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عقار جديد لل�سمنة يوفر وقاية �سد ال�سكري
اأن خطر الإ�سابة بال�سكري من النوع2 انخف�ض  اأظهر بحث جديد 
باأكرث من الن�سف عن طريق احلقن الأ�سبوعي بعقار جديد لل�سمنة 
الوليات  يف  موؤخراً  عليه  املوافقة  متت  وال��ذي  �سيماغلوتيد،  ي�سّمى 

املتحدة وبريطانيا كعالج للبدانة.
للجمعية  ال�سنوي  الجتماع  يف  البحث  نتائج  ُتناق�ض  اأن  املقرر  ومن 
الأوروبية لدرا�سة مر�ض ال�سكري )EASD( املنعقد يف ا�ستوكهومل 

يوم 19 �سبتمرب -اأيلول احلايل.
الطبية على  املوافقة  وا�ستندت  األباما،  الأبحاث يف جامعة  واأجريت 
باأكرث  ال���وزن  يقلل  اأن���ه  اأظ��ه��رت  �سريرية  نتائج جت���ارب  اإىل  ال��ع��الج 
حياة  منط  برنامج  �سمن  ا�ستخدامه  عند  املتو�سط،  يف   15% من 

�سحي.
القدر من  "هذا  البحث:  على  امل�سرف  غاريف  تيموثي  الدكتور  وقال 
م�ساعفات  م��ن  وا�سعة  جمموعة  منع  اأو  لعالج  ك��اٍف  ال���وزن  ف��ق��دان 
قواعد  تغري  اأنها  كما  احل��ي��اة،  ونوعية  بال�سحة  ت�سر  التي  ال�سمنة 
اللعبة يف طب البدانة". واأ�ساف غاريف: "يقلل �سيماغلوتيد من خطر 
الإ�سابة بال�سكري يف امل�ستقبل بن�سبة تزيد عن %60 لدى مر�سى 
ال�سمنة، وهذا الرقم مت�سابه �سواء كان املري�ض يعاين من مقدمات 

ال�سكري، اأو لديه م�ستويات �سكر طبيعية".

الذكاء اال�سطناعي ي�ساعد على التنبوؤ بالربو 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي مثل  ل��الإن��رن��ت وو���س��ائ��ل  ا�ستخدامنا  ي���وؤدي 
في�سبوك وغوغل ويوتيوب اإىل تزويد خوارزميات تعلم الآلة ببيانات 
التنبوؤ  على  قدرتها  م��ن  يح�سن  م��ا  وع��ادات��ن��ا،  حياتنا  ع��ن  �سخ�سية 

ب�سلوكنا.
ويختار الذكاء ال�سطناعي اليوم الإعالنات املنا�سبة لنا، ويح�سن من 
قدرة التعرف على الوجوه من خالل �سور نن�سرها، ف�سال عن برامج 

امل�ساعدة ال�سخ�سية مثل ”اآليك�سا“ و“�سريي“.
من جهة اأخرى، ي�ستطيع الذكاء ال�سطناعي اأن يحدث ثورة يف عامل 
الطب والرعاية ال�سحية، من خالل التنبوؤ بالأمرا�ض وت�سخي�سها، 

وجتري اأبحاث عديدة اليوم للتنبوؤ باأعرا�ض الربو عند الأطفال.
والربو  ال�سدر  باأمرا�ض  املتخ�س�سة  ريت�سلفونغ،  الدكتورة  وقالت 
اإن  ريببليك“،  ”ميديكال  موقع  يف  ن�سرته  مقال  عرب  اأ�سراليا،  يف 
احلا�سوب  برجمة  دون  املعلومات  باكت�ساب  لنا  ي�سمح  الآل��ة  ”تعلم 
بفعل  ت��ط��ورت  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ”قدرات  اأن  م�سيفة  م�سبقا“، 
ارتفاع �سرعات احلو�سبة واملعاجلة و�سعات التخزين، ودخوله جمال 
الطبية  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  ال�سخمة  الكميات  واأن  وال��ب��ن��وك،  ال�سناعة 
امل�سجلة يف ال�سجالت الإلكرونية، ت�سمح بتطوير خوارزميات طبية 

غري م�سبوقة يف امل�ستقبل“.

خطر مرتبط باملحليات ال�سناعية
وجد باحثون من جامعة ال�سوربون يف فرن�سا، اأن املحليات ال�سناعية 
بكرثة  ا�ستخدامها  اأن  حيث  لل�سكر،  اآم��ن��ا  بديال  اعتبارها  ميكن  ل 

مرتبط بزيادة خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب بن�سبة 9 باملئة.
بزيادة  ال�سناعية مرتبط  املُحليات  ا�ستهالك  اأن  الباحثون  كما وجد 
خطر الإ�سابة بالظروف التي توؤثر على تدفق الدم اإىل الدماغ بن�سبة 

تقريبا. باملئة   20
امل�سادر  جميع  م��ن  للُمحليات  امل�ساركني  ت��ن��اول  ال��درا���س��ة  وفح�ست 
الألبان،  ومنتجات  املائدة  وحمليات  امل�سروبات  ذلك  يف  مبا  الغذائية 

قبل مقارنتها بخطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب اأو الدورة الدموية.
للدرا�سة  بالغ من فرن�سا   100000 اأكرث من  الباحثون  وا�ستخدم 

التي ن�سرت يف املجلة الطبية الربيطانية.
كانوا  خم�سة  كل  من  واأربعة  عاما   42 امل�ساركني  عمر  متو�سط  كان 

من الإناث.
وخالل فرة متابعة متو�سطها ت�سع �سنوات، مت ت�سجيل 1502 حالة 
وال�سكتات  القلبية  النوبات  �سملت  امل�ساركني،  قبل  وعائية من  قلبية 

الدماغية والذبحة ال�سدرية.
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املراأة وحل النزاعات.. تقليد را�سخ عند االأورومو
ال�سكان يف  ع��دد  املهمة من حيث  القوميات  اأك��رب  اإح��دى  اأروم���و  األ���  تعترب 
اإثيوبيا.. ومتثل املراأة يف هذه القومية عن�سرا منتجا وم�ساهما يف احلياة 
الرجل  بجانب  وال��رع��ي  ال��زراع��ة  يف  تعمل  اإذ  والقت�سادية،  الجتماعية 
املحافظ  الثقايف  دوره��ا  عن  ف�سال  احلياة  متطلبات  توفري  يف  للم�ساركة 

على الهوية.
لمتالكها  اإثيوبيا  يف  مهيمنة  عرقية  جمموعة  اأك��رب  اأروم���و  �سعب  ويعد 

م�ساحات كبرية من الأرا�سي، ولكونها متثل ثلث �سكان البالد ..
اللغات  بني  الثالثة  املرتبة  يف  تاأتي  الكو�سية  اإىل  املن�سوبة  الأوروم���و  لغة 
التي يتم التحدث بها على نطاق وا�سع يف اإفريقيا بعد اللغتني ال�سواحيلية 

والهو�سا.
وال��رع��ي وه��و نظام  ال��زراع��ة  ال��ذي��ن يعملون تقليديا يف  الأروم����و  ول���دى 

اجتماعي يحكم حياتهم خا�سة يف ال�سوؤون املتعلقة باملراأة.
ويقول ايا�سو لينا م�سوؤول الثقافة وال�سياحة باقليم اأروميا الإثيوبي لدينا 
نظام حمكم ن�ستخدمه يف حل النزاعات خا�سة تلك الق�سايا الجتماعية 

التي حتافظ على حقوق املراة يف الزواج والطالق.
م�ساواة  يف  "نعمل  عربية:  نيوز  ل�سكاي  ت�سريحات  يف  امل�سوؤول  وي�سيف 
املراأة والرجل يف احلقوق ولكن املراأة لديها القدرة يف ترتيب �سوؤون املنزل 
اأع��راف حتافظ على  وتعزيز دورالأ�سرة وغريها من الأم��ور التي حتكمها 

جمتمعنا".
ولكون املراأة متثل عن�سرا مهما، فاإنها تدير العمليات الزراعية التي كثريا 
ما ت�سهد نزاعات، مما يجعل املراأة ت�سطر اأحيانا ل�ستخدام ع�ساة تت�سلمها 
من والدها يوم زفافها لعمل امل�ساحلات يف نزاعات املزارع، اأو تلك النا�سئة 

عن اخلالف حول حدود الأرا�سي.

االإعدام ل�سيدة وع�سيقها 
ال�سرتاكهما يف قتل الزوج

�سنقا  بالإعدام  م�سرية،  حمكمة  ق�ست 
زوجها  قتل  بتهمة  وع�سيقها  �سيدة  على 

غرب حمافظة الإ�سماعيلية.
واأ�����س����درت احل��ك��م ال����دائ����رة ال��ث��ان��ي��ة يف 
برئا�سة  الإ�سماعيلية  جنايات  حمكمة 
كل  بحق  ال��دي��ن،  ن�سر  حممد  امل�ست�سار 
من ”اأ�سماء .ا. �ض“، وع�سيقها ”من�سور 

.ح. ع“.
وت���ع���ود اأح�����داث ال��واق��ع��ة ع��ن��دم��ا تلقت 
م��دي��ري��ة اأم����ن الإ���س��م��اع��ي��ل��ي��ة اإخ���ط���اًرا 
البيا�سية  ق���ري���ة  اأه������ايل  ب��ع��ث��ور  ي��ف��ي��د 
مبركز القنطرة غرب على جثة �سخ�ض 
يدعى �سليمان حممد علي، يف منت�سف 
ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ع���م���ر، وع��ل��ي��ه اآث����ار 

اإ�سابات يف الراأ�ض.
البحث  ف����ري����ق  حت���ق���ي���ق���ات  وك�������س���ف���ت 
�ض“  .ا.  ”اأ�سماء  ال��زوج��ة  اأن  اجل��ن��ائ��ي 
ارتكاب  .ح. ع“ وراء  ”من�سور  وع�سيقها 
بينهما،  لوجود عالقة عاطفية  الواقعة 
بارتكاب  اعرفا  عليهما  القب�ض  وح��ني 
اجل���رمي���ة م���ن اأج����ل ت��ه��ي��ئ��ة اجل���و لهما 

وحدهما ليتزوجا.

درا�سة تك�سف تداعيات احلزن 
الناجت عن موت �سخ�ص عزيز �ص 23

امل�سبعة  للدهون  تناولهم  تقليل  الأ���س��خ��ا���ض  على  يجب 
واحلفاظ  ال��دم  �سغط  وخف�ض  الن�ساط،  على  والركيز 

على القلب والأوعية الدموية يف حالة جيدة.
واأظهرت الأبحاث التي اأجرتها موؤ�س�سة القلب الربيطانية 
اأن الن�ساء اأكرث عر�سة بن�سبة 50 باملئة لتلقي الت�سخي�ض 

الأويل اخلطاأ لالأزمة القلبية اأكرث من الرجل.

تو�صية مهمة
اأو�سى كينان على وجه التحديد باتباع نظام غذائي غني 

بالبوتا�سيوم للن�ساء لتقليل املخاطر.
بالبوتا�سيوم،  اأطعمة �سهرية لالإفطار غنية   3 ك�سف عن 

وهي الأفوكادو والزبادي واملوز.
وقال: "اأظهرت الدرا�سات احلديثة اأي�سا اأن املراأة ت�ستفيد 

ح�سريا من الوجبات الغنية بالبوتا�سيوم.
وي�ساعد البوتا�سيوم يف احلفاظ على �سحة القلب )للن�ساء 

انتقال  امل�ساعدة يف  ال��رج��ال( من خ��الل  بكثري من  اأك��رب 
مفتاح  فهو  وب��ال��ت��ايل،  اخل��الي��ا.  اإىل  الغذائية  العنا�سر 

ل�سحة القلب والع�سالت.
البوتا�سيوم، يجب  اأجل زيادة تناول  "من  واأ�ساف كينان: 
مثل  بالبوتا�سيوم  الغنية  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  الن�ساء  على 

الأفوكادو والزبادي واملوز".
معينة  ع��ادات  وجتنب  الريا�سة  ممار�سة  على  �سجع  كما 
وممار�سة  "الن�ساط  ق��ائ��ال:  امل��خ��اط��ر،  لتقليل  كطريقة 
الدم عن  �سيخف�سان �سغط  بانتظام  الريا�سية  التمارين 
ط��ري��ق احل��ف��اظ على قلبك واأوع��ي��ت��ك ال��دم��وي��ة يف حالة 
جيدة". وميكن اأن ت�ساعدك ممار�سة التمارين الريا�سية 
اإنقا�ض الوزن، ما ي�ساعد على خف�ض  اأي�سا على  بانتظام 

�سغط الدم.
باأمرا�ض  الإ���س��اب��ة  خطر  لتقليل  اأخ���رى  طريقة  وه��ن��اك 
والتدخني،  اخلمر  �سرب  الإف���راط يف  وه��ي جتنب  القلب 

حيث ي�سبب التدخني ت�سلب ال�سرايني ويرفع �سغط الدم 
ويزيد من فر�ض الإ�سابة بنوبة قلبية".

وتابع كينان: "باملثل، ميكن اأن يوؤدي الإف��راط يف ال�سرب 
اإىل زيادة �سغط الدم وزيادة خماطر الإ�سابة".

وُي��ع��د م��ر���ض ال��ق��ل��ب ال��ت��اج��ي اأح���د اأك���رث اأن�����واع اأمرا�ض 
ت�سيق  عندما  ويحدث  �سيوعا،  الدموية  والأوعية  القلب 
ال�سرايني ب�سبب تراكم املواد الدهنية على طول جدرانها.

تاأثري مدمر  له  يكون  اأن  ذل��ك، ميكن  ع��الج  يتم  واإذا مل 
على اجل�سم.

وتتمثل الأعرا�ض الرئي�سية ملر�ض القلب التاجي:
اأمل يف ال�سدر )ذبحة �سدرية(

�سيق يف التنف�ض
اأمل يف جميع اأنحاء اجل�سم

�سعور بالإغماء
ال�سعور بالغثيان

ملكة بريطانيا وروؤ�ساء 
اأمريكا.. ق�س�ص طريفة 

من ترومان اإىل بايدن
به  التقت  اأمريكي  اآخر رئي�ض  كان 
بريطانيا  ملكة  الثانية،  اإليزابيث 
ال���راح���ل���ة، ه���و ج���و ب���اي���دن ال���ذي 
قلعة  يف  ال�������س���اي  م��ع��ه��ا  اح��ت�����س��ى 
حني   ،2021 يونيو  يف  ون��د���س��ور 
جت�����اذب�����ا اأط����������راف احل�����دي�����ث عن 
فالدميري  ال���رو����س���ي  ال��رئ��ي�����س��ني 

بوتن وال�سيني �سي جني بينغ.
وقت  يف  لل�سحفيني  ب��اي��دن  وق���ال 
لحق ووجهه يتهلل �سرورا: "لقد 
ذك��رت��ن��ي ب��وال��دت��ي، ول اأع��ت��ق��د اأن 
وفق  لها"،  اإه���ان���ة  ���س��ي��م��ث��ل  ذل����ك 

"رويرز".
ب�  اإج��م��ال  اإل��ي��زاب��ي��ث  امللكة  التقت 
رئي�سا  ع�سر  اأربعة  اآخ��ر  من   13
امل��ت��ح��دة، وك���ان ليندون  ل��ل��ولي��ات 
جون�سون الوحيد الذي مل تقابله.
بالروؤ�ساء  ل���ق���اءات���ه���ا  وا���س��ت��ه��ل��ت 
الأم��ريك��ي��ني ب��ه��اري ت��روم��ان عام 
ت���زال  ل  ك���ان���ت  ع��ن��دم��ا   1951

اأمرية.
وك�����ان ه��دف��ه��ا م���ن ال��ل��ق��اء معهم 
ه��و احل��ف��اظ ع��ل��ى ع��الق��ات قوية 
م��ع ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، وا���س��ع��ة يف 
التحالف  ذلك  كان  كيف  ح�سبانها 

مهما يف احلرب العاملية الثانية.
اأقامه  ر���س��م��ي  ع�����س��اء  يف  وق���ال���ت 
ال��رئ��ي�����ض ج���ورج ب��و���ض الب���ن على 
ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ض عام  ���س��رف��ه��ا يف 
بلدك  يف  "الإدارات   2007
ب��ل��دي رمب���ا تاأتي  واحل��ك��وم��ات يف 
حوار  هناك  �سيظل  لكن  وت��ذه��ب. 
طرف  ك��ل  و�سي�ستمع  بيننا  دائ���م 
اإىل الآخر، ورمبا نختلف من وقت 
على  متحدين  �سنظل  لكن  لآخ���ر 

الدوام".
اأجرت امللكة حمادثات مطولة مع 
ري��غ��ان، منها ج��ان��ب على  رون��ال��د 
الإن�سيالدا  وتناولت  اخليل،  ظهر 

يف مزرعته بكاليفورنيا.
لفريق  بي�سبول  م��ب��اراة  و���س��اه��دت 
بو�ض  جورج  مع  اأوريولز  باليمتور 
الأب. واأر�سلت اإىل دوايت اأيزنهاور 
قلعة  يف  تناولها  خمبوزات  و�سفة 

باملورال �سال لها لعابه.
غري اأن الأمور مل مت�ض ب�سال�سة 
اأحد  يخف�ض  مل  فعندما  دائ��م��ا. 
امل���ي���ك���روف���ون خ����الل ك��ل��م��ت��ه��ا عام 
اجلنوبية  ب���احل���دي���ق���ة   1991
رئا�سة  خ�����الل  الأب���ي�������ض  ل��ل��ب��ي��ت 
ت����وارى وج��ه��ه��ا خلف  الأب،  ب��و���ض 
امليكروفون واأ�سبحت ت�سريحاتها 
تعرف "بخطاب القبعة الناطقة". 
وقالت لحقا يف خطاب اأمام جل�سة 
الكونغر�ض  مل��ج��ل�����س��ي  م�����س��رك��ة 
تروين  اأن  ح��ق��ا  الأمريكي:"اآمل 

اليوم من اأماكنكم".

