م��ه��ور 
ويك�شف  �الإمار�تي،  �لعربي  و�لفن  و�الأدب، 
و�لن�شر يف  �لكتاب  �شناعة  و�قع  من  جانباً 

�الإمار�ت.
وح������ول �أه���م���ي���ة �الح���ت���ف���اء ب���ال�������ش���ارق���ة يف 
معر�س جو�د�الهار� �لدويل للكتاب، و�أبرز 
�الإم���ارة  برنامج  يقدمها  �ل��ت��ي  �لفعاليات 
دي�شمر   3 حتى  نوفمر   26 من  �عتبار� 
2022، حتدث مدر�ء وم�شوؤولو �ملوؤ�ش�شات 

�لثقافية يف �ل�شارقة.
رئي�س  �لعوي�س،  �هلل بن حممد  وق��ال عبد 
د�ئرة �لثقافة يف �ل�شارقة “ تو��شل �ل�شارقة 
م�شريتها �لثقافية بو�شفها عا�شمة ثقافية 
للكتاب  عاملية  وعا�شمة  و�إ�شلمية،  عربية 
�ل�شاملة  و�ل��رع��اي��ة  �ل�شديدة  �ل���روؤى  وف��ق 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�الأعلى  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن حممد 
�ل�شارقة  ت���رثي  وف��ي��م��ا  �ل�����ش��ارق��ة؛  ح��اك��م 
�مل�����ش��ه��د �ل���ث���ق���ايف يف �الإم����������ار�ت و�ل���وط���ن 
�لعربي و�أفريقيا و�أنحاء �أخرى من �لعامل 
 ، متنوعة  وفنية  و�أدب��ي��ة  ثقافية  بفعاليات 
فها هي �ل�شارقة تو��شل ح�شورها �للفت 
�لتو�جد  هذ�  �لدولية؛  �لكتاب  معار�س  يف 
�لدويل �لذي رعى م�شريته �شاحب �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة مب�شاركته وح�شوره �لد�ئم 
ث��م��ار م�شاركة  ، وك���ان م��ن  �مل��ع��ار���س  لتلك 
�إىل  و����ش��ت��ن��اد�ً   ، �مل��ع��ار���س  تلك  �ل�شارقة يف 
�ملحلي  �مل�شتوى  على  �لثقافية  �إ�شهاماتها 
و�لعربي و�لعاملي ، باأن حتّل بو�شفها �شيف 
�ل�����ش��رف يف م��ع��ار���س �ل��ك��ت��اب يف �ل���ع���امل ، 
م�شاركتها  خ��لل  م��ن  �ملكانة  ه��ذه  وتتعزز 
ثقايف  بن�شاط  للكتاب  �ملك�شيك  معر�س  يف 
م��ت��ك��ام��ل ، وت�����ش��ه��م د�ئ������رة �ل��ث��ق��اف��ة فيه 
و�لزخرفة  �لعربي  للخط  بتنظيم معر�س 
، وبالور�شة �لفنية �مل�شاحبة له يف كل من 
جامعة و�دي �حلجارة، كما ت�شارك �لد�ئرة 
�لثقافية  حقول  يف  وجملتها  باإ�شد�ر�تها 
رئي�س  �لعميمي،  �شلطان  �ملتنوعة”.وقال 
�الإمار�ت  و�أدب���اء  كتاب  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س 
�ن �مل�شاركة يف معر�س جو�د�الهار� �لدويل 
تتيحها  ج����دي����دة  ف���ر����ش���ة  مت���ث���ل  ل��ل��ك��ت��اب 
�الإم�����ار�ت  يف  و�الإب������د�ع  للثقافة  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لعامل �لعربي، للح�شور من خلل نخبة 
م���ن �الأدب������اء و�ل��ب��اح��ث��ني و�مل���رج���م���ني، يف 
�للتينية،  �لثقافة  منابر  �أب��رز  من  و�ح��د 
�لتو��شل و�حلو�ر  وذلك �شي�شهم يف تعزيز 
بني �لثقافة �لعربية و�لثقافة يف �ملجتمعات 
ب��االإ���ش��ب��ان��ي��ة، وت��ع��ري��ف �ملهتمني  �ل��ن��اط��ق��ة 
مناذج  باأحدث  و�لرجمة  �الإب��د�ع  بق�شايا 
�الإمار�تي  �مل�شهد  يف  و�لنقد  و�لفكر  �الأدب 

و�ل���ع���رب���ي، م���ا ي��ع��زز م���ن �ل��ت��ب��ادل �لثقايف 
و�ل���ت���ع���ري���ف ب��ت��ج��ل��ي��ات �الإب���������د�ع ورم������وزه 

�ملعا�شرين يف �لثقافتني«.
�ل�شارقة  م�شاركة  �أهمية  “ ت��اأت��ي  و�أ���ش��اف 
ك�شيف �شرف يف معر�س �ملك�شيك، يف خطوة 
ر�عي  ل���روؤى  عملياً  جت�شيد�ً  كذلك  متثل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�ل��ث��ق��اف��ة  �الإب����د�ع 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو 
عرف  مبا  �ل�شارقة،  حاكم  �الأعلى،  �ملجل�س 
عن �شموه من حر�س على �أن تكون �لثقافة 
ج�شر�ً للتو��شل بني �ل�شعوب و�أد�ة للحو�ر 

بني نخبها ومبدعيها”.
و�أو�شح �لدكتور عبد �لعزيز �مل�شّلم، رئي�س 
�ل�شارقة  معهد  �أن  للر�ث  �ل�شارقة  معهد 
ل���ل���ر�ث درج ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف 
فيها  �ل�شارقة  حت��ّل  �لتي  �لدولية  �ملحافل 
�لثقايف  ب����دوره����ا  �ح���ت���ف���اًء  ����ش���رف،  ���ش��ي��ف 
و�لتنويري �لر�ئد، ومتّثل م�شاركتنا �شمن 
�لثقافية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ن��اح 
�لدويل  �ملك�شيك  معر�س  يف  و�الإع��لم��ي��ة 
�أهمية حر�شنا �لد�ئم  للكتاب، تاأكيد�ً على 
�لثقافية  �ل�����ش��ارق��ة  ر���ش��ال��ة  �إي�����ش��ال  ع��ل��ى 
جت�شيد�ً  �ل��ع��امل،  �شعوب  �إىل  و�حل�����ش��اري��ة 
�لثقافية  وت��وج��ه��ات��ه��ا  �ل�����ش��ارق��ة  ل�����ش��ع��ار 
�ل�����ش��ي��خ �لدكتور  �ل�����ش��م��و  ب��رع��اي��ة ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س 
�الأعلى حاكم �ل�شارقة، و�لتي بو�أت �الإمارة 
عا�شمة  وجعلتها  �شامية،  مكانة  �لبا�شمة 
�الإبد�ع،  �ل��ر�ث، ومركز  �لثقافة وحا�شنة 

ووجهة عاملية للكتاب.
من  �ن��ط��لق��اً  م�شاركتنا  “ ت��اأت��ي  و�أ����ش���اف 
�لر�ث  م��ك��ان��ة  �إب����ر�ز  �إىل  �حل��ث��ي��ث  �شعينا 
�ل���ث���ق���ايف �الإم�������ار�ت�������ي، و�ل���ت���ع���ري���ف ب����ه يف 
�مل��ح��اف��ل �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��دول��ي��ة، �ل��ت��ي جتمع 
�ل�شعوب، ملا يف ذلك  ثقافات �لعامل وت��ر�ث 
و�لتو��شل  �ل��ث��ق��ايف  ل��ل��ت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز  م���ن 
�حل�شاري، �شمن �لروؤية �لثقافية �ل�شاملة 
يف  �ملعهد  عمل  وق��د  ل��لإم��ارة.  و�مل�شتنرية 

