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االكتئاب واحلزن ي�شّرعان ال�شيخوخة 
العمر  تقدير  درا�سة جديدة، حت��اول  الباحثني  اأج��رت جمموعة من 
التي  العوامل  خمتلف  درا���س��ة  خ��ال  من  وذل��ك  للب�سر،  البيولوجي 

توؤثر على حياتهم.
وتو�سل الباحثون اإىل اأن املوؤثرات العقلية والنف�سية اأكرث تاأثريا من 

العوامل املادية والأمرا�ض والعادات ال�سيئة.
 Aging دوري����ة  ن�سرها يف  ال��ت��ي مت  ال��درا���س��ة اجل���دي���دة،  واأث��ب��ت��ت 
والوحدة  باحلزن  ال�سعور  مثل  ال�سيكولوجية  العوامل  اأن  البحثية، 
ت�سيف حوايل 1.65 عاًما من �سرعة و�سول الإن�سان اإىل ال�سيخوخة، 
وتاأثريها يتخطى تاأثريات اجلن�ض البيولوجي وبيئة التن�سئة واحلياة، 

وكذلك احلالة الجتماعية والعادات ال�سيئة مثل التدخني.
الدور  اإىل  تو�سلت  البحثية  درا�ستهم  اأن  اإىل  الدرا�سة  موؤلفو  واأ�سار 
املرتبطة  ال��درا���س��ات  يف  ال�سيكولوجي  امل��ك��ون  يلعبه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
العمر  على  امل��ك��ون  لهذا  الكبري  للتاأثري  ن��ظ��ًرا  وذل��ك  بال�سيخوخة؛ 

البيولوجي.
خوارزمية  ت�سميم  على  اجل��دي��دة  درا���س��ت��ه��م  يف  ال��ب��اح��ث��ون  واع��ت��م��د 
حلوايل  ال�سحية  البيانات  على  بتدريبها  وقاموا  جديدة،  برجمية 
 China 5000 �سخ�ض، وهي م�ستقاة من قاعدة بيانات لدرا�سة 
 Health and Retirement Longitudinal
عاًما   45 العمرية بني  الفئة  اأ�سخا�سا يف  تت�سمن  والتي   ،Study

واأكرب من ذلك.
والدرا�سة هي املرة الأوىل التي يتم خالها تدريب خوارزمية برجمية 

متثل ال�ساعة البيولوجية.
16 متغريا من متغريات  الدرا�سة معلومات ج�سدية عن  وتت�سمن 
الدم، مثل م�ستويات الكولي�سرتول، بالإ�سافة اإىل موؤ�سر كتلة اجل�سم 
وحميط اخل�سر و�سغط الدم، وقد ا�ستندت بيانات احلالة النف�سية 
النزعاج والوحدة  اإىل ثمانية م�ساعر، وهي  الدرا�سة  للم�ساركني يف 

واحلزن والت�ستت والقلق والكتئاب والياأ�ض واخلوف.
امل��ر���س��ى، مب��ا يف ذلك  الأف����راد  اختبار اخل��وارزم��ي��ة على  وعندما مت 
اأمرا�ض  اأو  القلب  اأم��را���ض  اأو  ال�سرطان  مع  يعي�سون  الذين  اأولئك 
الكبد اأو اأمرا�ض الرئة اأو ال�سكتة الدماغية، فقد تنباأت بدقة باأنهم 
اأكرب �سًنا من نظرائهم يف املجموعة ال�سحية الرئي�سية. ولكن تاأثري 
اأقل  وه��ذا  �سنة،   1.5 يتجاوز  املتوقع مل  العمر  على  ال��ظ��روف  ه��ذه 
بقليل من التاأثري الكلي جلميع املتغريات النف�سية جمتمعة؛ مما اأدى 

اإىل ت�سريع ال�سيخوخة مبقدار 1.65 �سنة، وفًقا للخوارزمية.

النوم املتقّطع اأقوى موؤ�شر على الوفاة
يقول العلماء اإنه ل يزال من غري الوا�سح كيف ترتبط بع�ض اأمناط 
الدرا�سات  من  لعدد  جديدة  ملراجعة  وفقا  اأن��ه  غري  بالوفيات،  النوم 
النوم  اأو  النوم،  اأثناء  زي��ادة ح��الت وم��رات ال�ستيقاظ  ف��اإن  القدمية 

املتقطع "املجزاأ"، تعد "اأقوى موؤ�سر على الوفيات".
ن�سرت موؤخرا يف جملة  بناء على بحث حديث،  النتيجة  ج��اءت هذه 
يف  تبحث  درا�سة   12000 تقييم  على  اعتمد  الرقمي"،  "الطب 
وال�ساق  الذقن  حركة  ذل��ك  يف  مبا  نومهم،  اأث��ن��اء  الأف���راد  خ�سائ�ض 

والتنف�ض و�سربات القلب.
ويف البحث احلديث، قام العلماء، ومنهم الأ�ستاذ يف جامعة �ستانفورد 
للتنبوؤ  التعلم الآيل  اإميانويل مينوت، بتطوير نظام ي�ستخدم تقنية 
ترتبط  التي  النوم  يف  الختافات  وحتديد  ال�سخ�ض"  نوم  "بعمر 
اأحد  ه��و  ال��ن��وم  اأن  �سابق  بحث  وث��ق  لقد  ب��ال��وف��ي��ات.  وثيًقا  ارت��ب��اًط��ا 
التي ت�سهد كثريا من ال�سطرابات، والتي قد تكون  الأوىل  الأ�سياء 
الندبندنت  �سحيفة  ذكرت  ما  بح�سب  مر�سية،  حالت  على  موؤ�سرا 
باركن�سون،  مر�ض  مر�سى  مبثال  العلماء  وا�ست�سهد  الربيطانية. 
حيث قالوا اإن هوؤلء املر�سى يت�سرفون، يف معظم احلالت، بعنف يف 

الأحام قبل ظهور الأعرا�ض الأخرى بحوايل 5 اإىل 10 �سنوات.
الدرا�سة  وج��دت  الأف���راد،  لنوم  املختلفة  ال�سمات  تقييم  خ��ال  وم��ن 
ق�سري  لوقت  النا�ض  ي�ستيقظ  عندما  النوم"،  "جتزئة  اأن  اجلديدة 
"اأقوى موؤ�سر" على  اأن يتذكروا ذلك، كان  الليل دون  عدة مرات يف 

الوفيات.
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�شمكة حتطم الرقم 
القيا�شي بوزن 3 اأطنان

�سجلت �سمكة �سم�ض املحيط العماقة التي اكت�سفت العام املا�سي بالقرب 
بلغ نحو ثاثة  ب��وزن  عاملًيا،  قيا�سًيا  رق��ًم��ا  ال��ربت��غ��ال،  الأزور يف  ج��زر  م��ن 

اطنان، لت�سبح اأثقل �سمكة على الإطاق.
ون�سرت حمتويات الدرا�سة ب�ساأن هذه ال�سمكة حديثا، رغم اأن العثور عليها 

مت قبل نحو عام.
وطولها  كيلوجراًما،   2744 من  اأكرث  ال�سمكة  وزن  بلغ  للدرا�سة،  ووفقا 
ل�سحيفة  وفًقا  ال�سابق،  القيا�سي  الرقم  �ساحبة  على  تفوق  يف  مرت   3.6

�ستار" الربيطانية. "ديلي 
املحيط  م��ي��اه  �سطح  على  تطفو  ال�سمكة  جثة  على  ال��ع��ث��ور  مت  ق��د  وك���ان 

الأطل�سي يف 9 دي�سمرب 2021.
وخ�سعت ال�سمكة العماقة للدرا�سة منذ ذلك احلني، بعدما مت نقلها اإىل 
معدتها  حمتويات  حتليل  مع  لها  ت�سريًحا  الباحثون  اأج��رى  اإذ  ال�ساطئ، 

وفح�ض عينات من احلم�ض النووي اخلا�سة بها.
غوميز  خو�سيه  للدرا�سة،  الرئي�سي  املوؤلف  البحرية  الأح��ي��اء  ع��امل  وق��ال 
للوح�ض  الهائل  احلجم  تك�سف  ل  لل�سمكة  تن�سر  التي  ال�سور  اإن  برييرا، 

العماق، ح�سب تعبريه.
ويعود الرقم القيا�سي العاملي ال�سابق لأثقل �سمكة عظمية يف العامل، اإىل 
يف  اليابان  �سواحل  قبالة  عليها  العثور  مت  اأخ���رى  عماقة  �سم�ض  �سمكة 
1996، وكانت تزن حوايل 2300 كجم، وفًقا ملو�سوعة جيني�ض لاأرقام 

القيا�سية.

يلحق بابنته بعد 
�شاعتني من وفاتها

ال�����س��رق��ي��ة يف م�سر  ���س��ه��دت حم��اف��ظ��ة 
فاجعة موؤملة، حيث تويف اأب بعد �ساعتني 
من وفاة ابنته متاأثرة مب�ساعفات مر�ض 

ال�سرطان.
وخ��ي��م احل���زن ع��ل��ى اأه����ايل م��دي��ن��ة منيا 
اأنهم  م���وؤك���دي���ن  امل��ح��اف��ظ��ة،  يف  ال��ق��م��ح 
و�سارك  معا،  الفقيدين  جثماين  �سيعوا 
القرية،  اأه���ايل  م��ن  الآلف  اجل��ن��ازة  يف 

وفقا لو�سائل اإعام حملية م�سرية.
اإكمال  ت�����س��ت��ط��ع  مل  "رقية"  ال��ط��ال��ب��ة 
امل����واج����ه����ة م����ع م���ر����ض ����س���رط���ان ال����دم 
وتوفيت،  لآلم���ه  فا�ست�سلمت  اخلبيث، 
حتّمل  نا�سف  ع�سام  الأب  ي�ستطع  ومل 

نباأ وفاتها فتويف بعدها ب�ساعتني.
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  و���س��ج��ت 
���س��ورا جلنازة  و���س��ارك��وا  امل��وؤمل��ة  بالق�سة 
النعي  بعبارات  واأرفقوها  والب��ن��ة،  الأب 

والدعاء.
معاناة �سديدة عا�ستها رقية قبل وفاتها 
 70 مل��دة  امل��رك��زة  العناية  حيث بقيت يف 
يوما بعد تدهور حالتها ال�سحية، ودخل 
الأب يف حالة حزن �سديدة عقب وفاتها 

اأ�سيب على اأثرها ب�سكتة دماغية.

تغريات فيزيولوجية حتدث يف اأج�شامنا 
عندما نبقى م�شتيقظني بعد منت�شف الليل �ص 23

العمل.  يف  اإيجابية  مب�ساعر  ت�سعر  اأن  ال�سعب  من   .1
العمل،  ع��ن  ب��ع��ي��داً  وال���راح���ة  ال��ف��رح  ب��ال��ك��ث��ري م��ن  ت�سعر 
مكان  اإىل  دخ��ول��ك  مبجرد  جتدها  ل��ن  امل�ساعر  ه��ذه  لكن 
العمل. بدًل من ذلك، تكون دائماً غري مرتاح، اأو على حافة 

الهاوية، اأو مرهقاً عاطفياً.
نهاية  العمل طوال عطلة  اأ�سبوع  التعايف من  ي�ستغرق   .2
الأ�سبوع.  م��دار  على  تتدهور  العقلية  �سحتك  الأ���س��ب��وع. 
بحلول يوم الثاثاء، تكون مرهقاً ول ميكنك تخيل كيف 
�ست�سل اإىل يوم اجلمعة. عندما تاأتي نهاية الأ�سبوع اأخرياً، 
بالكاد تتطلع اإليها لأنك منهك جداً. بحلول الوقت الذي 
تبداأ فيه اأخرياً يف التعايف، يكون الوقت قد حان للعودة اإىل 

العمل.
ليايل  يف  الأح��د.  ليلة  النفعال  و�سريع  متوتر  اأن��ت   .3
اجل��م��ع��ة وال�����س��ب��ت، مي��ك��ن��ك اإخ�������راج ال��ع��م��ل م���ن عقلك، 
اإن��ك��ار اأن���ه ق���ادم. من  ول��ك��ن بحلول ي��وم الأح���د ل ميكنك 
ت�ستمتع  ول  حولك،  من  الأ�سخا�ض  مع  التعامل  ال�سعب 
باليوم الأخري من عطلة نهاية الأ�سبوع واأنت تنتظر �سباح 

الثنني.
من  دائ��م��ة  ب���اإج���ازة  وحت��ل��م  دائ���م���اً،  ال��ت��ق��اع��د  تتخيل   .4
اأو  لتقاعدك،  التخطيط  يف  البدء  حتى  وميكنك  العمل. 

التفكري يف طرق للرثاء حتى ل ت�سطر اإىل العمل.
للعمل  مي��ك��ن  ال��ع��م��ل.  اأي����ام  يف  بكثري  اأ����س���واأ  ن��وم��ك   .5
الأ�سخا�ض  بع�ض  ي�سعر  مت��ام��اً.  ن��وم��ك  ي��دم��ر  اأن  ال�����س��ام 
اأيام عملهم )ع��ادًة من الثنني اإىل ليايل  بالتاأثريات على 
اجلمعة(، بينما قد ياحظها الآخرون حت�سباً للعمل )من 

الأحد اإىل ليايل اخلمي�ض(.

تكون  ما  غالباً   .6
م����ري���������س����اً ج�������س���دي���اً. 

ح�سر  ل  درا�����س����ات  اأظ���ه���رت 
ل��ه��ا اآث�����ار الإج���ه���اد امل���زم���ن على 

للت�سمم  تعر�ست  اإذا  امل��ن��اع��ة.  ج��ه��از 
فقط  لي�ض  بالتاأثريات  ف�ست�سعر  �سامة،  عمل  بيئة  ب�سبب 
اأنك  يبدو  ج�سمك.  يف  اأي�ساً  ولكن  وروح���ك،  عقلك  على 
للتعايف  اأط��ول  وقتاً  وت�ستغرق  ينت�سر،  بكل فريو�ض  ت�ساب 

مما اعتدت عليه.
حتى  ال�سخ�سية،  الإج����ازات  م��ن  الكثري  ت��اأخ��ذ  اأن���ت   .7
عندما ل تكون مري�ساً ج�سدياً. يف بع�ض الأيام ت�ستيقظ 
وتبدو فكرة الذهاب اإىل العمل م�ستحيلة. رمبا ت�سل اإىل 
ارت��داء املاب�ض وتناول الإف��ط��ار، ولكن بعد ذلك فاإن  حد 

التفكري يف الذهاب اإىل العمل يجعلك ت�سعر بالغثيان.
رمبا  العمل.  يف  عليها  اأنت  التي  املكانة  حتب  ل  اأنت   .8
هي  �سامة  وظيفتك  اأن  على  دلل��ة  الأك��رث  العامة  تكون 
ق��د جت��د نف�سك منعزًل  ب��ط��رق ل حت��ب��ه��ا.  ت��غ��ريك  اأن��ه��ا 
اإىل وقتك يف  ال��ذات و�ساخراً. قد ميتد ذلك  ومرّكزاً على 
املنزل مع عائلتك، وهو اجلزء الأكرث اإزعاجاً بالن�سبة لك.

العمل اأكرث من 55 �صاعة اأ�صبوعيا ي�صر ال�صحة 
�ساعة يف   55 م��ن  اأك��رث  العمل  اأن  ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفت 
العمل  املق�سي يف  الوقت  وي�سهد  بال�سحة.  الأ�سبوع ي�سر 
غريت  ال��ت��ي  ال�سحية  الأزم�����ة  ب�سبب  �سيما  ل  ارت��ف��اع��ا، 
اأط��ل��ق��ت منظمة ال�سحة  ل��ذل��ك،  امل��ه��ن��ي��ة. وت��ب��ع��ا  ال���ع���ادات 

العاملية حتذيرا حلماية �سحة املوظفني.

اأكتيال"  "فام  جم��ل��ة  وت�����س��ري 
 )f emmeactue l l e (
ال�سهري  املثل  اإىل  تقريرها  يف  الفرن�سية 
يقول "العمل �سحة" طاملا اأنك ل تبالغ يف ذلك! وهذا 
العاملية  ال�سحة  اأجرتها منظمتا  درا�سة جديدة  توؤكده  ما 
والعمل الدولية ن�سرت يف جملة اأنفريمون اإنرتنا�سيونال. 
وت�سري اإىل اأن العمل اأكرث من 55 �ساعة اأ�سبوعيا من �ساأنه 
اأن ي�سر بال�سحة ويزيد من خماطر الوفاة. بينت املجلة 
 745 ت�سجيل  حدث  الطويلة،  العمل  ل�ساعات  نتيجة  اأنه 
األف حالة وفاة مرتبطة ب�سكتة دماغية اأو اأمرا�ض "نق�ض 
تروية القلب" عام 2016، وهي زيادة بن�سبة %29 منذ 
عام 2000، حيث "تويف 398 األف �سخ�ض ب�سبب ال�سكتة 
اأمرا�ض القلب لكونهم  اأحد  األفا ب�سبب  الدماغية و347 
ذكرت  الأ�سبوع" ح�سبما  يف  الأق��ل  على  �ساعة   55 عملوا 
الدولية يف بيان موؤخرا.  العاملية والعمل  منظمتا ال�سحة 
تظهر نتائج هذه الدرا�سة اأن العمل 55 �ساعة اأو اأكرث يف 
الإ�سابة  خطر  يف   35% تقارب  ب��زي��ادة  يرتبط  الأ�سبوع 
الوفاة  %17 يف خطر  بال�سكتة الدماغية، وزي��ادة بن�سبة 
ب�سبب اأمرا�ض "نق�ض تروية القلب" مقارنة بعمل اأ�سبوعي 
35 و40 �ساعة. وتقول الدكتورة ماريا نريا  يرتاوح بني 
املناخية وال�سحة مبنظمة  البيئة والتغريات  مديرة ق�سم 
ال�سحة "اإن العمل ملدة 55 �ساعة اأو اأكرث يف الأ�سبوع ميثل 
اجلميع،  الوقت لع��رتاف  لقد حان  كبريا.  �سحًيا  خطًرا 
باأن �ساعات العمل  احلكومات واأ�سحاب العمل واملوظفني، 

الطويلة ميكن اأن توؤدي اإىل الوفاة املبكرة".

هكذا توؤثر 
خزانة مالب�شك 
�شلبا على البيئة

اأكرث  م��ن  واح���دة  الأزي����اء  �سناعة 
ال�سناعات تلويثا للبيئة يف العامل 
الطبيعية،  ل���ل���م���وارد  وا���س��ت��ن��زاف��ا 
فاملرء ل يدرك اأن كل قطعة ثياب 
توؤثر  ماب�سه  خزانة  يف  م��وج��ودة 

�سلبا على البيئة.
املتحدة  الأمم  ل��ربن��ام��ج  ووف���ق���ا 
هي  الأزي�����اء  �سناعة  ف���اإن  للبيئة، 
ثاين اأكرب م�ستهلك للماء، كما اأنها 
م�سوؤولة عن ما بني %8 و10% 
من اإجمايل انبعاثات ثاين اأك�سيد 
الكربون على م�ستوى العامل، مما 
ي�سهم ب�سكل كبري يف تفاقم م�سكلة 

الحتبا�ض احلراري.
 100 اإن��ت��اج امل�سانع م��ا ب��ني  وم��ع 
ماب�ض  ق��ط��ع��ة  م���ل���ي���ار  و150 
�سنويا، بات من ال�سروري تطوير 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ت���دع���م الأزي��������اء 
امل�ستدامة وحتد من التلوث البيئي 

ال�سادر عن هذه ال�سناعة.
وت��ق��ول اخل��ب��رية يف ���س��وؤون البيئة 
ملوقع  ح���دي���ث  يف  ل���ط���ْي���ف  م�����رمي 
الأ�سرار  اإن  نيوز عربية"،  "�سكاي 
ال���ن���اج���م���ة ع����ن ���س��ن��اع��ة الأزي�������اء 
لإنقاذ  ���س��ري��ع��ا  ال��ت��ح��رك  ت�ستلزم 
ت�ستهلك  ال�سناعة  فهذه  البيئة، 
ن��ح��و 93 م��ل��ي��ار م��رت م��ك��ع��ب من 
يتم  ك��م��ا  ع���ام،  ك��ل  النظيفة  امل��ي��اه 
قطع 70 مليون طن من الأ�سجار 
ك�����ل ع������ام ل��ت��ل��ب��ي��ة ال���ط���ل���ب على 

الأقم�سة.
الأقم�سة  �سباغة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
عنها،  ال��ن��اجت��ة  الكيمائية  وامل����واد 
م�سوؤولة عما ي�سل اىل 20 يف املئة 

من تلوث ال�سرف ال�سحي.
البولي�سرت  ف��اإن  لطْيف،  وبح�سب   
امل�ستخدمة  الألياف  اأكرث  اأحد  هو 
وبن�سبة  ح��ال��ي��ا،  ال��ث��ي��اب  اإن���ت���اج  يف 
ُي�سنع  املئة، وه��و  60 يف  ال���  تفوق 
الفحم  ب��ني  كيميائي  ت��ف��اع��ل  م��ن 
ُينتج  وامل���اء، مما  وال��ه��واء  والنفط 
الهواء،  ملوثات  كبرية من  كميات 
من  قمي�ض  اإن���ت���اج  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
 5.5 ع����ن����ه  ي���ن���ت���ج  ال���ب���ول���ي�������س���رت 
اأك�سيد  ث����اين  م���ن  ك��ي��ل��وغ��رام��ات 
ذلك  اىل  وب���الإ����س���اف���ة  ال���ك���رب���ون، 
التحلل"،  "�سعب  البولي�سرت  فاإن 
مم��ا ي��ع��ن��ي ���س��ع��وب��ة اإع�����ادة تدوير 

الألب�سة.