للإفطار..  اأطعمة   3
مفتاح �سحري ل�سحة القلب

رغم اأن اأمرا�ض القلب تعد اأحد الأ�صباب الرئي�صية للوفاة 
يف جميع اأنحاء العامل، اإل اأن هناك عوامل ب�صيطة ميكن 
احلالت  هذه  من  الوقاية  يف  للم�صاعدة  ب�صهولة  اتباعها 

الطبية الطارئة.
نظام  اتباع  اأهمية  على  اخلببراء  اأحببد  واأكببد 

مبراقبة  الأمر  يتعلق  عندما  �صحي  غذائي 
"ديلي  لبب�ببصببحببيببفببة  وفبببقبببا  مببوؤ�ببصببراتببنببا، 

اإك�صري�ض" الريطانية.
وقال ديني�ض كينان العامل املوؤ�ص�ض يف 

اإن  دايغنو�صتيك�ض"  "�صيغنبو�صت 
املخاطر  لتقليل  طريقة  اأف�صل 

�صحي  غذائي  نظام  اتباع  هي 
التمارين  وممار�صة  ومتوازن 
بالإ�صافة  بانتظام،  البدنية 

اإىل جتنب هذه العادات:
تناول الأطعمة الدهنية غري 

ال�صحية التي حتتوي على ن�صبة 
�صيوؤدي  الكولي�صرتول،  من  عالية 
اللويحات  من  املزيد  تراكم  اإىل 

خطر  مببن  يزيد  مببا  ال�صرايني  يف  الدهنية 
الإ�صابة بنوبة قلبية.

الع�سالت،  منو  يف  والإك�سريكني  ال�سيتوكني  مادتي  دور  ال�سويد  يف  باحثون  ك�سف 
وتقليل اللتهابات التي ي�سببها الإجهاد، وبالتايل امل�ساعدة يف �سبط م�ستوى الغلوكوز 

يف الدم.
امل�سابني  الرجال  من  جمموعة  من  البحث  فريق  طلب  النتائج  ه��ذه  اإىل  للو�سول 
الوزن والطول ممار�سة متارين  اأخرى غري م�سابة، من نف�ض  بال�سكري وجمموعة 

ريا�سية، واأخذت عينات منهم لفح�سها .
جهاز  ينتجها  جزيئات  ال�سيتوكينات  اأن  كارولين�سكا  معهد  يف  البحث  فريق  ووج��د 
اأنها توؤثر على طريقة تفاعل بها خاليا الع�سالت  املناعة ا�ستجابة لالإجهاد، وتبني 

والهيكل العظمي، مع التمارين الريا�سية.
اأن ينخف�ض  املرجح  "من  الدرا�سة:  امل�سرفة على  زيراث  الربوفي�سور جولني  وقالت 

تن�سيط جهاز املناعة اإذا تكررت التمارين خالل التدريب املنتظم".
لفرة  بانتظام،  التمارين  ممار�سة  اأن  ذلك  يعني  اأدفان�س�ض"،  "�ساين�ض  ملوقع  ووفقاً 
لع�سالت  ي�سمح  م��ا  عنه،  تنتج  التي  الكيميائية  واجل��زئ��ي��ات  الإج��ه��اد  تقلل  طويلة، 

اجل�سم الهيكلية بالتحكم يف م�ستوى الغلوكوز يف الدم على نحو اأف�سل.

التمارين املنتظمة تغري كيمياء 
ع�سلت املري�ص بال�سكري
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�ش�ؤون حملية
يف متحف امل�صتقبل بدبي

االحتفال مبرور خم�سني عامًا من ال�سراكات بني دولة االإمارات واليابان 

�صّم عددًا من رجال الأعمال وروؤ�صاء وم�صوؤويل �صركات نا�صئة وحا�صنات اأعمال ميثلون قطاعات تقنية خمتلفة

جممع ال�سارقة للبتكار يبحث اال�ستثمار املعريف وي�ستعر�ص حوافزه اال�ستثمارية اأمام وفود من االأرجنتني وهنغاريا 

�سرطة اأبوظبي تختتم  فعالياتها �سمن املخيم ال�سيفي لل�سباب

ح�سانات االأطفال ب�سرطة اأبوظبي ت�ستقبل امللتحقني اجُلدد باالأن�سطة التفاعلية

•• دبي  - الفجر 

اأعلنت �سركة Monstarlab، الرائدة عاملياً يف قطاع 
ا�ست�سافة  اليابان، عن  تاأ�س�ست يف  والتي  التكنولوجيا 
لإقامة  اخلم�سني  بالذكرى  لالحتفال  خا�سة  فعالية 
الإمارات،  ودول��ة  اليابان  بني  الدبلوما�سية  العالقات 
وذلك يف الثامن من نوفمرب املقبل يف متحف امل�ستقبل 
املرموقني  املتحدثني  من  جمموعٍة  وبح�سور  بدبي، 
اأبرز املوؤ�س�سات، مبا فيها فيوت�سر وورلد ومتحف  من 

امل�ستقبل. 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  بالروابط  الدولتان  وحتتفل 
والج��ت��م��اع��ي��ة ط��وي��ل��ة الأم����د ال��ت��ي جت��م��ع��ه��م��ا، علماً 
العالقات  ���س��ب��ق��ت  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات  اأّن 
النفط  با�سترياد  اليابان  ب��داأت  عندما  الدبلوما�سية 
العالقات  وتتميز   .1962 ع��ام  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  اخل���ام 
التجارية اخلا�سة بني الدولتني مب�ستويات عالية من 
التكنولوجيا  القطاعات، مبا فيها  التعاون يف خمتلف 
والطاقة  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  وال���ط���ريان  وال��ف�����س��اء 

والإلكرونيات والتعليم.
اإناجاوا،  ه��ريوك��ي  ق���ال  امل��و���س��وع،  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقاً 
 :Monstarlab مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
واملُلهمة  الحتفالية  الفعالية  ه��ذه  بتنظيم  "نفخر 
العالقات  انطالق  على  عقود  خم�سة  م��رور  مبنا�سبة 
املتينة بني دولة الإمارات واليابان، والتي ت�سكل فر�سة 
ل�ستعرا�ض البتكارات وحتديد مالمح روؤى الطرفني 
 Monstarlab ومُت��ّث��ل  املقبلة.  ع��ام��اً  للخم�سني 
خ��ري م��ث��اٍل على ال��رواب��ط ال��ق��وي��ة ب��ني ال��دول��ت��ني، ل 
ياباين  واإرث  خ��ربات  نحمله من  ما  تقدمي  مع  �سيما 
الإم����ارات  يف  ح�سورنا  واأ�س�سنا  الإم�����ارات.  دول���ة  اإىل 
خالل ال�سنوات الأخرية من خالل عملنا مع امل�سارف 

واأب�����رز ج��ه��ات ق��ط��اع ال�����س��ي��اف��ة وال��ه��ي��ئ��ات احلكومية 
دعم  موا�سلة  اإىل  ونهدف  ال�سركات.  اأن��واع  وخمتلف 
املوؤ�س�سات لتحفيز النمو يف خمتلف القطاعات وتلبية 
الطلب على احللول املتقدمة، مثل التطبيقات الذكية 
املخ�س�سة للم�ستهلكني وال�سراتيجيات القائمة على 
الأ�سياء  اإنرنت  وحلول  الغامرة  والتجارب  البيانات 

املتطورة".
ويزداد اعتماد املوؤ�س�سات، التي تتخذ من دولة الإمارات 
مقراً لها، على املنهجيات القائمة على التكنولوجيا، ما 
باإمكانات  والرتقاء  اخلدمات  حت�سني  على  ُي�ساعدها 
Monstarlab يف  قواها العاملة. وتخت�ض �سركة 
ال�سركات.  تطوير  وحلول  املتكامل  املوؤ�س�سي  التحّول 
كما تهدف اإىل تقدمي خدمات التدريب املعززة، ف�ساًل 
عن تعيني وتدريب الأفراد يف املنطقة مبا ين�سجم مع 
فر�ض  وتعزيز  امل��ه��ارات  �سوية  لرفع  ال�سركة  م�ساعي 

الأعمال يف املنطقة.
يف  ال��ف��ائ��ز  ���س��ع��ار  ع��ل��ى   Monstarlab وح�����س��ل��ت 
والتي  الإم����ارات  دول��ة  يف  اليابانية  ال�سفارة  مناف�سة 
وجيم�ض  م��ارت��ن  ودي���ف  ب��از  ريت�سي  م��ن  ك��لٌّ  اأطلقتها 
م�ساركًة   122 بح�سور  املناف�سة  وج���رت  بو�سكيل. 
للذكرى اخلم�سني  الر�سمي  ال�سعار  ت�سميم  اأجل  من 
الدولتني،  بني  الدبلوما�سية  العالقات  تاأ�سي�ض  على 
الدولتني  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ق���وة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  و�سلطت 
جمالت  من  حتمله  وم��ا  امل�ستقبلية  الفر�ض  �سوء  يف 

للتعاون والتجارة بينهما.
وحافظت الإمارات واليابان على عالقاتهما التجارية 
امل��ت��ي��ن��ة ط����وال ����س���ن���وات، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة الأعمال 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن��ه��م��ا ال���ع���ام امل��ا���س��ي 30.5 
ال�سادرات  قيمة  ارتفعت  بينما  اأمريكي.  دولر  مليار 
اأمريكي،  دولر  مليار   26 اإىل  اليابان  اإىل  الإماراتية 

 6.5 الإم���ارات  اإىل  اليابانية  ال�سادرات  قيمة  وبلغت 
2021. وتزاول حالياً  مليار دولر بحلول نهاية عام 
اأكرث من 340 �سركة يابانية اأعمالها من الإمارات مع 
املقبلة.  ال�سنوات  خالل  عددها  بازدياد  توقعات  وجود 
وُتعد دولة الإمارات عا�سر اأكرب �سريك جتاري لليابان 
على م�ستوى العامل يف عام 2021، علماً اأّنها ُتزودها 
النفط  من  احتياجاتها  اإج��م��ايل  من   23% بحوايل 

اخلام.
املجالت  م��ن  العديد  يف  ال��دول��ت��ني  م�ساعي  وت��ت��واف��ق 
ال�سخمة  ال���س��ت��ث��م��ارات  ف��ي��ه��ا  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة، مب���ا 
اأه����داف  بتحقيق  والل���ت���زام���ات  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ّول  يف 
ال�ستدامة واحلياد املناخي. ومن جانبها، اعتمدت دولة 
بحيث  للتنويع  الأم��د  طويلة  ا�سراتيجية  الإم���ارات 
ت�ستند اإىل تنمية املواهب واملهارات املحلية با�ستخدام 
الكربون.  واإزال��ة  النظيفة  والطاقة  الرقمية  احللول 
وُتعد هذه اللتزامات جزءاً من روؤية "املجتمع 5.0" 
اخلا�سة باحلكومة اليابانية، والتي تهدف اإىل حتقيق 
ال��ت��ق��دم الق��ت�����س��ادي ع��ل��ى ن��ح��و ي��ن�����س��ج��م م���ع اإيجاد 
تواجه  التي  والبيئية  الجتماعية  للتحديات  احللول 
ت�سجيع  اإىل  اليابان  ا�سراتيجية  ترمي  كما  املجتمع. 
ال�سركات النا�سئة وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة على 
ملواجهة  وامل�سممة  املتطورة  الرقمية  احللول  ابتكار 
التحديات احلالية وامل�ستقبلية يف خمتلف املناطق، ما 
ُي�سّلط ال�سوء على مدى الن�سجام بني ا�سراتيجيات 
الإمارات واليابان ويعك�ض اأهمية ا�ستمرار التعاون بني 
الطرفني يف خمتلف القطاعات واملجالت يف امل�ستقبل. 
اأف�سل  ا���س��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى   Monstarlab وُت���رّك���ز 
يف  وامل�سممني  واملهند�سني  ال�سراتيجيني  اخل��رباء 
يف  النمو  فر�ض  وتعزيز  البتكار  جهود  لدعم  العامل 
املبادرات  تقدمي  خ��الل  م��ن  واملنطقة  الإم����ارات  دول��ة 

التحويلية التي تتطلب التنمية املخ�س�سة والتقنيات 
ال�سركات   Monstarlab وُت��������زود  امل���ت���ق���دم���ة. 
واملجتمعات والأفراد واملواهب بباقة متنوعة من املزايا 
القطاع  فيها  مبا  القطاعات،  من  العديد  ت�سمل  التي 
وامل��ال��ي��ة والقطاع  امل�����س��رف��ي��ة  احل��ك��وم��ي واخل���دم���ات 

ال�سياحي.
عدداً   Monstarlab ن��ّف��ذت  الإم����ارات،  دول��ة  ويف 
العمالء، مبا فيها  للعديد من  الناجحة  امل�ساريع  من 
�سركة َكفو وبنك الإمارات دبي الوطني وموؤ�س�سة دبي 
للم�ستقبل. كما تّولت ال�سركة الرائدة عاملياً يف جمال 
واإط��الق من�سة كرمي  الرقمي مهمة تطوير  التحّول 

ناو اجلديدة قبل عملية ال�ستحواذ عليها.