بحيث  م�شاركته،  تنويع  على  �ل���دورة  ه��ذه 
تقّدم �شورة متكاملة عن تر�ثنا �الإمار�تي 
�أبهى  يف  ل��ل��ج��م��ه��ور  وع���ر����ش���ه  �الأ����ش���ي���ل، 
�ملعهد  �شيكون  لذلك  ���ش��ورة،  و�أج��م��ل  حلة 
حا�شر�ً يف �لرنامج �لثقايف �مل�شاحب، من 
خلل حما�شرة �شوف �أقّدمها عن �لقر�ءة 
يف  وداللتها  �حل�شارية  للنقو�س  �لثقافية 
عر�س  �إىل  باالإ�شافة  �الإم���ار�ت���ي،  �ل���ر�ث 
وت���ع���ري���ف �جل���م���ه���ور ب��ن��خ��ب��ة م����ن �أح�����دث 
كما  ع��دة،  بلغات  �ملن�شورة  �ملعهد  �إ���ش��د�ر�ت 
�الإمار�تيات  �حلرفيات  من  عدد  �شت�شارك 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���ر�ث���ن���ا �حل�������ريف، م����ن خلل 
كما  وغريها  كاحلّناء  منه  من��اذج  ممار�شة 
�لتابعة  �لوطنية،  �ل�شارقة  فرقة  �شتقّدم 
مل��ع��ه��د �ل�������ش���ارق���ة ل���ل���ر�ث ع���رو����ش���اً فنية 
�ل�شعبية  �لفنون  جماليات  ت��رز  متنوعة، 

�الإمار�تية وتنّوعها«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل���دك���ت���ور ح��م��ي��د جمول 
تاأتي   “ �ل�شارقة  جامعة  م��دي��ر  �لنعيمي، 
�لقوية  �لعلقات  �إطار تعزيز  م�شاركتنا يف 
و�ملوؤ�ش�شات  �جل���ام���ع���ات  م���ن  �ل��ع��دي��د  م���ع 
بذلنا  حيث  �ملك�شيك،  دول��ة  يف  �الأك��ادمي��ي��ة 
ج��ه��ود�ً ك��ب��رية يف ه���ذ� �ل�����ش��دد م��ن خلل 
و�للقاء�ت  �الج���ت���م���اع���ات  م���ن  ع�����دٍد  ع��ق��د 
ومنها  مك�شيكية،  ج��ام��ع��ات  م��ع  �ل�شنوية 
وجو�نخو�تو  وجامعة  جو�د�الهار�  جامعة 
وجامعة �ملك�شيك �لوطنية �مل�شتقلة، بهدف 
من  كثري  يف  �مل�شرك  �لتعاون  �شبل  بحث 
�ملجاالت ومنها تعليم �للغة �لعربية و�لطب 
وغريها  �الآث��ار  وعلم  و�لف�شاء  و�لهند�شة 
�لكثري، مبا يتما�شى مع روؤية �إمارة �ل�شارقة 

�لثقافية ور�شالتها �لتنموية«.
وق������ال حم���م���د ح�����ش��ن خ���ل���ف، م���دي���ر عام 
ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ارق��ة ل���لإذ�ع���ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون “ 
بامل�شروع  �لثقافية  �لعامل  عو��شم  حتتفي 
�ل�شارقة  �إم�����ارة  ت��ق��وده  �ل����ذي  �حل�����ش��اري 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  ب��روؤي��ة 
�لقا�شمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل��دك��ت��ور 

�ل�شارقة،  ح��اك��م  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
�لذي قدم �لكتاب و�ملعرفة و�لثقافة �أ�شا�شاً 
مل�����ش��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا �الإم�����ارة، 
وبناء علقاتها مع خمتلف ثقافات وبلد�ن 
�لعاملية  بالعا�شمة  تتويجها  وم��ا  �ل��ع��امل، 
�الحتفاء،  لهذ�  تاأكيد  �إال   2019 للكتاب 
وما �ختيارها �الآن �شيف �شرف يف معر�س 
 2022 ل��ل��ك��ت��اب  �ل�������دويل  ج������و�د�اله������ار� 
منذ  تتو��شل  ثقافية  جلهود  تكرمي  �شوى 

�أكرثمن خم�شة عقود«.
و�أ�شاف “ �نطلقاً من روؤيتها �لر�مية �إىل 
دعم م�شرية �ل�شارقة �حل�شارية و�مل�شاهمة 
يف م�شروعها �لكبري، ت�شارك هيئة �ل�شارقة 
�مل�شهد  ت��ق��دمي  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون يف  ل���لإذ�ع���ة 
�ل��ث��ق��ايف و�مل��ن��ج��ز �مل���ع���ريف ل��ل�����ش��ارق��ة �أم����ام 
�حلر�ك �لثقايف �ملك�شيكي و�للتيني ب�شكل 
�مل��ع��ر���س بتغطيات  ف��ع��ال��ي��ات  ع���ام، حت��ظ��ى 
من  نخبة  م��ع  ح���و�ر�ت  و�شل�شلة  مبا�شرة، 
و�ملك�شيكيني  �ل���ع���رب  و�ل���ك���ت���اب  �مل��ث��ق��ف��ني 
�مل�شاركني يف �ملعر�س، �إىل جانب تخ�شي�س 
فقر�ت يومية للإ�شاءة على فعاليات جناح 
�ل�شارقة يف �ملعر�س. �إن �حلديث عن تكرمي 
�ل�شارقة يف �لفعاليات �لدولية و�لعاملية، هو 
�لعربية  بالثقافة  �الح��ت��ف��اء  ع��ن  �حل��دي��ث 
خا�شة،  ب�شورة  و�الإمار�تية  عامة،  ب�شورة 
ت���ق���دمي �شورة  �الإم�������ارة يف  ح��ي��ث جن��ح��ت 
�ملنطقة  و�لثقايف يف  �ملعريف  للعمل  م�شرقة 
�شيفا  �خ��ت��ي��اره��ا  فعاليات  خ��لل  �لعربية 

لكل معار�س �لكتب �لدولية”.
�لتنفيذية  �ملديرة  �لعقروبي  م��روة  وقالت 
فخورون  نحن   “ بال�شارقة  �حلكمة  لبيت 
ب��اخ��ت��ي��ار �ل�����ش��ارق��ة ���ش��ي��ف ���ش��رف معر�س 
 2022 ل��ل��ك��ت��اب  �ل�������دويل  ج������و�د�اله������ار� 
وب��ت��و�ج��د �الإم�����ارة يف ه���ذ� �حل���دث �لكبري 
�شاحب  وروؤى  جلهود  ترجمة  باملك�شيك، 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى حاكم 
�مل��ع��ريف مع  �ل��ت��و����ش��ل  �ل�����ش��ارق��ة، يف تعزيز 

خمتلف �ل�شعوب، الإبر�ز �لثقافتني �لعربية 
تتمّيز  و  �ل��ع��امل.  دول  �أم����ام  و�الإم���ار�ت���ي���ة، 
�الإ�شبانية  �لن�شخة  باإطلق  �مل�شاركة  ه��ذه 
ب���روؤي���ة جديدة،  م���ن م��ع��ر���س �خل���ر�ري���ف 
عا�شمة  �ل�شارقة  مكتب  ب��ني  م��ا  بالتعاون 
عاملية  للكتاب وجو�د�الهار� عا�شمة  عاملية 
للكتاب، و�ملجل�س �الإمار�تي لكتب �ليافعني 
وبيت �حلكمة، ومبا يعك�س �أهمية �حلكايات 
�الإمار�تي و�ملك�شيكي  �ل�شعبية يف �لر�ثني 
من  لفنانني  م�شركة  �أع��م��ال  خ���لل  م��ن 

�لبلدين �ل�شديقني”.
�ل�شارقة  ج��ن��اح  ل����زو�ر  “ �شيتاح  و�أ���ش��اف��ت 
فر�شة �الطلع على بع�س �لكتب �لنفي�شة 
�لتي تف�شل �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
ب��ي��ت �حل��ك��م��ة، وه����ي جزء  �إىل  ب��اإه��د�ئ��ه��ا 
�لفن  يف  متخ�ش�شة  ن����ادرة  جم��م��وع��ة  م��ن 
وغريها،  و�الأدب  و�جل��غ��ر�ف��ي��ا  و�ل���ت���اري���خ 
ريت�شارد  د.  �لباحثني  عمل  ح�شيلة  وتعد 
تنظيم  �شيتم  كما  �إيتنغهاوزن،  و�إليز�بيث 
جمموعة من �لفعاليات �ملتنوعة يف �جلناح 

على مدى �أيام �ملعر�س”.
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل���ك���و����س،  ر�����ش���د  و�أك������د 
�أن  �ل���ن���ا����ش���ري���ن �الإم�����ار�ت�����ي�����ني  جل��م��ع��ي��ة 
�ل�����ش��ارق��ة ت��و����ش��ل م�����ش��ارك��ات��ه��ا �ل��ع��امل��ي��ة يف 
ك���رى �مل��ع��ار���س �ل��دول��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب، حيث 
على  �شرف  �شيف  �ل��ر�ئ��د  ح�شورها  يعر 
م��ع��ر���س ج����و�د�اله����ار� �ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف 
�لتي  �لثقافية  �مل��ك��ان��ة  ع��ن  �ل�36،  دورت����ه 
�شاحب  وجهود  مب�شاعي  �الإم���ارة  تبو�أتها 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى حاكم 
�ل�����ش��ارق��ة، �ل���ذي ج��ع��ل م��ن �الإم�����ارة منارة 
معرفية وثقافية، و�شفري�ً للثقافة �لعربية 
و�الإمار�تية يف ح�شرة ثقافات �لعامل، �لتي 
فيها،  ر�ئ��دة  قيمة  �للتينية  �لثقافة  تعد 
�ملعر�س  يف  �الإم��ارة  ��شت�شافة  ت�شهم  حيث 
مبد ج�شور �لتعارف �حل�شاري �لر�قي بني 

�ل�شرق و�لغرب«.