عملك  اأن  على  موؤ�شرات   8
يوؤثر على �شحتك النف�شية

�صديدة  ب�صغوطات  الكثريون  ي�صعر 
على  �صلبي  ب�صكل  تنعك�س  العمل  يف 

اإنتاجيتهم وعلى حياتهم ال�صخ�صية 
والأ�صرية.

املوؤ�صرات  من  جمموعة  يلي  فيما 
اأن  اأن عملك ميكن  التي تدل على 

النف�صية،  �صحتك  على  يوؤثر 
بح�صب موقع وي بي اإم دي:

والأذن  الأنف  الأملانية لأطباء  الرابطة  قالت 
واحلنجرة اإن نزيف الأنف يعد من الأعرا�ض 
ال�سائعة لدى الأطفال، م�سرية اإىل اأنه يرجع 
اإىل اأ�سباب عدة، منها ما هو ب�سيط ومنها ما 

خطري.
الب�سيطة  الأ���س��ب��اب  اأن  ال��راب��ط��ة  واأو���س��ح��ت 
لنزيف الأنف لدى الأطفال تتمثل يف التهاب 
الأنف املرتبط بنزلة الربد واحل�سا�سية "مثل 
"مثل  اخل��ارج��ي��ة  الق�ض" وال��ت��اأث��ريات  حمى 

ال�سقوط اأو ال�سربات".
وق���د ي��رج��ع ن��زي��ف ال��ن��زف اإىل اأ���س��ب��اب اأكرث 
ال��دم وورم حميد  ارتفاع �سغط  خطورة مثل 
اأو خبيث يف جتويف الأنف اأو اجليوب الأنفية 
والورم الوعائي الدموي يف الأنف وا�سطرابات 
.)B اأو A النزف املوروثة )مثل الهيموفيليا

ويف بع�ض احلالت قد ينذر نزيف الأنف املتكرر 
"اللوكيميا"،  ال��دم  ب�سرطان  الطفل  با�سابة 
خا�سة اإذا كان م�سحوباً باأعرا�ض اأخرى مثل 
اأط��ول من املعتاد وظهور  نزيف اجل��روح مل��دة 
الب�سيطة  ال����س���ط���دام���ات  ب��ع��د  زرق�����اء  ب��ق��ع 
امل��ت��ك��رر ون��زي��ف ج��ل��دي منقط  ون��زي��ف اللثة 

يبدو كالنم�ض، بالإ�سافة اإىل فقر الدم وكرثة 
الإ�سابة بالعدوى.

اأي����ة ح����ال ي��ن��ب��غ��ي ا���س��ت�����س��ارة الطبيب  وع��ل��ى 
لتحديد ال�سبب احلقيقي الكامن وراء نزيف 
الأن�����ف ل����دى ال��ط��ف��ل واخل�������س���وع ل��ل��ع��اج يف 

الوقت املنا�سب.

اأ�شباب نزيف االأنف لدى االأطفال
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�ش�ؤون حملية

برعاية من�صور بن زايد وم�صاركة عاملية 

افتتاح املوؤمتر العاملي احلادي والع�شرين للجمعية الدولية لعلم ال�شموم مب�شاركة نخبة من العلماء واملخت�شني العامليني 
املوؤمتر يهدف اإىل ت�صجيع البحث والنهو�س باملعرفة يف جميع جمالت علم ال�صموم

•• اأبوظبي- الفجر

جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�سامل  �سيخة  الدكتورة  �سعادة  اأم�ض  افتتحت  الرئا�سة،  دي��وان  وزي��ر  ال��وزراء 
امل��وؤمت��ر العاملي  اأع��م��ال  – اأب��وظ��ب��ي،  ال��ع��ام لهيئة البيئة  ال��ظ��اه��ري الأم���ني 
احلادي والع�سرين للجمعية الدولية لعلم ال�سموم، بح�سور �سعادة املهند�ض 
وزارة  يف  الغذائي  التنوع  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  الأم���ريي،  مو�سى  حممد 
التغري املناخي والبيئة، والذي ت�ست�سيفه العا�سمة اأبوظبي، يف فندق كونراد 

اأبوظبي اأبراج الحتاد 
ال�سرق  منطقة  يف  نوعها  م��ن  �سركة  اأول  اأم�����س��ال،  �سركة  امل��وؤمت��ر  وتنظم   
الأو�سط، والتي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، وبدعم وتعاون من وزارة التغري 
املناخي والبيئة، وهيئة البيئة � اأبوظبي، وهيئة ال�سياحة والثقافة � اأبوظبي، 
و�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة"، وي�سارك فيه نحو 300 مهتماً 
137 عاملاً وخمت�ساً  ح�سورياً و2000 افرتا�سياً، ويتحدث خاله قرابة 
وخبرياً يف علم ال�سموم من 37 دولة من خمتلف دول العامل من الباحثني 

واأ�ساتذة اجلامعات العاملية، واملدراء التنفيذيني، واملهتمني بعلم ال�سموم.
ورحبت �سعادة الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري الأمني العام لهيئة البيئة – 
اأبوظبي، يف كلمة افتتحت بها املوؤمتر، ب�سيوف املوؤمتر الذي يعقد لأول مرة 
يف ال�سرق الأو�سط. وقالت اإن اهلل اأنعم على دولة الإمارات بتنوع بيولوجي 
�سديد  مناخ  وج��ود  من  الرغم  على  والنباتية،  احليوانية  الأن���واع  من  غني 
اجلفاف، والهيئة ملتزمة بحمايته واملحافظة عليها للم�ساعدة يف احلفاظ 
على توازن النظم البيئية الطبيعية. واأ�سافت اأنه وعلى مر ال�سنني  مت جمع  
اأبوظبي من خال برنامج �سامل  اإم��ارة  تاأويها  التي  الأن��واع  املعلومات عن 
لر�سد التنوع البيولوجي يغطي النظمالإيكولوجية الربية والبحرية على 

مدى الوات اخلم�ض والع�سرين املا�سية.
التي مت جمعها، مكنت  البيانات  ال��رثوة من  اأن هذه  اإىل  �سعادتها  واأ���س��ارت 
بالنقرا�ض  املهددة  الرئي�سية  لاأنواع  احلمراء  القائمة  اإكمال  من  الهيئة 
التابعة لاحتاد الدويل حلماية الطبيعة، وقد انتهت موؤخراً من و�سع قائمة 
اأبوظبي احلمراء لاأنظمة البيئية لاإمارة. واأكدت اأن جميع الأنواع الربية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة حممية مبوجب القوانني الحتادية، واأن 
للوائح املحلية  ال�سموم لا�ستخدامات البحثية تتم وفقاً  اأي جمموعة من 
و�سامة  ا�ستدامتها  ت�سمن  التي  الدولية  املمار�سات  واأف�سل  والإحت��ادي��ة، 
املختلفة  العنا�سر  من  ال�ستفادة  من  متكنوا  اأ�سافنا  اإن  وقالت  احليوان. 
مثل  يف  يعي�سون  كيف  وع��رف��وا  ال��ي��وم��ي��ة،  حياتهم  يف  البيولوجي  للتنوع 
تاأثري  اأقل  �ساماً، مع  البيولوجي  تنوعها  ُيعترب جزء من  البيئة حيث  هذه 
وا�ستخدموا  اليومية،  معي�ستهم  يف  البيولوجي  التنوع  لهذا  حمتمل  �سلبي 
على  للح�سول  ب��ه  املرتبطة  التقليدية  وامل��ع��ارف  البيولوجي  التنوع  ه��ذا 
التطبيب املنا�سب عند تاأثرهم باأي مادة �سامة اأو �سموم لهم وملا�سيتهم، كما 

وا�ستخل�سوا منها العاجات والأدوية الازمة.
واأ�سافت باأن هناك الكثري الذي يتعني القيام به يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة ويف املنطقة ب�سكل عام، يف هذا املجال ل �سيما لتعزيز البحث وت�سهيل 
تبادل املعلومات واملعرفة، ويف هذا ال�سياق ياأتي تنظيم املوؤمتر العاملي احلادي 
حيث  الإم��ارة  ت�ست�سيف  ال��ذي  ال�سموم  لعلم  الدولية  للجمعية  والع�سرين 

�ست�سهم نتائجه بتعزيز الفهم والتعاون على ال�سعيدين املحلي العاملي.
ومن ناحيته اأكد الدكتور  طارق عبد العزيز املدير العلمي ب�سركة اأم�سال، 
ورئي�ض الدورة احلادية والع�سرين للموؤمتر العاملي للجمعية الدولية لعلم 
توؤكد  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يف  الخت�سا�ض  اأه��ل  من  الكبرية  امل�ساركة  اأن  ال�سموم، 
الأحداث  تنظيم  يف  ومتيزها  لأب��وظ��ب��ي،  امل��رم��وق��ة  العاملية  املكانة  جم���دداً 

الأو�سط،  ال�سرق  الأوىل يف منطقة  للمرة  تنظيمه  يتم  اإذ  الكربى،  العاملية 
اأن  على  حر�ست  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  اإن  وق��ال  كبري.  عاملي  وبح�سور 
من  املوا�سيع  م��ن  وا�سعة  جمموعة  على  �سملت  اإذ  متنوعة  اأجندته  تكون 
النباتية،  ال�سموم  الفطرية،  ال�سموم  والبكترييا،  احليوانات  �سموم  اأبرزها 
ال�سموم املركبة، علم ال�سموم ال�سريرية، اإذ �سيعر�ض املتحدثون اأمام املوؤمتر 
37 دولة خا�سة خرباتهم، ونتائج  من العلماء واخلرباء واملخت�سني من 
اأبحاثهم يف علم ال�سموم. واأعرب عن اأمله يف اأن يحقق املوؤمتر نتائج علمية 
اجلهات  العديد من  له  قدمته  الذي  الكبري  الدعم  من  م�ستفيداً  متميزة، 
من  متميزة  لنخبة  الكبري  العاملي  واحل�سور  الإم���ارات،  دول��ة  يف  الر�سمية 

العلماء واخلرباء من خمتلف دول العامل.
اأن  اأك��د  فقد  لل�سموم  الدولية  اجلمعية  رئي�ض  واي��ت  جوليان  الدكتور  اأم��ا 
من  ال�سموم،  لعلم  الدولية  للجمعية  والع�سرين  احل���ادي  العاملي  امل��وؤمت��ر 
املوؤمترات الفريدة من نوعها، وويعقد لأول مرة يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 

يف عا�سمة دولة الإمارات اأبوظبي املدينة اجلميلة.
ذات  املهمة  املوا�سيع  من  العديد  �سيناق�سون  املوؤمتر  يف  امل�ساركني  اإن  وق��ال 
اللجنة  اإذ حر�ست  ال�سريرية،  ال�سموم  علم  ال�سموم، خا�سة  علم  ال�سلة يف 
م�ستندة  ال���دورة،  لهذه  متميز  علمي  برنامج  و�سع  على  للموؤمتر  العلمية 
املزيد  لتحقيق  متطلعة  ال�سابقة،  ال��دورات  يف  حتققت  التي  النجاحات  اإىل 
من النجاح من خال امل�ساركة املتميزة لعلماء وخمت�سني بارزين وباحثني 

واأ�ساتذة جامعات، للو�سول اإىل نتائج جديدة ومثرية يف علم ال�سموم.
وخال فعاليات اليوم الأول للموؤمتر قدم الدكتور ريت�سارد دارت من �سركة 
حول  حما�سرة  الأمريكية  ك��ول��ورادو  يف  الأدوي����ة  ل�سامة  ماونتني  روك��ي 
رئي�سيتني  جل�ستني  تنظيم  الأول  اليوم  خ��ال  كتم  الأف��ع��ى،  �سم  م�سادات 
وتراأ�سها  الأفاعي  لدغات   � ال�سريري  ال�سموم  علم  الأوىل  اجلل�سة  تناولت 

الدكتور جوليان وايت رئي�ض اجلمعية الدولية لل�سموم، وطبيب يف م�ست�سفى 
الن�ساء والأطفال يف �سمال اأديايد باأ�سرتاليا والدكتور ديفيد ويليامز من 
فايابوري،  �ساكثيفيل  الدكتور  وا�ستعر�ض خالها  العاملية،  ال�سحة  منظمة 
جتلط  الطرفية،  ال�سرايني  مو�سوع  الربيطانية  ريدينج  جامعة  يف  اأ�ستاذ 
الدم بعد لدغات اأفعى را�سل، كما حتدث الدكتور عبد الرزاق حبيب اأ�ستاذ يف 
جامعة بايورو النيجريية حول الرعاية الطبية يف �سمال نيجرييا - درا�سة 

وبائية وجغرافية مكانية.
اأما الدكتور �سومياديب بوميك ا�ستاذ يف جامعة نيو �ساوث ويلز الأ�سرتاليا، 
الأفعى،  اأجريت حول لدغة  نتائج درا�سة  الأوىل  فقد تناول خال اجلل�سة 
قدم  فيما  الهند،  يف  البنغال  غ��رب  يف   19  � كوفيد  جائحة  خ��ال  الرعاية 
الدكتور عبد ال�سام نا�سادي من جمموعة اي�ض تاب نتائج درا�سة اأجريت 
الأفعى  لدغات  على  املناخ  تغري  تاأثري  املتحدة، حول  واململكة  نيجرييا  بني 

وال�ستجابة للتخفيف من تاأثريه يف نيجرييا.
علم  تناولت  فقد  للموؤمتر  الأول  ال��ي��وم  جل�سات  م��ن  الثانية  اجلل�سة  اأم��ا 
الدكتور  اجلل�سة  وتراأ�ض  الأيونية،  والقنوات  ال�سموم   - الأ�سا�سي  ال�سموم 
الك�سندر �سوبوليف�سكي اأ�ستاذ يف جامعة كولومبيا الأمريكية، والدكتور جلني 
كينج، اأ�ستاذ يف جامعة كوينزلند �سانت لو�سيا الأ�سرتالية، وحتدث خالها 
الدكتور الك�سندر �سوبوليف�سكي اأ�ستاذ يف جامعة كولومبيا الأمريكية حول 
ال�سموم املحتوية على البوليامني ونظائرها، فيما حتدث الدكتور اأ�سلي اإت�ض 
رو ا�ستاذ يف جامعة اأوكاهوما الأمريكية، حول هيكل واآلية، ببتيد العقرب، 
حول  البلجيكية  لوفني  جامعة  يف  ا�ستاذ  بيجنيور  �ستيف  الدكتور  وحت��دث 
تو�سيف �سموم القناة الأيونية من اأطول حيوان على وجه الأر�ض، والدكتور 
مبيد  ت�سويق  ح��ول  الأم��ري��ك��ي��ة  في�ستارون  جمموعة  م��ن  كينيدي  روب���رت 

ح�سري م�ستق من العنكبوت حلماية املحا�سيل الزراعية.

�شرطة دبي تعزز الوعي بحقوق املكفوفني يف اليوم العاملي للع�شا البي�شاء

•• دبي-الفجر:

تزامنا مع اليوم العاملي للع�سا البي�ساء، نظمت القيادة 
العامة ل�سرطة دبي ممثلة يف مبادرة الروح الإيجابية، 
وجمل�ض متكني اأ�سحاب الهمم، ومدار�ض حماية للبنات 
بالتعاون مع نادي دبي لأ�سحاب الهمم، فعاليات وور�ض 
ع��م��ل وم�����س��اب��ق��ات، ل��ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ب��ح��ق��وق املكفوفني 
يف  دجم��ه��م  لرت�سيخ  املختلفة  املجتمع  بفئات  وال��دف��ع 

العمل والتعليم وكافة املجالت الأخرى. 
واأك����د ���س��ي��ف ج��م��ع��ة ال��ف��ا���س��ي، رئ��ي�����ض حم��ل�����ض متكني 
يف  املجل�ض  م�ساركة  اأن  دب���ي،  ب�سرطة  الهمم  اأ���س��ح��اب 
الفريق  معايل  لتوجيهات  ترجمة  ياأتي  الفعالية،  هذه 
عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، بتعزيز 
دورنا كجهة �سديقة لأ�سحاب الهمم، وامل�ساركة الفاعلة 
اأ�سحاب  لدمج  والوطنية  العاملية  املنا�سبات  خمتلف  يف 

الهمم يف املجتمع، واإي�سال ر�سالة وا�سحة اأن هذه الفئة 
عن�سر فعال يف م�سرية البناء والتنمية.

مديرة  املن�سوري،  �سفية  الأ�ستاذة  اأعربت  جهتها،  من 
مدار�ض حماية للبنات، عن �سعادتها بامل�ساركة والحتفال 
املكفوفني،  الوعي بحقوق  ن�سر  اإىل  الرامي  اليوم  بهذا 
جانب  اإىل  الكفيف،  م�ساعدة  بكيفية  الطالبات  واإر�ساد 
اأع�ساء  البي�ساء، قدمها  الع�سا  ور�ض عمل عن  تنظيم 
من نادي دبي لأ�سحاب الهمم، فئة الإعاقة الب�سرية، 
طالبات  م��ع  وترفيهية  ثقافية  م�سابقات  اإىل  اإ���س��اف��ة 

احللقة الثالثة.
من�سقة  اأبوحجري،  فاطمة  اأو�سحت  ال�سياق،  ذات  ويف 
املبادرة، اأن هذا اليوم يعترب ر�سالة وا�سحة للمجتمعات 
لتباع قواعد التعامل مع املكفوفني، وتقدمي امل�ساعدة 
اأو يف املرافق العامة، لت�سجيعهم على  لهم يف الطريق، 

النخراط يف املجتمعات ب�سكل وا�سع.

