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هكذا يتغري ج�سم الإن�سان من ال�سيجارة 
التدخني  خطورة  عن  جديدة  علمية  حقائق  تتك�شف  ي��وم  بعد  يوما 
اأب��رز اال�شباب التي ت��وؤدي اإىل امل��وت املبكر يف العامل،  ال��ذي يعد اأح��د 
اأرواح  بح�شد  التبغ  اإدم��ان  يت�شبب  العاملية  ال�شحة  منظمة  فبح�شب 

نحو 8 ماليني �شخ�ص �شنويا اأي ما يقارب 22 األف اإن�شان يوميا.
ورغم اأن اتخاذ قرار االإقالع عن هذه "العادة القاتلة" قد يبدو ب�شيطا 
يحتاج  حيث  كذلك،  لي�ص  بالتاأكيد  اأن��ه  اإال  املدخنني،  لغري  بالن�شبة 

تخطي اأعرا�ص ان�شحاب النيكوتني من اجل�شم اىل عزمية �شلبة.
ولعل اأبرز ما قد ي�شاعد املدخن يف اتخاذ قرار االإقالع عن التدخني، 
هو معرفته بحجم املكا�شب ال�شحية التي �شيحققها بعد 20 دقيقة 
اأخ�شائية االق��الع عن  ال�شيجارة االأخ��رية. وتقول  فقط من تدخني 
نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديث  يف  با�شا  عون  زينه  الربوف�شورة  التدخني 
اإن التغيريات التي حتدث جل�شم االإن�شان عند االقالع عن  عربية"، 
التدخني، تبداأ فورا وت�شتمر اىل ما بني 10 و15 عاما، وهي الفرتة 
التي ي�شتكمل خاللها اجل�شم عملية اإزالة �شموم التدخني. وبح�شب 
م�شت�شفى  التنف�شي يف  اجلهاز  اأمرا�ص  ق�شم  رئي�شة  اأي�شا  وهي  با�شا 
"اأوتيل ديو دو فران�ص"، فاإن �شغط الدم والنب�ص ينخف�شان ويعودان 
اإىل و�شعهما الطبيعي يف غ�شون 20 دقيقة من تدخني اآخر �شيجارة، 
يف  الكربون  اأك�شيد  اأول  م�شتويات  تعود  �شاعات،   8 بعد  اأن��ه  حني  يف 
املرتفع،  الكربون  اأك�شيد  اأول  اأن  اإذ  الطبيعي،  و�شعها  اإىل  اجل�شم 

يعر�ص املدخن كل دقيقة اىل ت�شنجات وجتلطات يف �شرايني القلب.

جهاز لتتبع مراحل النوم.. كيف يعمل وما فوائده؟
مراحل  تتبع  ميكنه  تالم�شي  غري  جهاز  عن  اأم���ازون،  �شركة  اأعلنت 
النوم لدى م�شتخدميه، مل�شاعدتهم على التمتع ب�شبات هادئ وعميق. 

كيف يعمل؟
قالت �شركة البيع بالتجزئة على االإنرتنت، اإن جهاز تتبع النوم "هالو 
رايز" الذي يبلغ �شعره 139.99 دوالر، ير�شد درجة احلرارة ون�شبة 
الرطوبة وال�شوء يف الغرفة، باالإ�شافة اإىل اأمناط التنف�ص لل�شخ�ص 
على  امل�شتخدمني  م�شاعدة  اإىل  اجلهاز  يهدف  اجلهاز.  ق��رب  النائم 

معرفة �شبب �شعورهم بالراحة اأو عدمها عند اال�شتيقاظ.
ذكرت "اأمازون" اأن "هالو رايز" ال ميكن اعتباره جهازا طبيا، ولي�ص 

معتمدا من اإدارة االأغذية والعقاقري االأمريكية.
"اأمازون" يف تكنولوجيا  ا�شتثمرت  "اأبل" و"غوغل"،  ومثل نظرائها 
بع�ص  يف  تعر�شت  لكنها  للم�شتخدمني،  ال�شحية  املعلومات  تتبع 
احل�شا�شة  املعلومات  ب�شاأن  تنظيمية  هيئات  م��ن  للتدقيق  االأح��ي��ان 
�شوار  عرب  اجل�شم،  يف  ال��ده��ون  ن�شبة  مثل  جمعها،  اإىل  تهدف  التي 
اللياقة البدنية اخلا�ص بها املعروف با�شم "هالو". وتقول "اأمازون" 
�شيقوم  حيث  عملها،  يف  مطلقة  اأول��وي��ة  لها  العمالء  خ�شو�شية  اإن 
يحتوي  ال  اأن���ه  كما  ال�شحية،  ال��ب��ي��ان��ات  بت�شفري  ال��ن��وم  تتبع  ج��ه��از 
"اأمازون"  ك�شفت  اأخ����رى،  جهة  وم��ن  م��ي��ك��روف��ون.  اأو  ك��ام��ريا  على 
النقاب عن طرز جديدة من اأجهزتها التي يتم التحكم فيها بال�شوت، 

واأجهزة قراءة الكتب االإلكرتونية.

هل يفرز الع�سل ال�سموم عند خلطه مب�سروب �ساخن؟
من املعروف باأن اإ�شافة الع�شل اإىل كوب من املاء الدافئ اأو اإىل كوب 
�شاخن من ال�شاي االأخ�شر هي ممار�شة �شائعة، ولكن هذه املمار�شة 

خطاأ وقد حتول الع�شل اإىل مادة �شمية بطيئة املفعول.
وفقاً للعلماء، ميكن اأن يوؤدي خلط الع�شل باملاء ال�شاخن اإىل اإطالق 
وت�شبب  الطويل  امل��دى  على  ال�شحة  على  �شلباً  توؤثر  التي  ال�شموم 

اأمرا�ص اجلهاز اله�شمي واجلهاز التنف�شي.
وفقاً لدرا�شة ُن�شرت يف جملة “اإيه واي يو”، فاإن اإ�شافة الع�شل اإىل 
140 درجة قد يوؤثر على فعاليته، ويوؤدي اإىل اإطالق  درجة حرارة 
لها  والتي   ،5 با�شم هيدروك�شي ميثيل فورفورال  تعرف  �شامة  مادة 
خ�شائ�ص م�شرطنة. ومبا اأن الع�شل جزء اأ�شا�شي من النظام الغذائي 
ال�شحي، خا�شة اإذا كنا نحاول اإنقا�ص الوزن الأنه البديل االأكرث �شحة 
لل�شكر االأبي�ص، فين�شح با�شتخدامه بالطريق ال�شليمة وجتنب خلطه 

باملاء ال�شاخن لتفادي االأ�شرار املحتملة الناجمة عن هذه العملية.
ويو�شي اخلرباء، باإ�شافة الع�شل اإىل �شلطات الفاكهة اأو تناوله دون 
خلطه باأي �شائل حار، جلني اأق�شى قدر من فوائدة ال�شحية، وفق ما 

اأوردت �شحيفة تاميز اأوف اأنديا. 
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برامج التلفزيون التعليمية 
تطّور مهارات الأطفال الرقمية

اأظهرت درا�شات عديدة على مدى �شنوات طويلة، قدرة الربامج التلفزيونية 
ذلك  يف  تتفوق  وقد  االأط��ف��ال،  عقول  يف  املعلومات  تر�شيخ  على  التعليمية 
على قدرة املدر�شني واملدر�شات، اإذ ميكنها اأن تقّدم لالأطفال خربات القراءة 

والكتابة واحل�شاب.
تقدمي  ت�شتطيع  التلفزيونية  ال��ربام��ج  اأن  اإىل  حديثة  درا���ش��ة  وتو�شلت 

مهارات تتخطى حدود القراءة والكتابة عند االأطفال.
خ�شو�شا  التعليمية،  التلفزيونية  ال��ربام��ج  بع�ص  اأن  الدرا�شة  واأظ��ه��رت 
اأبطالها حلوال تقنية، كاخلرائط واملواقع املعلوماتية،  تلك التي ي�شتخدم 

ت�شتطيع تعليم االأطفال خربات رقمية، وتزويدهم بكيفية ا�شتخدامها.
وميكن من خالل هذه الربامج بناء مهارات معلوماتية وتكنولوجية مبكرة 
لدى االأطفال، وجتعلهم جديرين اأكرث بالوظائف امل�شتقبلية، وترفع ن�شبة 

جاهزيتهم لها.
ويرى القائمون على الدرا�شة اأنه ال داٍع لالنتظار حتى يغدو الطفل كبريا، 
ميكن  بل  العملية،  حياته  ط��وال  �شيحتاجها  التي  امل��ه��ارات  تلك  ليكت�شب 

اإعداده لها منذ ال�شغر.
كذلك اأ�شارت الدرا�شة اأي�شا، اإىل اأن و�شائط التلفزيون التعليمية اأظهرت 
فعالية كبرية خالل جائحة كورونا، واأ�شبحت متثل "�شريان حياة" يف ظل 

تراجع دور املدار�ص ب�شبب عمليات االإغالق التي رافقت اجلائحة.
اأن  لهوؤالء  اأن��ه ميكن  الباحثون  يرى  للمدار�ص،  الطالب  ع��ودة  مع  وحتى 
يتابعوا حت�شيلهم العلمي املدر�شي ب�شكل اأف�شل، باأن تتكون لديهم معرفة 

م�شبقة عن املعلومات املدر�شية من خالل الربامج التلفزيونية.

املغرب مينع �سيد 
اأ�سناف من الأ�سماك

عدد  �شيد  منع  املغربية  احل��ك��وم��ة  ق���ررت 
بعر�ص  مناطق  يف  البحرية  االأح��ي��اء  م��ن 
�شنوات،  خم�ص  مل��دة  االأطل�شية  ال�����ش��واح��ل 
وفق �شروط حمددة. ويق�شي القرار، الذي 
البحري  وال�شيد  الفالحة  وزارة  اأ�شدرته 
مبنع  عربية"،  نيوز  "�شكاي  عليه  واطلعت 
ال�شيد من االأول من مايو اإىل 30 يونيو 
من كل �شنة يف عر�ص ال�شواحل االأطل�شية 
ال��واق��ع��ة ب��ني امل��ت��وازي��ني 22 درج���ة �شمال 
ميال   15 م�شافة  على  �شمال  درج��ة  و23 
ان���ط���الق���ا م����ن خطوط  ت���ق���ا����ص  ب���ح���ري���ا، 
ابتداء  مُينع  ال��ق��رار،  على  وبناء  االأ���ش��ا���ص. 
من 25 �شبتمرب اجلاري، �شيد ال�شردين، 
ال�شيف  و�شمك  واالأ�شقمري،  واالأن�شوفة، 
وال���الت�������ش���ا وال�������ش���رن، وذل�����ك مل����دة خم�ص 
�شنوات. يف تعليقه على القرار، قال حميد 
حليم، رئي�ص موؤ�ش�شة املغرب االأزرق، اإن هذه 
تاأتي يف خ�شم جمموعة  اخلطوة طبيعية 
من القرارات التي اتخذتها وزارة الفالحة 
وال�����ش��ي��د ال��ب��ح��ري ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �شنف 
البيولوجية،  راح��ت��ه  ل�شمان  االأخ��ط��ب��وط 
ال�شيد  باإيقاف  اأخ��رى  ق���رارات  جانب  اإىل 
واأحيانا  حم��دودة  تبقى  املناطق،  بع�ص  يف 

ي�شوبها بع�ص الرتدد.