�لّنا�شرين  جمعّية  م�شاركة  �إن  �إىل  و�أ���ش��ار 
“�ل�شارقة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  �الإم���ار�ت���ي���ني 
�لدويل  ج��و�د�اله��ار�  �شرف معر�س  �شيف 
ذهبية  ف��ر���ش��ة  ه���ي   ،”2022 ل��ل��ك��ت��اب 
و�ملوؤلفني  و�ل��ن��ا���ش��ري��ن  �ل��ك��ت��اب  حل�����ش��ور 
�ملعار�س  �أه����م  �الإم���ار�ت���ي���ني يف و�ح����د م��ن 
ب��ع��ني �العتبار  �آخ��ذي��ن  ل��ل��ك��ت��اب،  �ل��دول��ي��ة 
�لقيمة �لتي متثلها هذه �مللتقيات �لثقافية 
يف ت��ع��زي��ز رح���ل���ة �ل��ك��ت��اب �الإم�����ار�ت�����ي �إىل 
خري  ليكون  �ل��ع��امل��ي��ة،  و�ل��ث��ق��اف��ات  �ملكتبات 

�شفري لثقافتنا �ملحلية.
�إد�رة  وقالت �ليازية خليفة، رئي�س جمل�س 
 “ �لن�شخ  ح��ق��وق  الإد�رة  �الإم�����ار�ت  جمعية 
ي��ع��ك�����س ح�����ش��ور ج��م��ع��ي��ة �الإم�������ار�ت الإد�رة 
ح���ق���وق �ل��ن�����ش��خ ك��م�����ش��ارك رئ��ي�����س �شمن 
ف��ع��ال��ي��ات �ل�����ش��ارق��ة ���ش��ي��ف ���ش��رف معر�س 
 ،2022 ل��ل��ك��ت��اب  �ل������دويل  ج�����و�د�اله�����ار� 
�لثقافة  �كت�شبته  �ل���ذي  �ل��ن��وع��ي  �ل��ت��ط��ور 
�الأوىل من  ك��ون �جلمعية هي  �الإم��ار�ت��ي��ة، 
نوعها يف �ملنطقة �لتي تعنى بحقوق �لن�شخ 
ال�شر�تيجية  وف��ق��اً  �جل��م��اع��ي��ة،  و�الإد�رة 
ر�ئدة ت�شع بعني �العتبار �لغطاء �لقانوين 
و�لنا�شر،  �مل����وؤل����ف  حل���ق���وق  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي 
لل�شناعات  �أ����ش���ا����ش���ي���اً  ع����م����ود�ً  ب��و���ش��ف��ه��ا 
�الإبد�عية. وتكت�شب هذه �مل�شاركات �لدولية 
لتبادل  توفرها  �لتي  �مل�شاحة  من  �أهميتها 
�مل�شابهة،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارب  �خل����ر�ت 
بجانب �لدور �لذي توؤديه كو�جهة ح�شارية 
لدولة �الإمار�ت و�إمارة �ل�شارقة يف �ملحافل 
�ملميزة كرمز  �لدولية، تر�شخ من �شورتها 
الزدهار �لثقافة �لعربية �ملعا�شرة، �نطلقاً 
بالعلمات  م�����رور�ً  �الأ���ش��ي��ل،  ت��ر�ث��ه��ا  م��ن 
�لفارقة و�ملنجز�ت �لر�هنة، و�نتهاًء باالآفاق 
روؤية  من  تنطلق  �لتي  �لرحبة،  �مل�شتقبلية 
�لدكتور �شلطان بن  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 

حاكم �ل�شارقة«.
و�أك������د م��ه��ن��د ح�����ش��ني ب���و ���ش��ع��ي��دة، مدير 

بال�شارقة  �الحتفاء  �أن  �لقا�شمي  من�شور�ت 
36 م��ن معر�س  �ل���  �ل����دورة  ���ش��رف  �شيف 
�أث��ر �جلهود  للكتاب،  �ل��دويل  ج��و�د�اله��ار� 
بتوجيهات  �الإم����ارة  تبنتها  �ل��ت��ي  و�ل��روؤي��ة 
�لدكتور �شلطان بن  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
حاكم �ل�شارقة، ياأتي جت�شيد�ً لقوة �لكلمة 
و�لكتاب يف مد ج�شور �لتو��شل و�حلو�ر بني 
�لثقافة �الإمار�تية و�لعربية ونظري�تها يف 

خمتلف بلد�ن �لعامل.
�لقا�شمي  من�شور�ت  يف  “ ن�شارك  و�أ���ش��اف 
�ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  باإ�شد�ر�ت 
�ملعرفية  �شموه  ور�شالة  �شموه  فكر  لننقل 
�للتينية  �لقارة  �لقر�ء يف  �إىل  و�الإن�شانية 
ونفتح من خلل هذه �مل�شاركة �ملجال �أمام 
خز�نة  على  للطلع  �ملك�شيك  يف  �لثقافة 
للمكتبة  ����ش��اف��ت��ه  وم����ا  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ع��رف��ة 
جممل  ج��ان��ب  �إىل  ن�شعى  كما  �الإن�����ش��ان��ي��ة، 
جن�شد  �أن  �الإم����ارة  يف  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات 
�مل�����ش��روع �ل��ث��ق��ايف �ل��ك��ب��ري ل��ل�����ش��ارق��ة بكافة 
و�لقارئ  و�لنا�شر  بالكاتب  �ملعنية  �أب��ع��اده 

على حد �شو�ء”.
�الآث���ار  �إد�رة  م��دي��ر  ي��و���ش��ف،  عي�شى  وق���ال 
م�شاركة  “ ت��اأت��ي  ل��لآث��ار  �ل�شارقة  هيئة   -
�إمارة  ج��ن��اح  �شمن  ل��لآث��ار  �ل�شارقة  هيئة 
معر�س  يف  �ل�������ش���رف  ���ش��ي��ف  �ل�������ش���ارق���ة، 
من  �إ�شهاماً  للكتاب،  �ل��دويل  ج��و�د�اله��ار� 
�ل��ه��ي��ئ��ة يف ت��ع��ري��ف �مل��ه��ت��م��ني ب��ع��ل��م �الآث����ار 
و�ل��ر�ث �لثقايف �الإن�شاين يف �ملك�شيك مبا 
لدى �ل�شارقة من عمق تاريخي وح�شاري 
�إىلف��ر�ت تاريخية خمتلفة، تعك�شه  ميتد 
عليها  �ل�شوء  ن�شلط  �لتي  �الأثرية  �ملو�قع 
من خلل عر�س �لدليل �لتعريفي “جو�ز 
�إ�شد�ر�ت  و�أب���رز  للآثار”  �ل�شارقة  هيئة 
�إ�شافة  �ملجال،  هذ�  يف  �لهيئة  ومطبوعات 
�إىل تنظيم حما�شرة علمية بعنو�ن “ثقافة 
�ملكت�شفات �الأثرية )من  مليحة من خلل 
�لثالث  �لقرن   - �مليلد  قبل  �لثالث  �لقرن 
�مليلدي(”، للتعريف مبوقع مليحة �لذي 
�أ�شهر �ملو�قع �الأثرية �لتي قدمت  يعد من 
�لكثري من �ملعلومات �لقيمة حول �لن�شاط 
وك���ذل���ك عر�س  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا،  �ل��ب�����ش��ري يف 
جمموعة من �لقطع �الأثرية �ملن�شوخة من 
�لفن  متحف  يف  �ل�شارقة  �إم��ارة  مكت�شفات 
قطعة   19 �إىل  عددها  ي�شل   ،MUSA
متنوعة، ت�شم عدد�ً من �الأم�شاط �لعاجية 
�الآث���ار  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��رون��زي��ة  و�الأدو�ت 
تاريخية  ف���ر�ت  �إىل  ت��ع��ود  مكت�شفات  م��ن 