•• ال�شارقة– الفجر

للبحوث  ال���������س����ارق����ة  جم���م���ع  ا����س���ت���ق���ب���ل 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا والب����ت����ك����ار وف�������ودا من 
ع��دداً من رجال  الرجنتني وهنغاريا �سّم 
الأعمال وروؤ�ساء وم�سوؤويل �سركات نا�سئة 
ال��دول، ميثلون  تلك  اأعمال يف  وحا�سنات 
التكنولوجيا  ت�����س��م��ل  خم��ت��ل��ف��ة  ق��ط��اع��ات 
امل��ب��ت��ك��رة وغريها  ال��ذك��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ات 
الزيارات  ه���ذه  وج�����اءت  ال��ق��ط��اع��ات،  م���ن 
ب��ه��دف ال��ت��ع��رف والط������الع ع��ل��ى جتربة 
امل��ج��م��ع وم���ب���ادرات���ه ل��و���س��ع ح��ل��ول تقنية 
بالإ�سافة  احليوية  القطاعات  م��ن  لعدد 
ال�ستثمارية  ال���ف���ر����ض  ع��ل��ى  ل���الط���الع 
املجمع  يقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  املتاحة 
و�سبل  النا�سئة  وال�سركات  للم�ستثمرين 
عالقات  وبناء  القت�سادي  التعاون  تعزيز 
ال�سارقة  جم���م���ع  ب����ني  و����س���راك���ة  ت����ع����اون 
الأرجنتيني  الأع��م��ال  وجمتمع  لالبتكار 

والهنغاري.
وا�ستمع الوفد اىل �سرح تعريفي عن املجمع 
والت�سهيالت  واخل��دم��ات  امل��م��ي��زات  واأه���م 
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن وخططه  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ن خ����الل ع��ر���ض تقدميي 
يحت�سنها  التي  ال�ستثمارات  اأه��م  ت��ن��اول 
امل�ستوى  ذات  ل��ل��خ��دم��ات  نتيجة  امل��ج��م��ع 
ت�ساعد  مثالية  ا�ستثمارية  بيئة  يف  العاملي 
على  البتكارية  وال�ستثمارات  ال�سركات 
ا�ستعداد  اىل  بالإ�سافة  والزده���ار.  النمو 
جممع ال�سارقة للبحوث والبتكار لتقدمي 
الأرجنتينية  لل�سركات  الت�سهيالت  كافة 

العمل  يف  ت����رغ����ب  ال����ت����ي  وال����ه����ن����غ����اري����ة 
وال�ستثمار يف القطاع املعريف الذي يعترب 
روؤية  عليه  ت�ستند  ارت��ك��از  نقطة  مب��ث��اب��ة 
وت�سجيع  دعم  ور�سالته من خالل  املجمع 
وتطوير منظومة البتكار، ودعم الأبحاث 
للقيام  والتكنولوجية  التطبيقية  العلمية 
منطقة  �سمن  ال���س��ت��ث��م��اري��ة،  بالأن�سطة 
الدولية  املعايري  لأف�سل  باتباعها  تتميز 
يف تقدمي اخلدمات النوعية التي �ست�ساعد 
ع��ل��ى ج����ذب ال����س���ت���ث���م���ارات ل��ل��ع��م��ل بجو 
ا�ستثماري اآمن وبنية حتتية متكاملة، مما 
واملن�ساآت  لل�سناعات  ك��ب��رية  فر�سا  يتيح 

التكنولوجية للنجاح وال�ستمرار. 
ك��م��ا ت��ع��رف اأع�����س��اء ال���وف���د ع��ل��ى ميزات 
جم��م��ع ال�������س���ارق���ة ل��ل��ب��ح��وث وم����ا مييزه 

م��دي��ن��ة جامعية  ت���واج���ده يف  خ����الل  م���ن 
مع  امل��ج��م��ع  ي��ت��ع��اون  اذ  و���س��ام��ل��ة  متكاملة 
هيئات وموؤ�س�سات بحثية عديدة يف جمال 
التجارب  الكثري من  البتكار، وقد طبقت 
واأكادميية  علمية  وموؤ�س�سات  هيئات  م��ع 
وبحثية عاملية على �سعيد العامل.  واأعقب 
ل��ل��وف��د ل��ط��رح الأ�سئلة  ذل���ك ف��ت��ح امل��ج��ال 
وال���س��ت��ف�����س��ارات. وت���اأت���ي ه���ذه ال���زي���ارات 
ت��رج��م��ة مل��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات وت��ع��زي��زه��ا مع 
وهنغاريا  الأرجنتني  يف  الع��م��ال  جمتمع 
والفائدة على اجلانبني،  بالنفع  يعود  مبا 
ف��ر���س��ة مهمة  ال���زي���ارات  ه���ذه  ك��م��ا ت�سكل 
ال�سارقة  جممع  مكانة  لتعزيز  و�سانحة 
للبحوث والتكنولوجيا ولالبتكار باعتباره 
ال�ستثمارية  ل��ل�����س��رك��ات  امل��ف�����س��ل  امل����الذ 

زي���ارات  ت�سمنت  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة.  البحثية 
الوفود جولت يف املقر الرئي�سي للمجمع 
ومرافقه املختلفة التي مت ت�سميمها وفق 
العاملية  املعايري  واأع��ل��ى  املمار�سات  اأف�سل 
التكنولوجيا  جم��م��ع��ات  ب��ن��اء  يف  امل��ت��ب��ع��ة 
ال��ع�����س��ري��ة وم����ا ي��ت�����س��م��ن��ه م����ن  مكاتب 
وخمتربات  خمتلفة  مب�ساحات  لل�سركات 
وم�سارح  والجتماعات  للمعار�ض  وقاعات 
لردهة  بالإ�سافة  ال�ستخدامات.  متنوعة 
الب���ت���ك���ار ال���ت���ي ت�����س��م م���ك���ات���ب وق���اع���ات 
ع�سرية  ب��ط��ري��ق��ة  ���س��م��م��ت  اج���ت���م���اع���ات 
وال�سركات  الع����م����ال  ل�������رواد  خ�����س�����س��ت 
مب�ساحات  مكاتب  كذلك  وت�سم  النا�سئة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  خمتلفة 
وم��ق��ه��ى اأع���م���ال مب��وا���س��ف��ات ع��امل��ي��ة، كما 

ي�سم املبنى خمتربا للذكاء ال�سطناعي. 
ال���وف���دان  م��رك��ز اخ��ت��ب��ار ال�سرق  ك��م��ا زار 
يطلق  م��ا  اأو  ال��ذك��ي  للت�سنيع  الأو����س���ط 
ع��ل��ي��ه ب��ال��ت�����س��ن��ي��ع امل�������س���اف ال�����ذي ي�سم 
البحثية  وامل��خ��ت��ربات  ال��ت��ق��ن��ي��ات   اأح����دث 
بالإ�سافة  جم����الت،  ع���دة  يف  التطبيقية 
 Maker للمجمع  التابع  الأعمال  ملركز 
"خمترب  عليه  اأط��ل��ق  وال����ذي   Space
 "SOILAB لالبتكار  املفتوح  ال�سارقة 
كاأول حا�سنة لل�سركات النا�سئة والأعمال 
تد�سينه  مت  اذ  ال�����س��ارق��ة،  يف  الب��ت��ك��اري��ة 
ال�سراكة  عقلية  اإر���س��اء  فل�سفة  على  ب��ن��اء 
كاإطار  والإب��������داع  وال���ت���ع���اون  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املقدمة من  توجيهي للربامج واخلدمات 
خالل توفريه لبيئة اآمنة وم�ساحة ت�سمح 
مل��ج��ت��م��ع امل��م��ار���س��ني ب��ت��ب��ادل امل�����واد وتعلم 
اإ�سراك  م��ه��ارات ج��دي��دة وال��رك��ي��ز ع��ل��ى 
امل�ساركني يف حمتوى التعلم، وهي و�سيلة 
من �ساأنها اأن ت�سمح للمدار�ض واجلامعات 

باأن تكون جزءا من هذا امل�سروع.
اإعجابهم  عن  الوفدين  اأع�ساء  عرب  وق��د 
مبا راأوه من اإجن��ازات واإمكانات مميزة يف 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة  جممع 
م�����ن فر�ض  ي���ق���دم���ه  وم������ا  والب�����ت�����ك�����ار، 
وت�����س��ه��ي��الت ت�����س��ج��ع امل�����س��ت��ث��م��ري��ن على 
ال��ت��واج��د ف��ي��ه. م�����س��ي��دي��ن مب��راف��ق��ه ذات 
اللوج�ستية  واخل��دم��ات  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى 
للم�ستثمرين  امل���م���ي���زة  وال���ت�������س���ه���ي���الت 
واأ�سحاب روؤو�ض الأموال واملهتمني والتي 
التعاون  لتوثيق  م�����س��اع��دا  ع��ام��ال  تعترب 

وا�ستقطاب ال�ستثمار.

•• اأبوظبي-االفجر

اختتمت �سرطة اأبوظبي م�ساركتها يف فعاليات املخيم 
وال�سباب،  الثقافة  ل��وزارة  التابع  2022م  ال�سيفي 
ال�سرطية  امل��ت��اب��ع��ة  اإدارة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  و���س��ارك��ت 
اأم���ن املجتمع  وق�سم  ال��الح��ق��ة يف ق��ط��اع  وال��رع��اي��ة 

املوروث ال�سرطي باإدارة املرا�سم والعالقات العامة.
اإدارة  مدير  اخلييلي  جمعة  اأح��م��د  العقيد  واأو���س��ح 
م�ساركة  اأن  الالحقة  وال��رع��اي��ة  ال�سرطية  املتابعة 
مواءمة  على  ارتكزت  ال�سيفي  املخيم  �سمن  الإدارة 
واملواطنة  احلياة  جودة  وتعزيز  املعا�سرة  التوجهات 
املراكز  ج��ولت  خ��الل  م��ن  ال�سباب  ل��دى  الإيجابية 
والحتفال  للمدار�ض  ال��ع��ودة  وفعاليات  الإب��داع��ي��ة 

باليوم العاملي لل�سباب.
لل�سباب  ج���ول���ة  ن��ظ��م��ت  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  وك���ان���ت 
ال�سيفي  املخيم  �سمن  �ساب   100 نحو  مب�ساركة  
"جولة  و تزامناً مع يوم ال�سباب ال��دويل و�سارك يف 
ال�سرطية والرعاية الالحقة  املتابعة  ال�سباب" اإدارة 
ت�سمنت جولة  وال��ت��ي   ، ال�����س��رط��ي  امل�����وروث  وق�����س��م 
ل�ستك�ساف  الإب��داع��ي  اأبوظبي  مركز  م�ساحات  بني 
فر�ض ممار�سة الهوايات واملهارات وتطوير امل�ساريع 
اخلا�سة و املبادرات التي ت�سهم يف تعزيز جودة احلياة 
بني  ج��م��ع  الأج���ي���ال  ع��رب  ل��ق��اء  الفعالية  وت�سمنت 
هدايا  وتقدمي  والأط��ف��ال،  املواطنني  وكبار  ال�سباب 
تذكارية من املوروث ال�سرطي لأول 100 زائر ملركز 

اأبوظبي الإبداعي.

•• اأبوظبي-الفجر

نفذت ح�سانات �سرطة اأبوظبي مبادرة "اأهاًل و�سهاًل " للرحيب باأطفال 
اجلديد  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ب��دء  مبنا�سبة  اجل��دد  اأبوظبي  �سرطة  منت�سبي 

. الأطفال  من    102 عددهم  والبالغ   2023-2022

تهيئة  على  رك��زت  املبادرة   اأن  العامة  والعالقات  املرا�سم  اإدارة  واأو�سحت 
ال�سغار  الأط��ف��ال  �سعور  ل�سمان  وذل��ك  وجاذبة  مريحة  ببيئة  احل�سانة 
بالطفل  اله��ت��م��ام  على  ح��ر���س��اً  احل�سانة،  يف  لهم  ي��وم  اأول  يف  ب��ال��راح��ة 
ورعايته يف بيئة �سحية  تعزز من تطوير قدراته ومهاراته مل�ستقبل واعد 
وم�سرق. وت�سمنت املبادرة جمموعة من الأن�سطة الرفيهية والأن�سطة 

الدرا�سي بكل  العام  لبدء  اأطفالهم  الأمور مع  اأولياء  التفاعلية مب�ساركة 
العرو�ض  جانب  اإىل  والتلوين،  الر�سم  على  ت�سجيعهم  و  وحيوية  ن�ساط 
امل�سرحية املبهجة والر�سم على الوجه وذلك بهدف تعزيز التاآلف بينهم، 
البهجة  لإدخ��ال  تذكارية  كهدايا  والأل��ع��اب  اجلوائز  من  العديد  وتوزيع 

وال�سعادة يف قلوب الأطفال.

زكي ن�سيبة: بيوت مواطني االإمارات 
متاحف تعبق برائحة الرتاث اخلالد

•• العني- الفجر

زار معاىل زكي اأنور ن�سيبة، امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة 
– الرئي�ض الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة منزل �سعادة حممد 
الدكتور  الأ�ستاذ  يرافقه  العني  الطوية مبدينة  املحمود يف منطقة  اأحمد 
العلمي والأ���س��ت��اذ خلفان  البحث  ل�����س��وؤون  املُ�����س��ارك  ال��ن��ائ��ب  م���راد،  اأح��م��د 

الظاهري، الأمني العام بالإنابة.
واأ�ساد زكي ن�سيبة خالل جولته مع الوفد املرافق داخل املنزل الذي حتّول 
اإىل متحف فريد من نوعه، وثري مبحتوياته التاريخية واملقتنيات الراثية 
التي حتمل معها عبق التاريخ الإمارات اخلالد الغني، موؤكداً على اأن حفاظ 
اأبناء الإمارات على مقتنيات وطنهم الراثية واحل�سارية والثقافية ُي�سّكل 
على  لل�سري  القادمة  الأجيال  وحُتّفز  املُتفّردة  هويتهم  ُتربز  �سادقة  م��راآة 
خطاهم يف احلفاظ على هويتهم الوطنية والعتزاز بالنتماء اإىل الوطن.
الودية  الزيارة، الأحاديث  املرافق له خالل  كما تبادل زكي ن�سيبة والوفد 
مع �سعادة حممد املحمود ومناق�سة اأوجه �سبل التعاون مع جامعة الإمارات 
روؤية  مع  تت�سق  والتي  وال��راث��ي��ة،  الثقافية  امل��ج��الت  يف  املتحدة  العربية 

قيادتنا الر�سيدة، وتعزز من روح الت�سامن بني اأفراد جمتمع الدولة.
و�سّم متحف �سعادة املحمود جمموعة تراثية قّيمة من خالل �سور ومقتنيات 
والده املرحوم اأحمد بن حممد املحمود الذي كان �سكرتري املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان "رحمه اهلل" ومنها وثائق ومرا�سالت وق�سا�سات 
ة وجمموعة كبرية  من مقتنيات والده رحمه اهلل، اإ�سافة اإىل �سوره اخلا�سّ
وّمذهلة من القطع التذكارية التي مُتّثل حقبة من الزمن خالل م�سرية 
الوالد  مع  متميزة  و�سوراً  العامل،  دول  بع�ض  ل��الإم��ارات يف  ك�سفري  عمله 
الهواتف القدمية  اأي�ساً جمموعة من  املتحف  ال�سيخ زايد،. كما يحت�سن 
واأجهزة الفونوغراف، واملزيد من املقتنيات واملعرو�سات الالحمدودة والتي 

ُت�سّكل ثروة وطنية وتراثية لالأجيال القادمة. 
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وجدت درا�صة جديدة اأن مر�صى ق�صور القلب الذين 
الأ�صرة  اأفببراد  اأحببد  فقدان  بعد  احلببزن  من  يعانون 

املقربني معر�صون ب�صكل متزايد خلطر الوفاة.
جملة  يف  مببوؤخببرا  ن�صرت  التي  الببدرا�ببصببة،  واأ�ببصببارت 
حالة  يف  املر�صى  اأن   ،JACC: Heart Failure
اأحد  وفاة  بعد  الأول  الأ�صبوع  خالل  خا�صة  حداد، 

اأفراد الأ�صرة، يكونون اأكرث عر�صة للوفاة.