»اإجناز هام« ميكن اأن يتنباأ 
بخطر الإ�سابة ب�سكتة دماغية  �ص 23

الأمهات اجلدد
تو�شلت نتائج االأبحاث اإىل اأن االلتزام باإر�شادات النوم كان 
مرتبًطا ب�شحة عقلية اأف�شل، وبالتايل بر�شا اآباء االأطفال 
حديثي الوالدة عن حياتهم، عالوة على اأنه مت مالحظة 
اأن هناك تغريات اإيجابية طراأت على ال�شحة العقلية لدى 
الن�شاء، خا�شة بالن�شبة لالأمهات اجلدد الأول مرة، ولكن 
عن  النظر  بغ�ص  للرجال  تغيريات  اأي  مالحظة  يتم  مل 

احلالة االأبوية.

ا�سرتاتيجية مفيدة
اأو�شحت بروفي�شور داونز اأنه "نظًرا لالنخفا�ص املعروف 
يف الن�شاط البدين ملعظم االأزواج الذين ينتقلون اإىل مرحلة 
الدرا�شة  ه��ذه  يف  اإليها  التو�شل  مت  التي  والنتائج  االأب��وة 
النوم  ب�شاعات  يلتزموا  االآب��اء مل  ب��اأن معظم  تفيد  والتي 
املو�شى بها، فاإن االأ�شاليب امل�شتهدفة ت�شتمل على تكييف 
واحتياجات  املتغري  البدين  الن�شاط  مع  التدخل  جرعات 
النوم"، م�شرية اإىل اأن االأزواج طوال فرتة ما حول الوالدة 
ا�شرتاتيجية  اتباع  اإىل  يحتاجون  رمب��ا  ال���والدة  بعد  وم��ا 
تدخل مفيدة لتح�شني ال�شحة العقلية طويلة االأمد لهما 
واحلفاظ عليها ب�شكل مثايل. فبالن�شبة لالآباء واالأمهات 
يف  ال��وق��ت  م��ن  امل��زي��د  تخ�شي�ص  ي�شتطيعون  ال  ال��ذي��ن 
جدولهم للنوم، يو�شي فريق البحث بتجنب تناول وجبات 
النوم، مما  الكافيني بالقرب من وقت  كبرية وعدم �شرب 

يتيح للج�شم معرفة اأن الوقت قد حان لال�شرتخاء.

حت�سينات �سغرية
وقالت الباحثة األي�شون ديفاين، املحا�شرة يف جامعة ليدز، 
تاأثري  ل��ه  ال��ب��دين  الن�شاط  اأن  اإىل  تو�شلت  االأب��ح��اث  اأن 

اأن  ثبت  حني  يف  للوالدين،  العقلية  ال�شحة  على  �شئيل 
هناك ارتباط بني احل�شول على �شاعات النوم املو�شى بها 

ومتتع االآباء ب�شحة عقلية اأف�شل.
واأ�شافت ديفاين اأنه "على الرغم من تفاوت عدد �شاعات 
النوم، اإال اأن معظم االآباء كانوا اأقل من العدد املُو�شى به 
ال�شغرية  للتح�شينات  يكون  �شاعة واحدة. ورمبا  بحوايل 
يف �شاعات النوم تاأثري كبري على �شحة الوالدين العقلية. 
للتثقيف  االأول���وي���ة  اإع��ط��اء  ي��ت��م  ب���اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وين�شح 
لالآباء  ال�شاعات  م��ن  ك��ايف  ل��ع��دد  ال��ن��وم  باأهمية  ال�شحي 
اإيجابية على  اأك��رث  ت��اأث��ري  ل��ه  اأن يكون  اجل��دد مب��ا ميكن 

نوعية حياتهم".

كيف ترفع معدل ذكاء طفلك؟ اإليك 5 طرق مثبتة علميًا
اأعلى  ذكاء  لديهم معدل  الناجحني  االأ�شخا�ص  اأن  ُيعتقد 
ومن الطبيعي اأن يرغب االآباء يف اأن يكون لدى اأطفالهم 
���ا. ول��ك��ن ه���ل ي��ول��د االأطفال  م��ع��دل ذك����اء م��رت��ف��ع اأي�������شً
تنميته من خالل ممار�شة  اأم ميكن  اأعلى  ذك��اء  مبعدالت 

بع�ص االأن�شطة؟
اأوف  "تاميز  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  يف  ورد  م��ا  بح�شب 
اإنديا" Times of India، ميكن تعزيز ذكاء الطفل 
ممار�شة  خ��الل  من  التكوينية  ال�شنوات  يف  كبري  حد  اإىل 

االأن�شطة التالية:

الريا�شة ممار�شة   -  1
الريا�شة تعزز  اأن ممار�شة  الدرا�شات  العديد من  اأظهرت 
ن�شاط الدماغ الذي يفرز االإندورفني يف اجل�شم، وبالتايل 
يعزز وظائف املخ وقدرته. اجعل طفلك ميار�ص اأي ريا�شة 
على  للح�شول  ا  اأي�شً مت��اًم��ا  بها  ي�شتمتع  اأن��ه  م��ن  وت��اأك��د 

اأق�شى الفوائد.
ع�شوائية ريا�شية  ح�شابات   -  2

اأح���د ال��وال��دي��ن م��ن ال��ط��ف��ل ح��ل بع�ص  مي��ك��ن اأن يطلب 
مدار  على  ع�شوائي  ب�شكل  الب�شيطة  احل�شابية  امل�شائل 
اليوم، مع مراعاة عدم املبالغة حتى ال يحدث نفور. ميكن 
اأنها  ن�شاًطا ممتًعا مع مالحظة  الطريقة  تلك  ت�شبح  اأن 
1، مما   +  1 اأن تكون جمرد ح�شابات ب�شيطة مثل  ميكن 

�شيح�شن وظائف الدماغ ب�شكل كبري.
مو�شيقية اآلة  على  العزف   -  3

العمليات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  االآالت  حت��ت��وي 
يتعلم  طفلك  جتعل  وعندما  ال��ع��ام،  اأدائ��ه��ا  يف  احل�شابية 
ا الفروق الدقيقة ومهارات  اآلة مو�شيقية، فاإنه يتعلم اأي�شً
ال���ع���زف ع��ل��ى االآالت  اأن  امل���ك���اين. ع��ل��م��ًي��ا، ث��ب��ت  ال��ت��ف��ك��ري 
اأ�شياء  كلها  والطبول  والبيانو  والكمان  مثل  املو�شيقية 

رائعة لنمو الطفل وثقته ب�شكل عام.
االألغاز حل   -  4

االألغاز  ح��ل  يف  يومًيا  دق��ائ��ق   10 حتى  الطفل  ق�شاء  اإن 
ميكن اأن يكون مفيًدا للغاية ل�شحة دماغه.

التنف�ص تدريبات   -  5
للغاية  مفيدة  تعد  العميق  التنف�ص  تدريبات  ممار�شة  اإن 
التنف�ص  على  التدريب  ي�شمح  للبالغني.  كما  ل��الأط��ف��ال، 
لالأطفال بت�شفية اأفكارهم واحل�شول على تفكري اأو�شح. 

كما اأنه يعزز قوة تركيزهم.
االأطفال  مي��ار���ص  عندما  اأن���ه  حديثة  درا���ش��ة  ك�شفت  كما 
التاأمل ملدة 10 دقائق، فاإن اأدمغتهم تتطور وتنمو ب�شكل 

جيد، بح�شب ما اأظهرته نتائج م�شح الدماغ.
التنف�ص  تدريبات  االأط��ف��ال  ب��اأن ميار�ص  اخل��رباء  وين�شح 

العميق والتاأمل يف ال�شباح الباكر وقبل النوم.

على طريقة زووم.. 
وات�ساب يقدم 

ميزتني جديدتني
اأعلنت �شركة "ميتا"، عرب رئي�شها 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، م�����ارك زوك����رب����ريغ، 
"في�شبوك"،  ع���ل���ى  م��ن�����ش��ور  يف 
مليزتني  "وات�شاب"  ت��ق��دمي  ع��ن 
على  ت�����ش��ه��ل  االأوىل  ج��دي��دت��ني، 
اإىل  االن�������ش���م���ام  امل�����ش��ت��خ��دم��ني 
بنقرة  والفيديو  ال�شوت  مكاملات 
الهاتف،  ���ش��ا���ش��ة  ع���ل���ى  واح�������دة 
االلتحاق  ل��ه��م  ت��ت��ي��ح  واالأخ������رى 
ما  م��ع  جماعية  فيديو  مبكاملات 
من  ب��دال  �شخ�شا   32 اإىل  ي�شل 

.8
فبدءا من هذا االأ�شبوع، �شيتمكن 
النقر  "وات�شاب" من  م�شتخدمو 
االت�شال"  "روابط  خ��ي��ار  ف���وق 
�شمن عالمة التبويب "املكاملات" 
اأو  ال�شوت  ملكاملات  راب��ط  واإن�شاء 
الفيديو الإر�شالها اإىل اأ�شدقائهم 
�شينقرون  وال��ذي��ن  وع��ائ��الت��ه��م، 
بعد ذلك على الرابط وين�شمون 

اإىل املكاملة من هناك.
اخلا�شة  االأخ��������رى،  امل���ي���زة  اأم�����ا 
مبكاملة الفيديو اجلماعية مع ما 
ي�شل اإىل 32 �شخ�شا، بعدما كان 
اأ�شخا�ص   8 على  يقت�شر  االأم���ر 
فقط، فهي قيد االختبار. ويقول 
اإتاحة  مب���ج���رد  اإن�����ه  زوك����رب����ريغ 
�شخ�شا،  ل�32  الفيديو  مكاملات 
التحدث  من  امل�شتخدم  �شيتمكن 
اإىل جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن اأف���راد 
زمالء  اأو  االأ���ش��دق��اء  اأو  العائلة 
املدة  ع��ل��ى  ق��ي��ود  اأي  دون  ال��ع��م��ل 

الزمنية.
اإط�������الق  وراء  ال������داف������ع  وع�������ن 
"وات�ش�����اب للميزتني اجلديدتني، 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  خ��ب��ري  ي��ق��ول 
احلارثي،  حم��م��د  االج��ت��م��اع��ي، 
اإن��ه��م��ا ت��ك��ت�����ش��ب��ان اأه��م��ي��ت��ه��م��ا يف 
اأثبتت  "بعدما  احل����ايل  ال���وق���ت 
بعد  م����ا  ع�����امل  يف  ال��ت��ج�����������������رب��ة 
"ك�����ورونا" اأهمية غرف الدرد�شة 
يف  الفيديو،  ومكاملات  اجلماعية 
ظ��ل ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي الذي 
ع���ا����ش���ه ج���م���ي���ع االأ�����ش����خ����ا�����ص يف 

العامل. 
تلك  ع���ل���ى  االإق�����ب�����ال  زاد  ح���ي���ث   
التطبيقات  وع��ل��ى  اخل�����ش��ائ�����ص 
يتوافق  ب�ش����كل  تق�������دمها  ال�����تي 
م������ع اح�����ت�����ي�����اج�����ات امل�������ش���ت���خ���دم 

وتطلعاته".