خمتلفة للإمارة«.
�أهمية  للمتاحف  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  و�أك����دت 
ه����ذه �مل�����ش��ارك��ة �ل��ت��ي ت���اأت���ي �ن��ط��لق��ا من 
�لوجه  �إب���ر�ز  على  �لقائمة  ��شر�تيجيتها 
بتاريخها  و�لتعريف  للإمار�ت،  �حل�شاري 
�الإن�شاين،  �ملنجز  يف  و�إ�شهاماتها  �لعريق 
فنانيها  �إب���د�ع���ات  ت��ق��دمي  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�ل��ع��امل، يف خ��ط��وة تظهر  �مل��ع��ا���ش��ري��ن �ىل 
�أنها  �ملكانة �حل�شارية للإمار�ت، مو�شحة 
تتيح لزو�ر �ملعر�س من خلل هذه �مل�شاركة 
�الطلع على جمموعة من مناذج مقتنيات 
للآثار،  �ل�����ش��ارق��ة  مل��ت��ح��ف  ت���ع���ود  خم���ت���ارة 
�الإ�شلمية،  للح�شارة  �ل�شارقة  ومتحف 
ومتحف �ل�شارقة للفنون، وح�شن �ل�شارقة 
وت�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى من�����اذج ل���ع���دد م���ن �لقطع 
و�ملباخر  و�ل��ف��خ��اري��ات  و�حل���ل���ي  �الأث���ري���ة 
و�للوحات �لتي متثل مبجملها تاريخ دولة 

�الإمار�ت و�حل�شارة �الإ�شلمية.

االحتفاء بال�شارقة �شيف �شرف معر�ض جواداالهارا الدويل للكتاب 
يوؤكد مركزية االإمارة بني كربى عوا�شم املعرفة العاملية

•• ال�شارقة -الفجر:

رب���ع قرن  �ملك�شيك وف���د م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة  �إىل  �أم�����س  ت��وج��ه ���ش��ب��اح 
ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين، للم�شاركة يف فعاليات برنامج تتويج 
و�ل��ث��لث��ني من  �ل�شاد�شة  �ل����دورة  ���ش��رف  �ل�����ش��ارق��ة �شيف  �إم����ارة 
»معر�س �ملك�شيك �لدويل للكتاب«، وذلك خلل �لفرة من 26 
�ل�شارقة  هيئة  من�شة  �شمن   ،2022 دي�شمر   4 �إىل  نوفمر 
للكتاب.وتتج�شد م�شاركة موؤ�ش�شة ربع قرن يف هذ� �حلدث �الأكر 
مو�هب  بتوقيع  عر�ئ�شي  عر�س  تقدمي  يف  �للتينية،  �لقارة  يف 
�ل�شارقة  نا�شئة  يف  موؤ�ش�شاتها  منت�شبي  م��ن  و�ع���دة  م�شرحية 
يف  �ل��ق��در�ت  لتطوير  و�ل�شارقة  18عاماً،  13�إىل  من  للأعمار 
�ل�شاعة  مت��ام  يف  وذل���ك  ع��ام��اً،  19�إىل31  م��ن  �لعمرية  �لفئة 
�خلام�شة م�شاء يوم �الأحد �ملو�فق 27 نوفمر 2022، يف م�شرح 
“فوق  ع��ن��و�ن  يحمل  �ل���ذي  �ل��ع��ر���س  بلومنثل.ويرتكز  فيفيان 
�الأر�س حتت �ل�شماء” من تدريب و�إخر�ج �لدكتور عدنان �شلوم 
خبري �لفنون �مل�شرحية يف موؤ�ش�شة ربع قرن، على فنون �لعر�ئ�س، 
وما حتدثه  وتاأثري �حلروب  �للجئني  �الأطفال  ويتناول معاناة 
على  �ل�شوء  و�إلقاء  وثقافتهم،  ومد�ر�شهم  لبيوتهم  تدمري  من 

وتقدمي  و�لتعليم  �لبناء  يف  �لبي�شاء  �الأي��ادي  �أ�شحاب  �إ�شهامات 
يد �لعون للأطفال الإعادة �لب�شمة �إىل وجوههم �لريئة.و�أ�شارت 
فتيات  �شجايا  مدير  نائب  �لوفد  رئي�شة  ح�ّشوين  حممد  �أ�شماء 
�ل�شارقة، �إىل حر�س موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين 
على �مل�شاركة يف معر�س �ملك�شيك �لدويل للكتاب خا�شة مع تتويج 
�إمارة �ل�شارقة �شيف �شرف �لدورة �ل� 36 من �ملعر�س، و�حتفاًء 
مب�شروعها �لثقايف، وتتويجاً جلهود �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة، 
رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو  وقرينته 
�حلر�ك  دع��م  يف  و�ملبتكرين،  �ل��ق��ادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�ش�شة 
�لثقايف و�ملنظومة �لتنموية د�خل �لدولة وخارج حدودها.و�أكدت 
�ل�شوء على مو�هب  �إلقاء  �إىل  ربع قرن  �شعي موؤ�ش�شة  ح�ّشوين، 
�ل�شارقة،  “�أطفال  يف  �ملتمثلة  موؤ�ش�شاتها  منت�شبي  و�إب���د�ع���ات 
ن��ا���ش��ئ��ة �ل�����ش��ارق��ة، ���ش��ج��اي��ا ف��ت��ي��ات �ل�����ش��ارق��ة و�ل�����ش��ارق��ة لتطوير 
مبا  و�لعاملية،  �ملحلية  �ملحافل  خمتلف  يف  – تطوير”،  �لقدر�ت 
يعك�س روؤيتها “�شريك جمتمعي يف بناء �أجيال و�عية وموؤثرة”، 
ويدعم منظومة عملها يف تن�شئة �أجيال قادرة على قيادة �مل�شتقبل 
�ملجاالت. خمتلف  يف  �لنبوغ  مرحلة  �إىل  و���ش��واًل  فيه،  و�لتاأثري 

�مل�شرحية  �لفنون  خبري  �شلوم  عدنان  �لدكتور  لفت  جهته  وم��ن 
يف موؤ�ش�شة ربع قرن �إىل �أن �لعر�س ُي�شّكل م�شاحة �إبد�عية حرة 
تتيح للمنت�شبني فر�شة �لتعبري عن مو�هبهم وتطبيق مهار�تهم 

�لفنية و�حلركية �ملكت�شبة من برنامج فنون �لعر�ئ�س، 
يهدف  �ل��ذي  �لعر�س،  وفنون  للم�شرح  ق��رن  رب��ع  م�شروع  �شمن 
ووجد�نياً  ومهارياً  معرفياً  �ملنت�شبني  �شخ�شية  وتنمية  بناء  �إىل 
من  ومتكينهم  �الآخ���ر،  م��ع  �لتعامل  وح�شن  �للباقة  خ��لل  م��ن 
�إجادة �للغة �لعربية �لف�شحى، �إ�شافة �إىل تنمية مهار�ت �لتذوق 
و�لعمل  �لقيادية  ب�شخ�شيتهم  و�الرتقاء  �لبّناء،  و�لنقد  �حل�شي 

بروح �لفريق.
وي�شم �لوفد �شهاب �لعو�شي رئي�س ق�شم �شوؤون �ملر�كز يف نا�شئة 
�ل�شارقة وعبد�هلل �ل�شاعر رئي�س ق�شم �مل�شريات و�ملخازن وعلي 
�ملازمي �إد�ري م�شرح وفنون �لعر�س يف نا�شئة �ل�شارقة، �إ�شافة �إىل 
كوكبة من �ملتميزين يف �مل�شرح وفنون �لعر�س من منت�شبي نا�شئة 
�لقدر�ت وهم عبد�هلل حممد �شالح  �ل�شارقة و�ل�شارقة لتطوير 
�أحمد  ومن�شور  عبا�س  عمر�ن  وحممد  �ل��زرع��وين  يون�س  وعمر 
�أحمد وحممد  �لزعابي و�شيف حممد �حلمادي وعبد�هلل جمعة 

ح�شن �آل علي وعدنان حممد حمرمي وماجد جمعة �أحمد.