الباحثون، مبن فيهم باحثون من معهد كارولين�سكا  ويقول 
يف ال�سويد، اإن احلزن على فقدان اأحد اأفراد الأ�سرة املقربني 
�سعف  يف  ي�ساهم  م��ا  ال��ت��وت��ر،  م�ستويات  م��ن  يزيد  اأن  ميكن 

.)HF( ت�سخي�ض ق�سور القلب
وانخفا�ض  والقلق  الك��ت��ئ��اب  اأن  ال�سابقة  الأب��ح��اث  واأث��ب��ت��ت 
مر�سى  ل��دى  الت�سخي�ض  ب�سوء  مرتبط  الجتماعي  الدعم 
ال�سابقة  ال��درا���س��ات  م��ن  العديد  اأك���دت  حيث  القلب،  ق�سور 
ع�سلة  واعتالل  احل��اد  العاطفي  الإجهاد  بني  العالقة  اأي�سا 
با�سم  اأي�سا  امل��ع��روف  القلبي-  تاكوت�سوبو  اع��ت��الل   - القلب 

املنك�سر". القلب  "متالزمة 
500 مري�ض  اإىل نحو  ويف الدرا�سة اجلديدة، نظر العلماء 
م���ن ���س��ج��ل ق�����س��ور ال��ق��ل��ب ال�����س��وي��دي ب���ني ع���ام���ي 2000 
و2018، و/ اأو املر�سى الذين لديهم ت�سخي�ض اأويل ملر�ض 
ق�سور القلب من �سجل املر�سى ال�سويدي خالل الفرة من 

.2018 اإىل   1987
وفاة  و�سبب  تاريخ  عن  بيانات  على  اأي�سا  الباحثون  وح�سل 

اأفراد الأ�سرة من �سجل اأ�سباب الوفاة.
وعند تقييم البيانات، وجدوا اأن 58949 م�ساركا يف الدرا�سة 

عانوا من الفجيعة خالل 3.7 �سنوات من املتابعة.
وقيمت الدرا�سة اأي�سا ما اإذا كانت العالقة باملتوفى، اأو �سبب 
ال��وف��اة على خطر  اأث��رت  اأن  املنق�سي منذ  الوقت  اأو  ال��وف��اة، 

املوت بق�سور القلب.

ووجد الباحثون ارتباطا بني الفجيعة وزيادة خماطر الوفاة 
بق�سور القلب بعد وفاة طفل )زيادة خطر بن�سبة %10(، اأو 
اأو احلفيد   ،)20% الزوج / ال�سريك )خطر متزايد بن�سبة 
بن�سبة  املخاطر  )زادت  الأخ  اأو   ،)5% بن�سبة  متزايد  )خطر 

الوالدين. اأحد  وفاة  بعد  لي�ض  ولكن   ،)13%

اأي  فقدان  بعد  القلب  ق�سور  من  الوفاة  خطر  اإن  ويقولون 
اأعلى خ��الل الأ�سبوع الأول من  ك��ان  اأف���راد الأ���س��رة  ف��رد من 

الفجيعة، مع زيادة خطر بن�سبة 78%.
ووجدت الدرا�سة اأن هذا كان ينطبق ب�سكل خا�ض على حالة 
وف���اة ط��ف��ل اأو ���س��ري��ك. ك��م��ا اأن���ه ك���ان اأع��ل��ى يف ح��ال��ة خ�سارة 
�سخ�سني )خطر متزايد بن�سبة %35(، مقابل خ�سارة واحد 

فقط )خطر متزايد بن�سبة 28%(.
واأو�سح موؤلف الدرا�سة امل�سارك، هوا ت�سان: "اإن اكت�سافنا اأن 
القلب  ق�سور  مر�سى  يف  بالوفيات  مرتبطة  كانت  الفجيعة 
املتعلقة بدور الإجهاد يف  ت�ساهم يف تو�سيع الأدبيات احلالية 
التي  الدرا�سات  مع  وتتوافق  القلب  ق�سور  مر�ض  ت�سخي�ض 
الإ�سابة  خطر  وزي���ادة  الفجيعة  بني  الرت��ب��اط��ات  اإىل  ت�سري 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية احلادثة".
 - الوطائي  املحور  تن�سط  الفجيعة  اأن  يف  الباحثون  وي�ستبه 
�سماوي  ع�سبي  نظام  وهو   ،)HPA( الكظري   - النخامي 
مهم ينظم الإجهاد وال�ستجابة العاطفية.وقد يوؤدي اأي�سا اإىل 
حدوث تفاعل يف نظام الرينني-اأجنيوتن�سني-الألدو�ستريون 
)RAAS( واجلهاز الع�سبي الودي، وهي ال�سمات الرئي�سية 
بح�سب  القلب،  ق�سور  يف  الع�سبية  ال�سم  الغدد  ل�ستجابة 
للدرا�سة:  اأخ��رى  موؤلفة  لزل��و،  كري�ستينا  الباحثني.وقالت 
"قد تدعو نتائج الدرا�سة اإىل زيادة الهتمام من اأفراد الأ�سرة 
والأ�سدقاء واملهنيني املعنيني مبر�سى ق�سور القلب الثكلى، 

خا�سة يف الفرة التي اأعقبت الفقد بفرة وجيزة".
ل  اإن��ه��م  الباحثون  ق��ال  ال��درا���س��ة،  قيود  بع�ض  اإىل  وا�ستنادا 
اأو  الوراثية  للعوامل  املربكة  الآث��ار  الق�ساء على  ي�ستطيعون 
العوامل الجتماعية والقت�سادية غري املقا�سة اأو منط احلياة 

اأو العوامل املتعلقة بال�سحة امل�سركة بني اأفراد الأ�سرة.

ذات  ال��ب��ل��دان  على  فقط  ُتعمم  ق��د  النتائج  اإن  اإىل  واأ����س���اروا 
املتعلقة بال�سحة  ال�سياقات الجتماعية والثقافية والعوامل 
تقييم  ياأملون يف  امل�ستقبلية،  الدرا�سات  لل�سويد. يف  امل�سابهة 
اأي�سا يف  الأق��ل �سدة قد ت�ساهم  اإذا كانت م�سادر الإجهاد  ما 

�سوء ت�سخي�ض ق�سور القلب.

درا�سة تك�سف تداعيات احلزن الناجت عن موت �سخ�ص عزيز

عليك اإجراء بع�ض التغيريات الب�صيطة على اختياراتك الغذائية

اأف�سل اأربع بهارات »للتخفيف« من اأعرا�ص ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم

وي�سار اإىل اأن اجل�سم يحتاج اإىل الإن�سولني لتحويل ال�سكر 
يف الدم اإىل طاقة، وروؤية بع�ض املر�سى ل ينتجون ما يكفي 
اأن اأج�سامهم ل تتفاعل بنف�ض الطريقة  اأو  من الإن�سولني، 
مع الإن�سولني، ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر 

يف الدم.
"ت�سمل  ال��ط��ب��ي:  توداي"  ن��ي��وز  "ميديكال  م��وق��ع  وق����ال 
العالجات ا�سراتيجيات منط احلياة واأحيانا الأدوية، ولكن 

قد ت�ساعد بع�ض العالجات التكميلية، مثل الأع�ساب 
واملكمالت. ول ميكن لالأع�ساب واملكمالت اأن تعالج 
مر�ض ال�سكري ول ميكن اأن تكون عالجا منفردا. 

العالج  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��ع�����ض،  ال���ت���ق���ل���ي���دي، ل��ك��ن 
قد يخفف من اأعرا�ض مر�ض 

خطر  من  ويقلل  ال�سكري 
حدوث م�ساعفات".

وه����������ذه ه������ي ال����ت����واب����ل 
الأرب���ع���ة ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 

تفكر يف اإ�سافتها اإىل نظامك الغذائي لتقليل خطر ارتفاع 
ن�سبة ال�سكر يف الدم.

القرفة
ُيزعم اأن القرفة تخف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم لعدد من 

ال�سنوات.
خالل  م��ن  تعمل  القرفة  اإن  الطبي  امل��وق��ع  وق��ال 
الإن�سولني  ح�سا�سية  م�ستويات  حت�سني 
لدى املر�سى، مع تعزيز اله�سم.

القرفة  ر�������ض  ومي���ك���ن���ك 
اأو  ع��ل��ى وج��ب��ت��ك، 

حم��������اول��������ة 

تناولها كمكمل غذائي.

الزجنبيل
ميكن اأن ي�ساعد الزجنبيل يف حتقيق التوازن بني م�ستويات 

ال�سكر يف الدم لدى مر�سى ال�سكري.
وك�سف باحثون اأنه يقلل مقاومة الإن�سولني لدى امل�سابني 

بداء ال�سكري من النوع الثاين.
الرابط،  لتاأكيد  البحث  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  ولكن 
ول����ه����ذا ال�����س��ب��ب ي���ج���ب ع��ل��ي��ك ال���ت���ح���دث اإىل 
اإىل  الزجنبيل  اإ�سافة  قبل  الطبيب 
نظامك الغذائي اخلا�ض مبر�ض 

ال�سكري.

نبات احللبة
ب��ذور الأع�ساب  ن��وع من  احللبة هي 
التي ميكن طحنها واإ�سافتها اإىل 

الأطباق لإ�سفاء النكهة.
وقال العلماء اإن احللبة ميكن اأن 
الدم  يف  ال�سكر  م�ستويات  تخف�ض 

عن طريق زيادة م�ستويات الإن�سولني.

اجليمنيما
اجليمنيما هو نوع من الأع�ساب ُيرجم حرفيا اإىل "مدمر 

ال�سكر".
م�سابهة  بطريقة  تعمل  اجليمنيما  اإن  الطبي  املوقع  وق��ال 
من  اأك��رب  كميات  باإنتاج  ليقوم  البنكريا�ض  وحتفز  للحلبة، 

الإن�سولني لدى مر�سى ال�سكري.

ميكن ملقاي�صات النظام الغذائي ملر�ض ال�صكري اأن ت�صاعد يف تقليل خطر الإ�صابة باأعرا�ض ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم.
اأن توؤدي اإىل ارتفاع م�صتويات ال�صكر يف الدم ب�صكل كبري. لكن اإجراء  ومر�ض ال�صكري هو حالة طبية �صائعة ميكن 

بع�ض التغيريات الب�صيطة على اختياراتك الغذائية قد يكون اأ�صهل طريقة لتقليل خطر الإ�صابة 
باأعرا�ض مر�ض ال�صكري غري املرغوب فيها.
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العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  5247/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهم/1- حممد عبدالروؤوف كامل حممد 2- القطب ملقاولت البناء 
�ض.ذ.م.م  -   جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دانيل اوريكت�سيو
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )245315( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4449/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:505/2021 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )5.143.079.03( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

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

بهارات   -3 �����ض.ذ.م.م  ف��ريال  جم��وه��رات   -2 تالي�سوار  بورو�سوتام  ب��ه��ارات  ف��ريال   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
بار�سوتام 4- ور�سة مرياج ل�سياغة الذهب 5- �سارل بهارات بورو�سوتام تالي�سوار - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5.143.079.03(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  38/2020/211 تنفيذ عقاري 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، امل��الك  احت��اد  م��ن  ال�سادر  ال��ق��رار  التنفيذ:تنفيذ  مو�سوع 

)650.269( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب العالن : الحتاد العقارية �ض.م.ع - �سفته بالق�سية:طالب التنفيذ

املطلوب اعالنه:1- جنوم ال�سماء للعقارات �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية:منفذ �سده
جمهول حمل القامة

املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )650269( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  324/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2704/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )321568.40( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ريتفر لال�سباغ والطالء - موؤ�س�سة فردية
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - امل�سفح م 26 - ق 85 م�ستودع ال�سيد نا�سر �سالح �سامل واخرين بوكالة 

املحامية/اميان الرفاعي - وميثله:اميان يون�ض حممد ا�سماعيل الرفاعي
املطلوب اإعالنهما : 1- التميمي للت�سميم الداخلي �ض.ذ.م.م 2- متيمي ل�سناعة لوازم الت�سميم الداخلي 

�ض.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ �سدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
وقدره )321568.40( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:2159/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756
مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املتنازع �سدهم بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ )16.000( �ستة ع�سر الف 

درهم اماراتي مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  . 
مبوجب  �سالح  حممد  �سالح  ال�سيدة/�سيماء  وميثلها  اجل��اه��زة  املالب�ض  لتجارة  الفخامة  امل��ت��ن��ازع:اأر���ض 

الوكالة املحررة برقم:110744/1/2021
�سارع دم�سق - بجوار مركز كنداري  الرابعة - دبي -  ال�سناعية  الق�سي�ض  ام��ارة دبي -  عنوانه:المارات - 

لتعليم قيادة ال�سيارات - وميثله:يون�ض حممد عبداهلل ح�سن البلو�سي 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد اخر رحيم بخ�ض  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سدهم بالت�سامن والت�سامم 
ب�سداد مبلغ )16.000( �ستة ع�سر الف درهم اماراتي مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
بقاعة  �سباحا  ال�ساعة:09:00  امل��واف��ق:2022/9/22  يوم اخلمي�ض  لها جل�سة  وح��ددت  التام-  ال�سداد  وحتى 
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 بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8271/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

التجاري  ابوظبي  بنك  عن  وال�سادر   )000004( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
بقيمة )529.920( درهم .

طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي
عنوانه:امارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لالعمال 

- الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف:065289955 - فاك�ض:065289922
 - ����ض.ذ.م.م  املن�ساآت  لدارة  فالير   -2 بهاتى  منور  حممد  بهاتى  مظهر  حممد   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)535435( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3493/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
امل�سحوب  درهم   )13.356.27( بقيمة   )014597( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
امل�سحوب على  ال�سيك املرجتع رق���م:114596 بقيمة 13.356.27 درهم  على بنك الم��ارات دبي الوطني و 

بنك المارات دبي الوطني .
طالب التنفيذ : زعبيل لتاجري ال�سيارات - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع الكرامة - مبنى ارنكو - �سقة الثالث - دولر 
لتاأجري ال�سيارات

املطلوب اإعالنه : 1- ريجينالد كولني كوك�ض - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)27843.54( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اعالن بالن�شر        
 117/2018/20 جتاري كلي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- موؤ�س�سة اأ�سا�ض تبوك للتجارة  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ال ان اك�ض للتجارة العامة ذ.م.م 
وميثله : حممد �سلمان ح�سن ال�سابري 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باحالة الدعوى للتحقيق والزام املدعي عليها  قد 
مببلغ وقدره )1.917.239( درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام والتعوي�ض مببلغ وقدره )100.000( درهم وفائدته 12% من تاريخ احلكم وحتى ال�سداد 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/9/28 ال�ساعة 12:00 م�ساءا يف قاعة التقا�سي 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  بعد  ع��ن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  1518/2022/208 تنفيذ مدين 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- كري�ستيان �سويب  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/روبريتو �سيوريلى

وميثله:حممد �سغري علي العوامي املن�سوري
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )12088750.78( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن عديل بالن�شر

 رقم )150623/2022(
املنذر:�سمري حممد ابراهيم ال�سادق - جزر القمر اجلن�سية

املنذر اليه الول:نيو اديا�ض خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م
املنذر اليه الثاين:مارك مورو�سكالو داجاندان - فلبيني اجلن�سية

رقم  امل��رجت��ع��ة  ال�سيكات  ���س��داد قيمة  ب�����س��رورة  اليهم  امل��ن��ذر   - امل��ن��ذر  امل��و���س��وع:ي��ن��ذر 
000199-000200 مبلغ اجمايل وقدره 59000 درهم خالل مدة اق�ساها 5 
ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
املنا�سب عن اي  بالتعوي�ض  املو�سوعية واملطالبة  الدعوى  التي حتفظ له حقه ورفع 
عطل او �سرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي 

والفائدة القانونية واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر 

اجلن�سية   - ال�سالم  نور  حممد  موله  �سيبلى  ال�سيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 

بنغالدي�ض - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه 

)بقالة البندورة - فرع 1( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية 

رقم:608512 اىل ال�سيد:عبداهلل ال باكري انور ح�سني - اجلن�سية بنغالدي�ض - تعديالت 

اخرى تغري ال�سم التجاري من بقالة البندورة - فرع 1 - اىل بقالة املنارة احلمراء

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

يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .

 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر 

يف  يرغب  م�سر  اجلن�سية   - العي�سوى  حممد  عبده  ال�سيد:�سريف  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد:عبدالكرمي  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  70% من  عن  والتنازل  البيع 
حمود املعروف بحمو - اجلن�سية لبنان - ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد: �سريف عبده حممد 
البالغة  ح�سته  كامل  من   %30 عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  م�سر  اجلن�سية   - العي�سوى 
100% وذلك اىل ال�سيد/زكي عبدالكرمي حمود املعروف بحمو - اجلن�سية لبنان يف الرخ�سة 
رقم:551301  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  الديرة(  �سما  )م�سبغة  امل�سماه 

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

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن بالن�شر        

 623/2022/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- فريد جميدي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اف ايه ام للو�ساطة العقارية �ض.ذ.م.م  - وميثله : حمدان عبداهلل �سبيح �سيف الكعبي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها تلتم�ض املدعيه بالق�ساء مبا يلي 1- الت�سريح بقيد الدعوى وحتديد 
اقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليهما 2- الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما بان 
املن�سو�ض عليها  ن�سبة %20  الف درهم وهي  يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )95.000( درهم خم�سة وت�سعون 
بعقد  واملهنية كما هو مو�سح  الداري��ة  الر�سوم  ال�سفقة وهي عبارة عن  امت��ام  البيع يف حال عدم  يف عقد 
البيع وفائده التاأخريية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وهو 2021/5/6 وحتى ال�سداد التام و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 3- الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف الق�سائيه واتعاب املحاماة . 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2022/9/15 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1891/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية اخلام�سة رقم 265
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2022/410 جتاري كلي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:ميتون �سريد هاران نامبيار

- مكاين  ال��ث��اين مكتب 201  ال��ط��اب��ق  بوهليبه  ب��ن��اي��ة   - ال��ق��ره��ود  دي���رة   - دب���ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
 - h.aljaberiadvocates@gmail.com:رق�����������������م:3175895264 - امي��������������������ي��������������������ل

هاتف:0508550450 - وميثله:ح�سة �سيف �سامل �سيف اجلابري
املطلوب اإعالنه :  1- الريامي بيلدرز ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:2022/410 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/9/15  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  ال�شتئناف    
70197 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 

اعالن بالن�شر        
 1205/2022/100 احوال نف�س م�شلمني 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممود حممد حممد فهمي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :رو�سة فريد جابر حامد 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة متعة ونفقة 
زوجية ل�سنة �سابقة على اقامة الدعوى ونفقة البنت بريل وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي 
واجرة حا�سنة  احل�سانة  وتقرير  والنرنت  والغاز  واملياه  الكهرباء  فواتري  وقيمة  وتاأثيته 

واجرة خادمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/9/19 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
اأو من  عن بعد يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  3864/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

 ، رق���م:9472/2021 عمايل جزئي  العمالية  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )149461.03( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف ور�سم التنفيذ .

طالب التنفيذ : بنك را�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع ابوظبي - فرع
زاي��د - مبنى  ال�سيخ  ���س��ارع   - دب��ي  التجاري -  دب��ي - منطقة اخلليج  ام���ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
 - الهنائي  املحامي/عبدالعزيز  بوكالة  للعطالت  الم���ارات   -  3804  -  38 �سقة   - بزن�ض  �سنجل 

AE630260001014644251201
املطلوب اإعالنه : 1- احمد ها�سم احمد ها�سم الها�سمي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ال�سهم امل�سجلة 
يف �سوق دبي املايل - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر 

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:ا�سعد عفيف بو مغلبيه - اجلن�سية لبنان يرغب يف البيع 
والتنازل عن 10% من كامل ح�سته البالغة 25% وذلك اىل ال�سيد:جميد ندمي عيد - 
اجلن�سية لبنان ويرغب يف البيع والتنازل عن 15% من كامل ح�سته البالغة 25% وذلك 
اىل ال�سيد خلدون و�سام الدنف - اجلن�سية لبنان يف الرخ�سة امل�سماه )ركن الختيار الأمثل 
ال�سادرة من   799010 رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  بامارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  ل�سيانة 

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

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر 

بنغالدي�ض  - اجلن�سية  الدين  ال�سيد:حممد من�سور عامل جنم  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 20% وذلك اىل ال�سيد:حممد �ساه جهان 
نور احلق - اجلن�سية بنغالدي�ض لي�سبح املالك بن�سبة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة 
 616303 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  املركبات(  لت�سليح  �ساه  حممد 

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

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003551 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سعيد علي خادم املهريي املهريي - جمهول حمل القامة .
حممد  �سعيد  را�سد  ملالكها  فردية  موؤ�س�سة  ال�سيارات  لتاجري  املدعية:البيادر  طلب  على  بناء 

حمدان الدرمكي.
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 3 ( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر بت�سحيح �سكل الدعوى من املدعية وذلك 
با�سافة ا�سم مالك املدعية لي�سبح )البيادر لتاأجري ال�سيارات موؤ�س�سة فردية ملالكها:را�سد �سعيد 
حممد حمدان الدرمكي( وفقا للرخ�سة التجارية، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن حكم 

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005147 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : جاويد عبا�ض �سولنكي - اجلن�سية هندي

العنوان:المارات العربية املتحدة - امارة ال�سارقة - منطقة ال�سرق - هاتف:0507468912 - 
.  0557150283  -  0528421858

�سدر  قد  انه  نبلغك  ال�سيارات  لتاجري  جري  املدعي:توب  من  املرفوعة  اعاله  اليها  امل�سار  بالدعوى 
�سدك احلكم املبني ادناه ولك احلق يف ال�ستئناف على هذا احلكم امام حمكمة ال�سارقة الحتادية 
- املحكمة البتدائية املدنية خالل 30 يوما ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك بهذا العالن 
ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد ا�ستئناف احلكم ال�سادر خالل املدة املذكورة فان احلكم �سي�سبح قطعيا 
بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  احلكم:حكمت   - لتنفيذه  القانونية  الجراءات  و�ستتخذ  بحقك 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره )13.862( درهم ثالثة ع�سر الفا وثمامنائة 
واثنان و�ستون درهما - بال�سافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�سي به بواقع %5 �سنويا وذلك 
من تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على ال تتجاوز ا�سل الدين مع الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
يف الدعوى رقم:2022/2414 جتاري جزئي

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اىل املدعي عليه:حممد طاهر بابكر نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبريا عقاريا هند�سيا 
يف الق�سية اعاله واملرفوعة �سدكم من:موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( وميثلها ال�سيد 
، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا حل�سوراجتماع اخلربة املقرره  غالب جابر 
يوم الثالثاء املوافق:2022/9/20 يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا عن طريق تطبيق 

Zoom ID-831 171 50235.Password-1234 زووم
يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما 
بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة 

لها قانونا - لال�ستف�سار الت�سال ب���:0507190170.
املحكم واخلبري دكتور مهند�ض
عبداهلل خمي�ض العقاد

اإعالن بالن�شر
70533

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن مدعي عليه  بالن�شر 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2021 يف الدعوى  رقم 0003750/ 

اىل املدعي عليه:فرا�ض عبدال�سالم خليل عياد اأردين اجلن�سية

قد   - /اجلن�سية  فل�سطني   ، اهلل  �ساق  ناه�ض  املدعي:حممد  بان  نعلمكم 

اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة احلكم انه بتاريخ:2021/5/2 نامر 

بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )40000( درهم والزمته 

بالفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى 

متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات - حرر بتاريخ:2021/5/13 . 

املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن مدعي عليه  بالن�شر 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2021 يف الدعوى  رقم 0002075/ 

اىل املدعي عليه:احمد �سامل احلمودي -  اماراتي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي:حممد ناه�ض �ساق اهلل ، فل�سطني /اجلن�سية - 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة نامر بالزام املدعي عليه 
بالفائدة  والزمته  درهم   )30000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان 
الدعوى وحتى  تاريخ قيد  اعتبارا من  �سنويا  القانونية مبقدار %5 

متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات  . 
املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عي�شى احمد القبالن
اداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005324/ 

اإىل املحكوم عليه : عي�سى احمد القبالن 
هاتف   - ال�سام  دنيا  كافترييا  العروبة  �سارع   - املرقبات  منطقة  ال�سارقة  العنوان:امارة 

متحرك:0504827561
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:�سواخ كذال ظاهر - 
اجلن�سية �سوري  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ 
احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 
�سامال الر�سوم وامل�ساريف :106504.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار 
اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  309/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن العقار الر�ض الكائن امارة دبي امارة دبي بردبي ند ال�سبا الوىل رقم الر�ض 417 رقم البلدية 
ثالثاً:  العلني.  باملزاد  املهريي وبيعه  �سيبان  �سعيد احمد حممد  املالك  ا�سماء   2531.56 بالقدم  امل�ساحة   235.19 امل�ساحة مر مربع   618-3462
الت�سريح لطالب التنفيذ با�ستالم املنذر وقدره 2310000.00 درهم اثنني مليون وثالثمائة وع�سرة الف درهم من ثمن البيع باملزاد العلني بال�سافة 

اىل كافة الر�سوم وامل�سروفات.
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي التجاري -عنوانه :الإمارات- اإمارة دبي- بردبي- دبي- �سارع ال�سيخ زايد- مبنى بنك اأبوظبي التجاري- �سقة 1- واحة ال�سيلكون 

خلف جامعة اميت مكاين 3224094372. 
وميثله :اأبوبكر �سامل عو�ض املنهايل 

البلدية  417 رق���م  ار����ض رق���م  ���س��ارع  دب���ي-   -1 ال�سبا  ن��د  دب���ي-  اإم����ارة  امل��ه��ريي -ع��ن��وان��ه :الإم�������ارات-  اإع��الن��ه : �سعيد اح��م��د حم��م��د �سيبان  امل��ط��ل��وب 
 -0504423999  -3462-618 البلدية  رق��م   417 رق��م  ار���ض   1 �سقة   -346-618 البلدية  رق��م   417 رق��م  ار���ض  مبنى   -346-618

SALAHALMAQTAA@HOTMAIL.COM
العقار  اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  05:00:00م ويف الي��ام  ال�ساعة   2022/09/21 املوافق  :اأن��ه يف يوم الربعاء  الإع��الن  مو�سوع 
 )http://www.emiratesauction.ae املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 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- رقم الر�ض 417 املنطقة ند ال�سبا الوىل- امل�ساحة 235.19 مر مربع التقييم: 3.000.000 درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70634

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1699/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

والر�سوم  دره��م(   85000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��اأن  بالت�سامن  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة اإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 29166 درهم )ت�سعة وع�سرون األف ومائة و�ستة و�ستون درهم( 
تعوي�ساً مادياً عما تكبدته املتنازعة من قيمة ايجارية ملدة �سهر ب�سبب تاأخر املتنازع �سدهما يف اجناز العمال عن املتفق 

عليه وفائدته القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد. 
املدعي:لونا كافيه وميثلها ال�سيد/ ميثم عبداخلالق �سلمان ح�سن العبودي- عنوانه:الإمارات- اإمارة دبي- منطقة اخلليج 

التجاري- دبي- �سارع مرا�سي درايف- مبنى باي �سكوير 11- �سقة مكتب 206- طابق 2- بالقرب من دبي مول.
املطلوب اإعالنه :  1- ر�ساء خوري لعمال تبليط الر�سيات �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�سامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 
وقدره )85000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة اإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 29166 درهم )ت�سعة وع�سرون 
األف ومائة و�ستة و�ستون درهم( تعوي�ساً مادياً عما تكبدته املتنازعة من قيمة ايجارية ملدة �سهر ب�سبب تاأخر املتنازع �سدهما 
يف اجناز العمال عن املتفق عليه وفائدته القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد. وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/9/20  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1708/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

�سكيل فور�ض للخدمات الفنيه �ض.ذ.م.م - جمهويل حمل الإقامة اإىل املدعى عليهم/ 
مبا اأن املدعى/ رويال فالكون خلدمات التنظيف �ض.ذ.م.م

اأقام عليك�  الدعوى ومو�سوعها 1. احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )275،343.35 درهم -  قد 
مائتان خم�سة و�سبعني األف وثالثمائة وثالثة واأربعون درهم وخم�سة وثالثون فل�ض( قيمة ما تر�سد بذمة ال�سركة املدعى 
عليها من قيمة اخلدمات املقدمة من املدعية لها  مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 2.   احلكم باإلزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )10،000 درهم ?ع�سرة اآلف درهم( على �سبيل التعوي�ض التكميلي اإعماًل لن�ض املادة 
رقم )91( من قانون املعامالت التجارية مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 3. احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي 

للمدعي فائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ قيد الدعوى حتى متام ال�سداد ، مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
4. احلكم باإلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة . 5. حفظ كافة حقوق املدعية الأخرى .

BUILDING_& وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 20-09-2022 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد
DESC لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل..
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
انذار عديل بالن�شر

 رقم )2022/150598(
مقدم من: املنذرة/ ال�سيخة عزه احمد بن �سلطان القا�سمي وميثلها قانوناً وكياًل عنها مكتب خليفة اخلاطري للمحاماة 
وال�ست�سارات القانونية- وميثله ال�سيد/ خليفة عبداهلل اخلاطري- اماراتي اجلن�سية- مبوجب وكالة قانونية �سادرة من 
الكاتب العدل يف ال�سارقة رقم حمرر )MOJAU-2022-0083801( وبالوكالة عنه املحامية/ ح�سه خالد عبداهلل 
ال�سحي برقم معاملة وكالة )MOJAU-2022-0046484( �سادرة من الكاتب العدل يف ال�سارقة. العنوان وحملها 
املختار: اإمارة ال�سارقة- �سارع امللك في�سل- اأبراج املرزوقي- برج املكاتب- مكتب 706- هاتف 065221122- فاك�ض: 

ال�سحي. ح�سه  املحامية/  بوكالة   065229122
�سد املنذر اليه: عبداهلل احمد مري اأحمدي- اإيراين اجلن�سية- يحمل الرقم املوحد 185876831- العنوان: المارات 

العربية املتحدة- اإمارة دبي- منطقة البدع- حديقة البدع 1. هاتف متحرك: 0509298000- 042693336.
طلب العالن بالن�صر للمنذر اليه

اأنه بتاريخ 2022/8/25 توجه املعلن لعالن املنذر اليه على ذات العنوان الوارد يف النذار ال انه تعذر العالن وتبني 
ان العنوان غري معلوم ول يوجد رقم مكاين ولالت�سال بالر�ساد ل يجيب وبالت�سال باملطلوب اعالنه الرقم غري �سحيح 
لذلك تعذر العالن. حيث اأن املنذرة ل متلك اأي عنوان اخر للمنذر اليه وقد مت التعامل معه فقط على ذات ارقام الهواتف 
املذكورة يف النذار وبورود نتيجة التحري تبني ان رقم الهاتف �سحيح لذلك نطلب من �سيادتكم العالن بالن�سر للمنفذ 

�سده حتى يت�سنى لنا اعالنه بالنذار القانوين.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
انذار عديل بالن�شر

 رقم )2022/150620(
الطرف املخطر: كالرك�سونز بالتو م.د.م.�ض )املخطر(

الطرف املخطر اليه: اي يف كي لل�سحن م.د.م.�ض )املخطر اليه(
ينبه املخطر وينذر املخطر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ اجمايل وقدره 43.646.24 دولر امريكي )يعادل بالدرهم مبلغ 
وال��واردة مب�سارطة  ذمتكم  وامل�ستحق يف  والقانونية  التفاقية  الفائدة  اىل  بال�سافة  اإماراتي(  درهم   160.317 وق��دره 
و   2020/11/24 يف  امل��وؤرخ��ة  وامل�سارطات  ه��ريو  فورت�سن  ال�سفينة  بخ�سو�ض   2020/11/17 يف  امل��وؤرخ��ة  اليجار 
بعمولة  يتعلق  فيما  ال�سادرة  الفواتري  من  والعديد  )امل�سارطات(  �سبرييت  يوجن  ال�سفينة  بخ�سو�ض   2021/3/24
ال�سم�سرة بقيمة املبلغ امل�ستحق من قبل الطرف املخطر اليه للطرف املخطر وفقا للم�سارطات وما يرتب على ذلك من 

اثار وذلك خالل 5 ايام عمل من تاريخ ا�ستالم الطرف املخطر اليه لهذا النذار.
ويف حال تخلفكم عن ال�سداد يحق للمخطر اتخاذ كافة الجراءات القانونية امام اجلهات املخت�سه واتخاذ الالزم قانوناً 
املثال ولي�ض  �سبيل  الج��راءات على  ت�سمل هذه  واملطالبة  املخطر  امل�ستحق يف ذمتكم ل�سالح  املبلغ  نحوكم للح�سول على 
اأو احلجز على ال�سفن واأ�سول وممتلكات وح�سابات بنكيه وايه ا�سول اخرى للمخطر  اأداء و/  احل�سر تقدمي طلب لأمر 
�سيكون للمنذر  الن��ذار  تاريخ هذا  متتايل من  30 يوماً  امل�ستحق خالل  اليه يف  اذا اخل املخطر  اليه بال�سافة اىل ذلك 
مطلق احلرية يف اجراءات الفال�ض �سد املخطر اليه مبا يف ذلك ت�سفيه ا�سول الطرف املخطر اليه وذلك من اجل الوفاء 

بالتزاماته وبدون اي اخطار م�سبق اآخر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3628/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : حيث ان طالب التنفيذ ب�سدد تنفيذ احلكم ال�سادر بتاريخ:2021/11/24 يف الدعوى 
رقم 2021/12 جتاري م�سارف كلي وبعد ان ا�سبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �سدهم .

طالب التنفيذ : بنك م�سر - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى �سيتي اأفنيو - �سقة مكتب 4 رقم 205-

206 مقابل ديرة �سيتي �سنر - وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
�ض.ذ.م.م  للتجارة  انرنا�سيونال  2- اخلطيب  ���ض.ذ.م.م  للتجارة  اخ��وان  1- اخلطيب   : اإعالنهم  املطلوب 
���ض.ذ.م.م - �سفتهم :  3- ف��واز ح�سني يو�سف 4- جمال ح�سني يو�سف 5- �سركة ف��واز اخلطيب التجارية 

منفذ �سدهم
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26154437.9(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  1404/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- اليجان�ض اقرو للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

 جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة مورغن لند لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )419.045( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  161/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/3492 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )75665.93( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : العربية المريكية للتكنولوجيا ارامتك �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى زمردة - �سقة اخلام�ض 

- خمترب دبي املركزي
املطلوب اإعالنه : 1- اآر اف �سي لدارة املن�ساآت �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)75665.93( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5066/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 004360 وال�سادر عن بنك الم��ارات دبي الوطني 
بقيمة )177080( درهم ليكون الجمايل 181147 .

طالب التنفيذ : لوت�ض للمقاولت �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بور�سعيد - دي��ره - دبي - �سارع الحت��اد - مبنى بيزني�ض افينيو - �سقة 

5/514 ني�سان �سني
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)181642( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
يف الق�سية رقم:2022/2054 جتاري جزئي - عجمان

اىل املدعي عليه:هيماين نارايان راجونى - جمهول العنوان
له جل�سة  املحدد  اخل��ربة  قانوين لجتماع  وكيل  او  ب�سخ�سكم  باحل�سور  عليكم  يتوجب 
يوم الثالثاء املوافق 2022/9/20 عن بعد عرب برنامج التوا�سل املرئي زووم والرابط 

كالتايل:
https://us05web.zoom.us/j/8224460299?pwd=cGFRb2huMitzbmxTQ0ZzbDRXaIA2QTO9

Meeting ID: 822 4486 0299
Passcode: 7CMY9F

املرفوعة �سدك من املدعي/موؤ�س�سة عقارات عجمان
كما يرجى التوا�سل مع اخلبري املنتدب على الربيد اللكروين:

exp.dr.ebraheim@gmail.com - وهاتف رقم 0501585115 ويف حالة عدم 
ح�سوركم �ستبا�سر اخلربة عملها.

اخلبري العقاري
د.ابراهيم علي لهب�ض

اإعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة
70533

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6310/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املنفذ �سدهم/1_ ربينة عبدالروؤف، 2_ رويال ارك لتجارة وا�سالح املكائن، 
3_ جميب الرحمن تايكانديبار امبيل - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك�م  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك�م  اأق��ام  قد 

وقدره 678866.84 درهم اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة.
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك�م  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
اإعالن بالن�شر 

  يف التنفيذ 2021/5641 تنفيذ جتاري
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1084 جتاري جزئي   ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره  ) 908052.12 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ : م�سرف الأمارات الأ�سالمى )م�ساهمة عامة(

عنوانه :  الإمارات-اإمارة دبي - بر دبي - مدينة دبي الطبية -�سارع عود ميثاء-مبنى رقم 16-الطابق 
الثالث

املطلوب اعالنهما  : 1- �سيد عابد ع�سكري �سيد اأحمد ع�سكري، 2_ ارم �سيد عابد ا�سكاري  
 جمهويل حمل الإقامة

املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخطاركم   2022/08/01 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره   )  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك�  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك�  اأق��ام  قد  وق��دره  به 
908052.12 درهم ( خالل 15 يوما من تاريخ التبليغ وال بيع العقار ) �سقة �سكنية – الطابق 2 – �سقة 
203 – مبنى الثمام 43 – رقم املبنى 26 – منطقة احلبية اخلام�سة – ار�ض رقم 43 – امل�ساحة الكلية 
باملر 139.46 وفاء للمبلغ املطالبة به ) 908052.12 درهم ( وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 70197

 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم  2022/16354

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع  .
املنذر اإليه  :  ديفيان�سي مالفيا      .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )29،920.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�سبوع من تاريخ 
 TOYOTA ( من نوع ) دبي /G/ ال�سيارة رقم  ) 78986 / خ�سو�سي
YARIS  _ �سالون ( موديل )2016( _ لون ) بني ( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2022/16191

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع .
املنذر اإليه  :  عبدالبا�سط اجمل حممد اجمل ح�سني      .

نتيجة  دره��م   )62،744.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم  ) 10720 / خ�سو�سي /M/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر  
_ �سالون ( موديل )2016( _ لون ) ا�سود ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2022/16193

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع .
املنذر اإليه  :  عزيز اهلل خان حممد ها�سم خان         .

نتيجة  دره��م   )42،874.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع 
   FORD FIESTA( من نوع ) دبي /C/ ال�سيارة رقم  ) 32582 / خ�سو�سي
_ هات�سباك ( موديل )2018( _ لون ) ازرق ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2022/16316

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �ض م ع .
املنذر اإليه  :  فادي حممود احمد كامل . 

نتيجة  وق��درة )172،519.63( درهم  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم  ) 87967 / خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع ) مر�سيد�ض ايه 400 
_ كوبيه ( موديل )2018( _ لون ) ازرق ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم  2022/16317

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �ض م ع .
املنذر اإليه  :  رومان افانوف .

نتيجة  وق��درة )129،172.68( درهم  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع 
 MERCEDES ( من نوع ) دبي /S/ 22695 / خ�سو�سي ال�سيارة رقم  ) 
C200 _ �سالون ( موديل )2019( _ لون ) ابي�ض ( واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
 اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/16196

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع .
املنذر اإليه  :  ظفر ح�سنني �سيد جمال ح�سنني          .

نتيجة  دره��م   )43،095.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم  ) 58413 / خ�سو�سي /S/ دبي ( من نوع )ميت�سوبي�سي اوتالندر    
_ ا�ستي�سن ( موديل )2014( _ لون ) بني ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2022/16315

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �ض م ع .
املنذر اإليه  :  �سانتو�ض ريددي بونال بونال ماهيندار ريددي  . 

نتيجة  وق��درة )117،575.14( درهم  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع 
 NISSAN X  ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /T/ 30218 / خ�سو�سي  ( رق��م   ال�سيارة 
TRAIL  _  ا�ستي�سن ( موديل )2020( _ لون ) ف�سي ( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2022/16192

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع .
املنذر اإليه  :  �سركة ال�سارق للتجارة العامة ذ م م        .

نتيجة  دره��م   )29،502.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 
   MITSUBISHI LANCER ( من نوع ) دبي /V/ 84465 / خ�سو�سي
_ �سالون ( موديل )2016( _ لون ) ابي�ض ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13646 بتاريخ 2022/9/14 
انذار عديل بالن�شر

 رقم )2022/150626(
املنذر:مدينه العمال الكويتيه العقاريه فرع دبي

املنذر اليه:البكار وال�سلوم للمقليات �ض.ذ.م.م
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الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

الإعلناتكم يف 
يرجى الت�صال على

هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891
email:advt@alfajrnews.ae

االربعاء   14  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13646  
Wednesday    14    September    2022   -  Issue No   13646



ثقافة وفن�ن

26

الثنني  يوم  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  املحا�سرة  تقام 
19 �سبتمرب اجلاري 2022، يف قاعة املحا�سرات 
مبوؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�ض الثقافية، وذلك 
على هام�ض “ملتقى العوي�ض للخط العربي” الذي 
تنطلق فعالياته يف نف�ض التاريخ وي�سارك فيه 63 
العربي،  من جتليات اخلط  األواناً  خطاطاً ميثلون 
مع  املخ�سرمني  م��ع  ال���رواد  جت��ارب  فيه  تتمازج  و 
الفن  ه���ذا  ق��ي��م��ة  ع���ذب يعك�ض  ت��ن��اغ��م  ال�����س��ب��اب يف 

العريق والأ�سيل.
لدائرة  ا�ستكماًل  الكبري  الفني  احلدث  هذا  وياأتي 

علي  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة  ت��ول��ي��ه  ال���ذي  اله��ت��م��ام 
والأ�سيلة  ال��ع��ري��ق��ة  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��وي�����ض 
اخلربات  يف  تتجاور  التي  للمواهب  ال��ب��اب  وتفتح 
والتوجهات والروؤى لتكون يف اأ�سمومة ورد واحدة 
األ���وان���ه���ا، و تت�سافر  ت��ت��ع��دد  ت��ت��ع��دد روائ��ح��ه��ا ك��م��ا 
جهودها لتقدم �سورة اأن�سع لدولة ح�سارية الروح 
واملعامل تتقدم يف م�سارات الأمم. و�ستطبع موؤ�س�سة 
امللتقى يحتوي على �سري  العوي�ض كتاباً خا�ساً عن 
امل�����س��ارك��ني يف ه���ذا احلدث  و���س��ور واأع���م���ال جميع 

الكبري.

يذكر اأن اخلطاط خالد اجلالف قدم اأنواعاً خمتلفة 
والني�سابوري  ال��ق��ريواين  ال��ك��ويف  مثل  اخل��ط  م��ن 
ن�سو�ساً  واختار  والندل�سي،  والفاطمي  واحلديث، 
ُفتنِ  موؤثرة يف وجدانه، حيث  ومعاين  ذات دللت 
بها  تعلقه  وازداد  ال�سغر،  منذ  الت�سكيلية  بالفنون 
عبد  الكبري  الإم���ارات���ي  الفنان  على  ت��ع��رف  بعدما 
املا�سي  القرن  �سبعينيات  اأواخ��ر  يف  الري�ض،  القادر 
وكانت  ال��ع��رب��ي.  اخل���ط  تعلم  اإىل  اأر����س���ده  وال����ذي 
ال�سحف واملجالت معلمه الأول لفن اخلط، حيث 
بداأ بتقليد خطوط العناوين الرئي�سية والتي ُتكتب 

اإىل  و���س��ل  اأن  اإىل  حم��رف��ني،  خطاطني  بوا�سطة 
ت�سعينيات  بداية  ويف  اأعماله.  يف  اخلا�سة  ب�سمته 
القرن املا�سي اأ�س�ض خالد اجلالف جمّلة اخلطاط، 
مب�ساركة جمموعة من ع�ساق الفن، وتراأ�ض جمعية 
الإمارات للخط العربي والزخرفة الإ�سالمية، وهو 
والنقابات  واجلمعيات  اللجان  م��ن  ع��دد  يف  ع�سو 
�سة، ويقّدم وينّظم ور�سات وحما�سرات فنّية  املتخ�سّ
يف الإمارات وحول العامل، وقّدم حلقات تلفزيونية 
تعريفية بفن اخلط العربي يف برنامج “برواز” - 
قناة   - تقراأ”  “اأبوظبي  وبرنامج  دب��ي،  �سما  قناة 

اأبوظبي الأوىل.
ك��م��ا ي��ع��د اخل��ط��اط ت���اج ال�����س��ر ح�سن واح����داً ممن 
وال��دي��واين، ويعتمد على  الثلث اجللي،  اأب��دع��وا يف 
جمال اخلط العربي يف لوحاته، حيث تخلو اأعماله 
الكال�سيكّية  ب���ني  ومت��ي��ل  ال����زخ����ارف،  م���ن  غ��ال��ب��اً 
خطاط  وهو  اأحياناً.  احلداثة  وبني  بينها  واجلمع 
الفنّية  خ��ربت��ه  ت��ت��ج��اوز  ����س���وداين  ت�سكيلي  وف��ن��ان 
غرافيكي،  وم�سمم  كخّطاط  عاماً   45 والعملّية 
حا�سل على درجة ماج�ستري الكلية املركزّية للفنون 
كلية  ودب���ل���وم   ،1983 ع���ام  ل��ن��دن  يف  وال��ت�����س��م��ي��م 

ال�سودان  جامعة  من  والتطبيقية  اجلميلة  الفنون 
للعلوم والتكنولوجيا يف اخلرطوم 1977، وع�سو 
نالت  وق��د  الت�سكيلية.  للفنون  الإم�����ارات  جمعية 
ال��ع��رب��ّي��ة والعاملّية،  ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز  اأع��م��ال��ه 
الثالثة  ال��دول��ي��ة  للم�سابقة  الأوىل  اجل��ائ��زة  منها 
لفن اخلط العربي يف تركيا عام 1995، واجلائزة 
ع�سر  ال��راب��ع  ال�����س��ن��وي  امل��ع��ر���ض  يف  للخط  الأوىل 
 ،1994 عام  الت�سكيلية  للفنون  الإم��ارات  جلمعية 
الدويل  بيناليال�سارقة  يف  للخط  الأوىل  واجلائزة 

للفنون الت�سكيلية عام 1995، وغريها.

دورته  للمونودراما  ال��دويل  القاهرة  اأي��ام  مهرجان  اأطلق 
امل�سري  املمثل  ل���س��م  واأه��داه��ا  الث��ن��ني  م�ساء  اخلام�سة 

الراحل خالد �سالح "2014-1964".
اأقيم بامل�سرح ال�سغري لدار  و�سمل برنامج الفتتاح الذي 
اأعقبها  اأكوردنيال  فرقة  قدمتها  مو�سيقية  فقرة  الأوب��را 
املمثل  ابنه  ت�سلمه  ال���دورة  ل�ساحب  ل�سم  خا�ض  تكرمي 

اأحمد خالد �سالح.
جالل  خالد  امل�سري  امل�سرحي  املخرج  املهرجان  كرم  كما 
لقاء  امل�سرية  واملمثلة  ج��ريت  ماتيا�ض  الأمل���اين  وامل��خ��رج 
حممد  �سمعة  الراحلة  العمانية  املمثلة  وا�سم  اخلمي�سي 

وا�سم املخرج امل�سرحي امل�سري الراحل حممود الألفي.
املهرجان  عرو�ض  ب��داأت  مبا�سرة  الفتتاح  مرا�سم  وعقب 
واإخ��راج ديني�ض  الروماين )اإدي��ث بياف( متثيل  بالعر�ض 
واأخريا  م��راد  ل�سالح  )ميتا(  امل�سري  العر�ض  ثم  اإي��اب��ي 
اإياد  واإخ�����راج  ت��األ��ي��ف ومت��ث��ي��ل  )دي����ك(  الأردين  ال��ع��ر���ض 

الرميوين.
وت�سارك يف امل�سابقة الر�سمية للمهرجان هذا العام عرو�ض 
م��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال�����س��ع��ودي��ة وك��و���س��وف��و والعراق 
"عرو�ض  برنامج  ي�سمل  كما  ورومانيا  وال�سودان  واأملانيا 
و�سريالنكا  اأوكرانيا  من  م�ساركات  ال�سا�سة"  مونودراما 

وهولندا وال�سعودية واملغرب.
ثالث  اأيلول  �سبتمرب   16 حتى  املمتد  الربنامج  وي�سمل 
الفرق،  ال��ت��م��ث��ي��ل، والرجت�������ال وت��ك��وي��ن  ف��ن��ي��ة يف  ور�����ض 
والإ�ساءة كما ينظم املهرجان م�سابقة لتاأليف الن�سو�ض.