مت اإدراجها �صمن اأف�صل جامعة على م�صتوى العامل

جامعة زايد ترتقي الأكرث من 300 مرتبة يف ت�شنيفات تاميز للتعليم العايل لعام 2023

جامعة االإمارات تن�شر 1708 اأوراق بحثية مع نهاية الربع الثالث من عام 2022

••دبي – الفجر

التعليم  �سبل  توفري  الرائدة يف  املوؤ�س�سة  زاي��د،  حققت جامعة 
اأعلى ت�سنيف لها على الإط��اق يف ت�سنيفات  العايل املبتكرة، 
للعام  امل��رم��وق��ة  ال��ع��امل��ي��ة   )THE( ال��ع��ايل  للتعليم  ت��امي��ز 
على   600-501 اأف�سل  �سمن  اإدراجها  مت  حيث   ،2023
م�ستوى العامل، ما يعني ارتقاء املوؤ�س�سة الأكادميية لأكرث من 

.2021 عام  منذ  مرتبة   300
وبهذه املنا�سبة عرب الدكتور مايكل اآلني، القائم باأعمال نائب 
�سعادته  عن  الأكادميية،  ال�سوؤون  ورئي�ض  زاي��د  جامعة  مدير 
ب��ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري ال���ذي حققته ج��ام��ع��ة زاي���د وق���ال ب���اأن "اأن 
الت�سنيفات  اأف�سل  من  ُتعد  العايل  للتعليم  تاميز  ت�سنيفات 
وا�ستمرار  العامل،  ح��ول  وم�سداقية  مهنية  واأك��رثه��ا  العاملية 
تركيزنا  م��ن  ج��اء  ال��ع��امل��ي  الت�سنيف  يف  زاي���د  جامعة  �سعود 
لتو�سيع  طموحة  خطط  ولدينا  العلمي،  البحث  على  املكثف 
هذه القدرات ب�سكل اأكرب يف امل�ستقبل. ون�سعى كذلك بالرتكيز 
التخ�س�سات  امل��ت��داخ��ل��ة  ب��ال��ربام��ج  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ب��ح��وث  ع��ل��ى 

ل�سرتاتيجية  الأ�سا�سية  املحاور  كاأحد  التطبيقية  والبحوث 
اجلامعة التحولية لتعزيز مكانتها ودورها يف املجال الأكادميي 

والتطبيقي والبحث العلمي " 
واأكد الدكتور اآلني على "موا�سلة اجلامعة اعتماد نهج مبتكر 
ملحوظ  حت�سن  اإىل  اأدى  ب���دوره  وال���ذي  ال��ع��ايل،  التعليم  يف 
مبخرجات التعليم للطلبة املدرجني �سمن الربامج اجلديدة 
بن�سبة %28، والتي تركز يف جوهرها على اجلودة التعليمية 
مبختلف جوانبها بالإ�سافة اإىل اإعداد ومتكني ال�سباب لقيادة 

الدولة اإىل الأمام خال رحلة ال�50 عاًما القادمة".
التخ�س�سات تعمل  ال��ربام��ج اجل��دي��دة متداخلة  ب��اأن  واأ���س��اف 
يحتاجها  التي  ال�سخ�سية  امل��ه��ارات  تطوير  على  ه��ادف  ب�سكل 
ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��ن��ج��اح يف ال��ع��م��ل، وي�����س��م��ل ذل���ك ال��ت��ف��ك��ري النقدي 
والإبداعي والتوا�سل الفعال والتحليل املقارن. كما تتميز هذه 
الربامج برتكيزها على بناء هذه املهارات من خال التطبيق 
العملي الذي يبداأ منذ العام الأول من الربنامج حيث يعمل 
الطلبة مع �سركات القطاع اخلا�ض والعام على م�ساريع واقعية 
هذا  ويعد  ال�سركات.  تواجهها  لتحديات  حلول  فيها  يجدون 

مما  اجلامعية  رحلتهم  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج��زء  العملي  اجل��ان��ب 
للنجاح  واملطلوبة  احلقيقي،  العامل  يف  قّيمة  جتربة  مينحهم 
زايد  جامعة  برامج  تتما�سى  التخرج.  بعد  املهنية  حياتهم  يف 
التي تركز   2071 الإم���ارات  روؤي��ة مئوية دول��ة  اجلديدة مع 
املتقدمة  والتكنولوجيا  العلوم  تدري�ض  م�ستوى  تعزيز  على 
وجتهيزها  الدولة  �سمعة  لتعزيز  احلكومة  خطط  من  كجزء 
والبتكار  التنمية،  ا���س��ت��م��راري��ة  و���س��م��ان  ال��ق��ادم��ة،  ل��اأج��ي��ال 

والبداع لعقود طويلة.
للتعليم  تاميز  ت�سنيفات  اإ���س��دار  يتم  اأن��ه  اإىل  الإ���س��ارة  يجدر 
تربز  التي  الوحيدة  الدولية  الت�سنيفات  وه��ي  �سنوًيا  العايل 
املوؤ�سرات  م��ن  خمتلفة  جمموعة  خ��ال  م��ن  اجل��ام��ع��ات  اأداء 
التي يثق بها الطلبة والأكادمييون واملوؤ�س�سات وغريهم حول 
العامل، حيث �سهد ت�سنيف جامعة زايد لعام 2023 ارتفاعات 
التعليم،  التالية:  اخلم�سة  امل��وؤ���س��رات  م��ن  اأرب��ع��ٍة  يف  ملحوظاً 
املجتمع  ونظرة  "القتبا�سات"،  املعرفة  ن�سر  العلمي،  والبحث 
الأكادميي الدويل للموؤ�س�سة الأكادميية، والدخل الذي حتققه 

اجلامعات من ال�سناعة. 

•• العني - الفجر

اأعلن مكتب النائب امل�سارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات 
2022 حيث  ع���ام  ال��ث��ال��ث م��ن  ل��ل��رب��ع  البحثية  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ن 
�سكوب�ض  بيانات  قاعدة  من  البيانات  ه��ذه  على  احل�سول  يتم 
العاملية. وتويل جامعة الإم��ارات اأهمية كبرية للبحث العلمي 
حيث  املجتمعات  وت��ط��ور  لتقدم  الأ�سا�سية  الركيزة  باعتباره 
البحثية  ال��ري��ادة  على  ت�ساعد  ال��ت��ي  املمكنات  اجلامعة  ت��وف��ر 
منها البيئة اخل�سبة لتمكني البحث العلمي من خال برنامج 
التمويل البحثية والبنية التحتية من خمتربات علمية جمهزة 

باأحدث الأجهزة العلمية. 
امل�سارك  النائب   - م��راد  علي  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  واأو���س��ح 
حيث  �سكوب�ض  بيانات  وح�سب  باأنه  باجلامعة  العلمي  للبحث 
يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خال عدد املن�سورات، 
قام اأع�ساء هيئة التدري�ض والباحثني والطلبة بن�سر 1708 
وتبلغ   .2022 �سبتمرب   30 وحتى  يناير  منذ  بحثية  اأوراق 

ن�سبة الزيادة يف الأوراق البحثية %38.2 مقارنة مع الربع 
البحثية  املقالت  ن�سبة  تقدر  بينما   .2022 ع��ام  من  الثاين 
البحثية  الأوراق  %70 ون�سبة  اأكرث من  البحثي  من النتاج 
ال�سابق   البحثي  لاإنتاج  العلمية  املراجعات  على  تعتمد  التي 
الفرتة  تلك  خال  القتبا�سات  عدد  و�سل  بينما   .11% هي 
ب�  ورق���ة  لكل  القتبا�ض  م��ع��دل  وي��ق��در  اقتبا�ساً،   2250 اإىل 
العلمية  الكليات  باأن  مراد  اأحمد  الدكتور  واأكد    .  1.317
 64.75% اإىل  بن�سبة ت�سل  الأك��رث  البحثي  بالنتاج  متيزت 
وهذا يعود اإىل طبيعة هذه الكليات التي ترتبط ارتباطاً كبرياً 
بنتائج التجارب العلمية ، حيث ن�سر الباحثون من كلية العلوم 
400 ورقة بحثية، ون�سرت كلية الهند�سة 358 ورقة بحثية، 
ال�سحية  والعلوم  الطب  كلية  يف  البحثي  النتاج  و�سل  بينما 
البحثية  ال���س��دارات  معدل  وي��ق��در  بحثية.  ورق��ة   348 اإىل 
والطب  الزراعة  كلية  4.50 يف  اإىل  تدري�ض  لكل ع�سو هيئة 
ب��ل��غ ه���ذا امل��ع��دل يف ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم، ، تقنية  ال��ب��ي��ط��ري، بينما 
املعلومات، الهند�سة اإىل 3.88، 3.81، 3.51 على التوايل. 

يف  البحثية  املراكز  باأن  العلمي  للبحث  امل�سارك  النائب  واأ�سار 
جامعة الإم��ارات متكنت من انتاج عدداً من الأوراق البحثية، 
حيث ن�سر الباحثون من املركز الوطني للمياه والطاقة 124 
ورقة بحثية، بينما ن�سر مركز زايد بن �سلطان للعلوم ال�سحية 

بحثية.   ورقة   57
ا�سرتاجتيتها  باأن اجلامعة و�سمن  اأحمد مراد  الدكتور  واأك��د 
البحثية وتعمل على تعزيزها مبا  تركز على جودة املخرجات 
الأوراق  بلغت  حيث  امل��خ��رج��ات،  ل��ه��ذه  ال��ف��ع��ال  الأث���ر  ي�سمن 
البحثية التي ن�سرت يف اأف�سل %25 جملة ب� 1056 وهو ما 
باأن جامعة الإمارات  %61.8، مو�سحاً  ب�  يعادل ن�سبة تقدر 
تعمل على توفري البيئة املحفزة لابداع والبتكار مبا ي�ساعد 
على  واملوظفني  والطلبة  والباحثني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
حفظ اأفكارهم البتكارية، حيث و�سل عدد براءات الخرتاعات 
املمنوحة اإىل الآن 222 براءة اخرتاع مع نهاية �سبتمرب من 
منذ  اخ���رتاع  ب���راءة   19 اجلامعة  منحت  بينما   2022 ع��ام 

يناير وحتى 30 �سبتمرب 2022.
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 Mind After فر�صية  ت�صري 
Midnight اإىل اأنه عندما يكون 
منت�صف  بعد  م�صتيقظني  الب�صر 
املتغريات  ب��ع�����س  حت���دث  ال��ل��ي��ل 
الفيزيولوجية الع�صبية يف الدماغ 
تغري الطريقة التي نتفاعل بها مع 

العامل.

ميكن اأن توؤثر هذه التغيريات على نظرة الأ�سخا�ض اإىل العامل 
ب�سكل �سلبي، والنخراط يف ال�سلوكيات ال�سارة، واتخاذ قرارات 
ت�سبب  التي  بال�سلوكيات  املرتبطة  تلك  ذل��ك  يف  )مب��ا  متهورة 
ب�سكل  التفكري  دون  املخدرات(  وتعاطي  املقامرة  مثل  الإدم��ان 

كامل يف العواقب.
تقول الباحثة يف ق�سم طب الأع�ساب يف م�ست�سفى ما�سات�سو�ست�ض 
"الفكرة  بي كلريمان:  اإليزابيث  البحث،  موؤلفي  العام وكبرية 
الأ�سا�سية هي اأنه من وجهة نظر تطورية عاملية عالية امل�ستوى 
فاإن �ساعتك البيولوجية يتم �سبطها نحو العمليات التي تعزز 

النوم، ولي�ض اليقظة، بعد منت�سف الليل".
لإجراء  للباحثني  دع��وة  اأن��ه��ا  على  الفر�سية  كلريمان  ي�سف 
الختافات  ه��ذه  تاأثري  لكيفية  اأف�سل  لفهم  جديدة  درا���س��ات 
ليا  الوظيفي  والأداء  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  ال�سلوك  على  اليومية 
على  النا�ض  ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  ال�سرتاتيجيات  وحت��دي��د 
على  ال��ن��ط��اق  وا���س��ع��ة  اآث����ار  للنتائج  ي��ك��ون  اأن  ال��ت��اأق��ل��م.مي��ك��ن 
الأفراد املطلوب اأن يكونوا م�ستيقظني ليا للعمل، مبن فيهم  
و�سباط  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  وال��ع��ام��ل��ون  ال��ط��ي��ارون 

ال�سرطة والع�سكريون.
ميكن اأن توؤدي الأبحاث اأي�سا اإىل ا�سرتاتيجيات جديدة للحد 
م��ن ج��رائ��م ال��ع��ن��ف وا���س��ط��راب��ات ت��ع��اط��ي امل���خ���درات وحالت 

النتحار وغريها من ال�سلوكيات ال�سارة.
يف  م�ستيقظون  النا�ض  م��ن  امل��اي��ني  "هناك  ك��ل��ريم��ان:  ي��ق��ول 
منت�سف الليل، وهناك دليل جيد اإىل حد ما على اأن اأدمغتهم ل 
تعمل كما تفعل اأثناء النهار،اأنا�سد املزيد من البحث للنظر يف 
ذلك، لأن �سحتهم و�سامتهم وكذلك �سحة الآخرين تتاأثر."

حتدث الأ�صياء ال�صيئة بعد حلول الظالم
خلطر  عر�سة  اأك��رث  الأ�سخا�ض  اأن  ال�سابقة  الأب��ح��اث  اأظهرت 
العنيفة  واجل��رائ��م  الن��ت��ح��ار  ���س��ار مثل  �سلوك  الن��خ��راط يف 

كلريمان  وج��دت  املثال  �سبيل  الليل.على  يف  املخدرات  وتعاطي 
يف اأي وقت من الأوقات، من املرجح اإح�سائيا اأن حتدث حالت 

النتحار خال �ساعات الليل.
الليل  �سيوعا يف  اأك��رث  العنيفة  واجلرائم  القتل  اأن جرائم  كما 
املنا�سب ملواد  اأو غري  امل�سروع  وكذلك خماطر ال�ستخدام غري 

مثل احل�سي�ض والكحول واملواد الأفيونية.
متيل خياراتنا الغذائية الليلية اأي�سا اإىل اأن تكون غري �سحية، 
حيث ن�سعى للح�سول على املزيد من الكربوهيدرات والدهون 
والأطعمة امل�سنعة وغالبا ما ن�ستهلك �سعرات حرارية اأكرث مما 

نحتاج اإليه.

ملاذا تخرج كل هذه ال�صلوكيات ال�صيئة يف الليل؟
ارتكاب  بكثري  الأ���س��ه��ل  م��ن  الوا�سحة  الإج��اب��ات  بع�ض  ه��ن��اك 
اأقل  وهناك عدد  املثال،  �سبيل  على  الظام  جرمية حتت جنح 
من النا�ض حولنا وم�ستيقظون يف الليل مل�ساعدتنا يف ال�سيطرة 
على �سلوكنا، لكن من املحتمل اأن يكون هناك اأ�سا�ض بيولوجي 

اأي�سا.
يف  الع�سبي  الن�ساط  على  اليومي  التاأثري  اأن  كلريمان  تو�سح 
اأدمغتنا يتغري على مدار 24 �ساعة، مما يوؤدي اإىل اختافات يف 

الطريقة التي نتعامل بها مع العامل ون�ستجيب له.
�سوء  يف  املعلومات  عر�ض  اإىل  "امليل  الإيجابي  التاأثري  يكون 
�سبط  يتم  عندما  ال�سباح،  خال  له  نقطة  اأعلى  اإيجابي" يف 
اأثناء  لها  نقطة  اأدن��ى  وعند  اليقظة،  على  اليومية  التاأثريات 
الليل عندما يتم �سبط التاأثريات اليومية على النوم، بالتوازي 
اأو  �سلبي  ���س��وء  يف  امل��ع��ل��وم��ات  لعر�ض  "امليل  ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري 

تهديد" يكون اأعلى يف الليل.
ينتج ج�سمك اأي�سا ب�سكل طبيعي املزيد من الدوبامني يف الليل، 
مما قد يغري نظام املكافاأة والتحفيز لديك ويزيد من احتمالية 
هذا  اإر���س��ال  يتم  ث��م  باملخاطر،  حمفوف  �سلوك  يف  الن��خ��راط 
عن  امل�سوؤولة  الدماغ  اأج��زاء  اإىل  للمعلومات  املتحيز  التف�سري 
النحرافات  يف  التحكم  على  ع��ادة  تعمل  والتي  ال��ق��رار،  اتخاذ 

العاطفية ال�سلبية والرتكيز على ال�سلوك املوجه نحو الهدف.
لكن هذه الأجزاء من الدماغ تخ�سع اأي�سا للتغريات التي تتاأثر 
بال�ساعة البيولوجية والتي ميكن اأن ت�سعف عملية �سنع القرار 
ت�سيق  ف��ج��اأة  كلريمان  وبح�سب  الأول���وي���ات،  وحت��دي��د  والأداء 
قرارات  ات��خ��اذ  يف  ت��ب��داأ  �سلبية،  اأك���رث  وت�سبح  للعامل  نظرتك 
�سيئة، واخلريطة الذهنية التي تن�سئها للعامل من حولك قد 

ل تتوافق مع الواقع.

و�صع الفر�صية على املحك
املهم  هنا، من  املفتاح  الدليل هي  اإىل  تقول كلريمان، احلاجة 
تزال  ل   Mind After Midnight اأن  ن��اح��ظ  اأن 
فر�سية تتطلب التحقق من ال�سحة من خال درا�سات بحثية 
جلمع  طريقة  اأف�سل  ف��اإن  ���س��اخ��رة،  مفارقة  بعناية.يف  مبنية 
تتطلب  ال��ن��وم  لفقدان  املربكة  ال��ت��اأث��ريات  دون  البيانات  ه��ذه 
م�ستيقظني  يكونوا  اأن  اأنف�سهم  الدرا�سة  الباحثني وطاقم  من 
امل��ث��ال ع��ن طريق  �سبيل  ع��ل��ى  ال��ل��ي��ل،  ب��ع��د منت�سف  وي��ع��م��ل��ون 
يف  للم�ساركني  الوظيفي  املغناطي�سي  ال��رن��ني  ���س��ور  ال��ت��ق��اط 

الدرا�سة الذين مت تعديل دورات نومهم بعناية، لليقظة الليلية 
"ل يريد  اأخ��رى.ت��ع��رتف ك��ل��ريم��ان:  ب��روت��وك��ولت  اإج����راء  اأو 
منت�سف  يف  �سفحاتهم  على  عر�سهم  يتم  اأن  الباحثني  معظم 
ال��ل��ي��ل، معظم م�����س��اع��دي ال��ب��اح��ث��ني وال��ف��ن��ي��ني ل ي��ري��دون اأن 
يكونوا م�ستيقظني يف منت�سف الليل".وت�سيف :""ولكن لدينا 
اأن يكونوا م�ستيقظني يف  املايني من الأ�سخا�ض الذين يجب 
الليل اأو م�ستيقظني ليا ب�سكل ل اإرادي، �سيتعني على البع�ض 
اأو  اأف�����س��ل  ب�سكل  اإع��داده��م  م��ن  نتمكن  حتى  يت�سايق  اأن  منا 

معاجلتهم اأو القيام بكل ما يف و�سعنا للم�ساعدة".

تغريات فيزيولوجية حتدث يف اأج�شامنا عندما نبقى م�شتيقظني بعد منت�شف الليل

االأطعمة التي يجب جتنبها يف وجبة االإفطار الإنقا�ص الوزن

ويعتقد مو�سلي اأن اتباع نظام غذائي منخف�ض الكربوهيدرات 
الغذائي  النظام  هو  املتقطع،  ال�سيام  مع  الربوتني  وع��ايل 

املثايل الذي يجب اتباعه لفقدان الوزن.
وعلى موقعه على الإنرتنت، ك�سف الدكتور مو�سلي اأن من 

بالبي�ض،  اأن يبداأوا يومهم  ال��وزن يجب  يرغبون يف فقدان 
اأو كعجة  "م�سلوق، خمفوق  نف�سه، مو�سحا:  يفعل هو  كما 
مقارنة  اأط��ول  لفرتة  بال�سبع  ت�سعر  البي�ض  �سيجعلك   –

باحلبوب اأو اخلبز املحم�ض".

على  يحتوي  لأن��ه  اليوم  لبدء  رائعة  طريقة  البي�ض  ويعد 
ن�سبة عالية من الربوتني، ما يجعله م�سبع. وهو منخف�ض 
80 �سعرة حرارية لكل بي�سة( -  ال�سعرات احلرارية )نحو 
اإ�سافة  الإفطار مع  اأو ثاثة على  اثنني  تناول  لذا ميكنك 

خ�سروات اأخرى لذيذة ومغذية، مثل الفطر.
ال�سيلينيوم  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ف��ال��ب��ي�����ض  ذل����ك،  ع��ل��ى  وع�����اوة 

.B5و B2و B12و A والفيتامينات
لكنه اأ�سار اإىل اأن اأولئك الذين يرغبون يف احلفاظ على وزن 
�سحي يجب اأن يكونوا حذرين ب�ساأن اللحوم التي ياأكلونها.

"باعتدال"  امل�����س��ن��ع��ة  ال��ل��ح��وم  ت���وؤك���ل  اأن  ي��ج��ب  اإن����ه  وق����ال 
و"بكميات �سغرية".