ل�سحة عقلية اأف�سل.. ن�سيحة مهمة للأمهات اجلدد

واأمهات  اآب��اء  ح�سول  اأن  جديدة  اأبحاث  نتائج  اأظهرت 
النوم  م��ن  ك��اف  ق�سط  على  ال���ولدة  حديثي  الأط��ف��ال 
والنف�سية  العقلية  �سحتهم  حت�سني  يف  مهما  دوًرا  يلعب 
مبا ينعك�س ب�سكل تلقائي على مدى �سعورهم بالر�سا عن 
 Neuroscience News احلياة، وفقا ملا ن�سره موقع 

.Sleep Health نقًل عن دورية
عدة  من  علماء  فريق  اأجراها  التي  الأب��ح��اث،  ا�ستملت 
جامعات اأمريكية بقيادة بروفي�سور دانييل �سيمونز داونز، 
اأ�ستاذة علم احلركة وطب التوليد واأمرا�س الن�ساء واملدير 

امل�ساعد ملعهد اأبحاث العلوم الجتماعية يف 
حتليل  على  بن�سلفانيا،  ولية 

والن�ساط  ال��ن��وم  ب��ي��ان��ات 
العقلية  وال�سحة  ال��ب��دين 

والر�سا عن احلياة لدى الأزواج.

اللون  ذات  ل��الأغ��ذي��ة  اإن  للتغذية  االحت����ادي  امل��رك��ز  ق��ال 
البنف�شجي مثل الباذجنان، والتوت، 
ف���وائ���د ل��ل�����ش��ح��ة واجل����م����ال، حيث 
و�شيخوخة  االأم������را�������ص  حت�������ارب 

الب�شرة.
ال����ل����ون  اأن  امل������رك������ز  واأو��������ش�������ح 
�شببه  االأغ���ذي���ة  يف  البنف�شجي 
"االأنثو�شيانني"،  م����������ادة 
ال���ت���ي حت��م��ي م���ن اأم���را����ص 
ال�����ق�����ل�����ب، واالأوع�������ي�������ة 
واخلرف،  ال��دم��وي��ة، 
وال�������������������ش���������رط���������ان، 
�شغط  وت����خ����ف���������ص 

الدم املرتفع.
ذل����ك،  اإىل  وب���االإ����ش���اف���ة 
االأنثو�شيانني  م�����ادة  ت��ع��م��ل 
الب�شرة،  ���ش��ي��خ��وخ��ة  اإب���ط���اء  ع��ل��ى 

وتثبط االلتهابات.

الأغذية البنف�سجية ملكافحة 
الأمرا�ض و�سيخوخة الب�سرة
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�ش�ؤون حملية

�سمن فعاليات املنتدى الدويل للت�سال احلكومي2022

جامعة الإمارات تنظم جل�ستي »م�ستقبل كليات الإعلم« و»املوظف ال�سامل« 

جامعة اأبوظبي تكّرم اأع�ساء هيئتيها التدري�سية والإدارية خلل حفل التكرمي ال�سنوي

مبنا�سبة اليوم العاملي للتوعية بالفاقد واملهدر من الأغذية

الزراعة وال�سلمة الغذائية توؤكد التزامها بتعزيز كفاءة ال�سل�سلة الغذائية لتقليل الهدر والفاقد

•• العني - الفجر

نظمت جامعة االإمارات العربية املتحدة ، �شباح اأم�ص، جل�شتي عمل �شمن 
اإك�شبو  مركز  يف  احلكومي2022  لالت�شال  ال���دويل  املنتدى  فعاليات 
ال�شارقة،  �شهدتا اإقبااًل وتفاعاًل كبريين من قبل امل�شاركني واحل�شور من 

خالل االأفكار والتو�شيات التي طرحت واالأ�شئلة التي اأثرت احلوارات. 
الرئي�شية  وناق�ص اخلبري االإعالمي الدكتور يا�شر عبدالعزيز يف كلمته 
خالل االفتتاح " االت�شال احلكومي يف عامل متغري"، فيما جاءت اجلل�شة 
االإع��الم وتاأثري و�شائل االع��الم يف  "م�شتقبل كليات  االأوىل حتت عنوان 
بن  �شعد  الدكتور  االأ�شتاذ  االأم��ري  �شمو  فيها  التعليم" ،�شارك  خمرجات 
�شعود بن حممد اآل �شعود ، عميد كلية االإعالم يف جامعة االمام حممد 
الدكتورة  واالأ�شتاذة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  االإ�شالمية  �شعود  بن 
النه�شة  بجامعة  العامة  والعالقات  االع��الم  كلية  عميد  ال�شمري،  هبه 
كلية  ،عميد  من�شور  حت�شني  الدكتور  واالأ�شتاذ  امل�شرية،  اجلمهورية  يف 
االعالم يف جامعة الريموك يف اململكة االأردنية الها�شمية، واأدارت اجلل�شة 

الدكتورة عائ�شة البو�شميط – خبري وكاتب اإعالمي.
واأكد امل�شاركون على اأهمية تعزيز دور كليات االعالم يف اإعداد اخلريجني 
جمرد  االإع��الم��ي  يعد  مل  حيث  االإع��الم��ي،  التطور  التقنيات  املواكبني 
ناقل للخرب ال�شحفي التقليدي فقط، بل اأ�شبح من ال�شرورة امتالكه 
�شوق  متطلبات  يلبي  مب��ا  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  والتقنيات   امل��ه��ارات 
و�شائل  تقنيات  ت��ط��ور  مواكبته  اأه��م��ي��ة  على  ع���الوة   ، االإع��الم��ي  العمل 
التوا�شل، كما اأ�شار امل�شاركون اإىل  �شرورة توفري وربط فر�ص التدريب 
اإىل  النظرية.  م�شريين  االأكادميية  والتاأهيل للخريجني مع املخرجات 
اأن كليات االإعالم باتت ترفد �شوق العمل باأعداد كبرية من اخلريجني، 
التدريب  فر�ص  امنا  االإع��الم،  لدرا�شة  الطلبة  من  متزايد  اإقبال  و�شط 

والتاأهيل والتوظيف حتول دون االنخراط يف املهنة.
  كما اأ�شاروا  اإىل �شرورة تطوير املناهج وامل�شاقات الدرا�شية، ال�شيما يف 
ظل التطور الذي ح�شل يف عملية التعليم عن ُبعد عقب جائحة كورونا، 
وما رافقها من حتديات تتطلب تطوير املناهج والربامج ، فالطالب مل 
النظرية  للمعلومات  ن��اق��اًل  يعد  مل  ،وامل��در���ص  فقط  متلقى  جم��رد  يعد 

تت�شمن  التي  املناهج  ت��ع��دي��الت   تتطلب  التغيريات  تلك  ك��ل  اأن  ،حيث 
اأكرث  واأن    ، ومهنية  بواقعية  معها  التعامل  ويجب  العملية  التطبيقات 
االع��الم على خمتلف تخ�ش�شاتها  كليات  ذلك هي  ا�شتفادة من  الكليات 

حيث بات التخ�ش�ص �شرورة وال�شمولية اأ�شا�شاً لالإعالمي امل�شتقبلي.
املخرجات  بني  الفجوة  على �شرورة جت�شري  امل�شاركون  اأك��د  اخلتام   ويف 
،وتعزيز  العمل  �شوق  وحاجة  العملية  والتطبيقات  النظرية  التعليمية 
املهارات التحريرية والعملية املواكبة للتقنيات و�شرورة  ربط قبول طلبة 

االإعالم يف الكليات باملهارات املهنية .
ويف اجلل�شة الثانية التي جاءت بعنوان "املوظف ال�شامل ودوره يف حتقيق 
االأحبابي،  غالية  االأ�شتاذة  اأدارت��ه��ا  احلكومي"،  االت�شال  ا�شرتاتيجيات 
من  كل  فيها  �شارك  االم���ارات،  جامعة  يف  املوؤ�ش�شي  االت�شال  اإدارة  مدير 
ال�شحة  ب��وازرة  احلكومي  االت�شال  اإدارة  ،مدير  بوحميد  وداد  االأ�شتاذة 
احلكومي  االت�شال  اإدارة  مدير  خليل  منى  واالأ���ش��ت��اذة  املجتمع،  ووق��اي��ة 
الرائد الدكتورة رمي �شباح قمرب، نائب مدير  ،و  ب��وزارة تنمية املجتمع 
امل�شاركات �شرورة تاأهيل  اأكدت  اإدارة االعالم االأمني بوزارة الداخلية .و 

ومتطلباته،  العمل  �شغوط  و�شط  العمل  على  ال��ق��ادر  ال�شامل،  املوظف 
اأو  املوظف  وا�شتقطاب  تخ�شي�ص  فكرة  ُتبنى  بحيث  املعايري،  اأعلى  وفق 
على  تخ�ش�شه،  يف  متعددة  م��ه��ارات  ميتلك  بحيث  ال�شامل،  االإع��الم��ي 
االت�شال  يواكب تطور  ت�شجيعية كونه  تكون فر�ص توظيفه مبيزات  اأن 

احلكومي.
واأ�شارت امل�شاركات اإىل تعزيز نتائج املهارات االأ�شا�شية يف جمال التخ�ش�ص 
التغيري  اأح���داث  بهدف  وت��ن��وع  �شمولية  هناك  يكون  بحيث  االأك��ادمي��ي، 
االإعالم  م��ه��ارات  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  املهني  للن�شج  ن�شل  بحيث  املطلوب، 
االعالم  يف  مبا�شرة  عالقة  ذات  امل�شتقبل  وظائف  واأن  ال�شيما  املوؤ�ش�شي، 
التقني املتطور، للمخرج الوظيفي لتك املهارات.كما اأكدت امل�شاركات، على 
تطبيق  يتطلب  وه��ذا  وابتكاري،  ابداعي  هو موظف  ال�شامل  املوظف  اأن 
حزمة من املحفزات التي تعزز القدرات املهنية والدعم املعنوي والنف�شي 

ومتكينه من املهارات املطلوبة يف التخ�ش�شات االإعالمية. 
امل�شارك  النائب  م��راد  اأح��م��د  الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  ق��ام  الفعاليات  ختام  ويف 

للبحث العلمي بتكرمي امل�شاركني وامل�شاركات يف اجلل�شات.  