م�شرح ربع قرن من ال�شارقة اإىل املك�شيك 
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امل�صاركة يف م�صل�صل )للموت( م�صاألة ُمْغِرية لأ�صباب عدة

ورد اخلال: املمثل اللبناين فر�ض 
نف�شه حتى يف الدراما العربية

�جلزء  يف  م�شاركتك  �إن  �ل��ق��ول  ميكن  ه��ل   •
�لثالث من م�شل�شل )للموت( تعك�س تعاطيك 
�أن  مع �الأمر على �أنه عر�ٌس ُمْغٍر، خ�شو�شاً 
�ملكّونة  �مل�شاركة يف �الأعمال  �ملمثلني يحبون 

من �أجز�ء و�لتي حتقق جناحاً؟
م�شل�شل  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �أن  يف  ���ش��ك  ال   -
)للموت( م�شاألة ُمْغِرية الأ�شباب عدة ويف 

مقدمها �لدور.
وُيعرف عني �أنني �أ�شر وال �أمتلمل، 
�ل���دور  ي��اأت��ي��ن��ي  �أن  �إىل  �أن��ت��ظ��ر  ب���ل 
�ملُنا�ِشب، خ�شو�شاً �أنني مل �أ�شارك 
خلل �لفرة �ملا�شية باأي عمل، 
�أن���ه ت��و�ف��رْت يل �لكثري من  م��ع 
ُمْغِرية  �لعرو�س ولكنها مل تكن 

على عك�س دوري يف )للموت(.
�مل�شل�شل  �ل��ن��ا���س  ي�شاهد  وع��ن��دم��ا 
�شيعرفون �شبب م�شاركتي فيه، الأنها 
�شيعرفون  كما  خفيفة،  م�شاركة  لي�شت 
حجم تو�جدي يف عمٍل َح�َشَد �لنجاح على 

مد�ر عامني متتاليني.
�أخرى جذبْتني   و�إىل جانب �لدور هناك عنا�شر 

للتو�جد يف هذ� �مل�شل�شل،
�ملخرج  توقيع كل من  والأن��ه من  بينها جناحه   
يف  معه  �شاركُت  �أن  �شبق  �ل��ذي  �أ�شمر  فيليب 
و�ملميزة،  �ل��ن��اج��ح��ة  �الأع���م���ال  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
معها  �أتعامل  �لتي  جابر  نادين  و�لكاتبة 
للمرة �الأوىل وهذ� �الأمر ي�شكل حتدياً 

جديد�ً يل.
من  مهماً  ع��دد�ً  يجمع  الأن��ه  و�أي�شاً 
ود�نييل  �ملمثلني كماغي بوغ�شن 
�إن����ت����اج �شركة  رح���م���ة، وه����و م���ن 
وحققُت  معها  �ل��ت��ع��اون  �ع��ت��دُت 
ه��ذ� عد�  ع��دة،  معها جناحات 
�شّكله  �ل��ذي  �لكبري  �لتحدي 
م�شتوى  ع���ل���ى  �����ش����و�ء  يل 

�لدور �أو �لق�شة.
عن  ر����ش��ي��ة  �أن���ِت  • ه��ل 

وجود �ملمثل �للبناين يف �لدر�ما �مل�شركة و�لتي يبدو و��شحاً 
�أنها �شارت �أف�شل على م�شتوى �مل�شاركة و�الأدو�ر؟

�لدر�ما  ح��ت��ى يف  نف�شه  ف��ر���س  �ل��ل��ب��ن��اين  �مل��م��ث��ل  �أن  ���ش��ك  ال   -
�لعربية، خ�شو�شاً �أن بع�س �مل�شل�شلت ت�شم ممثلني من كافة 

�جلن�شيات،
وبالن�شبة  ي�شتحقها.  �ل��ت��ي  �حل�شة  على  فيها  يح�شل  وه��و   
مهمة،  حمطات  على  ُتعر�س  �لتي  �لكبرية  �لعربية  للأعمال 

فالكل ي�شارك فيها وبال�شكل �لذي ي�شتحقه.
�مل��م��ث��ل �ل��ل��ب��ن��اين ي��ت��و�ج��د يف �مل��ك��ان �ل����ذي ي��ف��ي��ده وي�����ش��ّب يف 

م�شلحته، 
بحاجة  الأن��ه  ��ق��ة،  وم��وفَّ ناجحة  ��شر�تيجية  وف��ق  يعمل  وه��و 

لتحقيق �النت�شار عربياً والأن يفر�س نف�شه ويعرفه �لنا�س.
�لو�قع، مر�آة  هي  �لدر�ما  �إن  • يقال 

 فاإىل �أي حد ميكن �أن ينطبق هذ� �لقول على �الأعمال �لعربية 
�مل�شركة يف حني �أن غالبيتها �شارت م�شتن�َشخة ومرَجمة عن 

�الأعمال �لركية؟
- �الأعمال �ملعّربة �لتي ن�شاهدها و�ملاأخوذة عن �الأعمال �لركية، 

كّلها من �لو�قع وال يوجد �أي �شيء من �خليال فيها.
�أعمااًل حتكي  ويختارون  �مل�شتطاع  قدر  �لتعريب  يحاولون  هم 
مع  يتنا�شب  ومب���ا  �ملجتمع  �أف����ر�د  وب���ني  �ل��ن��ا���س  ب��ني  ق�ش�شاً 

جمتمعاتنا �لعربية.
َيْخرج  كي  �س  متنفَّ �ل��در�م��ا  �أن  �أج��د  �ملقولة،  ه��ذه  عن  وبعيد�ً 

�ملُ�شاِهد من �لو�قع.
وهناك �أفلم وم�شل�شلت عاملية ممتعة وجميلة جد�ً ال علقة 

لها بالو�قع وهي متنّف�س للنا�س.
�خليال �شروري يف �لفن ولي�س بال�شرورة �أن نكون و�قعيني جد�ً 
�أو بطلة وقوًة و�أ�شياء  الأن �لنا�س يحبون م�شاهدة �شورَة بطٍل 
�الأعمال يف  �لنوع من  ُوج��د هذ�  ملا  و�إال  خارقة وغري منطقية 
�إىل  يتجهون  �لعربية  �مل�شل�شلت  ب��د�أو� يف  �إنهم  �لعامل، وحتى 

تقدميها.
كما �أن ثمة م�شل�شلت عربية فيها مل�شة عالية من �خليال، وهي 

حلوة.
و�إذ� مل نفعل ذلك فكاأننا نقدم وثائقيات.

تعك�س  �أن  �أنها ميكن  �أج��د  �لتي  للدر�ما  بالن�شبة  نظرتي  هذه 
�لو�قع،

 ولكن ميكن �أن تكون فيها �أي�شاً مل�شة خيال و�بتكار كي يخرج 
�لنا�س من و�قعهم.

لي�س بال�شرورة �أن ي�شاهد �جلمهور د�ئماً �الأعمال �لتي تعك�س 
و�قعه.

و�أن ت�شم كل  عة  ت��ك��ون منوَّ �أن  وي��ج��ب  و����ش��ع  ع��امل  و�ل��در�م��ا 
�الألو�ن،

 الأن ه��ن��اك َم��ن يحب �الأك�����ش��ن وَم���ن يحب �خل��ي��ال، و�آَخ����رون 
لون �لعمل �لتاريخي �أو �لرومان�شي، وهناك َمن مييل �إىل  يف�شّ

�الأعمال �لعلمية.
�ملمثل  يقّدم  �أن  ميكن  وه��ل  �ملقبلة  للفرة  م�شاريعك  ما   •
�القت�شادية  �ل���ظ���روف  ظ���ل  يف  �ل��ب�����ش��ي��ط��ة  �ل���ت���ن���ازالت  ب��ع�����س 

�ل�شعبة �لتي يعي�شها لبنان؟
حتى  و�أنتظر  �ل�شخ�شي،  �إيقاعي  مع  يتو�فق  ما  وف��ق  �أعمل   -
لو مت �الأمر على ح�شاب �شغفي وتو�جدي كممثلة. لدّي �أ�شياء 

�أخرى �أحبها و�أقوم بها غري وجودي على �ل�شا�شة و�لتمثيل.
ويف �ملقابل،

 ال �أعرف ماذ� ينتظرين م�شتقبًل، بل �أنا �إن�شانة تعي�س كل يوم 
بيومه و�أمتتع باللحظة و�أختار �لعر�س �لذي مينحني متعتي 

�خلا�شة �أواًل و�أخري�ً.
وحالياً، �أعي�س فرة �لن�شوج �ملهني و�أختار �الأدو�ر �لتي ُتْر�شيني 
وُت�ْشِعدين وتريحني على م�شتوى كل �لعنا�شر �لتي حتيط بي، 