وتتفق هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية )NHS( والهيئات 
ال�سحية الأخرى مع هذه التو�سيات، حيث اأظهرت الأبحاث 
ب��ا���س��ت��م��رار وج����ود ���س��ل��ة ب��ني الأط��ع��م��ة م��ث��ل ال��ل��ح��م املقدد 

والنقانق، مع �سرطان الأمعاء واأمرا�ض القلب.
ال�سباح،  البي�ض يف  م��ع  امل��ق��دد  ال��ل��ح��م  اإ���س��اف��ة  م��ن  وب���دل 
الأ�سماك، مثل  اعتماد  اأنه ميكن  اإىل  الدكتور مو�سلي  اأ�سار 

ال�سلمون، وهو م�سدر جيد لاأوميغا 3 و6.
اأن اخل��ي��ار الأ���س��واأ مل��ن يحاول  وح��ذر ال��دك��ت��ور مو�سلي م��ن 

اإنقا�ض وزنه هو احلبوب. مو�سحا اأنها "حمملة بال�سكر".
وميكن اأن يوؤدي تناول ال�سكر يف وجبة الإفطار اإىل �سل�سلة 

من الرتفاعات والنخفا�سات يف م�ستويات ال�سكر يف الدم.
تناول  بعد  الوقت  بال�سبع لفرتة من  ت�سعر  قد  اأن��ك  ورغ��م 
وج��ب��ة خفيفة  ت��ت��ن��اول  وق��ت ط��وي��ل حتى  ال�سكر، فلن مي��ر 
املل�سقات  اإىل  النتباه  يجب  ال�سراء،  قبل  ولذلك،  اأخ��رى، 
امل��رف��ق��ة ب��امل��ن��ت��ج��ات وال��ت��ي ت��و���س��ح ك��م��ي��ة ال�����س��ك��ري��ات التي 

حتتويها حبوب الإفطار. 
اأن���ه ي��ج��ب اأي�����س��ا جت��ن��ب اخلبز   واأ����س���اف ال��دك��ت��ور مو�سلي 

املحم�ض، وهو وجبة الإفطار الأ�سا�سية للكثريين.
�سكريات.  اإىل  يتحلل  ولكنه  الواقع،  يف  �سيئا  لي�ض  واخلبز   

عن  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستويات  على  ت��اأث��ريه  تقليل  وميكنك 
طريق تناوله مع بع�ض الربوتينات والدهون، مثل البي�ض 
املربى  عن  البتعاد  ح��اول  ولكن  ال�سوداين،  الفول  زب��دة  اأو 

وال�سوكولتة.

ك�صف خبري رائد يف جمال التغذية عن الأطعمة التي يجب اأن نتجنبها يف وجبة الإفطار من اأجل اإنقا�س الوزن.
 Fast وجعل الدكتور مايكل مو�صلي، مقدم الربامج التلفزيونية وخبري اإنقا�س الوزن، نظام ال�صيام املتقطع 5: 2 م�صهورا، ومنذ ذلك احلني ابتكر نظام

800، وهو حل ق�صري املدى و�صريع لفقدان الوزن، يعتمد حمية غذائية �صحية و800 �صعرة حرارية فقط يوميا ترتاوح بني اأ�صبوعني اإىل 12 اأ�صبوعا.
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العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
 اإخطار قانوين لدى ال�شيد الكاتب العدل  

برقم املحرر 2022/0084854
املخطر: عبداهلل اإبراهيم العبد- اجلن�سية : �سوري- يحمل هوية اإماراتية رقم)784199584447504( ب�سفته وكياعن ال�سيد:عبد 
بتاريخ  بالعدل  الكاتب  من  ال�سادرة   )0083071( رقم  وكالة  مبوجب   - الإمارات  اجلن�سية  البناء-  عبداهلل  اإبراهيم  حممد  اللطيف 
ب�سفته رئي�ض جمل�ض الإدارة جلمعية ماك برج النخلة )1( مبوجب املر�سوم الأمريي رقم)1( ل�سنة )1981( عنوانها:   2022/08/17
ال�سارقة اخلان- املمزر- خلف غرفة التجارة وال�سناعة برج النخلة )1( رقم مكاين :)61108( - �ض،ب )39804(- ت :065256700

املخطر اإليه : حممد حممد اخلالد ادري�ض 
العنوان : ال�سارقة اخلان - املمزر-خلف غرفة التجارة وال�سناعة برج النخلة )1( �سقة رقم )1003( ت:0504748044

املو�سوع : اإخطار بت�سديد مبلغ )22452( درهم مقابل ر�سوم خدمات م�سافا اليها 10% مقابل التاأخري والر�سوم وامل�ساريف
الوقائع :1مبوجب ملكية للوحدة )�سقة( رقم 1003))بربج النخلة1(( ترتب على املخطراإليه حتى تاريخه قيمة ر�سوم 22452 درهم م�سافا عليها ن�سبة 

رقم)1003( لل�سقة  اأدناه  مو�سح  هو  ،كما  والر�سوم  التلخري  10% مقابل 
7392 ل�سنة2022:  التاأخري  ر�سوم  ر�سوم التاأخري ل�سنة2021: 7104   ر�سوم ال�تاأخري ل�سنة 2020: 7956  

- وكم�ا ج�اء يف املر�سوم الأمريي ال�سادر من �ساحب ال�سمو رقم )1( ل�سنة 1981 ب�ساأن ا�سدار نظام امللكية امل�سرتكة باملادة )25( كل مبلغ ل يدفعه ال�سريك 
�ساف اإليه الفائدة بن�سبة 10% من تاريخ املطالبة بكتاب م�سمون وملدير اجلمعية ان يعمل على حت�سيل املبالغ املوجبة مبا�سرة بوا�سطة دائرة التنفيذ وفقا 
ت�سديد قيمة  �سابق  اإنذار عديل  الودية وعن طريق  بالطرق  اإليه مرارا وتكراراً  املخطر  املخطر من  - وقد طلب  1980م،  ل�سنة  القانون رقم )4(  لأحكام 
اللتزامات مو�سوع هذا الخطار وت�سديد املبالغ امل�ستحقة ، - ويف حال عدم ت�سديد املبالغ م املخطر اإليه يتحفظ املخطر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية 
املنا�سبة بناء على ن�سو�ض القانون املذكور اعاء ل�سمان و�سع اإ�سارة احلجز التحفظي واحلجز التنفيذي على الوحدة املذكورة ل�سمان ا�ستيفاء قيمة املبالغ 
اإليهما عما مببداأ  امل�سار  القانون  فاإنه يخالف ن�سو�ض  القيمة  ت�سديد  التاأخري يف  النحو ف�سا عن  اإليه على هذا  املخطر  اإن ت�سرف  بها، وحيث  املطالب 
10% مقابل  22452درهم قيمة ر�سوم خدمات م�سافا اليها ن�سبة  اإليه ب�سداد  امللكية امل�سركة، بناء عليه فاإن املخطر ينذر املخطر  القانون ب�ساأن تنظيم 
التاأخري والر�سوم وامل�ساريف وذلك يف موعد ا�ستحقاق خال الوقت املتفق عليه ويعترب هذا الإخطار هو الأخري واأل ي�سطر املخطر اىل اتخاذ الإجراءات 

القانونية يف هذا ال�ساأن،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0090611
املخط�ر / حممد �سعيد �سيف الظهوري - اجلن�سية المارات 

ويحمل بطاقة هوية )784197997329285(
العن�وان : ال�سارقة - ام فنني، رقم الهاتف )0506304444(

املخطر اليه / البيت الفاخر ملقاولت تركيب وحدات التكيف
العنوان : ال�سارقة - بو طينة - خلف �سارع العروبة، رقم الهاتف / )0503010092( 

املو�سوع / اإخطار عديل باللتزام بالعقد ل�ستكمال العمال املتبقية
حيث ان املخطر يطالب املخطر اليه ب�سرعة بدء وا�ستكمال العمال املتفق عليها مبوجب العقد املربم 

بني الطرفني وذلك ملماطلة املخطر اليه وعدم الرد على املطالبات الودية.
وحيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء بالعمال املتفق عليها، ورغم املطالبة الودية مرارا وتكرارا 
لكن دون جدوى، لذلك، فاأننا نخطركم ب�سرورة بدء وا�ستكمال العمال خال خم�سة اأيام من تاريخ 
اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية ، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على 

هذا الإخطار للعلم مبا جاء به ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0085753
اإخطار عديل

املخطر : عمر بابر بابر فاروق - باك�ستاين اجلن�سية
العن�وان : ال�سارقة - اخلان - �سارع التعاون - ه�اتف : 0563425510(

املخطر اليه - حممد توحيد احمد امداد اهلل - باك�ستاين
العنوان : ال�سارقة - املجاز – �سارع اخلان – برج حفيت - �سقة 702- خلف حمطه ادنوك

هاتف رقم : 0545039905 
مو�سوع الإخطار : دفع قيمة �سيك

اأن املخط�ر اليه حرر �سيك رقم )000002( ل�سالح املخطر بقيمة )40،000(  الوق�ائ�ع : حيث 
 : تاريخ  ي�ستحق   : الوطني(  دبي  المارات  )بنك  على  م�سحوبه  ال�سيك  درهم  الف  اربعون  درهم 
2022/08/20 احل�ساب مغلق، - وحيث ان املخطر اليه يرف�ض �سداد على الرغم من ا�ستنفاذ كافة 
الطرق الودية ، وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك وال �سوف 
ي�سطر ا�سفا لتخاذ الجراءات القانونية �سده و ا�سعرك ب�سداد املبلغ يف مدة اق�ساه 5 ايام ، وعليه 

يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0089658
املخطر / منار حممد يو�سف مو�سى - م�سرية اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم )784197215073715( 

العن�وان : ال�سارقة - هاتف رقم : 5524247090
املخطر اإليه / موفق حمادي بهلول - عراقي اجلن�سية

العن�وان : ال�سارقة - املجاز - هاتف رقم : 0503030829
مو�سوع الإخطار : بدفع قيمة ال�سيكات

حيث اأن املخطر اليه حرر �سيكني ل�سالح املخطر وحيث انه مت تقدمي ال�سيكات و مت ارجاعها ب�سبب ان احل�ساب 
مغلق بيانات ال�سيكات كالتايل : 1/ �سيك رقم )000132( بقيمة )10،000( درهم )ع�سرة اآلف درهم فقط 

ل غري( م�سحوب علي )بنك المارات ال�سامي( م�ستحق الدفع بتاريخ 12/05/2022
2/ �سيك رقم )000133( بقيمة )6،000( درهم )�ستة اآلف درهم فقط ل غري( م�سحوب على )بنك المارات 

ال�سامي( م�ستحق الدفع بتاريخ 01/09/2022
وحيث اأن املخطر اإليه يرف�ض �سداد قيمة ال�سيكات على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية،

وعليه ، فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيكات يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ اإ�ستام 
الإخطار وال �سوف ي�سطر املخطر اأ�سفا لإتخاذ كافة الجراءات القانونية لذلك،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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الدعوى رقم: 2022/5198 جتاري جزئي، ال�شارقة

حمكمة ال�شارقة االبتدائية املدنية التجارية
اإىل املدعى عليه: ال�سيد/ �سلطان �سعود عبد العزيز النجار احلمادي 

)جمهول حمل الإقامة( 
مبا اأن املدعى : م�سرف الإمارات الإ�سامي

بوكالة : جمموعة جابر ال�سامي للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية 
قد اأقام عليكم الدعوى الق�سائية رقم: 5198/ 2022 جتاري- جزئي � ال�سارقة، فاأنتم مكلفون 
اأو وكيلكم القانوين باحل�سور اأمام اخلبري امل�سريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�سة اخلربة الأويل 
“دار  الثانية ظهرا، مبقر مكتب اخلبري  ال�ساعة  2022م،  اأكتوبر  21 من  املوافق:  يوم اجلمعة 
البيان للح�سابات وال�ست�سارات” دبي، ديرة، �سارع الإحتاد، خلف وكالة ني�سان، بناية اخليمة، الطابق 
 الثالث، مركز الرائد لاأعمال. مكتب 11، هاتف رقم: 6521992 050  ، 3599997 04،
فاك�ض : 3599987 04 ، م�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة ل�دف�وع�كم، وما 
ترونه منا�سبا لتي�سري اأعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اأداء مهمته، وبيان وجه احلق يف الدعوى، 

ويف حال ع�دم .احل�سور �سيتم الإجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سئولية
اخلبري امل�صريف الدكتور : حممد الفقي - هاتف : 6521992 050

اإعالن ح�شور اإجتماع خربة 

70197 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة

يف الدعوى رقم 1884 /2022 جتاري جزئي - دبي
املدعي عليه / ذا �سكوند كون�سرتك�سن كو ليمتد اوف �سينا كون�سرتك�سن ثريد اجنينريينج 

بيورو  - العنوان : جمهول حمل القامة
نحيطكم علما انه مت انتدابنا كخبري ح�سابي بالدعوى اأعاه واملرفوعة �سدكم من

املدعي / املركز العربي للدرا�سات الهند�سية �ض ذ م م
وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم الثنني 
املوافق 24/10/2022 ال�ساعة 12:30 ظهرا “ يرجى التوا�سل معنا عن طريق الهاتف 
طريق  عن  بالدعوى  لدفاعكم  امل��وؤي��دة  امل�ستندات  كافة  واأر���س��ال  باخلبري  اخلا�ض  املحمول 
الربيد اللكرتوين علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا 

لل�ساحيات املخولة لها قانونا. لا�ستف�سار الت�سال ب� 050-6317417 
missnahed@hotmail.com : المييل

اخلبري احل�شابي / ناهد ر�شاد حممد

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/1/150926(
املنذر : فندق ذا ليا ذ.م.م - رخ�سة �سياحية رقم )859675( دبي

املنذر اإليه : جميب احمد لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م رخ�سة جتارية رقم )727644( دبي
لذلك : تخطر املنذرة املنذر اإليه ب�سداد مبلغ وقدره 200،00 درهم )فقط مائتني األف درهم ل 
غري( ، والفوائد القانونية %5 من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد ، وذلك خال مدة اأق�ساها 
)5( اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار بالوفاء وفقاً لن�ض املادة )1/63( من قرار جمل�ض الوزراء 
رقم )33( ل�سنة 2020 بتعديل بع�ض اأحكام قرار جمل�ض الوزراء رقم )57( ل�سنة 2018  يف 
�ساأن الائحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية الحتادي ، واإل فاإننا �سوف ن�سطر اإىل اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية �سدكم وا�ست�سدار اأمر بالأداء بكامل قيمة الدين امل�ستحق يف ذمتكم ، 
بالإ�سافة اإىل التعوي�ض اجلابر لل�سرر مع كافة احلقوق الأخرى الناجتة عن تقاع�سكم عن اأداء 
اإليه كافة الر�سوم  املبلغ امل�ستحق دون حاجة اإىل تكليفكم بالوفاء مرة اأخرى، مع حتمل املنذر 

وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151155(
املنذر : م�سرف ابوظبي الإ�سامي �ض.م.ع - الإمارات 

املنذر اإليه : ريهام طارق عبا�ض ال�سامرائي - اجلن�سية العراق
املو�سوع :

ب�سرورة  عليه  وينبه  حقه  يف  قانونا  مفعوله  لنفاذ  اإليه  املنذر  اإىل  الإن��ذار  هذا  املنذر  يوجه 
�سداد مبلغ 45697.70 درهم املرت�سد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �سداد الأق�ساط امل�ستحقة 
اأ�سود   -  2017  - ت�سالنجر  دودج   - اأبوظبي  15/39802 خ�سو�سى   : رقم  ال�سيارة  على 
-كندا - رقم القاعده : 2C3CDZAG1HH631692  مبوجب عقد املرابحة رقم 
اأيام من تاريخ ن�سر الإنذار ويف حال فوات هذه املدة دون �سداد   7 79608663 وذلك خال 
مبلغ 45697.70 درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة 

ل�سالح امل�سرف مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى مع اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة دبا الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ ال�شرعية  - �شعيد اإ�شماعيل حممد ال�شواحلي  
ال�شخ�شية  االأحوال  تنفيذ   DAFEXSHPAF2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000313/ 

اإىل املحكوم عليه : �سعيد اإ�سماعيل حممد ال�سواحلي 
العنوان : عجمان اأبراج اخلور بي 2 �سقة 1103 

حيث انه قد �سدر احلكم �سدك ل�سالح 
منفذه اإنت�سار ح�سني حممد ال�سواحلي ، اجلن�سية اأردين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 21430.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  بالن�سر  اإعان  تاريخ 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 70197
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

مدين     AJCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003633/ 
اإىل املحكوم عليه : اأوديتا �سامبات كومارا لياناجي ليانا و اأدوجي  
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ناع�سه بنت �سعيد بن �سيف - اجلن�سية عماين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 51350.0 
اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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MOJAU_2022- 0094582 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان بالن�س�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : اكرب ناري كوتي ا�سينار - اجلن�سية : الهند، يرغب يف البيع والتنازل 
عن )25( من ح�سته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�سيد : ح�سني ناريكوت ح�سينار - اجلن�سية : 
الهند ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : اكرب ناري كوتي ا�سينار - اجلن�سية : الهند، يرغب يف البيع 
والتنازل عن )40( من ح�سته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�سيد : �سومان �ساها �سوكيندرا �ساندرا 
مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  اليا�سمني(  )خطاط  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند   : اجلن�سية  �ساها 

رخ�سة رقم )724806( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،  تعديات اخرى: 
�سان  2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمابن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 70626
تنازل/ بيع

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : �سامل را�سد علي را�سد ال�سام�سي - يحمل بطاقة هوية 
والتنازل عن  البيع  ، يرغب يف  الإمارات  784198015738184 - اجلن�سية:   : رقم 
وقا�ض  حممد  اكرام  �سدره  حافظه   / ال�سيده  اإىل  وذلك  كامل ح�سته البالغة )%100( 
انور - حتمل بطاقة هوية رقم : 784199047921905 - اجلن�سية : باك�ستان - يف 
رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باأمارة  تاأ�س�ست  امل�سهور(  اجلمال  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة 

)802396( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع

اعان بالتنازل عن موؤ�س�سة فردية )وكيل خدمات(
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيدة : زليخه خانوم حممد بابول - اجلن�سية : بنغادي�ض ، ترغب يف البيع 
والتنازل عن )70%( من كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : �سفيق بالياتازهات ا�سرف 
 - بابول  حممد  خانوم  زليخه   : ال�سيدة  و�ستقوم  الهند   : اجلن�سية   - حممد  �سيدو  بالياتازهات  ا�سرف 
اجلن�سية : بنغادي�ض ، ترغب يف البيع والتنازل عن )30%( من كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك 
اإىل ال�سيد : �سكيل خان فريوز �ساه اورف �سبني - اجلن�سية : باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )البحر ال�سود 
لت�سليح ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )782962( ال�سادرة من دائرة التنمية 
 / اآخر  ودخول   ، �سركاء   / �سريك  خروج   ، خدمات  وكيل  تغيري  اأخرى:  تعديات  بال�سارقة،  القت�سادية 
اآخرين. وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/ برا�سنجيت �سودري راتريا جنن �سودري - اجلن�سية:بنغادي�ض 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/�سوديب �ساندرا راى 
�سودوري - اجلن�سية:بنغادي�ض. يف الرخ�سة امل�سماه )زهرة البطيئة ملقاولت التك�سية والر�سيات 
وال�سباغ( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )566005(. تعديات 
اأخرى: تغيري ال�سم التجاري للرخ�سة من )زهرة البطينة ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ( 
اإىل )زهرة البطينة ملقاولت ال�سباغ( - تغيري الن�ساط التجاري للرخ�سة من )مقاولت فئة �ساد�سة 

- التك�سية والأر�سيات، اأ�سباغ( اإىل )مقاولت فئة �ساد�سة - اأعمال الطاء والدهانات للمباين(. 
�سان  2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمابن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�سر
 : اجلن�سية  الزرعوين-  الربميي  ا�سماعيل  عبداهلل  يو�سف  ال�سيد/  بان:  للجميع  معلوماً  ليكن 
الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ ندمي 
احمد حممد �سديق - اجلن�سية: باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون �سجر الزيتون للحاقة( 
ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )771628(. تعديات اأخرى: 
ال�سم  تغيري   - خدمات(  )وكيل  اإىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من  للرخ�سة  القانوين  ال�سكل  تغيري 

التجاري للرخ�سة من )�سالون �سجر الزيتون للحاقة( اإىل )�سالون ندمي احمد للحاقة(.
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 70555
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003913 يف  الدعوى رقم

فلورايت  �سركة  ومدير  مالك  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  رفاعي  هيثم   : عليه  املدعي  اإل�ى 
كزمي�سينج املحدودة - جمهول حمل الإقامة - نعلمكم بان املدعي/ �سلطان عبدالرحمن حممد 
احلو�سني يف الدعوى رقم 2022/3913 الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة - قد رفع الدعوى 
 7 املذكورة اعاه يطالب فيها - باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم باأن يوؤدو للمدعي 
 12% القانونية  والفائدة   2021/4/7 املوؤرخة  التجارية  الإتفاقية  قيمة  درهم  مليون 
اأمام   2022/10/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت  ال�سحيفة.  ب�سدرهذة  الواردة  لاأ�سباب 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى رقم 7( �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0005757 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عزيزة معت�سم - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي )ة( / مكتب فتيحة قورارى للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