•• اأبوظبي – الفجر

اجلامعي  حرمها  يف  ال�شنوي  التكرمي  حفل  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  ا�شت�شافت   
املهنية  بامل�شرية  لالرتقاء  املتوا�شلة  جهودها  اإط���ار  يف  وذل��ك  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
الأع�شاء الهيئتني التدري�شية واالإدارية، حيث احتفلت اإدارة جامعة اأبوظبي 
اجلامعة  مكانة  تر�شيخ  يف  اأ�شهمت  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  بالنجاحات  وال��ع��ام��ل��ني 
كموؤ�ش�شة اأكادميية رائدة يف دولة االإمارات العربية املتحدة ومنطقة ال�شرق 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا.
ذلك  يف  مب��ا  اجلامعة،  ل��دى  العليا  االإدارة  اأع�شاء  م�شاركة  احلفل  و�شهد 
املدير  الظاهري،  مبارك  و�شامل  اجلامعة،  مدير  اأحمد،  وق��ار  الربوفي�شور 
التنفيذي للعالقات املجتمعية يف اجلامعة، والربوفي�شور توما�ص هوك�شتيتلر 
نائب مدير اجلامعة، الدكتور حمد الع�شابي نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون 
االإداري��ة واملالية، وكذلك الربوفي�شور فيليب هاميل، نائب مدير اجلامعة 
امل�شارك لنجاح الطلبة. كما ح�شر احلفل عمداء الكليات وروؤ�شاء االأق�شام، 

واملئات من اأع�شاء الهيئة التدري�شية واملوظفني.
الرئي�شية  االإجن���ازات  احلفل  خ��الل  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  وا�شتعر�ص 
اأبوظبي خالل  عليها جامعة  التي ح�شلت  والت�شنيفات  االعتماد  و�شهادات 
ال�شنوات الثالث املا�شية، و�شمل ذلك االعتماد املوؤ�ش�شي "وا�شك" من الرابطة 
من  واح��دة  وهي  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات  وامل��دار���ص  للكليات  الغربية 
بني �شت موؤ�ش�شات اعتماد اأكادميي اإقليمية يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
 EQUIS االأوروب��ي لتطوير اجل��ودة  النظام  اأكادميي من  اعتماد  واإع��ادة 

اأبوظبي، واعتماد وكالة اعتماد تعليم ال�شحة  اإدارة االأعمال بجامعة  لكلية 
العامة يف االإقليم االأوروبي "APHEA". ومع هذه االعتمادات، حتافظ 
جامعة اأبوظبي على مكانتها يف �شدارة اجلامعات احلا�شلة على اعتمادات 
املوؤ�ش�شات االأكادميية املرموقة. كما احتفل احلدث باإجنازات جامعة اأبوظبي 
يف احل�شول على "5 جنوم" التقييم املوؤ�ش�شي ال�شامل االأعلى �شمن تقييم 
جمال  يف  جنوم"   5" اإ���ش��ايف  وتقييم  للجامعات،  العاملي  �شتارز«  اإ���ص  »كيو 
وجاءت  للجامعات،  العاملي  �شتارز«  اإ���ص  »كيو  تقييم  �شمن  ُبعد  عن  التعلم 

اجلامعة من بني اأف�شل 651-700 جامعة يف العامل بح�شب ت�شنيف »كيو 
اإ�ص«، وح�شلت كلية اإدارة االأعمال يف جامعة اأبوظبي، على مرتبة متقدمة يف 

الفئة 501-550 �شمن ت�شنيف »كيو اإ�ص« اأي�شاً.
الهيئة  اأع�شاء  من  ُمتمّيزة  ملجموعة  باحت�شانها  اأبوظبي  جامعة  وتفخر 
ت��ط��وي��ر قدراتهم  اال���ش��ت��ث��م��ار يف  ع��ل��ى  اإذ حت��ر���ص اجل��ام��ع��ة  ال��ت��دري�����ش��ي��ة، 
هيئة  اأع�شاء  من  ع�شواً   31 بح�شول  اجلامعة  احتفلت  وق��د  وخرباتهم، 
اأربع  ذلك  يف  مبا  العايل"،  للتعليم  "اأدفان�ص  زمالة  �شهادات  على  التدري�ص 

�شهادات زمالة عليا. باالإ�شافة اإىل ذلك، ح�شل الربوفي�شور فيليب هاميل، 
نائب مدير اجلامعة امل�شارك للبحث والتطوير االأكادميي يف جامعة اأبوظبي، 
على الزمالة الرئي�شية، وهي اأعلى جائزة للقيادة يف املمار�شة االأكادميية من 

العايل". للتعليم  "اأدفان�ص 
نخبة  مع  اأبوظبي  جامعة  بها  تتمتع  التي  ال�شراكات  على  احلفل  اأك��د  كما 
من الهيئات التعليمية الرائدة يف جميع اأنحاء العامل، حيث توا�شل جامعة 
البحثي  التعاون  الفريدة، وتعزيز  التبادل الطالبي  اأبوظبي تقدمي برامج 
مع املوؤ�ش�شات االأكادميية املرموقة حول العامل، مبا يف ذلك جامعة مونا�ص 
اأريزونا وكلية ترينيتي يف دبلن وجامعة تورنتو وكلية دبلن  وجامعة والية 

اجلامعية وغريها الكثري.
اأبوظبي:  اأحمد، مدير جامعة  وعلى هام�ص احلفل، قال الربوفي�شور وقار 
االإمارات،  لدولة  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  اأبوظبي،  جامعة  "توا�شل 
التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  وتزويد  للطلبة،  تعليمية متميزة  تقدمي جتربة 
بفر�ص فريدة لتطوير م�شريتهم املهنية. نحن فخورون مب�شاهمة زمالئنا 
يف تقدمي جتربة تعليمية عاملية امل�شتوى للطلبة، وامل�شاركة يف االأبحاث التي 
املجتمع،  اإيجابي كبري على  باأثر  تعود  والتي  االأكادميية  التخ�ش�شات  تعزز 
كما نعتز بوجودنا هنا اليوم لالحتفال مبا حققه زمالئنا وببع�ص االإجنازات 
املا�شية، حيث يعترب حفل  الثالث  ال�شنوات  الرئي�شية للجامعة على مدى 
باإجنازاتنا  لالحتفال  من�شة  مبثابة  اأب��وظ��ب��ي  جلامعة  ال�شنوي  التكرمي 
الفردية واجلماعية، نهنئ جميع الذين مت تكرميهم اليوم وجميع الكفاءات 

لدينا على م�شاهماتهم القيمة طوال االأعوام املا�شية".

•• اأبوظبي- الفجر

وال�شالمة  ل���ل���زراع���ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأك������دت 
اإمداد  �شل�شلة  كفاءة  بتعزيز  التزامها  الغذائية 
الغذاء لتقليل الفاقد واملهدر من الغذاء خالل 
املزرعة  م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�شل�شلة  م��راح��ل  ك��اف��ة 
املنظومة  تطوير  وذل��ك من خالل  املائدة،  اإىل 
التدريبية  ال��������دورات  وت��ن��ظ��ي��م  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، 
للعاملني يف املن�شاآت الغذائية والقطاع الزراعي، 
االإر�شادية  احل���م���الت  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
تر�شيد  اأهمية  ح��ول  للم�شتهلكني  والتوعوية 
ا�شتهالك الغذاء وتقليل الهدر واتباع �شلوكيات 

اإيجابية ت�شاعد على ا�شتدامة االأمن الغذائي.
 وقال بدر ال�شحي املتحدث الر�شمي با�شم هيئة 
اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية اأن الهيئة 
ملواجهة  متكاملة  منهجية  ات��ب��اع  ع��ل��ى  تعمل 
حتديات الهدر والفقد ومن خالل الرتكيز على 
التدريب  توفري  هو  االأول:  رئي�شيني  حمورين 

والتوعية واالر�شاد للمزارعني ومنتجي الغذاء 
حول اأف�شل املمار�شات املتبعة للحد من الفقد يف 
الغذاء، فيما يركز املحور الثاين على احلد من 
هدر الغذاء من خالل توفري التدريب واالإر�شاد 
كما  الغذائية،  واملن�شاآت  والتجار  للم�شتهلكني 
تعمل الهيئة على تفعيل االطار ت�شريعي للحد 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الغذائي  وال��ه��در  الفقد  م��ن 
بالتن�شيق مع املبادرة الوطنية للحد من الفقد 
والهدر على م�شتوى الدولة "نعمه" مبا ي�شاهم 

يف تعزيز كفاءة �شل�شلة التوريد.
العاملي  ال���ي���وم  ت�����ش��ري��ح مب��ن��ا���ش��ب��ة  واأو����ش���ح يف 
والذي  االأغ��ذي��ة  من  وامل��ه��در  بالفاقد  للتوعية 
ي�����ش��ادف ي����وم 29 ���ش��ب��ت��م��رب م���ن ك���ل ع����ام اأن 
هدر  م��ن  للحد  توعوية  حملة  اأطلقت  الهيئة 
اإع�����ادة ���ش��ي��اغ��ة النمط  ال���غ���ذاء وامل�����ش��اه��م��ة يف 
اأبوظبي، من خالل  اإم��ارة  اال�شتهالكي ملجتمع 
ال�شلوكيات  تبني  على  املجتمع  اأف����راد  حتفيز 
الغذائية االإيجابية، م�شرياً اإىل اأن التوعية تعد 

اأفراد  اأف�شل الو�شائل للتاأثري يف �شلوكيات  من 
باأ�شاليب  التعريف  خ��الل  من  وذل��ك  املجتمع، 
ال�شحيح،  ب��ال�����ش��ك��ل  امل���ن���زيل  ال���غ���ذاء  ت��خ��زي��ن 
والتبذير،  االإ����ش���راف  ع���دم  ب��اأه��م��ي��ة  وال��ت��ذك��ري 
الغذاء،  مع  التعامل  و�شلوكيات  اآداب  وتو�شيح 
املنتجات  و�شراء  الت�شوق  يف  املمار�شات  واأف�شل 