ول�شُت كما يف �ل�شابق عندما كنُت �أهتّم لكرثة �لظهور.
�ليوم،

 �لنا�س يعرفونني ويعرفون كيف �أفكر.
�ملكان  يف  �أت��و�ج��د  �أن��ن��ي  يعرفون  عمل  �أي  يف  �أت��و�ج��د  وعندما 
�ملنا�شب، ب�شبب �لثقة �ملوجودة بيني وبينهم، خ�شو�شاً عند َمن 

يتابعونني جيد�ً.
و�لتنازالت فل  للم�شاومات  بالن�شبة  �أما  �النتظار ال يخيفني، 
�أن �أحت��دث عن �شيء مل يح�شل حتى �الآن، ولكنني ال  ميكنني 

�أعرف ماذ� يح�شل الحقاً.
 ورمبا يكون م�شل�شلي �ملقبل بعد 10 �شنو�ت �أو 5 �شنو�ت ورمبا 
ُيفر�س �أن �ألعب عندها �شخ�شيات �أخرى وخمتلفة عن �لتي 

�أوؤديها حالياً.
نحن نتقدم يف �لعمر وكل �ملمثلت �ملخ�شرمات �ملعروفات منذ 
�أكرث من 20 عاماً ينتظرن �الأدو�ر �ملنا�شبة مهما طالت فرة 

�النتظار.
ال علقة يل بامل�شاومات و�لتنازالت وال ميكن �أن �أتو�جد �شوى 
ثم  وم��ن  معنوياً  حقي  ويعطيني  ُيْر�شيني  �ل���ذي  �ملك���ان  يف 

مادياً.

�أحد�ث  �أمينة خليل دور �م��ر�أة عجوز �شمن  جت�شد �لفنانة 
�إخر�ج كرمي  "�شقو" �أمام عمرو يو�شف، و�لفيلم من  فيلم 

�ل�شبكي، وتاأليف و�شام �شري.
رو�ي���ة  م��ن  "�شقو" م�����ش��ت��وح��ى  ف��ي��ل��م  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 

�أم���ري �ل��ل�����ش��و���س ل��� ت�����ش��اك ه���وج���ان، وتدور 
�أك�شن  �إط�����ار  ف���ى  "�شقو"  ف��ي��ل��م  �أح������د�ث 

�الأ�شدقاء  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ن  ت�شويقي 
�أعمااًل  ميار�شون  �لقانون  عن  خارجني 
وم�شبوهة مب�شاعدة عدد من  �إجر�مية 

�ل�شخ�شيات �الأخرى د�خل �لفيلم.
���ش��ق��و ب��ط��ول��ة ع��م��رو ي��و���ش��ف،  حممد 
ممدوح، ي�شر�، ودينا �ل�شربيني، و�أمينة 
�إ�شافة  �أب����و �حل�����ش��ن،  خ��ل��ي��ل، وع��ب��ا���س 
�شيظهرون  �لذين  �لفنانني  بع�س  �إىل 
�لرباعى  وي��ج��ت��م��ع  ����ش���رف  ك�����ش��ي��وف 
عمرو يو�شف وحممد ممدوح و�أمينة 
جديد  م��ن  �ل�شربينى  ودي��ن��ا  خليل 
�شنو�ت   6 ب���ع���د  "�شقو"  ف��ي��ل��م  يف 
"جر�ند  م�����ش��ل�����ش��ل  ت��ق��دمي��ه��م  م���ن 

�شهر  يف  عر�شه  مت  �أوتيل" �ل��ذي 
2016، وحقق جناًحا  رم�شان 

جماهريياً وقت عر�شه

�نتهت �لنجمة هنا �لز�هد �ليوم �الأربعاء، من ت�شوير �آخر 
م�شاهد م�شل�شلها �جلديد "�شيب و�أنا و�أ�شيب" �ملكون من 
بعد  بريوت،  �للبنانية  �لعا�شمة  يف  حلقات   10
تعود  �أن  �ملقرر  وم��ن  �لت�شوير،  من  �شهرين 
هنا �إىل �لقاهرة من �أجل �لتح�شري لفيلمها 
�جلديد �لذى تخو�س به �أوىل بطوالتها 
�ملطلقة يف �ل�شينما، من تاأليف هند عبد 

�هلل و�إخر�ج �أحمد عبد �لوهاب.
موؤقت  �����ش���م  و�أ�شيب"  و�أن�������ا  "�شيب 
�لفرة  خلل  تغيريه  ومقرر  للم�شل�شل 
�أب�����و �لري�س  ت��األ��ي��ف رن����ا  �مل��ق��ب��ل، وه����و 
�إح�شان وبطولة  و�إخ��ر�ج و�ئ��ل 
ه���ن���ا �ل������ز�ه������د، و�أح����م����د 
�ل���������ش����ع����دن����ى، ����ش���ان���دى 
�لبز�وى،  حم��م��ود  ع��ل��ى، 
حممد  ����ش���م���اح���ة،  �آي�������ة 
�شلطان،  �أح��م��د  ج��م��ع��ة، 
عبد  ع��ارف��ة  �شامى،  دنيا 
�لر�شول، حممود �ل�شي�شى 
وع�����دد �آخ�����ر م���ن �ل���ف���ن���ان���ني، وت����دور 

�الأحد�ث يف �إطار �جتماعى كوميدي.
�ل��ز�ه��د م��وؤخ��ر�ً م��ن ت�شوير  و�ن��ت��ه��ت هنا 

فيلم "م�شر �إك�س" �لذى يجمعها بزوجها �أحمد فهمى، 
بطولة  يف  "وي�شارك   ،2023 �شيف  يف  عر�شه  و�مل��ق��رر 
�ل��ف��ي��ل��م �أو�����س �أو������س، ب��ي��وم��ي ف�����وؤ�د، حم��م��د �أن�����ور، رحاب 
�أكرم ح�شنى،  �ل�شرف  �جلمل، وحممود حافظ، و�شيوف 
و�آخرين،  ف��و�ز،  �شرى  خاطر،  م�شطفى  يو�شف،  عمرو 
�ل��ت��ون�����ش��ي، وف��ك��رة حم��م��د �شويلم  �أم��ان��ى  و�ل��ع��م��ل ق�شة 

وفادى �أبو �ل�شعود، �إخر�ج �أحمد عبد �لوهاب.
�نطلق  "بحبك" �ل��ذى  فيلم  حالياً  �لز�هد  لها  ويعر�س 
و�إخر�ج  تاأليف  �ل�شينمائى، وهو  �الأ�شحى  يف مو�شم عيد 
�ل�شينمائي،  ب����االإخ����ر�ج  جت���ارب���ه  �أوىل  يف  ح�����ش��ن��ى  ت��ام��ر 
وبطولة تامر ح�شنى، هنا �لز�هد، حمدى �ملريغنى، هدى 
�ملفتى، �أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو �شح�شاح، �شهد 
�ل�شاطر، عالية ر��شد �شمر حممد متوىل وعدد �آخر من 

�لفنانني.
وتنتظر هنا �لز�هد عر�س فيلم "ب�شع �شاعات يف يوم ما" 
�لذى �نتهت من ت�شويره منذ عدة �أ�شهر، و�لفيلم ماأخوذ 
من ور�ية حتمل نف�س �ال�شم، و�شيناريو حو�ر كاتب نف�س 
�لرو�ية حممد �شادق، و�لذى قدم من قبل رو�ية "هيبتا"، 
وي�شم �لفيلم عدد� كبري� من �لفنانني حيث ي�شارك فى 
�أحمد  �أحمد،  بطولته مى عمر، ه�شام ماجد، عائ�شة بن 
�أنور، حممد �شلم، هدى  �ل�شعدنى، مايان �ل�شيد، خالد 

�ملفتى، و�آخرون.