وعنوانه / ال�سارقة كورني�ض بحرية خالد برج البطحاء مكتب رقم 1304 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/13   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0005156 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املمر ملقاولت البناء - ذ م م - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي ابراهيم بال بخيت مبارك ال�سويدي - اإماراتي اجلن�سية 

قد اأقام عليك الدعوى ويطالبك فيها : -  1( ف�سخ العقد ، 2( تقييم الأعمال منجزة 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  بدفع  عليها  املدعي  اإلزام   )3

اعان املدعي عليها باجلل�سة ولئحة الدعاء 
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/26 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - يف متام ال�ساعة 8.30 �سباحا مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خال  وذلك  امل�ستندات  كافة 

الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/10/12 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002076 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ادفان�سد لوندري ذ م م فرع دبي  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002076 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ادفان�سد لوندري ذ م م 
جمهول حمل الإقامة

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002076 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نا�سر بطي عمري يو�سف املهريي  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002076 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بن بطي العاملية القاب�سة ذ م م فرع دبي ذ م م 
جمهول حمل الإقامة

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004103/ 
اإىل املحكوم عليه : طلحة احمد خان احمر �سعيد خان  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سمر عبداحلفيظ �سامل احل�سا�سنه ، اجلن�سية اأردين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه.  
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 3924.0 

اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003984/ 
علي  �سعيد  را�سد  �سعيد   - املهنية  وال�سحة  ال�سامه  ل�ست�سارات  جي�ض   : عليه  املحكوم  اإىل 

الزعابي - ناجور مريا فايل �سيخ  
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بي �سي ان خلدمات ا�سدار �سهادات اجلوده وميثلها / خليل مو�سى حممد ح�سني املازمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 45314.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/6205 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- تانفي �سورى اجاى �سورى  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )367569( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  08/2022/1309 تنفيذ مدين 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1- �سالون جيوفاين بروفي�سيونال هري �ستايل لي�ست 2- 

جا�سمني ابو �سبيحة  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الء يو�سف اأبو عره
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )50422.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:3409/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763
مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليهما من�سور افيكارا و�سانوا�ض موكاندات حمزه مببلغ وقدره 
)72.448.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد 

التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  . 
املتنازع:حمد احمد بخيت فرحان ال�سويدي

عنوانه:المارات - امارة عجمان - ال�سناعية - عجمان - �سارع ال�سنعاء 
املطلوب اإعانهما :  1- �سانوا�ض موكاندات حمزه 2- من�سور افيكارا  -  �سفتهما : متنازع �سدهما 

افيكارا  من�سور  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���ان  مو�سوع 
و�سانوا�ض موكاندات حمزه مببلغ وقدره )72.448.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح���ددت  كفالة-  ب��ا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  قيد  ت��اري��خ  م��ن   %5
جل�سة يوم الثاثاء املوافق:2022/10/25 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:910/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )194398.01( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املحاماة وانفاذ العقد التجاري و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 

املدعي:م�سرف الهال �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - ور�سان الثانية - دبي - �سارع املنامة - مبنى بنك ابوظبي التجاري

وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي
املطلوب اإعانه :  1- اك�سيلن�ض لك�سري لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

اعاه  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/10/12 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم    : الإع��ان  مو�سوع 
قدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب���ان  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ال����زام  �����ض.م.ع  ال��ه��ال  م�����س��رف  ل�����س��ال��ح/ 
)194.398.01( درهم مائة واربعة وت�سعون الف وثاثمائه وثمانية وت�سعون درهم واحد فل�ض وبالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب ، حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5709/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 537/2022 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.746.109.69( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري ب�سفته اخللف القانوين لبنك الحتاد الوطني �ض.م.ع
عنوانه:امارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لاعمال 

- الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف:065289955 - فاك�ض:065289922
املطلوب اإعانه: 1- اأحمد عي�سى حممد جم�سيدي - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1746109.69(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5728/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 651/2022 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )954.347.25( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري ب�سفته اخللف القانوين لبنك الحتاد الوطني �ض.م.ع

عنوانه:امارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لاعمال 
- الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف:065289955 - فاك�ض:065289922

املطلوب اإعانه: 1- انت�سار يو�سف حممود - �سفته: منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���ان  مو�سوع 
وقدره )954347.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5241/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
، ب�سداد املبلغ املنفذ به  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 473/2022 نزاع جتاري 

وقدره )14274.11( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة النت�سار لعمال املواد العازلة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحتاد - مبنى بناية الر�ستماين - �سقة 
info@frangulf.:503 - نف�ض بناية ني�سان - هاتف:0553989122 - 0504242011 - بريد الكرتوين

مكاين:3208594689 رقم   -  ae
املطلوب اإعانه : 1- الفتح ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)14274.11( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6941/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 321/2022 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )37903.70( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : فندق جمريا روتانا
عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى فندق تاورز روتانا 

IBAN:E630260001014644251201 - بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي -
وميثله:عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي

املطلوب اإعانه : 1- الفا لل�سياحة �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)37903.70( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:249/2022/397 ا�شتئناف قرار نزاع 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف النزاع رقم:3239/2022 نزاع حمدد القيمة. 
امل�ستاأنف:موؤ�س�سة باتيك ميدل اي�ست للتزويد بعاملني حتت الطلب

عنوانه:المارات - امارة دبي - الرب�ساء الثالثة - بردبي - دبي - �سارع �سارع الدانه - مبنى مكتب 
رقم 2018 برامي بزني�ض

املطلوب اإعانه :  1- م�سطفى حممود �سوكت �سرف  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:3239/2022 نزاع حمدد القيمة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/10/24  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد 

، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1804/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

بقيمة  بنك  حبيب  ع��ن  وال�����س��ادر   )436144( رق��م  امل��رجت��ع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  م��و���س��وع 
. )158459.07(

طالب التنفيذ : حممد ابراهيم العبود - عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - ال�سناعية - ال�سارقة - �سارع 
�سارع مليحة - مبنى ار�ض ملك عبدالرحمن عبداهلل

املطلوب اإعانهما : 1- يو�سف حنا زهره �سفته : مدير ، 
2- �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )166.169.07(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  794/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1441/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )86.387( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعانه : 1- زينب جميد نوخا�ض  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )86388( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  799/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1102/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )51.567( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعانه : 1- �سحر عبدالغفور  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )51568( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  795/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1440/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )407282( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���س��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعانه : 1- فريا بوركوفا  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)407282.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 70530

اعالن بالن�شر        
 461/2022/953 نزاع حمدد القيمة 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املتنازع �سده : 1- الو وود المارات ل�سناعة ال�سغال املعدنية �ض.ذ.م.م 

جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :املاحة القطرية - فرع دبي 

قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ض املادة 54 من الائحة 
التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع 
�سدها بان توؤدي مبلغ )17.000( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70459

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
 اعالن بالن�شر

1975/2022/315 ا�شتئناف عمايل  
مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- دار ال�سراحة للمقاولت - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / حممد علي حافظ مر�سى - وميثله:مرمي احمد �سامل 
م�سلم املحرمي - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 10667/2022 
 2022/10/27 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت    - جزئي  عمايل 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6524/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- هيوجن جون يل  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )576870.57( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0002341 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : هوريزونتي كون�سرت ك�سيوين للتجارة واملقاولت 
اأعاه  بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2022/07/26 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  نحيطكم علما 
ل�سالح 1/ ال�سركة العامة للماحة والتجارة )جنافكو( ذات م�سئولية حمدودة ، 2/ ال�سركة العربية للوكالت 
�سركة ذات م�سئولية حمدودة ، بالتايل: ن�ض احلكم - حكمت املحكمة ح�سوريا بالن�سبة للخ�سم املدخل الأول/ 
زعيم ال�سام لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة، ومبثابة احل�سوري للمدعى عليها وباقي اخل�سوم املدخلني : اأول : عدم 
قبول الدعوى من املحعية الأوىل لإقامتها من غري ذي �سفة.  ثانيا: عدم قبول الدعوى يف مواجهة اخل�سوم 
املدخلني لنتفاء �سفتهم يف الدعوى. ثالثا: ف�سخ اتفاقية بيع بالتق�سيط املربم بني املحمية الثانية واملدعى عليها 
�سركة  للوكالت  العربية  ال�سركة  للمدعية/  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  رابعا:   .2020/ 11/ 8 يف  واملوؤرخ 
ذات م�سئولية حمدودة مببلغ 6.120.000 ريال قطري )�ستة مليون ومائة وع�سرون األف ريال( اأو ما يعادله 
8 /11 /2020. خام�سا:  بالعقد املربم بني الطرفني واملوؤرخ يف  الواردة  املعدات  الإماراتي وا�سرتداد  بالدرهم 
اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 100000 درهم تعوي�سا عما اأ�سابها من �سرر وما فاتها من ك�سب، 
املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابا  اأتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف و500 درهم مقابل  واإلزامها 

لا�ستئناف خال املدة القانونية.

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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تغيري ا�شـم / عبود �شامل عبود مطلق الدرمكي
الدرمكي(  مطلق  عبود  �سامل  )عبود  املواطن  تقدم 
ا�سمه من  بتغيري  ابوظبي   - التوثيق  ق�سم  اىل  بطلب 

)عبود( اىل )عبداهلل(. 
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خال 

العان ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعالن بالن�شر 

 11477/2022/253 تنفيذ �شيكات  
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- اأحمد عبدالإله الدج - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/وائل يا�سر ال�سامي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )730655( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر )169812/1/2022(

بيانات املنذر : حامت ال�سيخ ادري�ض حممد ابو حنينه - اجلن�سية : ال�سودان ، هوية رقم : 784197216421475 ال�سفة القانونية : بال�سفة 
ال�سخ�سية وباأي �سفة كانت ، بيانات ممثل املنذر :  حممد اأكوز اجلن�سية : املغرب ، جواز �سفر رقم : AJ8279135 العاقة : وكيل ، وثيقة الإنابة 

: 1/2021/282486 �سجل التوثيق - بيانات منذر اليه : الأنامل ال�سحرية ملقاولت ال�سباغ  ، فرا�ض حممود احمد ، �سوريا اجلن�سية 
مو�سوع الإنذار اإخطار ع�دل�ي

حيثيات الإنذار املخ�طر : حامت ال�سيخ ادري�ض ابو حنيفة ميثل�ة املحامي عبد اهلل خمي�ض الناخي مبوجب الوكالة امل�سدقة لدى كاتب العدل بامارة 
دبي بالرقم )25623 /1/ 2021( وميثله بالوكالة حممد اكوز، مغربي اجلن�سية يحمل هوية اإماراتيه بالرقم )784199019197682( 
للمحاماة  الناخي  اهلل  عبد  مكتب   : املخ�ت�ار  العن�وان   2021/1/282486 برقم  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال��ع��دل  الكاتب  ل��دى  م�سدقة  وك��ال��ة  مبوجب 
وال�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي منطقة اخلليج التج�اري �س�ارع برج خليف�ة - ا�سبكت ت�اور الطابق اخلام�ض والع�س�رون مكتب رق�م 2502 
1/ الأنامل ال�سحرية ملقاولت  info@aaalegalconsultants.ae املخ�طر اليه   2527587343 004252000 - مك�اين  هاتف 
الأ�سباغ - ال�سارقة - �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان- موبلح ال�سارقة - هاتف 0506976340  2/ فرا�ض حممود احم�د - �سوري اجلن�سية 
ب�سفتنا  باحلقوق  امل�سا�ض  دون  اندار   : املو�سوع  العنوان : اإمارة ال�سارقة - اخلان - بناية ال�سيخ را�سد - �سقة رقم 204 هاتف 0505008333 
وكاء قانونيني نود اأن  نخطركم بالتي : املخطر يخطر املخطر اليه بدفع مبلغ املديونية والبالغ قدره )300،000( درهم اإماراتي حيث اأن 
اأن املخطر اليهما قام بتحرير ال�سيك رقم )231425( امل�سحوب على بنك دبي الإ�سامي  املخ�طر دائن املخطر اليه باملبلغ املطالب به وحيث 
قد  اليهما  املخطر  كان  وملا  الر�سيد  كفاية  لعدم   2017/07/15 مقابل املبلغ مو�سوع الإخطار املرت�سد بذمتهما اإل اأن ال�سيك اإرتد بتاريخ 
متاطل يف �سداد املبلغ اأعاه اإىل تاريخه وحيث اأن املخ�طر اليهما مل يرد هذه الأموال املخ�طر.  املطالبة : عليه وملا �سبق فاإن املخطر يحظركم بالتي 
:- اأول ب�سرورة اداء املبلغ املرت�سد بذهنكم خال خم�سة اأيام عمل من تاريخ تبليعكم بهذا الإنذار. ثانيا : اأنه ويف حال عدم ال�سداد فاننا نيابة عن 
موكلنا �سن�سطر ا�سفني لإتخاد الإجراءات القانونية يف مواجهتكم واقامة دعوى ق�سائية بقيمة املطالبة والتعوي�ض والفوائد القانونية املقررة 

وحتميلكم الر�سوم وامل�ساريف وذلك يف �سبيل ا�سرتداد حقوق موكلنا دون امل�سا�ض باية حقوق اأخرى للمخطر. 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  7238/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1130 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )379329550.99 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �ض م ع - واآخرون  
عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي -بردبي - دبي - �سارع برج خليفة - مبنى ا�سبكت تاور - �سقة الطابق الرابع  

وميثله : نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي  
املطلوب اإعانه : داوود �سيف الدين يعقوب اليعقوب  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى فندق مريكيور - مركز دبي العاملي 
alyaquob@gmail.com - 00971506510518 - الثاين

مو�سوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثاث 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : املركز التجاري الثانية - رقم الر�ض 19 - رقم البلدية : 336-206 

امل�ساحة : 929.03 مرت مربع - القيمة الكلية  : 420،000،000 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اإخطار عديل 
برقم املحرر 2022/0085032

اإماراتية رقم)784199584447504( ب�سفته وكياعن  �سوري- يحمل هوية   : العبد- اجلن�سية  اإبراهيم  املخطر: عبداهلل 
ال�سيد:عبد اللطيف حممد اإبراهيم عبداهلل البناء- اجلن�سية الإمارات - مبوجب وكالة رقم )0083071( ال�سادرة من الكاتب 
بالعدل بتاريخ 2022/08/17 ب�سفته رئي�ض جمل�ض الإدارة جلمعية ماك برج النخلة )1( مبوجب املر�سوم الأمريي رقم)1( 
ل�سنة )1981( عنوانها: ال�سارقة اخلان- املمزر- خلف غرفة التجارة وال�سناعة برج النخلة )1( رقم مكاين :)61108( - �ض،ب 

)39804(- ت :065256700
املخطر اإليه : مريفت حممد دروي�ض ظابطيه

العنوان : ال�سارقة اخلان - املمزر - خلف غرفة التجارة وال�سناعة برج النخلة )1(  �سقة رقم)4104( ت:0504624577
وامل�ساريف والر�سوم  التلخري  املو�سوع : اإخطار بت�سديد مبلغ )21473( درهم مقابل ر�سوم خدمات م�سافا اليها 10% مقابل 

الوقائع : مبوجب ملكية للوحدة )�سقة( رقم 1003))بربج النخلة1(( ترتب على املخطر اإليه حتى تاريخه قيمة ر�سوم 21473 
درهم م�سافاً عليها ن�سبة 10% مقابل التاأخري والر�سوم كما هو مو�سح اأدناه لل�سقة رقم )4104( وللموقف رقم )625(

ر�سوم التاأخري ل�سنة 2019: 5883
ر�سوم التاأخري ل�سنة 2020: 5525
ر�سوم التاأخري ل�سنة2021 : 4932
ر�سوم التاأخري ل�سنة2022: 5133 

وكم جاء يف املر�سوم الأمريي ال�سادر من �ساحب ال�سمو رقم )1( ل�سنة 1981 ب�ساأن ا�سدار نظام امللكية امل�سرتكة باملادة )25( كل 
مبلغ ل يدفعه ال�سريك �ساف اإليه الفائدة بن�سبة 10% من تاريخ املطالبة بكتاب م�سمون وملدير اجلمعية ان يعمل على حت�سيل 

املبالغ املوجبة مبا�سرة بوا�سطة دائرة التنفيذ وفقاً لأحكام القانون رقم )4( ل�سنة 1980م،
- وقد طلب املخطر من املخطر اإليه مراراً وتكراراً بالطرق الودية وعن طريق اإنذار عديل �سابق ت�سديد قيمة الألتزامات مو�سوع 

هذا الخطار وت�سديد املبالغ امل�ستحقة ،
- ويف حال عدم ت�سديد املبالغ م املخطر اإليه يتحفظ املخطر باتخت�ذ جميع الإجراءات القانونية املنا�سبة بناء على ن�سو�ض القانون 
املذكور اأعاه ل�سمان و�سع اإ�سارة احلجز التحفظي واحلجز النفيذي على الوحدة املذكورة ل�سمان ا�ستيفاء قيمة املبالغ املطالب 
بها، وحيث اإن ت�سرف املخطراإليه على هذا النحو ف�سًا عن التاأخري يف ت�سديد القيم�ة ف�اإنه يخالف ن�سو�ض القانون امل�سار اإليهما 

عمًا مببداأ القانون ب�ساأن تنظيم امللكية امل�سركة،
التاأخري  مقابل   %10 ن�سبة  اليها  21473درهم قيمة ر�سوم خدمات م�سافا  ب�سداد  اإليه  فاإن املخطر ينذر املخطر   ، بناء عليه 
والر�سوم وامل�ساريف وذلك يف موعد ا�ستحقاق خال الوقت املتفق عليه ويعترب هذا الإخطار هو الأخري واأل ي�سطر املخطر اىل 

اتخاذ الإجراءات القانونية يف هذا ال�ساأن. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار قانوين لدى ال�شيد الكاتب العدل  

برقم املحرر 2022/0083664
اإخطار عديل 

املخطر: عبداهلل اإبراهيم العبد- اجلن�سية : �سوري- يحمل هوية اإماراتية رقم)784199584447504( ب�سفته وكياعن ال�سيد:عبد 
بتاريخ  بالعدل  الكاتب  من  ال�سادرة   )0083071( رقم  وكالة  مبوجب   - الإمارات  اجلن�سية  البناء-  عبداهلل  اإبراهيم  حممد  اللطيف 
ب�سفته رئي�ض جمل�ض الإدارة جلمعية ماك برج النخلة )1( مبوجب املر�سوم الأمريي رقم)1( ل�سنة )1981( عنوانها:   2022/08/17
ال�سارقة اخلان- املمزر- خلف غرفة التجارة وال�سناعة برج النخلة )1( رقم مكاين :)61108( - �ض،ب )39804(- ت :065256700

املخطر اإليه / دليلة حممد عبدال�سام غوطي�ض 
العنوان : ال�سارقة اخلان- املمزر-خلف غرفة التجارة وال�سناعة برج النخلة )1( �سقة رقم)2311( ت:0506245953

املو�سوع : اإخطار بت�سديد مبلغ )36607( درهم مقابل ر�سوم خدمات م�سافا اليها 10% مقابل التاأخري والر�سوم وامل�ساريف
 36607 ر�سوم  قيمة  تاريخه  حتى  املخطراإليه  على  ترتب  النخلة1((  ))بربج   2311 رقم  )�سقة(  للوحدة  ملكية  مبوجب   -1: الوقائع 
ولل�ستور  رقم )438(  وللموقف  رقم )2311(-  لل�سقة  اأدناه  كما هو مو�سح   ، والر�سوم  التاأخري  10% مقابل  ن�سبة  عليها  درهم م�سافاً 

رقم )402(
ر�سوم التاأخري ل�سنة 2020: 8406  ر�سوم التاأخري ل�سنة 2019: 8952    ر�سوم باقية من �سنة 2018:3933  