واملواد الغذائية. 
ال�شالمة  ت�����ش��ري��ع��ات  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي  واأ����ش���ار 
ال����غ����ذائ����ي����ة ت����ع����د واح����������دة م�����ن اأه��������م رك����ائ����ز 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات احل���د م��ن ف��ق��د وه���در الغذاء، 
التعامل  يف  ال�شليمة  امل��م��ار���ش��ات  ت�شاعد  حيث 
م��ع ال��غ��ذاء يف احل��د م��ن تلف ال��غ��ذاء باعتباره 
اأحد اأهم االأ�شباب املوؤدية اإىل فقد وهدر الغذاء 
اأن  اإىل  الفتاً  الغذائية،  ال�شل�شة  مراحل  خالل 
الغذائية  وال�����ش��الم��ة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
الت�شريعية  املنظومة  تعزيز  على   دوم���اً  تعمل 
وف���ق���اً الأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 
الغذائية،  ال�شل�شلة  وكفاءة  الغذائية  ال�شالمة 

كما اأ�شدرت اأدلة تو�شيحية للمن�شاآت الغذائية 
ت�شرح الت�شريعات ب�شورة مب�شطة و�شهلة، واأدلة 
�شاأنها  من  والتي  اجليدة  الزراعية  املمار�شات 
والنقل،  احل�شاد  عمليات  اأث��ن��اء  الفقد  تقليل 
نهج  الهيئة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  الت�شريعات  وت��ت��ب��ع 
�شالمة  على  احلكم  يتم  حيث  املخاطر،  حتليل 
املنتج وفقا لالأدلة العلمية مما ي�شهم يف احلد 

من فقد وهدر الغذاء. 
التابعة  ال��زراع��ي  االإر���ش��اد  اأن مراكز  اإىل  ولفت 
باأف�شل  امل��زارع��ني  توعية  على  تعمل  للهيئة، 
على  للمحافظة  اتباعها  ميكن  التي  املمار�شات 
�شرعة  طريق  ع��ن  ح�شادها  بعد  الثمار  ج��ودة 
وتخزينها  احل�����ش��اد،  ب��ع��د  م��ب��ا���ش��رة  ت��ربي��ده��ا 
يف درج���ات احل���رارة املثلى، وذل��ك ل��زي��ادة فرتة 
منها.  الفاقد  تقليل  وبالتايل  الثمار  �شالحية 
باالإ�شافة اإىل توجيه املزارعني لزراعة االأ�شناف 
االأرا�شي  وطبيعة  الدولة  ملناخ  مالئمة  االأك��رث 
اال�شتخدام  ���ش��م��ان  ب��ه��دف  وذل����ك  ال���زراع���ي���ة، 

االأمثل للموارد الطبيعية، باالإ�شافة اإىل تقدمي 
الزراعية  التقنيات  للمزارعني حول  التو�شيات 
االإنتاج  ك��ف��اءة  رف��ع  على  ت�شاعد  التي  املالئمة 
ال���زراع���ي، واأه��م��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام امل����وارد املتجددة 
تدويرها،  املعاد  واملياه  ال�شم�شية  الطاقة  مثل 
الغذائية  امل���ن�������ش���اآت  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
فهناك  وال��ف��ن��ادق،  املطاعم  وق��ط��اع  ال�شناعية، 
ل��ت��دري��ب��ه��م ح����ول كيفية  ب���رام���ج م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
اآمنة حتافظ على  التعامل مع الغذاء بطريقة 
حجم  م��ن  وت��ق��ل��ل  للم�شتهلك  ال��غ��ذاء  ���ش��الم��ة 

الفاقد الناجم عن تلف اأو تلوث الغذاء.
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
وال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ك��ان��ت ق��د اأ����ش���درت 36 
دلياًل اإر�شادياً للمحافظة على جودة الثمار بعد 
احل�شاد تغطي 41 حم�شول مل�شاعدة املزارعني 
ال�����ش��ح��ي��ح��ة ملعامالت  امل��م��ار���ش��ات  ات���ب���اع  ع��ل��ى 
م��ا ب��ع��د احل�����ش��اد مم��ا ي�����ش��اه��م يف زي����ادة فرتة 
وتعزيز  واال�شتهالك  للتداول  املنتج  �شالحية 

ال���ق���درة ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات امل��ح��ل��ي��ة، كما 
 "34" اأ�شدرت الهيئة ممار�شة  رقم"2020  
و هي خا�شة باإر�شادات احلد من فقد الغذاء يف 

املن�شاآت الغذائية.

عباقرة التطوعي  يحتفي بعام من الإجنازات واملبادرات التطوعية
•• دبي-الفجر

بح�شور ال�شيخة فاطمة بنت ح�شر اآل مكتوم، 
احتفى فريق عباقرة التطوعي مبنا�شبة مرور 
ع��ام على االإجن����ازات وامل��ب��ادرات التطوعية يف 
جمل�ص  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  امل��ج��االت،  جميع 
�شرطة دبي الطالبي، وذلك ات�شاقاً مع الروؤى 
الوطنية، حيث مت  التوجهات  التي تتواءم مع 
ال��ف��ري��ق لعدد  ت��ق��دمي ع�شوية  خ��الل احل��ف��ل 
الدكتور  االأطفال بح�شور  120 منت�شب من 
لوثيقة  التنفيذي  الرئي�ص  ال�شيباين  عبداهلل 
ال�شحي  عبداهلل  وامل�شت�شار  واالنتماء،  ال��والء 
االإم�����ارات  روؤي����ة  ل�شبكة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
م���ن �شركاء  ب��ج��ان��ب جم��م��وع��ة  االإع���الم���ي���ة، 
االإيجابية،  ال���روح  م��ب��ادرة  بينهم  م��ن  النجاح 

عد�شة ال�شعادة، واجلامعة الكندية.
فريق  رئي�ص  الرحايل  كوثر  االأ�شتاذة  واأ�شارت 

ياأتي  احل��ف��ل  ه��ذا  اأن  اإىل   التطوعي  ع��ب��اق��رة 
تزامناً مع يوم العربي للتطوع لتكرمي جهود 
الفريق من االأطفال املنت�شبني له، والذين كان 

لهم الدور البارز يف اإجناح املبادرات االإن�شانية 
والتطوعية وامللتقيات االبتكارية والعلمية.

يتبنى  التطوعي"  ع��ب��اق��رة   " اأن  واو���ش��ح��ت 

التطوعي،  ال��ع��م��ل  جم����ال  يف  را����ش���خ���اً  ن��ه��ج��اً 
الدولة  اإم����ارات  خمتلف  يف  االأط��ف��ال  لتمكني 
يف جمموعة من املجاالت التي ترتبط بغر�ص 
القيم،  وت��ع��زي��ز  وال��ت��الح��م  التطوعية  ال��ق��ي��م 
ب��ج��ان��ب ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م يف جم����االت عدة 
منها االبتكار والذكاء اال�شطناعي والت�شوير 

الفوتوغرايف والت�شميم وامل�شرح واالإن�شاد.
وتوجهت بال�شكر اإىل �شركاء النجاح على دورهم 
القيم  اإر���ش��اء  يف  الكبرية  وج��ه��وده��م  املخل�ص 
التطوعية، وتهيئة البيئات املحفزة للمبادرات 
اإطار احلر�ص على  التي ت�شب يف  والفعاليات 
تاأكيد اأهمية التطوع، وغر�ص ثقافته يف نفو�ص 
اجلميع ا�شتلهاماً لتجارب ثرة اأكدت االهتمام 
املجاالت،  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ب��امل��ج��االت 
اإن�شانية،  قيمة  الدولة  يف  التطوع  ميثل  حيث 
وجزء ال يتجزاأ من اإرث وتقاليد وقيم  �شعب 

االإمارات املحب للخري والعطاء.

اخلدمات العلجية اخلارجية تطلق اخلدمات 
الوقائية والعلجية املتنقلة يف اأبوظبي

•• اأبوظبي- الفجر

املراجعني  و�شول  لت�شهيل  امل�شتمر  �شعيها  مع  متا�شياً 
اخلدمات  اأط��ل��ق��ت  اجل����ودة،  ع��ال��ي��ة  ال�شحية  ل��ل��رع��اي��ة 
"�شحة"،  �شركة  من�شاآت  اإح��دى  اخلارجية،  العالجية 
متنقلة  وعالجية  وقائية  خدمات  توفر  جديدة  عيادة 

ت�شل اإىل بيوت املراجعني.
وت�شمل اخلدمات املقدمة يف العيادة اجلديدة ا�شت�شارات 
تخ�ش�شية، متابعة االأمرا�ص املزمنة، برنامج الفح�ص 
واجلامعة  ال���زواج  قبل  م��ا  فح�ص  "افح�ص"،  ال�شامل 
الطبيعي،  العالج  والكبار،  االأطفال  تطعيمات  والعمل، 
جهاز حتليل كتلة اجل�شم فح�ص ال�شمع، فح�ص النظر، 
وجمموعة من الفحو�شات الت�شخي�شية مثل تخطيط 
اإجهاد  اختبار  ال�شوتية،  ف��وق  االأ���ش��ع��ة  فح�ص  القلب، 

القلب وفحو�شات خمربية �شاملة.
تعليقاً على االإطالق قالت الدكتورة نورة الغيثي، املدير 

التنفيذي باالإنابة للخدمات العالجية اخلارجية، "مع 
ازدياد متطلبات احلياة اأ�شبح البع�ص منا يتقاع�ص عن 
البع�ص،  يرف�ص  قد  بل  ان�شغاله  لكرثة  الطبيب  زي��ارة 
يرغب  ق��د  بينما  امل��رك��ز  اإىل  ال��ذه��اب  ال�شن،  كبار  مثل 
باإطالق  قمنا  ل��ذا  اخل�شو�شية،  من  املزيد  يف  البع�ص 
ال��ع��ي��ادة اجل��دي��دة ال��ي��وم ل��ن��وف��ر جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
اخلدمات الوقائية والعالجية التخ�ش�شية للمراجعني 
التي  وال�شالمة  اجل���ودة  معايري  بنف�ص  منازلهم  عند 
الفرق  قبل  وم��ن  ال��رائ��دة  ال�شحية  مراكزنا  يف  نتبعها 
توفري  ميكننا  حيث  امل��راك��ز،  تلك  يف  العاملة  املخت�شة 
طبيب خمت�ص يف اأي من التخ�ش�شات التي يحتاج اإليها 

املري�ص."
ميكن للمراجعني طلب اأطباء خمت�شني من جمموعة 
وطب  االأ����ش���رة  ط��ب  ت�شمل  التخ�ش�شات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
ال�شماء  وال��غ��دد  وال�شكري  الداخلي  والطب  االأط��ف��ال 

واجلهاز اله�شمي واجللدية والعديد غريهم.
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حتدث ال�سكتة الدماغية عندما ينقطع اإمداد الدماغ بالدم، يف حالة 
اإذا مل يتم علجها ب�سرعة. اأن ت�سبب �سررا دائما  خطرية ميكن 
يف  اجل�سم  يكون  اأن  الدماغية  ال�سكتة  لتجنب  الطرق  اأف�سل  ومن 
مدى  لختبار  الطرق  اأف�سل  اأحد  هو  والدم  ممكنة.  حالة  اأف�سل 
�سحة اجل�سم.وطور العلماء الآن اختبارا للدم ميكنه التنبوؤ مبدى 
تعر�س ال�سخ�س خلطر الإ�سابة ب�سكتة دماغية اأو نوبة قلبية اأو 

ق�سور يف القلب خلل ال�سنوات الأربع القادمة.