الفردي  الأداء  على  تعتمد  التي  املهرجان  عرو�ض  وتقام 
فيما  رواب���ط  وم�����س��رح  للفنون  الهناجر  مب��رك��ز  للممثل 
ع�سرة  الثانية  يف  الأرب��ع��اء  غ��دا  للمكرمني  ن��دوة  �ستعقد 

ظهرا باملجل�ض الأعلى للثقافة.

يف موؤ�ص�صة العوي�ض الثقافية يوم الثنني املقبل

خالد اجللف وتاج ال�سر ح�سن يحا�سران عن اخلط العربي يف االإمارات

دورة جديدة من اأيام القاهرة للمونودراما مهداة ال�سم الراحل خالد �سالح 

•• اأبوظبي-الفجر: 

– اأبوظبي موؤخراً يف احللقة  �ساركت دائرة الثقافة وال�سياحة 
الدرا�سية اخلام�سة واخلم�سني للدرا�سات العربية، حيث قدمت 
اأوراق بحثية جديدة تتناول بالتف�سيل الأن�سطة الأثرية  اأربع 
والتي  وال�سركاء،  ال��دائ��رة  خ��رباء  بها  ق��ام  التي  والكت�سافات 

ك�سفت عن روؤى جديدة للحياة القدمية يف اأبوظبي واملنطقة.
ل��درا���س��ات اجلزيرة  ال��دول��ي��ة  ال��راب��ط��ة  ال��ت��ي نظمتها  ال��ن��دوة 
العربية، والتي عقدت يف الفرة من 5 اإىل 7 اأغ�سط�ض 2022 
ال�سنوي  ال���دويل  امللتقى  ه��ي  ب��رل��ني،  يف  هومبولت  جامعة  يف 
ال��وح��ي��د ل��ت��ق��دمي اأح����دث ال��ب��ح��وث الأك��ادمي��ي��ة ح���ول الراث 

الثقايف والطبيعي اخلا�ض باجلزيرة العربية.
اخل�سيب  ال�ساحل  على  جديد  “�سوء  الأوىل  الورقة  عر�ست 
الأخ��رية يف جزيرة  الع�سر احلجري احلديث: احلفريات  من 
القدمية”،  العربية  اجلزيرة  يف  املحلية  العمارة  وظهور  غاغا 
دائرة  اأجرتها  التي  واحلفريات  امل�سوحات  لنتائج  بالتف�سيل 

الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي يف جزيرة غاغا الواقعة يف اأق�سى 
من  معروفني  غري  موقعني  حتديد  مت  اأبوظبي.  اإم���ارة  غ��رب 
قبل من الع�سر احلجري احلديث يف اجلزيرة، اأحدهما ي�سم 
ي�سم قطعا  والآخ���ر  ب��احل��ج��ارة،  املبنية  ال��غ��رف  م��ن  جمموعة 
روؤو�ض  املوقعني  ك��ال  م��ن  الكت�سافات  ت�سمل  اأث��ري��ة.  حجرية 
احلجرية  والأدوات  اجلب�سية  والأوع���ي���ة  وال�����س��ظ��اي��ا  ال�����س��ه��ام 
اأّن  اإىل  ل��ل��م��واق��ع  امل�����س��ع  ب��ال��ك��رب��ون  الفح�ض  ي�سري  الأخ�����رى. 
اأية  قبل  اأي  امليالد،  قبل   6500 ع��ام  ا�ستيطانها  مت  اجلزيرة 
عمارة حملية معروفة اأخرى يف املنطقة بكثري.الورقة البحثية 
الثانية بعنوان “الغمر ال�ساحلي ق�سري املدى جلزيرة اجلبيل: 
لالأعمال  البحرية  امل���وارد  وا�ستخدام  احلديثة  اجل��ري  اأف���ران 
�سّلطت ال�سوء على �سكل من اأ�سكال الإنتاج احلريف  احلرفية”، 
الذي مل يتم تناوله اإل يف ما ندر. التدخل الأثري الذي قامت 
اجلبيل  جزيرة  يف  للدرا�سات  اإنرنا�سونال  اإيفيها  موؤ�س�سة  به 
دائرة  اأج��رت��ه��ا  التي  ال�سابقة  امل�سوحات  على  مبني  باأبوظبي 
الثقافة وال�سياحة، والتي حّددت مالمح ال�ستيطان احل�سري 

بدءاً من ع�سور ما قبل التاريخ و�سوًل اإىل الوجود الإ�سالمي 
يف الع�سور احلديثة. ك�سفت احلفريات عن مواقع اإنتاج اجلري 
لغاية  امليالد(  قبل   1300 )ح��وايل  احلديدي  الع�سرين  من 
الإ�سالمي )القرن التا�سع ع�سر(، مبا يف ذلك احلفر والأفران. 
والأ�سداف كمواد خام، وت�سري  املرجانية  ال�سعاب  ا�ستخدام  مت 
اجلزيرة  يف  البحرية  وامل���وارد  املانغروف  غابات  اأن  اإىل  الأدل���ة 
قد مت ا�ستغاللها على نطاق وا�سع.اأما الورقة الثالثة املعنونة 
فقد وّثقت  اأبوظبي”  “�سجل الع�سر احلجري القدمي لإمارة 
تفا�سيل العمل ونتائج الأعمال امليدانية التي اأجريت يف ال�سنوات 
الأخرية يف �سواحي مدينة العني، يف كل من جبل حفيت وعلى 
حافة �سهل اجلو، والتي اأ�سفرت عن اكت�ساف العديد من املواقع 
ال�سطحية واللقى الآثارية من الع�سر احلجري القدمي، والتي 
املواقع  ع��ززت  ع��ام.   300000 م��ن  اأك��رث  اإىل  تاريخها  يعود 
القدمي  احلجري  للع�سر  الزمنية  بالفرة  معرفتنا  اجلديدة 
جنوب  يف  الب�سري  ال�ستيطان  فهم  يف  و�ساهمت  الإم����ارة،  يف 
�سرق �سبه اجلزيرة العربية واأبعد من ذلك، مبا ت�سمنته من 
با�ستخدام  امل��واق��ع  ه��ذه  م��ن  اأث��ري��ة مت جمعها  جمموعة قطع 
واإلقاء  اخلام  املواد  لتحديد م�سادر  اأثرية  اأ�ساليب جيولوجية 
ال�سوء على عمليات تكوين املوقع.بينما وّثقت الورقة الرابعة 
بعنوان “م�سروع �سياج حدود عمان 2021 - رحلة عرب املناظر 
الطبيعية الهيدروليكية والزراعية واجلنائزية يف العني”، اأعمال 
الر�سد والتنقيب الأثرية التي نفذتها اإدارة البيئة التاريخية يف 
دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي على امتداد 11.5 كم من 
البيانات  امل�سروع ثروة من  الإم��ارات وعمان.اأنتج  احل��دود بني 
اجلديدة حول تطوير امل�ساحات الطبيعية للواحات التاريخية 
يف العني، مع بع�ض اأهم الكت�سافات مبا يف ذلك مدفنا جماعيا 
الع�سر  اأو�سع م�ساحًة من  كبريا مبنيا باحلجارة داخل مقربة 
احلديدي، ومقابر بهياكل مرتفعة من الفرة احلديثة ما قبل 
القدمية )القنوات  الأف��الج  واأك��رث من خم�سني من  الإ���س��الم، 
البناء. وتقنيات  ال��ت��واري��خ  خمتلف  م��ن  الأر�����ض(  حت��ت  املائية 
على  اأثرياً  برناجماً  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تدير 
احلفاظ  يف  اأهدافها  مع  يتما�سى  مبا  اأبوظبي،  اإم��ارة  م�ستوى 
لتاريخ  والرويج  واإدارة  الثقايف لالإمارة وحماية  الراث  على 
اأهم  واإرث الإم��ارة الثقايف العريق. حتتوي الإم��ارة على بع�ض 
نوعها  وف��رادًة من  قيمًة  واأكرثها  والتاريخية  الثقافية  املعامل 

يف املنطقة والعامل.

اأربع اأوراق بحثية اأثرية تك�سف روؤى جديدة من ما�سي اأبوظبي

•• دبي -د.حممود علياء

تنظم موؤ�ص�صة �صلطان بن علي العوي�ض الثقافية 
حما�صرة فنية بعنوان “اأ�صواء على رحلة اخلط 
العربي بالإمارات يف ن�صف قرن”، يحا�صر فيها 
جمعية  رئي�ض  اجلالف  خالد  اخلطاط  من  كل 
تاج  واخلطاط  العربي،  اخلط  لفن  الإمبببارات 
املخ�صرمني  اخلطاطني  اأبرز  اأحد  ح�صن  ال�صر 
اخلط  عامل  على  يطوفان  حيث  الإمبببارات،  يف 

ومفرداته وما يت�صل به من فنون.
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وفاز "�ساك�سي�سن" الذي �سبق اأن ح�سل على اجلائزة الأبرز 
عام 2020 بثالث جوائز اأخرى من بينها اأف�سل �سيناريو 
واأف�سل دور م�ساعد )ملاثيو ماكفاديني(، وهو يتناول ق�سة 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال��ن��زاع��ات  ق��وي��ة متزقها اخل��الف��ات  عائلة 
ال�سيطرة على اإمرباطورية اإعالمية )ت�سبه اإىل حد كبري 

اإمرباطورية امللياردير روبرت مردوخ(.
اخلم�سة  تر�سيحاته  رغ���م  الأم���ريك���ي  امل�سل�سل  وت��ق��ا���س��م 
اجلنوبي  ال��ك��وري  امل�سل�سل  م��ع  اجل��وائ��ز  اأب���رز  والع�سرين 
لذعاً  نقداً  واع��ُت��رب  ال��ذي حت��ّول ظاهرة  "�سكويد غامي" 
اإذ ي�سّور �سخ�سيات متاأتية  الراأ�سمايل،  النظام  لتجاوزات 
األعاب  يف  ي�ساركون  اجلنوبية  كوريا  يف  مهم�سة  فئات  من 

تقليدية لالأطفال بهدف الفوز مببلغ مايل �سخم.
وح�سد م�سل�سل "نتفليك�ض" الذي حقق جناحاً جماهريياً 
جوائز  تاريخ  يف  جديدة  �سفحة  وفتح  جوائز،  �ست  كبرياً 
"اإميي" املوازية باأهميتها تلفزيونياً لالأو�سكار يف ال�سينما، 
بف�سل نيله جائزة اأف�سل ممثل يف م�سل�سل درامي لبطله 
يل جونغ جاي، ما جعله اأول فائز بهذه اجلائزة عن عمل 

بلغة غري الإنكليزية.
املتزايد  ال��ن��ج��اح  الإجن����از  ب��ه��ذا  غامي"  "�سكويد  وك��ّر���ض 
لل�سينما الكورية اجلنوبية بعدما �سبقه فيلم "بارا�سايت" 
اأف�سل  اأو�سكار  جائزة  ان��ت��زاع  اإىل  هو  ج��ون  بونغ  للمخرج 

فيلم عام 2020.
وقال هوانغ دونغ هيوك بعد نيله جائزة اأف�سل اإخراج عن 
اأنني كتبت �سفحة من التاريخ  اأعتقد  "لعبة احلبار" "ل 
بنف�سي ، بل اأنتم من فتح الأبواب ل� " �سكويد غامي ". "لقد 
�سنعنا التاريخ معاً واآمل حقاً يف األ يكون +�سكويد غامي + 

اآخر م�سل�سل كوري يف جوائز اإميي".
جائزة  على  زندايا  ح�سلت  الدرامية،  امل�سل�سالت  فئة  ويف 
اأف�سل ممثلة عن دورها كمراهقة مدمنة على املخدرات يف 

كما يف 2020. "يوفوريا"، 
+" الإجن����از  يف  ت���ي  "اآبل  اإن���ت���اج  م���ن  ل�سو"  "تيد  وك����رر 
م�سل�سل  اأف�سل  بجائزة  بفوزه  الفائت  العام  حققه  ال��ذي 
دور مدرب  ي��وؤدي  الذي  �سوديكي�ض  اأما جي�سون  كوميدي. 
داخل  متوقعة  غ��ري  مهمة  اإل��ي��ه  ُت�سَند  اأمريكية  ق��دم  ك��رة 
فريق اإنكليزي لكرة القدم، فنال اأي�ساً جائزة اأف�سل ممثل 

يف م�سل�سل كوميدي.
وايت  "ذي  م�سل�سل  مت��ك��ن  ال��ق�����س��رية،  امل�سل�سالت  وب���ني 
حول  ق�سته  ت��دور  ال��ذي  الكوميدي  الراجيدي  لوت�ض" 
اأن يح�سد  النفاق ال�سائد داخل فندق فخم يف هاواي من 
اإنتاج يف هذه الفئة التي  اأف�سل  ع�سر جوائز ،بينها جائزة 
ون��ال مايكل  واح��د.  املقدمة �سمن مو�سم  الأعمال  تكافئ 
عن  الفئة،  ه��ذه  يف  ممثل  لأف�سل  "اإميي"  جائزة  كيتون 
الذي يتناول ق�سية الإدمان  "دوب�سيك"  دوره يف م�سل�سل 

املميت على الأفيونيات يف الوليات املتحدة.
جوائز  توزيع  احتفال  ملقّدم  �سميث  وي��ل  ل�سفعة  وخالفاً 
الأو�سكار كري�ض روك، مل تتخلل اأي مفاجاآت احتفال توزيع 
اجلائحة  منذ  الأوىل  للمرة  اأق��ي��م  ال��ذي  "اإميي"  ج��وائ��ز 
الكوميدي  املمثل  تقدميه  وت���وىل  م�سرح  على  ح�سورياً 
نايت  "�ساترداي  برنامج  جنم  توم�سون،  كينان  الأمريكي 

ليف".
اإبراز  اأتاحت  التي  اأب��رز حلظات الحتفال هي تلك  وكانت 
التنوع على ال�سا�سة لكي يعك�ض جهود هوليوود يف ال�سنوات 

الأخرية للتح�ّسن يف هذا املجال.
 Endangered ب��ع��ن��وان  ب��اأغ��ن��ي��ة  اجل��م��ه��ور  وت���اأث���ر 
ملغنية  بالنقرا�ض"(  امل��ه��ددة  "الأنواع  )اأي   Species
اجلاز الأمريكية من ا�سول اإفريقية ديان ريفز اأدتها املمثلة 
�سرييل يل رالف لدى ت�سلمها جائزة اأف�سل ممثلة م�ساندة 

يف م�سل�سل كوميدي عن دورها يف "اأبوت اإيليمانتريي".
نوع  م��ن  ب��رن��ام��ج  ع��ن  ج��ائ��زة  على  ل��ي��زو  املغنية  وح�سلت 
تلفزيون الواقع ت�ستعني فيه براق�سات ممتلئات ملرافقتها 
ترتدي  وه��ي  الت�سفيق  و�سط  وقالت  امل�سرح.  خ�سبة  على 
ف�ستاناً من التول الأحمر "عندما كنت فتاة �سغرية ، كل ما 
اأردته هو اأن اأرى نف�سي يف و�سائل الإعالم. �سخ�ض �سمني 

مثلي، اأ�سود مثلي، جميل مثلي".
وردت عليها املمثلة جينا ديفي�ض التي فازت بجائزة جلهود 
معهدها لتحقيق قدر اأكرب من التنوع "لقد اأحرزنا الكثري 
من التقدم ، ولكن ل يزال لدينا عمل كثري". و�سددت على 
ب�سكل مبا�سر يف كثري من  يوؤثر  اأن  "التلفزيون ميكن  اأن 
الأحيان على نظرة النا�ض اإىل اأنف�سهم والقيمة التي يرون 

اأنهم ميثلونها".