ر�سوم التاأخري ل�سنة2022 : 7810 ر�سوم التاأخري ل�سنة2021 : 7506   
وطبقا للقانون رقم )4( ل�سنة 1980 ب�ساأن تنظيم ملكي�ة الأبني�ة املوؤلفة من عدة طوابق او �سقق وبناء على قراردائرة الت�سجيل العقاري   -2
14 تن�ض على: )اإذا مل يدفع  املادة  اأعاه فان  على ت�سكيل اجلمعية العمومية لحتاد ماك برج النخلة )1( والكائن بها الوحدة املذكورة 
املالك ح�سته من النفقات امل�سرتكة اأو مل يف بعهداته جتاه جمعية املالكني رغم الإنذار املوجه اإليه بوا�سطة كاتب العدل يعترب الإنذار املذكور 
مبثابه �سند خطي ويحق ملدير اجلمعية بعد مرور �سهر على تبليغ الإنذار ان يراجع دائرة التنفيذ يف املحكمة وحت�سيل الدين مبوجب هذا 
ال�سند على انه �سند ر�سمي قابل للتنفيذ دون احل�سول على حكم من املحكمة(، 3- وكما جاء يف املر�سوم الأمريي ال�سادر من �ساحب ال�سمو 
رقم)1( ل�سنة 1981 ب�ساأن ا�سدار نظام امللكية امل�سرتكة باملادة)25( كل مبلغ ل يدفعه ال�سريك �ساف اإليه الفائدة بن�سبة 10% من تاريخ 
املطالبة بكتاب م�سمون وملدير اجلمعية ان يعمل على حت�سيل املبالغ املوجبة مبا�سرة بوا�سطة دائرة التنفيذ وفقا لأحكام القانون رقم )4( 
ل�سنة 1980م، 4- وقد طلب املخطر من املخطر اإليه مرارا وتكراراً بالطرق الودي�ة وعن طريق اإنذار عديل �سابق ت�سديد قيمة الألتزامات 

مو�سوع هذا الخطار وت�سديد املبالغ امل�ستحقة ،
اإليه يتحفظ املخطر باتختذ جميع الإجراءات القانونية املنا�سبة بناء على ن�سو�ض القانون املذكور  املخطر  م  املبالغ  ت�سديد  5- ويف حال عدم 
اإن  اأعاه ل�سمان و�سع اإ�سارة احلجز التحفظي واحلجز النفيذي على الوحدة املذكورة ل�سمان ا�ستيفاء قيمة املبالغ املطالب بها، 6-وحيث 
القانون  اإليهما عما مببداأ  امل�سار  القانون  التاأخري يف ت�سديد القيمة فاإنه يخالف ن�سو�ض  اإليه على هذا النحو ف�سا عن  ت�سرف املخطر 
ب�ساأن تنظيم امللكية امل�سركة، بناء عليه ، فاإن املخطر ينذر املخطر اإليه ب�سداد 36607 درهم قيمة ر�سوم خدمات م�سافا اليها ن�سبة %10 
مقابل التاأخري والر�سوم وامل�ساريف وذلك يف موعد ا�ستحقاق خال الوقت املتفق عليه ويعترب هذا الإخطار هو الأخري واأل ي�سطر املخطر 

اىل اتخاذ الإجراءات القانونية يف هذا ال�سان. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13674 بتاريخ 2022/10/18 

اإعالن بالن�شر
رقم 2022/151170 

   املنذر : بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود )فرع دبي( 
املنذر اإليه : دانيال اندريا�ض جيلياين )جمهول حمل الإقامة(

يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقية القر�ض املرن ل�سراء املنزل )“اتفاقية القر�ض”( املوؤرخة يف 28 �سبتمرب 2014، بني 
بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود )“البنك”( والعميل املتويف اندريا�ض �سيار )العميل املتويف( وامل�ستندات 
الأخرى ذات العاقة بذلك، بدفع مبلغ وقدره 2،017،161،66 درهم اإماراتي )مليونان و�سبعة ع�سر األف ومائة 

واحد و�ستون درهم و�ستة و�ستون فل�ض( مت�سمن الفوائد حتى تاريخ النذار العديل )الدين( اإىل املنذر.
مقابل هذا الدين قام املنذر اإليه العميل املتويف )ب�سفته الراهن( وك�سمان للدين مبنح رهنا عفاريا تاأمينية للمنذر 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار، ال�سقة 806، الطابق 8، الب�سري بي 1، نخلة جمريا على قطعة الأر�ض رقم 
الرهن  ، وقد مت ت�سجيل هذا  املتحدة )العقار(  العربية  مرت مربع، دبي، الم��ارات   185/22 مب�ساحة   ،1122

ال�سالح املنذر ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وفقاً لاأ�سول لدى دائرة الرا�سي والأماك يف دبي، 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�سديد الدين امل�ستحق الدفع، ونتيجة لذلك اأقدم املنذر بتوجيه ا�سعار لتنفيذ 
الرهن )اإ�سعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاماً باأحكام املادة )25( من القانون رقم )14( ل�سنة 

اإمارة دبي. يف  الرهونات  �ساأن  يف  ال�سادر   2008
ولكن مل يتمكن ممثل كاتب العدل من توجيه اإ�سعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه.

الرهن عن طريق ن�سره يف  اإ�سعار تنفيذ  بالقيام بتوجيه  املنذر  ولحقا، فو�ست حمكمة دبي البتدائية )املحكمة( 
ال�سحيفة وبناء على ذلك، يخطر املنذر مبوجب هذا العان املنذر اليها باأنه يف حالة التق�سري يف ت�سديد الدين 
كامًا خال مدة ل تتجاوز ثاثني يوما بعد تاريخ ن�سر هذا العان، �سيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب 
اىل املحكمة للح�سول على اأمر لبيع العقار.  ميكن للمنذر اليه التوا�سل مع املنذر على العنوان التايل �ض.ب. 66، 

دبي، المارات العربية املتح�سلي على الرقم  971-4-3904722+

  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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•• املغرب - تطوان -وام:

من  الرابعة  الن�سخة  فعاليات  بال�سارقة  الثقافة  دائ��رة  اختتمت 
اأقيمت حتت رعاية �ساحب  مهرجان تطوان لل�سعر العربي التي 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض 
ال�����س��ب��اب والثقافة  م��ع وزارة  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ارق��ة  الأع��ل��ى ح��اك��م 
والتوا�سل املغربية وا�ستمرت 3 اأيام مب�ساركة مميزة وفاعلة من 

مثقفني و�سعراء واأدباء وفنانني مغاربة. 
رئي�ض  العوي�ض  حممد  بن  عبداهلل  �سعادة  الختتام  حفل  ح�سر 
اإدارة  مدير  الق�سري  اإبراهيم  وحممد  ال�سارقة  يف  الثقافة  دائ��رة 
املدر�سة  مدير  العمراين  زهري  ود.  الدائرة  يف  الثقافية  ال�سوؤون 
ال��ع��ل��ي��ا ل��اأ���س��ات��ذة يف م��دي��ن��ة م��رت��ي��ل وع����دد ك��ب��ري م��ن الطاب 

والأكادمييني واملهتمني بال�سعر. 
من  يتيحه  وم��ا  ال�سعر  مب��ه��رج��ان  �سعادتهم  امل�����س��ارك��ون  واأب����دى 

معاين  اأ�سمى  مقدمني  امل��دى  وا�سعة  وثقافية  اإبداعية  ف�ساءات 
ال�سكر والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة باعتباره داعماً 

للثقافة واملثقفني. 
وتنّقل املهرجان بني العديد من املوؤ�س�سات الثقافية والتعليمية يف 
ال�سمال املغربي حمتفياً بالق�سيدة ومبدعيها و�سط ح�سور كبري 

يوؤكد اأهمية احلدث ال�سعري. 
وتتّوجت  امل��ه��رج��ان  يف  ك��ب��رياً  م��ك��ان��اً  ال�سبابي  احل�����س��ور  وح��ج��ز 
العوي�ض  �سّلمها  ���س��ه��ادات  ت��وزي��ع  م��ن  �ساحبها  مب��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والق�سري لأكرث من خم�سني طالباً وطالبة وهم من طلبة الور�ض 
على  ال�سهادات  ت��وزي��ع  وحفل  ت��ط��وان  يف  ال�سعر  دار  يف  ال�سعرية 
“الأطفال ال�سعراء” وهم طلبة ور�ض �سعرية تنظمها الدار اأي�ساً 
ال�سو�سيوثقايف  املركز  بالتعاون مع  واأُقيمت  اإىل الأطفال  موجهة 

التابع ملوؤ�س�سة حممد ال�ساد�ض بتطوان. 
اإطار ت�سجيع ودفع املوهوبني من ال�سباب  وياأتي هذا التكرمي يف 

اإىل موا�سلة الكتابة يف كافة حقولها البداعية. 
احت�سنت  حيث  الفعاليات  يف  كبرياً  زخماً  اخلتامي  اليوم  و�سهد 
 4 �سارك فيها  �سعرية  الوطنية جل�سة  ال�سنائع والفنون  مدر�سة 
اإىل معهد طه ح�سني  امل�ساركون بعد اجلل�سة بزيارة  �سعراء وقام 
اإىل  و���س��ول  �سعري  لقاء  حل�سور  بتطوان  للمكفوفني  اجل��ه��وي 
مهرجان  وي��ح��ر���ض  امل��ه��رج��ان.  يف  الأخ����رية  ال�سعرية  الأم�����س��ي��ة 
تطوان لل�سعر العربي منذ ن�سخته الأوىل على ا�ست�سافة �سعراء 
ميثلون خمتلف اأجيال واأ�سكال الكتابة ال�سعرية دون اأن يتكرر اأي 
ا�سم من اأ�سماء ال�سعراء امل�ساركني من دورة اإىل اأخرى كما يحر�ض 
املهرجان على اإقامة ندوات كربى جتدد التفكري يف راهن ال�سعر 
الق�سيدة  اإىل  التظاهرة  ه��ذه  تن�ست  مثلما  وره��ان��ات��ه.  املغربي 
املغربية مبختلف اأ�سواتها ولغاتها ف�سا عن ذلك جددت الن�سخة 
ومو�سيقى  ت�سكيل  من  له  املجاورة  بالفنون  ال�سعر  �سلة  احلالية 

من خال عرو�ض فنية ومعار�ض ت�سكيلية. 

ثقافة ال�شارقة تختتم الن�شخة الرابعة من 
مهرجان تطوان لل�شعر العربي 

وتكمن اأهمية البحث يف وجود اأدلة مادية كثرية على خمتلف 
املواد الأثرية من الآثار الثابتة )العمائر والنقو�ض ال�سخرية( 
اأو الآثار املنقولة والتي حتتفظ بها العديد من املتاحف يف م�سر 
والعامل ترجع اإىل ع�سري اخللفاء الرا�سدين والأمويني، من 
الربديات وامل�سكوكات، وال�سنج، والأختام الر�سا�سية، واملكاييل، 

واملن�سوجات، والنقو�ض ال�ساهدية.
الذين  امل�ست�سرقني  لإدع����اءات  حمزة  حممد  الدكتور  ت�سدى 
يروجون لفكرة “ باأن ل تاريخ بدون اآثار” وهذا يعني اأن التاريخ 
الإ�سامي ل وجود له ما دام يفتقد للتاأريخ والأثار املادية، وهذا 
يعد منهج غري علمي، واأو�سح الدكتور حمزة اأن علم ال�ست�سراق 
وعرف   1873 ب��اري�����ض  م��وؤمت��ر  يف  م��رة  لأول  فرن�سا  يف  ن�ساأ 
بال�ست�سراق القدمي، اإىل اأن انتهى م�سطلح ال�ست�سراق ر�سمياً 
يف موؤمتر باري�ض لا�ست�سراق عام 1973 مبنا�سبة مرور قرن 
على بدايته، ومت يف املوؤمتر الغاء الت�سمية مع ا�ستمرار املوؤمتر 
با�ستخدام م�سطلح “املوؤمتر العاملي للدرا�سات الإن�سانية حول 
 “ اإىل  موؤمترين  بعد  ا�ستبداله  مت  ثم  اأفريقيا،  و�سمال  اأ�سيا 
وله  اأفريقية”  وال�سمال  الأ�سيوية  للدرا�سات  العاملي  املوؤمتر 

اأربعة حماور” درا�سة املناطق – م�ستودعات الأفكار – ما بعد 
وللحقيقة العلمية  – ا�ست�سراق ما بعد احلداثة”  ال�ست�سراق 
اكت�ساف ح�سارتنا  القدامى متكنوا من  امل�ست�سرقني  اأن هوؤلء 
ون�سر الرتاث يف الأفاق، مع اأن دوافعهم يف البداية كانت البحث 
عن دلئل تفيدهم وكانت املفاجاأة عند درا�سة التوراة ووجدوا 
فيها اأدلة عن ح�سارتنا، وهذا يجرنا اإىل علم ال�ساميات والأقوام 
ال�سامية الذي ن�ساأ يف املانيا على يد العامل الاهوت “�سلتزر” 
الغر�ض منه حفائر  وك��ان  التوراتي  علم  ن�ساأ   1865 عام  ويف 
الكا�سف  وج��اءت مع حملة   للتوراة  تهدف  التى  الأم��اك��ن  لكل 
فلندرز  ماثيو  “ وليام  العلماء  اأعظم  ومن  وارين”  “ت�سارلز 
بيرتي” وله متحف يف لندن، وهو الذي اكت�سف لوحة مرنبتاح 
اأع��ظ��م الك��ت�����س��اف��ات، و�سميت ه��ذه ال��ل��وح��ة فرعون  وت��ع��د م��ن 
قريب  لوقت  ال�سم  ه��ذا  على  وظلت  اإ�سرائيل  وتعني  اخل��روج 
حتى اأن زاهي حوا�ض يذكرها با�سمها، واهمية هذه اللوحة ذكر 
اأ�سماء املدن من خال 28 �سطراً، ولكن لاأ�سف مت تاأديب هذه 

املدن ومت الق�ساء عليها ح�سب الرتتيب اجلغرايف.
واأ�سار الدكتور حمزة اإىل اأن هوؤلء امل�ست�سرقون كانوا  يد�سون 

الع�سل يف ال�سم، ولذلك علينا اأن نتاأمل لأرائهم بحذر وخا�سة 
واملقارنة  والدرا�سة  للتحليل  واخ�ساعها  الإ�سامية  الفرتة  يف 
دور  “يثو  ال��ق��دام��ى،  امل�ست�سرقني  اأ���س��ه��ر  وم���ن   ، ال��ت��اري��خ��ي��ة 
نولدكة “ �ساحب اأول ر�سالة عن تاريخ القراآن 1859ونق�ست 
كثرية،  اأخطاء  بها  ولكن  العربية  اللغة  اإىل  وترجمت  وطبعت 
اأول من  “ جولد ت�سيهر”  و  “اأبراهام جايجر”  اأي�سا  ومنهم 
�سكك يف احلديث النبوي ، و “ �سمويل مارينو�ض زومي��ر  و” 
مرجليوث” الذي �سكك يف ال�سعر اجلاهلي، واعتمد عليه طة 
وبالنظرية  الغربية  والعلمانية  باحلداثة  متاأثر  وك��ان  ح�سني 
التى تقول اأن ل تاريخ بدون اآثار، وقال ح�سني يف كتابه ال�سعر 

اإنكاراً  الإجنيل  وليحدثنا  التوراة  فلتحدثنا   30 اجلاهلي �ض 
منه بوجود اأدلة مادية عن وجود انبياء بعينهم.

جامعة  الآث����ار  كلية  عميد   ، ح��م��زة  حممد  ال��دك��ت��ور  وي�سيف 
حمات  م��ن  امل�ست�سرقني  م��ن  اأث�����اره  م��ا  ب��رغ��م  اأن  ال��ق��اه��رة، 
الت�سكيك حول الرتاث الإ�سامي واحل�سارة وال�سرية النبوية 
اأطلقوا  التى  والفتوحات  ال�سحابة  وتاريخ  واحلديث  ال�سريفة 
عليها غزوات، اإل اأن خطورة هذه الأبحاث كانت يف حيز �سيق 
ب��داأت حماتهم  الذين  اجل��دد  امل�ست�سرقني  باأفكار  قيا�ساً  ج��داً 
1973 م ، وكان من بينهم امل�ست�سرق برناد لوي�ض واطلقوا على 
انف�سهم املراجعون اجلدد واأ�سحاب التنوير واأخذوا يعيدون كل 
ما ن�سر واإعادة تنقيحه من امل�ست�سرقني القدامى، وقد دعمتهم 
القوى كما احلال يف املعهد الأملاين والأبحاث ال�سرقية وتتجلى 
خطورة هذه املرحلة اأنهم �سخروا من بني جلدتنا العربية من 
يهاجمنا وي�سكك يف ح�سارتنا وثوابتنا، عرب القنوات الف�سائية 
اأ�سري   وو�سائل الإع��ام املختلفة ولعل القارئ الكرمي يعلم ملن 

فهم ل يخفوا على اأحد.
امل�ست�سرقني  ه���وؤلء  دلئ��ل  اأن  حمزة  حممد  الدكتور  ويو�سح 
الفرتة  ب���اأن  ا�ست�سهدوا  ب��ل  واق���ع،  ول  منهجية  ال  على  ت��ق��وم 
الكرمي �سل اهلل عليه و�سلم   الر�سول  التى تبداأ مبولد  املبكرة 
يف 132 ه و750 مياد العبا�سية تخلو من وجود اآثار ، ومن 
الذي  اللبناين  الق�ض  الأف��ك��ار  ل��ه��ذه  ي��روج��ون  ال��ذي��ن  ه���وؤلء 
وهو موؤ�س�ض معهد  “لك�سمبورج”  اختار لنف�سه ا�سماً م�ستعاراً 
علم  واأن  الكرمي  ال��ق��راآن  ق��راءة  كتاب  و�ساحب  املانيا  ان��ارة يف 
القراءات غري �سليم، حتى انه اأ�سار اإىل اأن ا�سم حممد بن عبد 
اهلل املنقو�ض على قبة ال�سخرة الذي اأمر به هو عبد امللك بن 
الثاين فهو  ام��ا حممد  اإىل نبي اهلل عي�سى،  ا���س��ارة  م��روان هو 
عربياً،  لي�ض  معاوية  اأن  يف  �سكك  اأنه  العبا�سيني، حتى  �سنيعة 
والأ�سرة الأموية لي�ست من مكة ولكنها من الكومنولث، وجاء 
امل�ست�سرق “دان جيب�سون “ الذي در�ض املنهج الإ�سامي واأ�سار 
ال��ب��رتاء يف الأردن و�سكك يف الأ���س��راء واأن��ه ل  اأن مكة هى  اإىل 
عاقة به وحممد �سل اهلل عليه و�سلم، بل وغريو ا�سم ال�سورة 
اإىل بني اإ�سرائيل ويعد مروج للديانة الإبراهيمية، ومنهم من 
يرى اأن قري�ض لي�ست من مكة واأنهم من �سمال �سوريا وبالتايل 
ي�سكك يف ال�سرية.ومن تاميذ امل�ست�سرقني اجلدد، حامد عبد 
ين�سف  ان  الذي يريد  الر�سيد  ابال   ، امل�سيح  ال�سمد ، حممد 
البخاري، وله كتاب �سحيح البخاري نهاية الأ�سطورة، و�سامي 
الديب والأخت فارحة والقم�ض زكريا بطر�ض اآدم امل�سري ووفاء 
�سلطان و�سلوى باحلاج وغريهم، وكانت حجة هوؤلء عدم وجود 
اأدلة تثبت زمن الر�سول �سل اهلل عليه و�سلم، ولأنهم ل يوؤمنون 
على  الدامغة  الأدل��ة  فمن  �سالهم،  يف  م�سوا  العلمي  باملنهج 
بهتانهم وجود �سيف اأهداه �سعد بن عبادة وموجود حاليا بقاعة 
اأن  ان�ساأها عبا�ض حلمي الثاين، وتابعة لاآثار امل�سرية ويثبت 
 “ الرا�سدين  اخللفاء  اأث��ن��اء  املت�سعمل  باخلط  مكتوب  ال�سيف 

اإليه  الإ���س��ارة  ووردت  ب��ن عبادة”  �سعد  م��ن  ر���س��ول اهلل  حممد 
للخلفاء  الأدل����ة  وم��ن  الن�سل،  يف  ال���ذي  ال�سق  ه��ذا  بالع�سب 
هجرية   22 الأول  جماد  قنا  يف  “اهنا�سيا”  بردية  الرا�سدين 
الربدية  وه���ذه  اأب���ن اخل��ط��اب  ع��م��ر  م��ي��ادي��ة يف ع�سر   642
كتبت باليونانية والن�ض العربي و�سع يف خم�سة ا�سطر وت�سم 
�ساة   65 �سرائه  اي�سال نظري  ب��اأن عبد اهلل بن جابر قد حرر 
 650 تكفي  اأي  ال�سفن  و15 لأ�سحاب  الرب  50 جلنود  منها 
وب��ح��راً، واأن  ب��راً  اأن م�سر مت فتحها  اأي م��ا ي��دل على  ج��ن��دي، 
الربدية كتبت باخلط العربي وقد حذف منها الألف واملد مثل 
الرحمن ، اأ�سحب وغريها، وهذا يدل على التوثيق كما اأهتموا 
تعرب عن  الربدية  وه��ذه  17 هجرية،  �سنة  وبدايته  بالتقومي 
مدى الرحمة واأن القائد امل�سلم اخذ على نف�سه عهد باأن يعطي 
كان من  اأن��ه  ا�سرتاه يف حني  ما  بقيمة  اإي�سال  املهزوم  لل�سعب 