ويقي�ص االختبار ن�شبة الربوتينات يف الدم ولديه �شعف دقة الطرق احلالية.
وو�شف الباحث الرئي�شي الدكتور �شتيفن ويليامز، االختبارات باأنها "جبهة جديدة للطب ال�شخ�شي".وقال 
ويليامز اإنه �شاعدهم يف االإجابة عن �شوؤال ما اإذا كان املري�ص بحاجة اإىل "عالج حم�شن" وحتديد ما اإذا 
كان العالج املعطى قد جنح.وعالوة على ذلك، فقد اقرتح اأن االختبار ميكن اأن يزيد من معدل التقدم 
يف اأدوية القلب واالأوعية الدموية اجلديدة حيث �شيكون من املمكن معرفة ما اإذا كان الدواء املعني 
جنح يف وقت اأق�شر بكثري.وعلى الرغم من اأن هذا يبدو واعدا، اإال اأن االختبار متاح حاليا يف الواليات 
املتحدة فقط.ومع ذلك، قال الدكتور ويليامز: "اإن NHS بالتاأكيد على �شا�شة الرادار لدينا، ونحن 
 Translational جملة  يف  البحث  نتائج  عمله".وُن�شرت  كيفية  ح��ول  النا�ص  اإىل  نتحدث 
Medicine.وتتمثل اإحدى م�شكالت التقنيات احلالية يف مدى �شعوبة مطابقة االأ�شخا�ص 
بالدواء ال�شحيح.وتو�شع الدكتور ويليامز يف املو�شوع: "امل�شكلة تكمن يف مطابقتها العالجات 

مع االأ�شخا�ص الذين هم يف اأم�ص احلاجة اإليها وقيا�ص ما اإذا كانت تعمل ب�شكل جيد".
"الربوتينات هي  وقال الربوفي�شور مانويل ماير، من كينغز كوليدج لندن، عن البحث: 
اللبنات االأ�شا�شية الأج�شامنا.توفر هذه الدرا�شة قيا�شات لربع جميع الربوتينات التي مت 
النا�شئة  التقنيات اجلديدة  اأ�شبحت ممكنة ب�شبب  ترميزها بوا�شطة جيناتنا، والتي 
اآالف الربوتينات وتوفر فر�شا جديدة لتقييم املخاطر لدى  التي ت�شمح بقيا�ص 
عن  "تك�شف  ال��درا���ش��ة،  اأن  كيف  �شرح  ماير  الربوفي�شور  املر�شى".ووا�شل 
وهناك  االأ�شباب،  بكل  وامل��وت  ال��دم  الربوتينات يف  بني  ارتباطات جديدة 
املحتمل  االإكلينيكي  االأث����ر  لتقييم  ال��ب��ح��ث  م��ن  م��زي��د  اإىل  ح��اج��ة 
ال���ش��ت��خ��دام ه��ذه ال��ربوت��ي��ن��ات ال��� 27، م��ق��ارن��ة ب����اأدوات التنبوؤ 
الدموية". واالأوع��ي��ة  القلب  الأم��را���ص  احلالية  باملخاطر 
اأن فعال  ويف غ�����ش��ون ذل����ك، وج����دت درا����ش���ة ح��دي��ث��ة 
ب�شيطا ميكن اأن ي�شاعد يف تقليل خماطر اإ�شابة 

ال�شخ�ص باأمرا�ص القلب.
القلب  جملة  يف  ن�شرت  درا���ش��ة  وذك���رت 
اأن  امل����اء مي��ك��ن  اأن ���ش��رب  االأوروب����ي����ة 
ي�شاعد يف تقليل خماطر االإ�شابة 

باأمرا�ص القلب.
وقالت املعدة الرئي�شية ناتاليا 
غ���رار  "على  دم���ي���رتي���ف���ا: 
امللح،  ت���ن���اول  م���ن  احل����د 
كافية  كمية  ���ش��رب  ف���اإن 
م��ن امل���اء وال��ب��ق��اء رطبا 
قلوبنا،  لدعم  ط��رق  هي 
تقليل  يف  ت�������ش���اع���د  وق�����د 
باأمرا�ص  االإ�شابة  خماطر 

القلب على املدى الطويل".
وت�شمل اأعرا�ص مر�ص القلب التاجي 

ما يلي:
التنف�ص. يف  • �شيق  ال�شدر.   يف  • اأمل 

اجل�شم. اأنحاء  جميع  يف  • اأمل 
• الغثيان. باالغماء.     • �شعور 

يف غ�سون ال�سنوات الأربع القادمة

»اإجناز هام« ميكن اأن يتنباأ بخطر الإ�سابة ب�سكتة دماغية 

الإطلق على  ينبغي  ل  �سائعة  م�سروبات   5
 اأن حتل حمل املاء يف تناول الأدوية

املاء  م��ن  كوبا  النا�ص  معظم  وي�شتخدم 
البتالع االأدوية، 

ولكن يف بع�ص االأحيان قد يلجاأون 
متناول  �شيء يف  اأي  لتناولها مع 
ال�����ي�����د، م�����ن ذل������ك امل�������ش���روب���ات 

الغازية.
اإىل  ت���و����ش���ل���وا  ل���ك���ن اخل���������رباء 
جتنب  يجب  م�����ش��روب��ات  خم�شة 
ال���دواء،  ت��ن��اول  يف  ا�شتخدامها 
اأن تزيد من  وه��ذا الأنها ميكن 
وقت تفكك االأدوية - املدة 
ت�شتغرقها  ال����ت����ي 
قد  ما   - لتتحلل 
تتحلل  اأنها  يعني 
يتمكن  اأن  قبل 
جل�شم  ا
م��������������ن 

امت�شا�شها ب�شكل �شحيح.
ال�شعودية  ال�شيدالنية  امل��ج��ل��ة  يف  ُن�����ش��رت  درا���ش��ة  وب��ح��ث��ت 
اآثار  يف   Saudi Pharmaceutical Journal
اأن���ه "ال  ت��ن��اول االأدوي����ة م��ع امل�����ش��روب��ات ال�شعبية. ووج����دوا 
عند  امل��اء  عن  كبدائل  املختربة  امل�شروبات  ا�شتخدام  ينبغي 

تناول االأدوية".

القهوة
ن��ظ��ر اخل����رباء يف ن��وع��ني م��ن ال��ق��ه��وة ال�����ش��اخ��ن��ة، ع��ن��د 41 
درجة مئوية و100 درجة مئوية - لريوا كيف تفاعلوا مع 

االأدوية.
ال��ق��ه��وة وم���ا حت��ت��وي��ه م��ن مادة  اأن  بالفعل  امل��ع��روف  وم���ن 

الكافيني ميكن اأن ي�شبب م�شاكل مع االأدوية.
وت�شري نتائج هذه الدرا�شة اإىل اأن امل�شروبات ال�شاخنة، مثل 

القهوة، 
ميكن اأن يكون لها تاأثري على وقت التفكك، مبعنى اأنك قد 

ال حت�شل على الكمية املنا�شبة من الدواء الذي حتتاجه.

ع�سري الربتقال
ال�شهل  من  يكون  قد  ل��ذا  كال�شيكي،  �شباحي  م�شروب  اإن��ه 

اعتماده لتناول االأدوية التي حتتاجها.
لكن الدرا�شة وجدت اأن ع�شري الربتقال ميكن اأن يكون له 

تاأثري حقيقي على توقيت اإطالق الدواء.
���ش��رب كاأ�ص  ول��ذل��ك، م��ن االأف�����ش��ل حم��اول��ة الف�شل ع��ن��د 

فيتامني �شي وتناول اأي دواء لتجنب تعطيل التاأثري.

كوكا كول
الأنه  ال��درا���ش��ة،  التي جربتها  امل�شروبات  اأح��د  ه��ذا  ك��ان 

تفكك معظم  وق��ت  يوؤثر على  اأن��ه  �شائع. ووج��دت  م�شروب 
االأدوية.

وقال اخلرباء اإن الدواء الوحيد الذي مل يتاأثر به هو دواء 
لعالج اأعرا�ص احل�شا�شية.

م�سروبات الطاقة
وجد العلماء اأن تناول م�شروب طاقة مع االأدوية لي�ص خطة 

جيدة.
الذي من  الوقت  ت�شريع  اأي�شا على  امل�شروبات  وتعمل هذه 

املفرت�ص اأن تتحلل فيه االأدوية وت�شل اإىل نظامك.

اللنب )احلليب الرائب(
ال يتعلق االأمر بتناول احلليب الرائب فقط، بل اإنه يقرتح 

منتجات االألبان ب�شكل عام،
 وب���ال���ت���ايل ق���د ال ي��ك��ون احل��ل��ي��ب خ��ط��ة ج��ي��دة لالقرتان 

بالعقاقري اأي�شا.
وتفككه.  ال���دواء  امت�شا�ص  على  اأي�شا  ال��رائ��ب  اللنب  واأث��ر 

وكتب اخلرباء: 
"يجب ن�شح املر�شى بتجنب تناول امل�شروبات غري املاء مع 
العام  الوعي  زي��ادة  اإىل  حاجة  وهناك  العالجية.  املنتجات 

بالتفاعالت بني االأدوية وامل�شروبات".