فــن �أجــنبــي

27

تقا�صم اإنتاجان كبريان الثنني جوائز "اإميي" التلفزيونية، اإذ ح�صل "�صاك�صي�صن" من "اإت�ض بي 
"�صكويد غامي"- لعبة احلبار تاريخ  اأو" على جائزة اأف�صل م�صل�صل درامي، يف حني دخل الكوري 
امل�صابقة بنيله جمموعة مكافاآت اأبرزها تلك املخ�ص�صة لأف�صل ممثل، اإذ ُمنحت لبطله يل جونغ 

جاي.
وقال مبتكر "�صاك�صي�صن" جي�صي ارم�صرتونغ يف كلمة األقاها عقب ت�صّلمه اجلائزة انه "اأ�صبوع مهم" 
لالأ�صر امللكية احلاكمة، يف اإ�صارة اإىل تزامن فوز م�صل�صله الذي يحمل عنوان معناه "اخلالفة" مع 
وفاة امللكة اإليزابيث الثانية وتويل جنلها ت�صارلز العر�ض خلفًا لها. وقال مازحا "من الوا�صح اأن 

و�صولنا )اإىل العر�ض( ح�صل على اأ�صوات اأكرث بقليل مما ح�صل عليه الأمري ت�صارلز".

احتفال توزيع جوائز "اإميي" اأقيم للمرة الأوىل منذ اجلائحة ح�صوريًا 

"اإميي" التلفزيونية  اأبرز جوائز  "�ساك�سي�سن" و"�سكويد غامي" يح�سدان 
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تو�سيات حول تاأثري ن�سبة اخل�سر اإىل 
الطول على �سحة الذكور واالإناث 

اأو�ست درا�سة اأجرتها كلية Bayes Business School وا�ستمرت 
ثماين �سنوات، ب�سرورة احلفاظ على ن�سبة حميط اخل�سر اإىل ن�سف طول 

ال�سخ�ض ل�سمان حياة �سحية.
الرعاية  يف  للتميز  الوطني  املعهد  عن  موؤخرا  ال�سادرة  الدرا�سة  ون�ست 
ال�سحية NICE على اأن خ�سر ال�سخ�ض البالغ يجب اأن يكون اأقل من 
من  ال�سكري  مر�ض  ذل��ك  يف  مبا  ال�سحية،  املخاطر  لتقليل  طوله  ن�سف 

النوع 2 واأمرا�ض القلب.
اإل  كتلة اجل�سم )BMI( مفيد،  قيا�ض موؤ�سر  اأن  اأن��ه يف حني  واأو�سحت 
اأنه ل ياأخذ يف العتبار الوزن الزائد حول البطن والذي ُيطلق عليه علميا 

املركزية". "ال�سمنة 
 Bayes ب��اح��ث��ون يف  اأن دع����ا  ب��ع��د  ال��ت��و���س��ي��ات اجل���دي���دة  وت���اأت���ي ه����ذه 
قيا�ض  اإىل   Ashwell Associatesو  Business School
كتلة اجل�سم يف  موؤ�سر  ليحل حمل  الطول  حميط اخل�سر مق�سوما على 

فح�ض ال�سحة العامة الأولية.
والدكتورة  مايهيو  لي�ض  والربوفي�سور  ريكايزن،  بن  الربوفي�سور  ووج��د 
ال�سجالت  من  عاما   20 اإىل  ا�ستنادا   ،2014 ع��ام  يف  اأ�سويل  مارغريت 
الطبية، اأن اأولئك الذين ي�سمحون ببو�سة اإ�سافية للراكم حول اخل�سر 
املوت  اإىل  ال�سمنة  ت���وؤدي  ق��د  ح��ني  يف  ال�سحة،  اع��ت��الل  خلطر  معر�سون 

املبكر
اأن  ال��رج��ال ميكن  حياة  عاما من   20 اإىل  ي�سل  ما  اأن  الدرا�سة  ووج��دت 
الن�ساء  اأم��ا  لديك،  اخل�سر  حميط  على  احلفاظ  يف  الف�سل  ب�سبب  ت�سيع 

فيخ�سرن نحو 10 �سنوات من اأعمارهن.
البالغني  من   28% اأن  اإىل  باإجنلرا  اخلا�سة  التقديرات  اأح��دث  وت�سري 
تكلف  م�سكلة  وه��ي  ال���وزن  زي���ادة  م��ن  يعانون  و36%  ال�سمنة  م��ن  يعانون 
اإ�سرليني،  مليارات جنيه   6 من  اأكرث  الوطنية  ال�سحية  اخلدمات  هيئة 
واأثناء وباء كورونا كان هناك ارتفاع كبري يف عدد الأطفال الذين يعانون 
من ال�سمنة املفرطة يف اإجنلرا، حيث يعاين %25 من الأطفال يف ال�سف 
 NHS لبيانات  وفقا  البتدائية،  املرحلة  بنهاية  ال�سمنة  م��ن  ال�ساد�ض 

الأخرية.
اأن  "يف حني  بايز الربوفي�سور ريكايزن:  العلوم الكتوارية يف  اأ�ستاذ  وقال 
هذا التوجيه اجلديد مرحب به، فمن املهم اأي�سا اأن نحدد �سنوات احلياة 
التي ميكن اأن يخ�سرها النا�ض ب�سبب ال�سمنة، مع مراعاة ن�سبة اخل�سر اإىل 

الطول والعمر واجلن�ض.
ما  فقدان  اأن��ه ميكن   2014 ع��ام  اأج��ري��ت  التي  الدرا�سة  نتائج  واأظ��ه��رت 
ي�سل اإىل 20 عاما من العمر من خالل عدم احلفاظ على حميط خ�سر 

م�ستدام.
يتم  اإليها  تو�سلنا  ال��ت��ي  النتائج  اأن  الإي��ج��اب��ي  م��ن  :"اإنه  ري��ك��اي��زن  وق���ال 
التو�سية بها الآن من قبل NICE، فمن املهم اأن يحدد التقرير النهائي 
عدد �سنوات احلياة التي ميكن اأن يفقدها النا�ض ب�سبب عدم احلفاظ على 

اخل�سر".

اخليل؟ جمموعة  على  يطلق  • ماذا 
- رعيل

اخليالة؟ جمموعة  على  يطلق  • ماذا 
- كوكبه

وال�صالم. احلرب  رواية  �صاحب  • من 
- تول�ستوي

الكلمات؟ اإليه  ترد  الذي  ال�صريف  امليزان  هو  • ما 
- الفاء والعني والالم ) فعل (

من  كبرية  كمّية  حت��وي  -ال��ب��ن��دورة-  والطماطم  احلم�سيات  وبالأخ�ض  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  هل   •
ل اأكل اخل�سروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني فيتامني ج ويف�سّ

املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ض والفول واحلنطة  اأن نق�ض فيتامني ب  • هل تعلم 
غري امل�سّنعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف الأع�ساب وام�ساكا حاّدا 
الدموية  ال��دورة  وتنظيم  الكل�ض  يف  وي�ساهم  للج�سم  عنه  غنى  ول  حيوي   2 ج  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 

ونق�سه يوؤّدي اىل مر�ض ال�سقربوط والنزلت ال�سدرية على اأنواعها
والق�سدة  والزبدة  البي�ض  و�سفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�سمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
عملية  النمو  يعوق  ونق�سه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�سفراء  واخل�سروات 
والفراط يف تناوله ي�سبب �سغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�سداع وت�ساقط ال�سعر وي�سقق اجللد وال�سفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�سل
اجل�سم وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  • هل 

اأو  ال�ساعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�سل  القلب  خفقات  معّدل  اأن  تعلم  هل   •
ال�سنة يف   37843200

325غم  املتو�سط فهو  اأما وزنه   . اأبعاده  اآخر وكذلك  القلب يختلف من �سخ�ض اىل  اأن حجم  • هل تعلم 
بالن�سبة للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه

�ضابط املباحث
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ال�صاي الأخ�صر 
اأن  ك�������س���ف���ت درا������س�����ة ح���دي���ث���ة 
���س��رب ال�����س��اي الأخ�����س��ر ميكن 
ال�سمنة  تقليل  يف  ي�����س��اع��د  اأن 

وكذلك اللتهابات يف الأمعاء.
ن�سرت  التي  النتائج،  واأظهرت 
احليوية  ال��ك��ي��م��ي��اء  جم��ل��ة  يف 
التي  ال���ف���ئ���ران  اأن  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
تتغذى على نظام غذائي غني 

بالدهون ت�ستكمل مع ال�ساي الأخ�سر اكت�سبت وزًنا اأقل بنحو 20 % كانت 
مقاومتها لالأن�سولني اأقل من الفئران التي تغذت على نظام غذائي مماثل 

بدون ال�ساي.
م�ستخل�ض  على  يحتوي  غ��ذائ��ي  نظام  على  تتغذى  التي  الفئران  وك��ان��ت 
ذلك  يف  مب��ا  حم�سنة،  اأم��ع��اء  ب�سحة  تتمتع   2% بن�سبة  الأخ�سر  ال�ساي 
امل��ي��ك��روب��ات امل��ف��ي��دة يف الأم��ع��اء ون��ف��اذ اأق���ل يف ج���دار الأم���ع���اء، وه��ي حالة 
ت�سمى )الأمعاء املت�سربة(، اأكرث من تلك التي تناولت نظاًما غذائًيا بدون 
ت�سريب، وتعد الأمعاء املت�سربة م�سكلة يف الإن�سان ت�ساهم يف انت�سار التهاب 

منخف�ض الدرجة.
وقال الباحث الرئي�سي ريت�سارد برونو، الأ�ستاذ بجامعة ولية )اأوهايو( : 
اأن ال�ساي الأخ�سر ي�سجع منو بكترييا الأمعاء  توفر الدرا�سة دلياًل على 
كبري من  ب�سكل  تقلل  التي  الفوائد  �سل�سلة من  اإىل  ي��وؤدي  وه��ذا  اجليدة، 

خطر ال�سمنة.
 – الداخلية  ال�سموم  حركة  من  ا  اأي�سً يحمي  الأخ�سر  ال�ساي  اأن  واأ�ساف 
املكون البكتريي ال�سام – من اأح�سائهم ويف جمرى الدم، كما يرتبط �سرب 
والقلب  ال�سرطان  ب��اأم��را���ض  الإ���س��اب��ة  خطر  بانخفا�ض  الأخ�سر  ال�ساي 

والكبد.

خلعت فرفورة اأ�ساورها ونامت.. ويف ال�سباح مل جتد الأ�ساور يف مكانها.. فت�ست بيتها، فلم جتدها فقالت: ابلغ 
ال�سرطة.. دخلت مكتب �سابط املباحث، فوجدت ال�سابط قطا يلب�ض مالب�ض ال�سباط.. فقالت: ياخرب!! جئت 
اأنا هنا يف خدمة  لياأكلنى!! وخرجت جتري.. لكن القط عرف �سبب خوفها، فناداها: تعاىل لتخافى منى.. 
ال�سعب.. اطماأنت ورجعت تقول له: �سرق بيتي.. �ساعت اأ�ساوري.. خرج ال�سابط وم�ساعده مع فرفورة.. خرج 
ليعاين البيت، ويعرف كيف حدثت ال�سرقة.. وكان يفكر وهو مي�سي معها يف الطريق و�سلوا اإىل حديقة البيت.. 
ونظر امل�ساعد اإىل الر�ض و�ساح قائال.. كان هنا ثعبان!! ل بد ان يكون هو الل�ض اخلبيث.. م�سى الثالثة وراء 
طريق الثعبان حتى و�سلوا اإىل جحره، فقال امل�ساعد: هنا اختفى الل�ض، واأخفى امل�سروقات.. واأم�سك جمرفة 
ياأكلني.. ووقفت  الثعبان  الثعبان بامل�سد�ض.. اما فرفورة فقالت:  وراح يحفر اجلحر، وا�ستعد ال�سابط لقتل 
بعيدا حفر امل�ساعد حفر، حتى قلب اجلحر لكنه مل يجد الثعبان ومل يجد ال�ساور.. فقال ال�سابط: نبحث 
يف مكان اآخر.. وطلع الثالثة اإىل حجرة النوم، ونظر ال�سابط يف كل مكان فيها، ثم �ساأل فرفورة قائال: اأين 
و�سعت ال�ساور بعد خلفها؟ فاأ�سارت اإىل ال�سباك وقالت: هنا، هنا و�سعتها كما تعودت ان ا�سعها كل ليلة.. نظر 
ال�سابط من ال�سباك و�سحك.. ونزل الثالثة يجرون، وقال ال�سابط مل�ساعده: ت�سلق هذه ال�سجرة وانظر يف 
بيده و�ساح: وجدتها.. وجدتها.. فقال  فاأم�سكها  الع�ض،  ال�ساور يف  امل�ساعد  الذي عليها.. وجد  الغراب  ع�ض 

ال�سابط لفرفورة: ل تركي ال�سباك مفتوحاً عند النوم!!.

اأ�سكال  اأخطر  من  واح��دة  القلبية  النوبات  تعد 
اأمرا�ض القلب، وميكن يف بع�ض الأحيان التنبوؤ 
ب��ه��ا م���ن خ����الل ع���الم���ات مي��ك��ن اأن ت��ظ��ه��ر يف 

خمتلف اأماكن اجل�سم.
وحتدث نوبات القلب عندما يتوقف تدفق الدم 
تت�سمن  ق��د  الأع��را���ض  لكن  ف��ج��اأة،  القلب  اإىل 
الأذنني، وهي حالة تعرف با�سم "عالمة فرانك"، 
ن�سبة اإىل الطبيب الأمريكي الذي لحظها لأول 
الدكتور  واكت�سف  فرانك.  �ساندر  الدكتور  مرة، 
فرانك هذه الظاهرة لأول مرة عندما لحظها 
ال�سدر  اآلم يف  ي��ع��ان��ون م��ن  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  يف 
وان�سداد يف ال�سرايني التاجية. وُتعرف "عالمة 
القطري،  الأذن  �سحمة  جت��ع��د  ب��اأن��ه��ا  فرانك" 

والذي ميتد اإىل اأ�سفل �سحمة الأذن.

التجعد  ه���ذا  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  بع�ض  وت�����س��ري 
القلب.  باأمرا�ض  الإ�سابة  خطر  بزيادة  يرتبط 
ومع ذلك، يف حني اأن "عالمة فرانك" مرتبطة 
اأن  بال�سرورة  تعني  ل  فاإنها  القلب،  ب��اأم��را���ض 

امل�ساب بها يعاين من مر�ض يف القلب.
حول  نهائية  اإج��اب��ة  ت��وج��د  ل  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
النظريات  اإح��دى  فاإن  املو�سوع. ومع ذلك،  هذا 
بفقدان  م��رت��ب��ط��ة  ف���ران���ك  ع���الم���ة  اإن  ت���ق���ول 
الإيال�ستني والألياف املرنة. وهذه عملية تتلف 
الأوعية الدموية لدى امل�سابني باأمرا�ض القلب 

التاجية.  
ويف هذه الأثناء، ت�سري اآخر الأنباء اإىل اأن العلماء 
الوراثية.  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ض  ع���الج  و���س��ك  ع��ل��ى 
ويعتقد العلماء اأنهم على بعد �سنوات فقط من 

تعالج  اأن  مي��ك��ن  ع���الج���ات  ت��ط��وي��ر 
الوراثية  القلب  اأمرا�ض  من  اأ�سكال 

التي تعر�ض 260 األف �سخ�ض خلطر 
املوت املفاجئ كل عام.  ويف انتظار ذلك، 

لتقليل  ال��ت��و���س��ي��ات  بع�ض  اع��ت��م��اد  مي��ك��ن 
وهناك  القلب.  باأمرا�ض  الإ�سابة  خماطر 

ثالث ركائز اأ�سا�سية للحد من خماطر الإ�سابة 
العامة،  القلب واحلفاظ على ال�سحة  باأمرا�ض 
مع  متوازن  غذائي  نظام  اتباع  يف  تتمثل  والتي 
بانتظام وعادات منط احلياة  الريا�سة  ممار�سة 

الإيجابية.
ال��ث��الث��ة معا  ال��ع��وام��ل  اأن تتحد ه���ذه   ومي��ك��ن 
مل�ساعدة �سخ�ض ما يف احلفاظ على �سحة القلب 

والأوعية الدموية ب�سكل عام.

علمة ميكن ملحظتها يف االأذن قد تتنباأ بالنوبة القلبية

ببغاء كوكاتو يبحث عن طعام يف �صلة قمامة بالقرب من مطاعم يف مدينة ولوجنوجن ال�صاحلية يف نيو �صاوث ويلز باأ�صرتاليا. )ا ف ب(