املمكن اأن ياخذه حتت م�سمى الغنائم.
وذكر الدكتور حممد حمزة �سل�سلة من الدلئل، منها نق�ض زهري 
يف 24 هجرية والذي يوؤكد مقتل عمر بن اخلطاب، حيث جاء 
يف النق�ض اأنا زهري وقد تويف عمر بن اخلطاب، بعد اأ�سبوع نق�ض 
زهري الثاين اكت�سف يف ال�سعودية ليوؤرخ تويل عثمان بن عفان 
24 هجرية، ونق�ض ع��روة بن ثابت  اأب��ن عفان  اأم��ر  حيث كتب 
الرحمن  23 هجرية وعبد  29 هجرية، وم�سلمي  يف قرب�ض 
71 هجرية وقبة  31 هجرية وعبا�سة بنت جري�ض  احلجري 
ال�سخرة 72 هجرية ودار �سك العملة ومن الطريف اأن نق�ض 
القاف  ح��رف  تنقيط  ك��ان  م   691 هجرية   72 ال�سخرة  قبة 
ينقط بنقطة من اأ�سفل وهى من املغاربة، كما جاءت كتابة من 
الي�سار اإىل اليمني كالتي نق�ست على الأختام والعملة وعرفت 
بالكتابة املعكو�سة.واأكد الدكتور حممد حمزة عميد كلية الآثار 
جامعة القاهرة، اأن نظرية امل�ست�سرقني القدامى واجلدد لي�ض 
لها اأي اأ�سا�ض من ال�سحة وهذه الأدلة وبالدليل القاطع  تفتت 
ادعائاتهم املكذوبة واأنهم لي�سوا اأمناء جتاه املنهج العلمي وانهم 
اأرادوا اثارة الفنت، لذلك نطالب بت�سكيل جلان علمية لتجميع 
الإ�سامي  ال��ت��اري��خ  ل��ك��ت��اب��ة  علمية  جل��ن��ة  وت�سكيل  ال��ن��ق��و���ض 
اإىل  اإىل الملانية والفرن�سية والإجنليزية، بالإ�سافة  وترجمته 
تخ�سي�ض قناة متلفزة لإعداد برامج للرد على هوؤلء املدعني 
الطاع  امل�سلمني  وعلى   ، املبكر  الإ�سامي  التاريخ  وتو�سيح 
اأبحاث  املبا�سر وامل�ستمر على ما ين�سر عنهم حول العامل، من 
من  تاريخ  وكتابة  الت�سكيك  منه  الهدف  مذيف  وحتليل  ونقد 
بالعلم  الت�سدي لهذه احلمات  وجهة نظرهم، فعلينا جميعا 

واملنهج ال�سليم والرد امل�ست�سرقني يف اخلارج والداخل. 
ولقت املحا�سرة ا�ستح�سان احل�سور، واأبدوا اهتمامهم ال�سديد 
الذين  الكثري من  على  تكون جديدة  قد  التى  املعلومات  بهذه 
حر�سوا على احل�سور، كما اأعربوا عن �سعادتهم بوجود علماء 
امل�ست�سرقني يف  الكاذبة من قبل  يت�سدون ملثل هذه الدع��اءات 

اخلارج والداخل.

التاريخ الإ�صالمي املبكر  بني امل�صت�صرقني القدامى وعلماء الآثار املعا�صرين 

الدكتور حممد حمزة : الت�شدي لفكرة ال تاريخ اإال باآثار واجب وطني 

•• حوار : اأ�صامة عبد املق�صود 

قدم الدكتور حممد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، ورقة بحثية يف 
الندوة الدولية امل�صاحبة مللتقى ال�صارقة للخط “التي تاأتي حتت عنوان “اخلط 
من  العا�صرة  الدورة  فعاليات  �صمن  احلكمة،  بيت  مبقر  وتاريخ”  مدن  العربي.. 
تلك  على  امل�صجلة  العربي  اخلط  مناذج  درا�صة  خاللها  تناول  “ارتقاء”،  امللتقى 
املواد الأثرية من حيث ال�صكل وامل�صمون لإثبات قيمتها التاريخية والفنية، يف 
حماولة جادة لثبات تاريخية التاريخ الإ�صالمي املبكر وحقيقة اأحداثه العامة 
اأدلة  الكتابات تقدم  اأن  اإىل  واأعالمها، م�صريًا  الإ�صالمية  الفتوحات  راأ�صها  وعلى 
دامغة بخطها العربي ون�صو�صها املختلفة على تاريخية التاريخ الإ�صالمي مبا ل 

يدع جمال لل�صك.

لرتاثنا  واأرخوا  ح�صارتنا  عن  كتبوا  القدامى  ••امل�صت�صرقون 
امل�صت�صرقني اجلدد واأتباعهم يف الداخل ••احذروا 

وكتابة تاريخنا باللغات احلية للرد  وبرامج  متلفزة  بقناة  ••اأن�صح 

ملاذا النخلة؟
قبل اأ�سبوع ويف املوؤمتر ال�سحفي اخلا�ض مبهرجان ومزاد ليوا للتمور )الدورة الأوىل( ومبجل�ض املرحوم 
حممد خلف املزروعي- رحمه اهلل وغفر له- الكائن يف اأبوظبي، �ساألت �سحفية ملاذا تاأخذ �سجرة النخلة 

وقبل  اأن��ه  حيث  الرتاثية،  املهرجانات  من  الأ�سد  ن�سيب 
�سهرين يف يونيو قام مهرجان ليوا للرطب بالرغم من 
فكانت  الأخ��رى،  الزراعية  املحا�سيل  العديد من  وج��ود 

الإجابة كالتايل: 
اآل نهيان يف  من فكر املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
�سجرة  وبالأخ�ض  وا�ستمراريته  ال��رتاث  على  املحافظة 
النخيل فالنخلة هي رمز لرتاث دولة الإمارات العربية 
قبل  وامل�سافرين  للرحالة  زاد  كانت  اإنها  حيث  املتحدة 
النفط، وقبل قيام الإحتاد حر�ض الأب املوؤ�س�ض واملغفور 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان -طيب اهلل 
ثراه- الهتمام ب�سجرة النخيل فاأمر بزراعة العديد من 
املناطق ب�سجر النخيل وحر�ض على متابعة هذه امل�ساريع 
الري  واأ�س�ض رحمه اهلل طرق لرت�سيد  بنف�سه  الزراعية 

واملياه.
مهرجان  يف  عر�سه  مت  ال��ذي  الرطب  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

ليوا للرطب قبل �سهرين �سيتم ال�ستفادة منه يف مهرجان 
املزارع،  لأ�سحاب  ا�ستفادة  اأق�سى  يتم حتقيق  وبالتايل  تدوير(  )اإع��ادة  اإىل متر  الرطب  ليتحول  التمور 
اأن هنالك العديد من املحا�سيل الزراعية التي يتم عر�سها يف م�سابقات فرعية يف املهرجان  ف�سًا عن 
مثل املاجنو والتني وزيت الزيتون وغريها. بالإ�سافة اإىل اأن املهرجان ي�ستهدف اأكرب فئة من اجلمهور لأن 
�سجرة النخيل من اأكرث ال�سجر زراعة يف دولة الإمارات وبالتايل يتم امل�ساهمة يف تعزيز الأمن الغذائي من 

خال هذه املهرجانات ودعم ال�سياحة الرتاثية وا�ستقطاب الزوار من خمتلف دول العامل،
 24 اإىل   15 الظفرة من  الأي��ام مبنطقة  ه��ذه  الأوىل ينطلق  دورت��ه  للتمور يف  ليوا  ب��اأن مهرجان  علماً 
اأكتوبر 2022 حيث يعد املهرجان من�سة متخ�س�سة يف ت�سويق وبيع التمور املحلية والعاملية بالإ�سافة 
النخيل  ب�سجرة  العناية  وكيفية  احلديثة  ال��زراع��ة  اأ�ساليب  ح��ول  املمار�سات  اأف�سل  على  الط���اع  اإىل 
و�سمان جودة املنتج، بالإ�سافة اإىل العديد من امل�سابقات الرتاثية والفنون ال�سعبية املختلفة، كما يوجد 
واملهرجان  التغليف.  وم�سابقة  وامل��زادات  التمور  مزاينة  اإىل  بالإ�سافة  العاملية  التمور  قرية  املهرجان  يف 
باأبوظبي يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  للجنة  التابعة  الرتاثية  امل�ساريع  �سمن  من 
اإطار خططها الرامية اإىل تعزيز مكانة اإمارة اأبو ظبي كعا�سمة حا�سنة للمهرجانات والربامج الرتاثية 

والثقافية.
�صعيد الزعابي
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يفرت�س باملمثل اأن ينّوع باأدواره واأن يقدم �صخ�صيات خمتلفة

رهف عبداهلل :عربيًا، ح�شوري ال يزال خجواًل
قلبي(  يا  )تذكر  بعنوان  جديد  م�سل�سل  عن  الإعان  • مت 
م��ن اإن���ت���اج اإي��ل��ي م��ع��ل��وف وه���و ���س��ي��ك��ون م��ن ب��ط��ول��ت��ك. هل 

ميكن اأن تتحدثي عن دورك وتفا�سيل هذا العمل؟
- ل ميكنني القول �سوى اإنه جتربتي التمثيلية الثالثة، 
اأما التفا�سيل التي لها عاقة بامل�سل�سل فا ميكن 

الك�سف عنها حالياً.
�سللية  هناك  اأن  على  توافقني  • هل 
ت�سيطر على الو�سط الفني والذي 
ب��اأن��ه��م يرتاحون  املُ��ْن��ِت��ج��ون  ي���ربره 

عند التعامل معها؟
- نعي�ض اأزمة اقت�سادية �سعبة، لي�ض 
يف ل��ب��ن��ان وح����ده، ب��ل يف ك��ل العامل. 
تقت�سي  الإن���ت���اج  ���س��رك��ات  وم�سلحة 
ت�سويقها  ت�����س��ت��ط��ي��ع  اأع���م���ال  ب���اإن���ت���اج 
َمَن اأرباَحها بدل  وبيعها عربياً كي َت�سْ

الوقوِع يف اخل�سارة.
مع  تعاملَها  تكّرر  اأن  لها  يحق  ول��ذل��ك، 
�سابقاً  معهم  تعاملت  ق��د  ك��ان��ت  فنانني 
اأمر طبيعي  النجاح، وهذا  وحققْت معهم 
كل  ويف  اإنتاج  �سركة  اأي  مع  يح�سل  اأن  ميكن 
تعاين  التلفزيون  العامل، لأن معظم حمطات  مكان يف 
هم  ولذلك  للُمْنِتجني،  الكايف  املال  تدفع  ول  مادياً 
حتولوا نحو املن�سات التي تطلب ممثلني تبيع 

اأ�سماءهم يف العامل العربي.
ما  يفهم  التفا�سيل  ه��ذه  يعرف  وَم��ن 

الذي يح�سل.
تكرار  اأن  ت��ري��ن  األ  ول��ك��ن   •
اإىل  ع��م��ل  م��ن  نف�سها  ال��وج��وه 

اآَخر ي�سيء اإىل الدراما؟
تطلب  ال���درام���ا  اأن  يف  ���س��ك  ل   -
املمثل  باإمكان  كان  اإذا  ولكن  تنوعاً، 
يقدمها  واأن  بال�سخ�سيات  ي��ن��ّوع  اأن 
له  ن�����س��ّف��ق  اأن  ف��ي��ج��ب  خمتلفة  ب��ط��رق 

حتى لو كان هو نف�سه.
واأن  ب�����اأدواره  ي��ن��ّوع  اأن  باملمثل  يفرت�ض 

يقدم �سخ�سيات خمتلفة.
الفر�ض  م��ن��ح  ي��ج��ب  امل���ق���اب���ل  يف  ل��ك��ن 
لأن  نف�سها،  تثبت  كي  اجل��دي��دة  للوجوه 
ال���درام���ا ه��ي م��ن واق����ع احل��ي��اة وك��ل��م��ا كانت 

متنّوعة عك�سْت الواقَع اأكرث.
عربياً؟ معروف  ا�سمك  اأن  تعتربين  • هل 

مع  تعاونُت  اأنني  �سحيح  عربياً.  منت�سرة  ل�ست  لاأ�سف   -
اأ���س��ارك حتى  دب��ي، ولكني مل  اأع��م��اًل يف  اليونيفيل وقدمُت 

اليوم يف م�سل�سل م�سرتك.
اأما الأعمال اللبنانية التي �ساركُت فيها، فاإن اأ�سداءها خارج 
اأمريكا  يف  والعربية  اللبنانية  اجل��ال��ي��ات  م��ن  ك��ان��ت  لبنان 
الدول  اإنها حظيت مبتابعة يف  القول  واأ�سرتاليا، ول ميكن 

العربية.عربياً، ح�سوري ل يزال خجوًل .
بالتعامل معك ورمبا هو  �سيخاطر  املُْنِتج  اأن  يعني  • وهذا 

لن يتعامل معك اأبداً؟
للُمْنِتج. رمب��ا هو يحتاج  الأم��ر يعود  ه��ذا  اأع���رف، لأن  - ل 
اإىل عمله ب�سرف النظر عن النت�سار. هي خْلطة،  لإ�سافٍة 
ولكن مل تتوافر يل حتى الآن الفر�سة التي ت�سمح يل باأن 

اأ�ساَهد عربياً.
بالن�سبة  نوعية  نقلة  حققت  امل�سرتكة  الأع��م��ال  اأن  علماً 
املمثل  بانت�سار  �ساهمت  اأن��ه��ا  خ�سو�ساً  اللبنانية،  للدراما 
اللبناين، واأخرياً اأ�سبح هناك اجتاه للبننة الدراما الرتكية 
وحتويلها اإىل دراما لبنانية، هذا الأمر �ساهم بتاأمني فر�ض 

لكل العاملني يف القطاع الدرامي.
لك  ���س��ن��ح��ت  ح���ال  يف  ال��ب��ط��ول��ة  دور  ت�����س��رتط��ني  وه���ل   •

الفر�سة للتواجد يف الدراما امل�سرتك؟
- ل ميكن اأن اأقول هذا.

اإذا كان الدور جميًا جداً وموؤّثراً وهادفاً وحمركاً لأحداث 
الق�سة، فيجب اأن تكون البطولة م�سرتكة ولي�ض بال�سرورة 

ُمْطلَقة.
الرتكية؟ الدراما  لبننة  مع  اأنت  • وهل 

اإذا كانت تراعي واقع جمتمعنا،  اأنا معها، خ�سو�ساً  - طبعاً 
يف  م��وج��ودة  لي�ست  الرتكية  والتقاليد  ال��ع��ادات  بع�ض  لأن 
جمتمعنا، ولكن ق�س�ض احلب واخلافات العائلية م�سرَتكة 

بني كل املجتمعات.
مثًا، �ساهدُت م�سل�سل )ع احللوة واملُرة( واأحببُته كثرياً.

تنظيمها  مت  التي  لبنان  جمال  ملكة  مب�سابقة  راأيك  • ما 
قبل اأ�سابيع عدة؟

- امل�سابقة كانت جيدة ولفتْتني املت�سابقة دلل حب اهلل.
اإىل ذلك، فاإن يا�سمينا زيتون ا�ستحقت اللقب بجدارة لأنها 
تثق بنف�سها كثرياً وبرهنت اأنها �ساحبة �سخ�سية قوية كما 

اأنها ذكية وجميلة وعفوية.
وقتك؟ يف  �سعوبة  اأكرث  امل�سابقة  كانت  • وهل 

مثًا،  ميديا(.  )ال�سو�سيال  بوجود  يكمن  اليوم  الأ�سهل   -
عندما فزُت باللقب عام 2010 مل يكن هناك )اإن�ستغرام(، 

ونحن مل نقطف فورة )ال�سو�سيال ميديا(.
يا�سمينا تدر�ض فن الت�سالت، كما اأنها كانت تقدم برناجماً 
خا�ساً بها على )ال�سو�سيال ميديا(، وهذا الأمر �ساهم كثرياً 
املقابات  على  بالعتماد  ولي�ض  ق��رب  ع��ن  عليها  بالتعرف 
التلفزيونية فقط التي ميكن اأن ُتْلِحَق الظلَم بال�سخ�ض ول 

ت�ساهم بتكوين فكرة �سحيحة عنه.
ل �سك اأن املت�سابقات يف ال��دورة الأخ��رية من م�سابقة ملكة 
ج��م��ال ل��ب��ن��ان ا���س��ت��ف��دن م��ن )ال�����س��و���س��ي��ال م��ي��دي��ا( والنا�ض 
تعرفوا عليهن ب�سكل �سحيح، وهذا الأمر مل يكن متوافراً 

لنا يف ذاك الوقت.
مرور  بعد  حققِتها  اأنك  ترين  التي  الإجن��ازات  اأب��رز  • ما 
لبنان، وهل ميكن  ملكة جمال  لقب  على حملك  عاماً   12
بالثالث  وقريباً  م�ساركتك مب�سل�سلنْي  تكمن يف  اإنها  القول 

اإ�سافة اإىل عملك يف جمال الإعام؟
ال�سخ�ض  حماولة  يف  يكمن  احلقيقي  الإجن���از  اأن  اأعترب   -

تطوير نف�سه وجتربته ويف الإجنازات التي قام بها.
اأكرث  واأ�سبحُت  ومّنيُت �سخ�سيتي  واأنا ط��ّورُت نف�سي كثرياً 
ن�سجاً و�سرُت اأجيد التعامَل مع الأمور ب�سكل اأف�سل وهذه 
ُتعّد ثروة بالن�سبة يل. ال�سيء الأهّم هو حر�ض الإن�سان على 
ت�سله،  ُمنا�ِسبة  فر�سة  لأي  يكون جاهزاً  واأن  نف�سه  تطوير 

وهذا املبداأ الذي اأعتمده يف حياتي.
مير  وال���وق���ت  دائ���م���اً  م��ت��اح��ة  ل��ي�����س��ت  ال��ف��ر���ض  • ول���ك���ن 

ب�سرعة؟
- هذا �سحيح والعمر ل يخدمنا اإىل ما ل نهاية. هي �سغوٌط 
لقراراٍت  تدفعنا  ل  ك��ي  منها  نتخل�ض  اأن  يجب  اجتماعية 

نتخذها فقط حتت �سغط عامل العمر اأو املجتمع.
وهناك الكثريات يرك�سن من اأجل الزواج لأنهن اأ�سبحن يف 

�سن معينة اأو ب�سبب ال�سغوط الجتماعية.
العمر  لأن  منها،  نتخل�ض  اأن  يجب  الأم���ور  ه��ذه  راأي���ي  ويف 
ال��ذات واأن  جم��رد رق��م يف حياتنا مع احلر�ض على تطوير 
نكون جاهزين لأي �سيء ميكن اأن يدخل حياتنا ولكن بعيداً 

عن ال�سغوط.
اإىل ذلك، ميكنني اأن اأنّوه باأنني اأجنزُت الكثري من الأمور مع 

اليونيفيل وكنُت �سلة الو�سل بينها وبني اجلي�ض اللبناين.
قمُت بدوري على اأكمل وجه واأثرُت كثرياً من خال موقعي 
والنا�ض اأحبوين ومتّكنُت من تقدمي يد امل�ساعدة يف جمالت 

عدة وفخورة مبا و�سلُت اإليه.

ك�سف النجم يحيى الفخرانى عن حت�سريه عن م�سل�سله جديد، مع الكاتب 
عبد الرحيم كمال، من املقرر اأن يعر�ض يف رم�سان 2024 بح�سب قوله، 
حيث اأكد الفخرانى اأنه ينتظر انتهاء عبد الرحيم كمال من كتابة م�سل�سل 
كتابة  يف  بعدها  ليبداأ  املقبل،  رم�سان  يف  عر�سه  املقرر  "احل�سا�سني"، 

م�سل�سل الفخرانى .
للدراما،  القاهرة  مهرجان  ت��راأ���ض  الفخرانى  يحيي  اأن  يذكر 

والذى انطلقت ن�سخته الأوىل ال�سهر املا�سى، برعاية نقابة 
وح�سر  زك��ى،  اأ�سرف  الدكتور  برئا�سة  التمثيلية  املهن 

راأ�سهم  على  وك��ان  الفنانني،  من  كبري  ع��دد  احلفل 
اأحمد ال�سقا وي�سرا واآخرون .