اأمينة خليل امراأة عجوز 
فى فيلم "�شقو" اأمام 

عمرو يو�شف

هنا الزاهد تودع م�شل�شل "�شيب واأنا 
اأ�شيب" فى لبنان وتعود اإىل القاهرة

م�صارَكتها  اخلال  ورد  اللبنانية  املمثلة  اأعلنت 
الذي  )للموت(  م�صل�صل  من  الثالث  اجل��زء  يف 
الدور  م�صتوى  على  مغريًا  عر�صًا  فيه  َوج��دت 

والق�صة والإخراج والإنتاج والتمثيل.
اخلال حتدثت يف هذا احلوار عن هذه امل�صاركة 
امل�صرتكة  والدراما  اللبناين  املمثل  و�صع  وعن 

وموا�صيع خمتلفة اأخرى:
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طبيبة تك�شف خماطر العد�شات الال�شقة امللونة للعيون
�أن  �لعيون،  وجر�حة  طب  �أخ�شائية  �شيلوفا،  تاتيانا  �لروفي�شورة  �أعلنت 
�لعد�شات �مللونة ميكن �أن متنع و�شول �لكمية �للزمة من �الأك�شجني �إىل 

�لعني، ما يخف�س حدة �لب�شر.
وت�شري �لروفي�شورة، يف مقابلة مع موقع URA.RU، �إىل �أن "متطلبات 
�لعد�شات �لل�شقة �مللونة �أكرث �شر�مة من �لعد�شات �لل�شقة �لب�شرية، 

الأن نفاذية �الأك�شجني فيها �أقل بكثري ب�شبب �شطحها �مللون".
وتن�شح �خلبرية بعدم ��شتخد�م هذه �لعد�شات �أكرث من خم�س �شاعات يف 
ذلك  قبل  ولكن  و�ملنا�شبات.  �الأعياد  يف  ��شتخد�مها  �الأف�شل  ومن  �ليوم، 

يجب ��شت�شارة طبيب �لعيون.
وت�شيف، تخف�س �لعد�شات �مللونة حدة �لب�شر. الأنه كقاعدة عامة، يحتل 
م��ن حجم  �أك���ر  �ل��ع��د���ش��ات، م�شاحة �شطحية  ه��ذه  �مل��ل��ون يف مثل  �جل���زء 

�حلدقة �لقيا�شي.
وتقول، "�لتلوين ي�شيق جمال �لروؤية ويحد من �لروؤية �جلانبية، وحتى 
منطقة �حلدقة، ما يخف�س من حدة �لب�شر، وهذ� �لتاأثري يزد�د يف �مل�شاء، 

الأن حدقة �لعني تتو�شع يف فرة �لليل".

ما يجب جتنبه يف حالة اآالم ال�شدر
و�الأوعية  �لقلب  �أم��ر����س  �أخ�شائية  �شافونينا،  �أول��غ��ا  �ل��دك��ت��ورة  ك�شفت 
�لدموية، ما يجب � البتعاد عنه يف حالة �ل�شعور باالأمل يف منطقة �ل�شدر.

عند  �أن��ه  �إىل   ،doctorpiter.ru ملوقع  حديث  يف  �الأخ�شائية  وت�شري 
باأي جهد بدين،  �لقيام  �أوال عدم  �ل�شعور باالأمل يف منطقة �ل�شدر، يجب 
و�لتوقف عن ذلك فور� �إذ� كان �ل�شخ�س يعمل. وثانيا، قد ال يفيد تناول 

حبوب نروغلي�شريين، بل وحتى قد يلحق �ل�شرر باجل�شم.
وت�شيف، علوة على ذلك تن�شح بعدم تدليك منطقة �الأمل، �أو تريدها، �أو 

�شرب مياه غازية �أو ماء بارد �عتيادي.
وتو�شح �الأخ�شائية �أعر��س �حت�شاء ع�شلة �لقلب و�أمر��س �لقلب �الأخرى 
�ل�شدر، باالإ�شافة �إىل �الأمل يف �ل�شدر: هي �ل�شعور بال�شغط، �نتقال �الأمل 
�إىل �لذر�ع و�لرقبة و�لفك، و�ل�شعور باالأمل �أثناء بذل جمهود بدين �أو �ل�شري 

ب�شرعة وزو�لها بعد وقف �لن�شاط �لبدين و��شتبعاد �لنروغلي�شريين.

هم؟ امليالد  قبل   600 عام  الزهر  احلديد  اأنتج  من  • اول 
�ل�شينيون

كوبنهاغن  يف  الب�صرية  لالأعراق  متحف  اأول  • اأن�صاأ 
يف الدمنارك عام؟

1846
• تعترب زهرة يالنغ يالنغ من اقدم الزهور العطرية 

املعروفة فماذا يعني ا�صمها؟
زهرة �الزهار

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�صطلح  • ما 
�أميبيا

والكتلة؟ احلجم  يف  الأر�ص  يقارب  الذي  الكوكب  • ما 
�لزهرة

؟ واأغلى  اأثمن  الالآلئ  انواع  • اأي 
 �ال�شود و�الزرق 

وهي   . حية  كائنات  ميكرو  فهي  �الأر�س.  على  للحياة  �شيوعاً  �الأكرث  �ل�شكل  هي  �لبكريا  �أن  تعلم  • هل 
عن  يقل  ال  ما  هناك  و�حليو�نات.  �لنباتات  لكل من  �ملظاهر  بع�س  ولديها  فقط،  و�ح��دة  خلية  تتاألف من 
�ألفي جن�س من �لبكريا، وهي عملياً تعي�س يف كل مكان و�أي مكان ورغم �أن معظم �لبكريا تقتل بو��شطة 

�حلر�رة �لق�شوى فبع�شها يعي�س يف �لينابيع �ل�شاخنة �أما �جلليد فهو يوقف منوها لكنه عادة ال يقتل. 
معظم �لبكريا هي �إما غري �شارة �أو عملياً م�شاعدة الأ�شكال �أخرى من �حلياة فالبكريا مثًل ت�شبب �لتعفن 
و�لتحلل للنباتات و�حليو�نات �مليتة. وهي �أي�شاً تلعب دور�ً هاماً يف �لعمليات �له�شمية للإن�شان و�حليو�نات 

�الأخرى.
�لتلفاز. ت�شاهد  جال�س  و�نت  منها  �أكرث  نائم  و�أنت  حر�رية  �شعر�ت  حرق  باإمكانك  �أن  تعلم  • هل 

خلل  من  حتتاجها  �لتي  �لرطوبة  �أغلب  متت�س  فهي  ع��ادة،  �مل��اء  ت�شرب  ال  �ل�شفادع  �أن  تعلم  هل   •
جلدها.

�لوالدة. عند  فقط  �للون  �أبي�س  يكون  �ملرقط  دملا�شي  • كلب 
�لور�ء. �إىل  يطري  �أن  ميكنه  �لذي  �لوحيد  �لطائر  هو  �لطنان  �أن  تعلم  • هل 

فعلياً.  �لطري�ن  ت�شتطيع  ال  �لنعامة  �أن  تعلم  • هل 

جحا والقرب امل�سحور 
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الف�صار 
�كت�شف �لعلماء �أن �لف�شار )�ل�شامية( 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ري م���ن �مل���و�د 
�لبوليفينوالت  ل��لأك�����ش��دة  �مل�����ش��ادة 

.Polyphenols
ح��م��اي��ة ج�شم  ت�شاعد يف  �مل����و�د  ه���ذه 
�الأور�م  �ن���و�ع  م��ن خمتلف  �الإن�����ش��ان 
�خل��ب��ي��ث��ة، و�الل���ت���ه���اب���ات و�أم����ر������س 

�لقلب و�الأوعية �لدموية.
وك����ان �ل��ع��ل��م��اء ي��ع��ت��ق��دون ���ش��اب��ق��ا �أن 

نتائج هذه  ولكن  و�الأث��م��ار.  �لفو�كه  م��وج��ودة يف  �مل���و�د  لهذه  ن�شبة  �أع��ل��ى 
 University Skrentonskom لدر��شة �لتي �أجر�ها علماء من�
300 ملج من  �أن �لكي�س �لقيا�شي للف�شار يحتوي على  �أثبتت  �الأمريكية 
�مل���و�د �مل�����ش��ادة ل��لأك�����ش��دة، يف ح��ني �أن كي�شا مم��اث��ل م��ن �ل��ف��و�ك��ه يحتوي 

فقط على 160 ملغ منها.
�لتي ت�شبب  �لعالية يف �لفو�كه و�الأثمار،  �ملاء  ويربط �خلر�ء هذ� بن�شبة 
ال  �لف�شار  يف  �مل��اء  ن�شبة  �أن  حيث  للأك�شدة،  �مل�����ش��ادة  �مل���و�د  ه��ذه  تخفيف 

تتجاوز 4 %، طبقا ملا ورد مبوقع رو�شيا �ليوم.
وين�شح �خلر�ء بتناول �لف�شار الأنه ي�شاعد يف جتديد �جل�شم، �إ�شافة �إىل 
�لبولوفينوالت يحتوي على �الألياف وفيتامني بي �لذي ي�شاعد يف معادلة 
نظارة  ويعيد  �الأن�شولني  ه��رم��ون  �إف���ر�ز  وينظم  �ل��دم  يف  �ل�شكر  م�شتوى 

�جللد، ب�شرط عدم �إ�شافة �ل�شكر �أو �مللح �إليه.