اإذا كنت ممن يتناول امل�سكنات اأو الأدوية بانتظام، فرمبا عليك األ تن�سى اأن هناك اأ�سياء معينة ل يجب اأن تاأكلها اأو ت�سربها معها.
وعادة ما تاأتي جميع الأدوية مبعلومات من املفرت�س اأن تقراأها ولكن غالبيتنا ل نقراأها. وب�سكل عام، �ست�سمل التعليمات ن�سائح بتناول الدواء مع املاء.
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العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003033 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�شغل �شالمة للمالب�ص - ذ م م 
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/6 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
2 - دائرة اليوم الواحد( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/15 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003153 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : وقار مالك مالك حممد ن�شيم
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/10 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/9/26 م. 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003155 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شالح علي
جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/9/27 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002768/ 
اإىل املحكوم عليه : ن�شرين فاروق حممد عزت  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شرف الدين عادل ح�شن دهب - اجلن�شية �شوداين  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 124865.0 

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002295/ 
اإىل املحكوم عليه : تييم للت�شميم الداخلي عبدالر�شيد بوليربا �شيد علوى 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ حممد ح�شن احمد علي ال�شويدي - اجلن�شية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 53000 

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�سني عبدالقادر بهانبوراوايل   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003791/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�شني عبدالقادر بهانبوراوايل 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ فهد حممد فايق - اجلن�شية باك�شتاين  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 22771.0  
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0091725 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�شيد : عبداهلل علي �شيف علي الكتبي - اأماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة التجارية 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  ال�شيارات(  لغ�شيل  مليحة  )باب 
)783486( حيث ان ال�شيد : عبداهلل علي �شيف علي الكتبي - اماراتي اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))باب مليحة لغ�شيل ال�شيارات(( البالغة 
)100%( اإىل ال�شيد : حمد �شعيد علي بن الحج الكتبي - اماراتي اجلن�شية ، تنازل �شاحب 

الرخ�شة ال�شابق ل�شاحبها احلايل،
و عمال بن�ص املادة )14 ( فقره 5 من القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب 
امل�شار  االأجراء  على  الت�شديق  يتم  �شوف  انه  و  للعلم  االإعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   ، العدل 
اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�شبل 

القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0091889 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�شة  ميلك   - اجلن�شية  اماراتي   - الكتبي  حلي�ص  حمد  �شعيد  خليفه   : ال�شيد  اأن  حيث 
مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  ال�شعبية(  لالكالت  متر  )فردة  التجارية 
اماراتي   - الكتبي  حلي�ص  حمد  �شعيد  خليفه   : ال�شيد  ان  حيث   )774454( رقم  رخ�شة 
متر  ))فردة  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية   -
لالكالت ال�شعبية(( البالغة )100%( اإىل ال�شيدة : مرمي را�شد عبيد بالر�شيد - اماراتية 
القانون  5 من  املادة )14( فقره  بن�ص  الرخ�شة الخر.  و عمال  تنازل �شاحب   - اجلن�شية 
االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا االإعالن للعلم 
و انه �شوف يتم الت�شديق على االأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 

لديه اأي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
 اعالن بالن�سر باللغة العربية والإجنليزية

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�ستئناف رقم 2022/1133 جتاري   

بناء علي طلب امل�شتاأنف : االإمارات للمالحة - ذ م م 
 اىل امل�شتاأنف �شده : كادر ماجنمنت اآند �شيبينغ كومباين - م د م �ص

انت مكلف باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )3(  مبحكمة 
ا�شتئناف ال�شارقة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 
يوم  يف  وذل���ك  امل�شتندات  ك��اف��ة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  ج��واب��ي��ة 
اخلمي�ص املوافق 2022/10/6 يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله 

- بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70472 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

 - الكتبي  ال�شيد/ عبداهلل مع�شد عبداهلل علي هويدن   : ب�ان  للجميع  ليكن معلوماً 
 )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  االإمارات   : اجلن�شية 
وذلك اإىل ال�شيد/ امر فاروق حممد رفيق - اجلن�شية : باك�شتان، يف الرخ�شة امل�شماه 
)مطعم برج باك�شتان( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم 
)موؤ�ش�شة  من  للرخ�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري   : اأخرى  تعديالت   ،)215563(
فردية( اإىل )وكيل خدمات(، وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�ان : ال�شيد/ عبداحلميد حممد عبداهلل احلمادي - اجلن�شية 
اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  : االإمارات يرغب يف 
)�شيدلية  امل�شماه  الرخ�شة  يف  لبنان،  اجلن�شية:  مغربل  احمد  خليل  ال�شيد/حممد 
رقم  برخ�شة  بال�شارقة  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  احلديثة(  الكندي 
)موؤ�ش�شة  من  للرخ�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  اأخرى:-  تعديالت   ،)501857(
فردية( اإىل )وكيل خدمات( وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  االحتادي 
االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعالن فمن 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�ان : ال�شيد/ عبداحلميد حممد عبداهلل احلمادي اجلن�شية: االإمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/ احمد حممد 
مغربل اجلن�شية : لبنان، يف الرخ�شة امل�شماه )م�شتودع ايكارت جلف لل�شيدلة واملعدات الطبية( 
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )503153(، تعديالت اأخرى- 

تغيري ال�شكل القانوين للرخ�شة من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : ال�شيد/ حممد �شهيل رانا نور العامل اجلن�شية : بنغالدي�ص 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد/ جيا�ص 
الدين �شودهري جمال احمد - اجلن�شية : بنغالدي�ص، يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون 
بال�شارقة برخ�شة رقم  التنمية االقت�شادية  ال�شادرة من دائرة  �شحراوي للحالقة( 

)212357(، تعديالت اأخرى : اليوجد،
ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 
اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
 : ال�شيد/ عبداحلميد حممد عبداهلل احلمادي - اجلن�شية   : ب�ان  للجميع  ليكن معلوماً 
االإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيدة/ 
الكندي(  امل�شماه )�شيدلية  الرخ�شة  لبنان، يف   : - اجلن�شية  ابراهيم قدرى حما�ص  نهى 
بال�شارقة برخ�شة رقم )119984(. تعديالت  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من 

اأخرى: تغيري ال�شكل القانوين للرخ�شة من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
الهند   : اجلن�شية   - راجا  راجي�شواري  ال�شيدة/   : ب�ان  للجميع  معلوماً  ليكن 
اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
ال�شيد/ا�شماعيل ح�شني �شاهجهان - اجلن�شية : بنغالدي�ص، يف الرخ�شة امل�شماه 
)كافترييا بيت االملا�ص( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة 

رقم )626990(، تعديالت اأخرى : ال يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف   2013
يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 
لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ش�ر
الهند - يرغب يف  الدين يون�ص - اجلن�شية  ال�شيد / فاطمة ميتني نظام   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
البيع والتنازل عن جزء 50% من كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه )اك�شل للخياطة 
اإىل  والتطريز( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )216754(، 
ال�شيدة/ حنيفة عبد الرحمن مراد - اجلن�شية االمارات ، ال�شيد /مثني نظام الدين مثني - اجلن�شية 
الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 50% من كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه 
رقم  جتارية  برخ�شة  بال�شارقة  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  والتطريز(  للخياطة  )اك�شل 
اخرى: تغري  تعديالت   ، االمارات  - اجلن�شية  الرحمن مراد  ال�شيدة/ حنيفة عبد  اإىل   ،)216754(
ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص  يتم الت�شديق  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  158/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

رقم  - مكتب   b3-189 وامل��واق��ف   1209 رق��م  - مكتب   : بيانها  التايل   ، لعدد )3( مكاتب مرهونة  بيع حق منفعة  : طلب  الدعوى  مو�شوع 
، مبنى رقم   1100 ، ار�ص رقم  الكائنني - دبي - منطقة ند ح�شة   b3-187 1211 واملواقف -  b3-188 - مكتب رقم  1210 واملواقف 

 12 الطابق   - تاور  تي  اأي  اإ�ص   -  1
طالب التنفيذ : البنك التجاري الدويل - �ص م ع - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - اأم الرمول - دبي ف�شتيفال �شيتي - برج الف�شتيفال - الطابق 

وميثله : ماأمون عي�شى اخلويل    - القانونية   الدائرة   13
املطلوب اإعالنه : �شركة فر�ص البحر لتجهيز املاأكوالت البحرية - �ص ذ م م  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة بردبي - را�ص اخلور ال�شناعية 

 ooo@yahoo.com - 0506409540 - الثانية - م�شتودع ملك رقم  4 - ملك خليفة حممد الكمدة
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/10/12 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف   : االإع��الن  مو�شوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : الوحدة : حق منفعة من تاريخ 2015/10/11 اىل تاريخ 2114/10/11 - املنطقة : ند 
ح�شة - رقم االر�ص 1100 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ا�ص اي تي تاور - رقم العقار : 1210 - امل�شاحة : 195.56 مرت  مربع - التقييم : 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.   889542.2

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
تكليف اإعالن بالن�سر - حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية

اإعالن بالن�سر
الدعوى رقم 5267/2022 جتاري )جزئي( - لدى حمكمة ال�سارقة الحتادية 

املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
املرفوعه من / دار التمويل )�ص.م.ع(

�شد / اأحمد حممد اأحمد ربيع
املدعى عليه / اأحمد حممد اأحمد ربيع مدعو للح�شور علي �شخ�شياً اأو بوا�شطة وكيل معتمد 
الجتماع اخلربة امل�شرفية املرئي بوا�شطة برنامج زووم املقرر عقده ال�شاعة 4:30 ع�شراً يوم 
زووم(  )برنامج  الفيديو  طريق  عن  واحل�شور  والتواجد   05/10/2022 املوافق  االأربعاء 
م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها على الربيد االألكرتوين للخبري 

املبني اأدناه للتوا�شل مع اخلبري يرجى االأت�شال على الهاتف 00971506630852 
 ali.expert2020@gmail.com : بريد اإلكرتوين

اخلبري امل�سريف / علي مو�سى ال�سحري

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
الدعوى رقم 3063/2022 جتاري )جزئي(

حمكمة عجمان الإحتادية / املحكمة البتدائية املدنية
املرفوعة من / املدعية : موؤ�ش�شة عقار عجمان وميثلها ال�شيد غالب جابر

بوكالة : مرمي حياز ووجدان بو �شهاب للمحاماة
info@maryamwejdan.com : رقم التوا�شل : 4242 744-06  ، 2347 474-056 بريد اإلكرتوين

املدعى عليها : �شمرية بابكر خليل اإمام الدين - رقم التوا�شل : 6495 050-440 
املدعى عليها )�شمرية بابكر خليل اإمام الدين(، مدعوة للح�شور �شخ�شياً اأو بوا�شطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة االأول عرب 

تطبيق )زووم(، وذلك وفقاً ملا يلي: تاريخ االجتماع : يوم اخلمي�ص املوافق 6 اأكتوبر 2022، ال�شاعة 2:30 ع�شراً.
: االإجتماع  • رابط 

https://us02web.zoom.us/j/84439154792?pwd=UmRqdzBLMGVla3lvWmV
oQ214Lyt2QT09         Passcode : 562126، Meeting ID: 844 3915 4792