الفخرانى  ي��ح��ي��ي  اأع���م���ال  اأخ����ر  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
يف  زرك�ض" وع��ر���ض  زاه��ى  "جنيب  م�سل�سل 

بطولته  يف  و�سارك  املا�سى،  قبل  رم�سان 
اأم��ري، كرمي  كل من هالة فاخر، رام��ز 

حممود،  حممد  اأنو�سكا،  عفيفى،" 
وعدد كبري من الفنانني، تاأليف 

عبد ال��رح��ي��م ك��م��ال، واإخ���راد 
�سادى الفخرانى.

منه  ال���ف���ن���ان���ة  اأن  ����س���ك  ل 
����س���ل���ب���ى، واح���������دة من 
اأق���������������وى مم����ث����ات 
وحققت  ج���ي���ل���ه���ا، 
كبرية  جن�����اح�����ات 
ال�����������س�����ن�����وات  يف 
الأخ��رية، ل�سيما 
اأن���������ه���������ا ت����خ����ت����ار 
التي  امل���وا����س���ي���ع 
بعناية  ت��ق��دم��ه��ا 
باأنها  علًما  فائقة، 
امل�ساركات  ق��ل��ي��ل��ة 
اإل  ال������درام������ي������ة، 
اأن��ه��ا ل تتعجل يف 
حمتوى  ت����ق����دمي 
غ����������ري م�����ر������س�����ى 
لها، وهو  بالن�سبة 
للفنان  ج��ي��د  اأم����ر 
واأن اختيارته تكون 
ويتفاعل  ����س���ائ���ب���ة 
م����ع����ه����ا اجل�����م�����ه�����ور، 
اأن  ب�����الأم�����ر  وج����دي����ر 
منة �سلبى فنانة جيدة 

ال�سنع بكل املقايي�ض.
اجليد يف اختيارات منة 
�سلبى على مدار الأعوام 

)جائزتني(  حت�سد  جعلها  امل��ا���س��ي��ة، 
امل�ستوى  على  املهرجانات  اأف�سل  م��ن 
حيث  العربى،  الوطن  يف  اجلماهريى 
عن  ممثلة(  )اأف�����س��ل  ج��ائ��زة  ح�سدت 
الروح" الذى عر�ض  "بطلوع  م�سل�سل 
امل��ا���س��ى، وذل��ك م��ن خال  يف رم�سان 
مهرجان "القاهرة للدراما" يف ن�سخته 
الأوىل، والذى يرتاأ�سه الفنان القدير 
يحيي الفخرانى، مب�ساركة نقابة املهن 

التمثيلية برئا�سة اأ�سرف زكى.
جائزة  ع��ل��ى  �سلبى  م��ن��ة  ح�سلت  ك��م��ا 
من  امل�سل�سل،  نف�ض  عن  ممثلة  اف�سل 
حفل املورك�ض دور، و�سط ح�سور عدد 
كبري من الفنانني، واأك��دت منه �سلبى 
ح�سولها  ب�سبب  �سعادتا  قمة  يف  ان��ه��ا 
الأعرق  المهرجان  من  اجلائزة  على 

يف لبنان.
اجليد يف الأمر، اأن منة �سلبى ح�سدت 
اجلائزتني يف اأقل من 30 يوماً، حيث 
مهرجان  م��ن  الأوىل  اجل��ائ��زة  ج��ائ��ت 
�سبتمرب   21 ي���وم  ل��ل��درام��ا  ال��ق��اه��رة 
اأم�ض  ، وج��ائ��زة م��ورك�����ض دور  امل��ا���س��ى 
جيد  اأم��ر  وه��و  اجل��ارى،  اأكتوبر   16
للغاية، واأن دل على �سيء يدل على اأن 
منة �سلبى واحدة من اأذكى فنانات هذا 

الع�سر.

يحيى الفخرانى يعلن 
عن تقدميه عماًل درامًيا 

فى رم�شان 2024

منة �شلبى حت�شد جائزتني 
كاأف�شل ممثلة عن "بطلوع 

الروح" يف اأقل من �شهر

تخو�س ملكة جمال لبنان ال�صابقة رهف عبداهلل جتربتها التمثيلية الثالثة 
يف م�صل�صل من اإنتاج اإيلي معلوف بعنوان )تذكر يا قلبي( ومب�صاركة نخبة 
من جنوم الدراما اللبنانية عن ن�س للكتابة زينة عبدالرازق ومن اإخراج 
ماريانا �صقر. عبداهلل التي تنح�صر جتربتها مع املنتج معلوف، تلفت 
ملزمني  اأنف�صهم  املُْنِتجون  يجد  القت�صادية  الأزمة  ب�صبب  اأنه  اإىل 
وبيعها  اأعمالهم  ت�صويق  يتمكنوا من  معينة كي  اأ�صماء  مع  بالتعاون 
الأزمة  الأمر من حقهم، خ�صو�صًا يف ظل  اأن هذا  عربيًا، مو�صحة 

القت�صادية التي تع�صف بالعامل كله.
الفنية  التفا�صيل  وبع�س  ج��دي��ده��ا  ع��ن  حت��دث��ت  ع��ب��داهلل 

واجلمالية يف هذا احلوار:
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حتديد عامل خطر للن�شاء ذي تاأثري 
غري مبا�شر على �شحة الدماغ 

يف اأكرب موؤمتر لبحوث اخلرف يف العامل، �سلط اخلرباء ال�سوء على ال�سلة 
بني ارتفاع �سغط الدم اأثناء احلمل وتلف الدماغ.

 ،)AACI( 2022 وحذر الباحثون يف املوؤمتر الدويل جلمعية األزهامير
يف �سان دييغو، من اأن ارتفاع �سغط الدم اأثناء احلمل قد يزيد من خطر 

الإ�سابة باخلرف الوعائي.
األزهامير  اأبحاث  مركز  يف  الأبحاث  رئي�سة  �سان�سو،  روزا  الدكتورة  وقالت 
الرجال،  من  باخلرف  لاإ�سابة  عر�سة  اأكرث  "الن�ساء  املتحدة:  اململكة  يف 
حتى عندما يتم اأخذ حياة الن�ساء الأطول يف العتبار. وت�سلط هذه النتائج 
املنتظمني  والعاج  للمراقبة  احلوامل  خ�سوع  اأهمية  م��دى  على  ال�سوء 

لرتفاع �سغط الدم اأثناء احلمل".
ل�سوء  خطر  عامل  هو  ال��دم  �سغط  "ارتفاع  �سان�سو:  الدكتورة  واأو�سحت 
البحث  ه��ذا  وي�سلط  ال��دم��اغ.  �سحة  على  �سلبي  تاأثري  ول��ه  القلب،  �سحة 
ارتفاع �سغط الدم وال�سطرابات املرتبطة به  تاأثري  اجلديد ال�سوء على 
اأثناء احلمل على خطر اإ�سابة الن�ساء باخلرف يف وقت لحق من احلياة".

للحمل  تعر�سن  ام���راأة   59668 من  بيانات  الأمريكي  البحث  وت�سمن 
وخطر الإ�سابة باخلرف.

ووجد الباحثون اأن اأولئك الائي وقع ت�سخي�ض اإ�سابتهن بحالة مرتبطة 
لاإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  كن  الرت��ع��اج،  مقدمات  مثل  ال��دم،  �سغط  بارتفاع 

باخلرف الوعائي، حتى عند اأخذ العوامل الأخرى يف العتبار.
الجتماعي  وال��و���س��ع  ال����ولدة  ع��ن��د  ال��ع��م��ر  الإ���س��اف��ي��ة  ال��ع��وام��ل  و�سملت 

والقت�سادي.
الروابط بني  ال�سوء على  البحث  "ي�سلط هذا  �سان�سو:  الدكتورة  واأ�سارت 
الن�ساء  اإ�سابة  باحلمل وخطر  املرتبط  وت�سمم احلمل  الدم  ارتفاع �سغط 

باخلرف، اإل اأنه مل يدر�ض الأ�سباب الكامنة وراء ذلك".
ويف درا�سة ثانية ُعر�ست يف املوؤمتر، بحث باحثون من هولندا عن موؤ�سرات 
 15 بعد  ام��راأة،   538 القلب لدى  بالدم و�سحة  املتعلقة  الدماغ  تغريات 

عاما من احلمل.
لديهن  ك��ان  احلمل  اأثناء  ال��دم  �سغط  ارتفاع  من  عانني  اللواتي  والن�ساء 
فح�ض  يف  اأدمغتهن  يف  الدموية  والأوع��ي��ة  الهيكلية  التغيريات  من  املزيد 

الدماغ ملدة 15 عاما.
"التغريات يف الدماغ التي ت�سبب اخلرف ميكن  وقالت الدكتورة �سان�سو: 
توؤثر  التي  الأع��را���ض. وعوامل اخلطر  20 عاما من ظهور  تبداأ قبل  اأن 
على القلب والأوعية الدموية لدينا ميكن اأن توؤثر اأي�سا على كيفية عمل 

اأدمغتنا وتزيد من خطر الإ�سابة باخلرف".
واأو�سحت: "متد الأوعية الدموية خايا الدماغ بالأك�سجني واملواد املغذية 
التي حتتاجها للبقاء على قيد احلياة، وعندما يتاأثر هذا الإمداد، نرى تلفا 

يف عمليات م�سح الدماغ".
اأثناء  ال��دم  �سغط  بارتفاع  امل�سابات  الن�ساء  اأن  الدماغ  فحو�سات  وك�سفت 
عر�سة  وه��ي  ال��دم��اغ،  يف  البي�ساء"  "املادة  يف  لتغيريات  تعر�سن  احلمل 

لتغريات تدفق الدم.
امل��زي��د م��ن الأب��ح��اث مع  اإج���راء  "بينما يلزم  ال��دك��ت��ورة �سان�سو:  واأ���س��اف��ت 
جمموعة اأكرب من الن�ساء لفهم هذه العاقة، من املهم اأن نتذكر اأن خطر 

الإ�سابة باخلرف اأمر معقد".

ا�صمها؟ فما  الفراعنة.  كتبها  العامل  يف  م�صرحية  • اأقدم 
-انت�سار حور�ض

ال�صم؟ بهذا  دافن�صي  الفنان  �صمي  ماذا  اإىل  • ن�صبة 
-ن�سبة اإىل بلدة دافن�سي الإيطالية

الربيع؟ اأم  نهر  يجري  • اأين 
-يف اململكة املغربية

الفيحاء؟ عليها  يطلق  التي  العربية  العا�صمة  هي  • ما 
-دم�سق

بيكا�صو؟ العاملي  الر�صام  جن�صية  هي  • ما 
-اأ�سباين

احلرية. متثال  تاج  على  �سوكية  نتوءات   7 توجد  اأنه  تعلم  • هل 
البازلء. هي  الإن�سان  عرفها  التي  اخل�سروات  • اأقدم 
ال�سبت. يوم  يف  حتدث  القاتلة  ال�سري  حوادث  • اأكرث 

بي�سة.  228 هو  واحد  عام  يف  الدجاجة  تبي�سه  الذي  البي�ض  • متو�سط 
العامل. يف  الكوكاكول  م�سروب  ت�ستهلك  دولة  اأكرث  هي  • اآي�سلندا 

�سنة.  50 اإىل  عمرها  ي�سل  اأن  بعد  اإل  اجلوز  ثمار  تنتج  ل  البّلوط  • اأ�سجار 
مرة.  6000 القمر  اإىل  �ست�سل  فاإنها  لاإن�سان  النووي  احلم�ض  �سل�سلة  متديد  مت  اإذا  اأنه  تعلم  • هل 

اليد. اأ�سابع  كب�سمة  اآخر  �سخ�ض  اأي  مع  لتتطابق  فريدة  ب�سمة  له  • الل�سان 
ج�سمك. يف  املاء  من   1% تفقد  عندما  بالعط�ض  بال�سعور  تبداأ  اأنك  تعلم  • هل 

دقائق.  5 ملدة  عادة  ت�ستمر  البوفهاق  اأو  احلازوقة  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الل�سان لي�ض م�سوؤول عن كل ما تتذوقه، بل اإن %10 من حا�سة التذوق توجد يف اجلوانب 

الداخلية من اخلّدين.

الفتاة القبيحة
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البطاطا 
فى  ت���������س����اع����د   .1
م�ساكل  على  التغلب 
اله�سمى:  اجل���ه���از 
بالألياف  لأنها غنية 
ال������غ������ذائ������ي������ة ال����ت����ى 
مكافحة  غى  ت�ساعد 
والوقاية  الإم�����س��اك 
م��������������ن ���������س��������رط��������ان 

القولون.
م��������ق��������اوم��������ة   .2

ميكن  الأن�������س���ول���ني: 
على  لأن���ه يحتوى  ال�سكر،  ملر�سى  الأط��ع��م��ة  اأف�����س��ل  م��ن  واح���دا  اع��ت��ب��اره 

ال�سكر الطبيعى الذى ي�ساعد على تنظيم م�ستويات ال�سكر فى الدم.
على  وت�ساعد  بالبوتا�سيوم  غنية  البطاطا  القلب:  على حماية  ت�ساعد   .3
تكون  اأن  ي�سمن  وه��ذا  ال��دم،  وتنظيم �سغط  اجل�سم  فى  ال��ت��وازن  حتقيق 

فى خطر اأقل من اإ�سابة مري�ض ال�سكر مب�ساكل القلب.
على  يعمل  وهو  د،  فيتامني  على  حتتوى  لأنها  املناعة:  جهاز  تعزز   .4
والغدة  واجل��ل��د  القلب  و�سحة  والأ���س��ن��ان  وال��ع��ظ��ام  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  تقوية 

الدرقية.
تنظيم  فى  ت�ساعد  البطاطا  فاأن  والع�سات:  الأن�سجة  على  حتافظ   .5

الإ�سارات الع�سبية التى حتافظ على �سحة الدماغ والقلب.
فى  ت�ساعد  التى  لاأك�سدة  امل�سادة  باملواد  غنية  لأنها  الربو:  تكافح   .6
من  واحل��د  والنقر�ض  الثدى  و�سرطان  املفا�سل  والتهاب  الربو  مكافحة 

اآثار ال�سيخوخة.

يف اإحدى قرى ال�سني القدمية كان ي�سكن فاح فقري وله بنتان جميلتان تركتهما اأمهما �سغاراً ورحلت عن 
اأي  اأمها لي�ض لديها  ابنة ثالثة كانت مثل  الن�ساء لرتبيتهما فولدت له  اإح��دى  الفقري  الدنيا، فتزوج الفاح 
�سبب  با  اجلميلتني  البنتني  على  تق�سو  الزوجة  كانت  الأي��ام  وم��ع  الثاث  البنات  ك��ربت  اجلمال،  �سيء من 
وحتملهما م�سئولية البيت وكل �سئ وجتل�ض هي وابنتها القبيحة تتفرجان، ومع الوقت جاء العر�سان من كل 
مكان يطلبون اأيدي الفتاتان فا�ستعجل الأب زواجهما وتزوجا بالفعل من �سابني مي�سوري احلال ومن عائلتني 

غنيتني مما رفع من �ساأن الفاح.
ومت�سلطة  اأي�ساً  والأدب  للجمال  تفتقر  فهي  لها  اأح��د  يتقدم  ومل  زواجها  وق��ت  ج��اء  فقد  الثالثة  البنة  اأم��ا 
ومتعجرفة مثل اأمها متاماً، وملا وجدت نف�سها وحيدة ل ي�سعي اأحد للزواج منها اأ�سبحت تبكي الليل مع النهار 
حزناً على نف�سها، ويف اإحدى املرات وبينما كانت جتل�ض حتت �سجرة اللوز وجدت الفتاة ع�سا تربز من الأر�ض 
وكاأن اأحداً ما غرزها ليداريها خلف ال�سجرة، فمدت يدها وانتزعتها فتاأوهت الع�سا يف يدها مما جعل الفتاة 
اأمنيات  ثاث  مني  اطلبي  بل  ترميني  ل  وقالت  الع�سا  ف�سرخت  عنها  بعيداً  الع�سا  وتلقي  وترجتف  تخاف 
اجعليني  لو كنت �سادقة  وتقول  بالع�سا  لتم�سك  واقرتبت  الفتاة  واطمئنت  اأحققها لك يف احلال جزاء لك، 
اأحكم تلك القرية. فقالت الع�سا اذهبي لتنامي الآن ويف  جميلة جداً، وزوجيني برجل غني جداً، واجعليني 
ال�سباح لك كل مامتنيته، ذهبت الفتاة وحكت لأمها واأباها ما حدث فلم ي�سدقاها لكن يف ال�سباح ا�ستيقظت 
الأب  عاتب  الوقت  من  فرتة  وبعد  القرية  حاكم  وهو  عرو�ساً  يطلبها  من  وج��اء  البنات،  اأجمل  نف�سها  لرتى 
ابنته وقال لها ملاذا مل تطلبي �سيئا يفيدنا جميعاً كان يكفيك زوجا غنياً يحبك، اأما الأمنيتان الأخرتان فكان 
ميكن اأن تكونا للقرية ومن فيها، فاغلظت الفتاة القول لأبيها وقالت له ل اأنا اأهم من كل �سئ يف هذه الدنيا، 
ويف احلال عادت الفتاة كما كانت قبيحة وفقرية وتركها زوجها يف احلال فندمت واأ�سرعت اإىل ع�ساها وقالت 
اأح�سنت  اأنانية ول ت�ستحقني ذلك، لو كنت  اأنت  اأعيدي يل جمايل فقالت لها  اأيتها الع�سا ال�سحرية  اأرج��وك 
معاملة والدك لأح�سنت معاملتك لكنك ل ت�ستحقني ال اأن تكوين قبيحة.. منذ ذلك اليوم تعي�ض تلك الفتاة 

وحدها مع قباحتها.

اأع��ل��ن ال��دك��ت��ور اأن��ط��ون ب��ول��ي��اك��وف، اأخ�����س��ائ��ي الغدد 
ال�سماء، خبري التغذية الرو�سي، اأن اأنواعا من الفطر 

ال�سيني ت�ساعد على الوقاية من ال�سرطان.
"فيت�سرينايا  ل�سحيفة  ح��دي��ث  يف  اخل��ب��ري  وي�����س��ري 
اأنواع الفطر ال�سيني تفيد يف  اأن بع�ض  مو�سكفا" اإىل 

منع تطور ال�سرطان.
ويقول، "اأنواع من الفطر ال�سيني فقط لها خ�سائ�ض 
م�سادة لل�سرطان، لأنها حتتوي على مادة بيتا غلوكان 
امل��ادة هي عبارة عن  وه��ذه  للمناعة(.  )حمفز طبيعي 
ال�سوفان  ون��خ��ال��ة  ال��ف��ط��ر  يف  ت��وج��د  ليفية  ���س��ك��ري��ات 

والألياف الغذائية واخلمرية".
تطور  التي متنع  ال�سيني  الفطر  اأن��واع  اأم��ا  وي�سيف، 

وري�سي.  لينت�سي  ميتاكي،  �سيتاكي،  فهي:  ال�سرطان، 
م�ستخل�ض  م��ن  غ��رام   2-1 ه��ي  املثالية  اجل��رع��ة  واأن 
هذه الأنواع يف اليوم. واأن اجلرعة العاجية هي 6-5 

غرامات ا�ستنادا اإىل مرحلة املر�ض.
وي�سري بولياكوف، اإىل اأن تناول املواد الغذائية املحتوية 
ع��ل��ى ب��ي��ت��ا- غ���ل���وك���ان، ي�����س��اع��د ع��ل��ى ن�����س��وء م�سامات 
تدمريها  ي�سهل  ما  ال�سرطانية،  اخلايا  يف  جمهرية 

من قبل منظومة املناعة.
الإن�سان  ج�سم  خايا  من  خلية  مليون  "لكل  ويقول، 
اأن تتطور اإىل خلية  1-2 خلية متغرية، ميكن  توجد 
منع  ه��ي  امل��ن��اع��ة  منظومة  خ��اي��ا  ومهمة  �سرطانية. 

تطورها".

بع�ص اأنواع الفطر حتميك من ال�شرطان

عار�صة اأزياء تقدم اإبداًعا مل�صممي GenNext خالل عر�س اأزياء اأ�صبوع املو�صة يف مومباي. ا ف ب 