 كان جلحا بيت كبري وجميل له حديقة و��شعه وجاء وقت ��شطر فيه جحا �إىل �ن يعر�س بيته للبيع ولكن قبل ذلك و�تته 
فكرة غريبة هي �ن ي�شتمر يف �ملجيء �إىل �لبيت و�لر�حة فيه فبنى و�شط �حلديقة �شاهد من �لرخام �أي لوحة رخامية 

كبرية كتب عليها هنا ترقد جدتي �حلبيبة �لغالية �ل�شاحرة �لتى تلبي كل ما يطلب منها.. رحم �هلل جدتي. 
باع جحا بيته مببلغ كبري جد�ً �شريطة �ن ياأتي كل يوم ليجل�س مع قر جدته لتلبي طلباته كما يزعم وو�فق �شاحب 
�لبيت �جلديد على ذلك وهنا ح�شر جحا يف �ليوم �الأول وجل�س �شاعتني بجو�ر قر جدته يبكيها ويقول �نه يعي�س بعيد�ً 
عنها ويرجو منها �ن ت�شاحمه ويظل يبكي �إىل �ن يرق قلب �شاحبة �لبيت فتاأتي له بالطعام و�ل�شاي .. ��شتمر كل يوم 
ياأتي على هذه �حلال وبد�أ من �شاعتني �نتهى �إىل �ن ياأتي كل يوم منذ �ل�شباح وحتى م�شاء نف�س �ليوم فيتناول �الفطار 
و�لغذ�ء و�لع�شاء وهو يبكي.  مع تكر�ر زيار�ت جحا لقر جدته �ح�س �شاحب �لبيت بال�شيق وباأنه يعي�س يف بيت وجحا 
ولي�س يف بيته فقد ��شبح ي�شاطرهم طعامهم ويفر�س �ر�س �حلديقة لينام وكاأنه يف بيته متاماً، ويف �حد �الأيام �شمع 
جحا �شاحب �لبيت يقول لزوجته �ن جحا قد زودها كثري�ً يا �م �لعيال فهو ياأتي منذ �ل�شباح وحتى �مل�شاء وكاأنه يف بيته 
وكل ذلك ب�شبب هذ� �لقر �للعني �لذي يقول �ن جدته ترقد فيه وهى تلبي كل ما يطلب منها فهل هذ� معقول �نت 
ت�شدقني �ن �المو�ت يلبون طلبات �الحياء فقالت زوجته ال �دري ولكن ما ر�أيك �ن جنرب �ن نطلب منها �شيئاً عندما 
يذهب جحا ناأتي �إىل �لقر ونطلب منه �شيئاً فقال ح�شناً لنطلب مائه دينار ولننظر �ن حدث ذلك فعًل ف�شيمكننا �ن 
ن�شبح �ثرياء �ن جعلنا �لنا�س يدفعون نقود�ً مقابل زيارة �ل�شاهد ليلبي طلباتهم .. فوجئ جحا بهذ� �لعر�س وقرر �مر�ً 
.. ذهب �إىل باب �حلديقة ثم فتحه و�غلقه ب�شوت عايل و��شرع و�ختباأ بني �ل�شجري�ت فظن �هل �لبيت �نه رحل فاأ�شرع 
�لرجل وزوجته ووقفا بجو�ر �لقر وقالت �ملر�أه �متنى �ن تلبي ند�ئي �يتها �ل�شيدة �لكرمية ومتنحيني مائه دينار فقط 
وهنا �شمع �الثنان �نني خفيف �شادر من �لقر فخافا ودخل �لبيت م�شرعني فقام جحا وت�شلل وو�شع مائه دينار فوق 
�لقر وذهب �إىل بيته ويف �ل�شباح وجد �شاحب �لبيت �ملائه دينار فوق �لقر ف�شرخ حتى �تت زوجته وكاد� �الثنان يقعان 
�ر�شاً من �شدة فرحهما .. بعد قليل �تى جحا ومعه �ملبلغ �لذي قب�شه من بيع �لبيت وقال للرجل �شاحمنى ال ��شتطيع 
�ن �عي�س بعيد�ً عن جدتي فقد جاءت يل يف �ملنام وقالت عد �إىل بيتك هنا كاد �شاحب �لبيت �ن ي�شاب ب�شدمه ف�شرخ 
وقال �حبت زوجتى �لبيت هى و�الوالد وال ميكن �ن �تركه لك �شاأعطيك بع�س �ملال وتركه يل .. وحاول كثري�ً مع جحا 
حتى و�شل يف �لنهاية �إىل �ن دفع �شاحب �لبيت �إىل جحا �لثمن م�شاعفاً مرة �خرى طمعاً يف ��شتغلل �لقر لتحقيق 
كل طلباتهم وخرج جحا �مامهم وهو يبكي ويقول �شاحميني يا جدتي �شاحميني لقد �حبك ��شحاب �لبيت مثلي متاماً 

و�شيقومان بالو�جب فاأرجو �ن تلبي لهم كل طلباتهم.

�أو�شحت �لدكتورة يلينا �شولوماتينا، خبرية �لتغذية �لرو�شية، ما �إذ� 
�لتي  �لكمية  �أم وجبة خفيفة، وما مقد�ر  �لبطيخ �الأحمر غذ�ء  كان 

ميكن تناولها يف �ملرة �لو�حدة دون �الإ�شر�ر بال�شحة.
وت�شري �خلبرية يف مقابلة مع ر�ديو "�شبوتنيك"، �إىل �أنه من �الأف�شل 
تناول �لبطيخ �الأحمر كوجبة خفيفة منف�شلة عن باقي �لطعام، الأنه 
200 غر�م منه  يحتوي على ن�شبة عالية من �ل�شكر، وميكن تناول 
يف �ملرة �لو�حدة. وتقول، "الحاجة لتناول كيلوغر�مات من �لبطيخ 
�الأحمر. ف� 100 غر�م منه حتتوي على 25-27 �شعرة حر�رية، �أي 
�أن كيلوغر�م و�حد منه يحتوي على 250 �شعرة حر�رية، وهذ� ي�شكل 
عبئا ثقيل من �ل�شكر، ومن غري �ملرجح �أن ينفقها �الإن�شان ب�شرعة. 
�أي �أنه مثل وجبة غذ�ء كاملة. ولكن مع ذلك ال ين�شح بجعله بديل 
�لبطيخ  من  غ��ر�م   200 بتناول  وين�شح  �العتيادية.  �لغذ�ء  لوجبة 
�لب�شكويت  تناول  بدال من  كوجبة خفيفة،  �لو�حدة  �ملرة  �الأحمر يف 

�أو �حللوى". وت�شيف، ميكن تناول 200 غر�م من �لبطيخ �الأحمر 
�أربع مر�ت يف �ليوم. �أي �شيح�شل �جل�شم يف كل مرة تقريبا على 50 
�شعرة حر�رية، وهذه تكفي خلل �لفرة بني �لفطور و�لغد�ء، وميكن 
تناوله بعد �لظهر قبل فرة �لتجو�ل �مل�شائية، ما ي�شاعد على حرق 
�ل�شكر". وت�شري �خلبرية، �إىل �أنه يجب على بع�س �الأ�شخا�س تناول 
"للبطيخ �الأحمر تاأثري مدر للبول،  �لبطيخ �الأحمر بحذر. وتقول، 
يعاين من  �ل�شخ�س  ك��ان  ف��اإذ�  تناوله بحذر.  تتطلب  ح��االت  وهناك 
�الأحمر حتريك  للبطيخ  فيمكن  �لكلى،  �أو �حل�شى يف  �لرمل  وج��ود 
�حل�شى. و�إذ� كان �ل�شخ�س يتناول �أدوية مدرة للبول، �أو يعاين من 
�له�شمي،  �جل��ه��از  �أو  �ل��دم��وي��ة،  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  عمل  يف  ��شطر�ب 
فعليه  �ل�شكري  يعاين من مر�س  كان  �إذ�  و�أم��ا  بحذر.  تناوله  فعليه 
وميكن  منفردة  �شخ�شية  ح��االت  هذه  بالطبع  تناوله.  عن  �المتناع 

��شت�شارة �لطبيب ب�شاأنها".

هل يعترب البطيخ االأحمر غذاء اأم وجبة خفيفة؟
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