لل�شخ�ص  والتفوي�ص  االإماراتية  الهوية  واإر�شال  قانوناً  عنكم  ينوب  من  اأو  اأعاله  املحدد  املوعد  يف  احل�شور  يرجى  وعليه 
الذي �شيح�شر االجتماع، ويرجى احل�شور قبل املوعد بع�شر دقائق والتاأكد من جاهزية الكامريا وامليكروفون.  للتوا�شل 
على  الكتبي(  را�شد  �شلطان   / )دكتور مهند�ص  الهند�شي  التوا�شل مع مكتب اخلبري  يتم  االجتماع  واال�شتف�شار بخ�شو�ص 

arch.alkitbi@gmail.com هاتف رقم 1316615/050 وعلى الربيد االإلكرتوين
اخلبري الهند�سي

دكتور مهند�س / �سلطان را�سد الكتبي  - رقم القيد 650  

اإعالن اإجتماع خربة 

70533 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ام 23 كافيه �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 13 ملك علي حممد علي بالريف - ديرة - الورقاء االوىل - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم   905140  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1512627 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/15
اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�شطحباً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
  - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�شعايل  - ملك عبداهلل   204 رق��م  :  مكتب  العنوان 
تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2389722 ف��اك�����ص:   04-2389721  : ه��ات��ف 
االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية ام 
23 كافيه �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70555

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ميان حممد علي حممد خور�سيد  
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005932/ 

اإىل املحكوم عليه : ميان حممد علي حممد خور�شيد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شيف عبداهلل علي النومان ال�شام�شي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 12850.0 درهم

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003085 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالقادر بو ثلجة  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/26 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003578 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عجمان الند العقارية ذ م م ومن ميثلها قانونا  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/10 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/28 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0068328
اخطار عديل للوفاء مببلغ20000 درهم

املخطر : حمم�د احم�د على احم�د املرزوقي - ام�اراتي اجلن�ش�ية 
العن�وان : ال�شارق�ة - هاتف 0504558090

املخطر اإلي�ه : م�ش�بح بخيت ياقوت مب�ارك الغفلي - ام�اراتي اجلن�شيه
العن�وان ال�شارق�ة وه�اتف : 0505911979

ال�شرح  :- املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 20000 درهم مو�شوع ال�شيك املحرر من قبل املخول 
بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك اال انه ارتد دون 
 20000 000031 مبلبغ  �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبيانه كالتايل : ال�شيك رقم 
درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2019/08/01 وامل�شحوب على بنك االحتاد الوطني ، وحيث ان املدعي عليه قد 
تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى. ل�ذل�ك 
فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم واال �شن�شطر 
التخاذ االإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء 

به، وهذا اخطار منا بذلك ...
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0085738
)A13997423( املخط�ر : وليد عبداالمري �شالح - اجلن�شية العراق و يحمل جواز �شفر رقم

العن�وان : ال�شارقة - القليعة هاتف رقم : )0557542422(
 ) A13997423 ( املخطر اإليه : قي�ص عايد حمود - اجلن�شية العراق، و يحمل جواز �شفر رقم

العن�وان : دبي - ديره هاتف رقم : )0506647100(
مو�شوع االإخطار : املطالبة مببلغ )130،000( منه وثالثون الف درهم اماراتي

حيث ان املخطر اليه قد حرر للمخطر اي�شال امانة مببلغ وقدره )130،000(
)مئة وثالثون الف( درهم اماراتي

على اأن يقوم ب�شداد املبلغ كامال يف تاريخ 2022/08/18
حيث اأن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة االي�شال

و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع املبلغ املتبقي قيمته )130،000(
)مئه وثالثون الف( درهم يف فرتة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ االخطار 

و اإال �شيتم اتخاذ االجراءات القانونية ال�شتالم املبلغ ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
االإمارات   : اجلن�شية   - احلمادي  �شالح  حممد  دروي�ص  يو�شف   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�شيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة،  العربية 
تاأ�ش�شت  ليمارا(  ماركت  )�شوبر  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الهند،   : اجلن�شية   - ح�شينار  عبدالنا�شر   :
االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )117089( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة 
)�شركة  اإىل  فردية(  )موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيري   -1  : اخرى  تعديالت  بال�شارقة، 
2. تغيري االإ�شم التجاري من )�شوبر ماركت ليمارا( اإىل )�شوبر ماركت  ال�شخ�ص الواحد)ذ.م.م((، 

ليمارا)ذ.م.م( - �شركة ال�شخ�ص الواحد(،
�شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  القانون االحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�ص 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
اأفغان�شتان،   : اجلن�شية   - عبدالغفور  عبدالكرمي   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
 : ال�شيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عبداملنان عبدالغفور - اجلن�شية : اأفغان�شتان، يف الرخ�شة امل�شماه )خمبز ندى ال�شباح( 
تاأ�ش�شت ب�اأم�ارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )739655( ال�شادرة من دائرة التنمية 
االقت�شادية بال�شارقة، تعديالت اأخرى : ال يوجد. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى 
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0091779 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

والتنازل عن  البيع  االردن ترغب يف   : اكباريه، اجلن�شية  توفيق  احمد  هاله  ال�شيدة/  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
االردن  اكباريه، اجلن�شية:  توفيق  احمد  ال�شيد / حممود  كامل ح�شتها البالغة 100% وذلك اىل كال من : 1- 
بالرخ�شة امل�شماه   ،%50 ن�شبة  االردن   : اجلن�شية  اكباريه،  حممود  توفيق  احمد   / ال�شيد  بن�شبة %50 2- 
)مركز الن�شر الذهبي خلدمة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )617234( ال�شادرة من 
تنظيف  ال�شيارات،  وت�شحيم  )غ�شيل  الن�شاط من  تغيري   : اأخرى  تعديالت  بال�شارقه،  االقت�شادية  التنمية  دائرة 
وتلميع ال�شيارات - تبديل زيوت املركبات، تبديل وا�شالح االطارات ، تركيب زينة ال�شيارات( اىل )غ�شيل وت�شحيم 
ال�شيارات،  زينة  تركيب  االطارات،  وا�شالح  تبديل  املركبات،  زيوت  تبديل  ال�شيارات،  وتلميع  تنظيف  ال�شيارات، 
ال�شيانة واال�شالح العام للمركبات)كراجات(( وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/150881(
املنذر : م�شتاق م�شتاقي اجلن�شية بريطاين - بوكالة املحامي/ �شلمان حممد الطويل

املنذر اليها : الرابية لال�شتثمار �ص.ذ.م ب�شفتها اأحد ال�شركاء يف املنذر اإليها االأوىل
)جمهول حمل االإقامة(

بتاريخ  دبي  مبحاكم  العديل  الكاتب  لدى  امل�شدق  العديل  االخطار  هذا  مبوجب  املنذر  يخطركم 
2022/1/184712 باأن ننذركم ب�شرورة �شداد املبالغ املتاأخرة  2022 باملحرر رقم  06 يوليو 
تاريخ  حتى  بلغت  والتي  جتاري  تنفيذ   1825/2020 رقم  التنفيذ  ملف  يف  بها  واملطالب 
وثالثمائة  ماليني  ع�شر  )احدى  درهم   11،352،916 قدره  مبلغ  ب�شداد   30/06/2022
واثنان وخم�شون األفاً وت�شعمائة و�شتة ع�شر درهماً( يف غ�شون مدة )30( ثالثون يوم عمل حمت�شبة 
من تاريخ هذا االإنذار و اإال �شوف ن�شطر الإتخاذ االإجراءات القانونية �شدكم حلفظ حقوق املنذر مع 

اإلزامكم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
MOJAU_2022- 0092013 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 : رقم  هوية  بطاقة  يحمل   - اهلل  جاد  �شعد  الدين  خري  احمد   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة  يف  يرغب   ، االأردن   : اجلن�شية   -  784198253753986
)50%(  وال�شيد / حممد ح�شني حممد الزين - يحمل بطاقة هوية رقم / 784198141529028 
ال�شيد /  اإىل  البالغة )50%(  وذلك  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  ال�شودان يرغب يف   : - اجلن�شية 
با�شل حممد خري عواطه يحمل بطاقة هوية رقم : 784199764363844 - اجلن�شية : �شوريا - يف 
الرخ�شة امل�شماه )كافترييا ال�شيارة احلمراء( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )774427( 
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة. تعديالت اأخري : مت تغري اال�شم التجاري من كافترييا 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  الفالفل.  ملك  كافترييا  ايل  احلمراء  ال�شيارة 
االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70626 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

 يف الإ�ستئناف رقم 846/2022/322 ا�ستئناف عقاري
املنظورة يف : دائرة االإ�شتئناف العقارية الثانية رقم 202   

والر�شوم   ، كلي  ع��ق��اري   183/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  اإ�شتئناف   : ال��دع��وى  مو�شوع 
وامل�شاريف واالتعاب.

اب��راج بحريات جمريا - برج  الثنية اخلام�شة -  اإم��ارة دبي -   : اولغا �شاتروف�شتكيا - عنوانه   : م�شتاأنف  
1248473843 ، هاتف متحرك :  2801، مكاين  28 ، �شقة  املا�ص - بجوار برج الفريوز - الطابق 

mak777ana@gmail.com  : الكرتوين  بريد   ،  0502119911
وميثله : �شامل عبداهلل �شلطان علي احلمادي  

املطلوب اإعالنه : 1 - اماجنيالدي ماك�شوف - �شفته : م�شتاأنف �شده   
االربعاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت  كلي.  عقاري   2021/183 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد 
املوافق 2022/10/5 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  646/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ واالمور الوقتية رقم 51

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1003/2021 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )761.363.5( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : هبة اهلل م�شطفى احمد �شلطان
عنوانه:االمارات - امارة دبي -  بردبي - دبي - مبنى برجمان برج املكاتب - �شقة 24

 وميثله:بدر حممد علي القرق
املطلوب اإعالنه : 1- تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد - �شفته: منفذ �شده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��الن  مو�شوع 
، وعليه  اأو خزينة املحكمة �شامال للر�شوم وامل�شاريف   وقدره )761.363.5( درهم اىل طالب التنفيذ 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 70021

اعالن حم�سر حجز  بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  70/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع الدعوى : طلب احلجز على العقارات املرهونه متهيدا لبيعها باملزاد العلني ا�شتنادا للماده رقم 26 من القانون رقم 

14 ل�شنة 2008 ب�شان الرهن التاأميني يف امارة .
طالب التنفيذ : بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع

املحامي  بوكاله  رق����م:043976655  - هاتف  القيوين  ام  بنك  بناية   - الوليد  بن  �شارع خالد   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
خالد - وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�شني املازمي

املطلوب اإعالنهما : 1- جيه كيه العقارية )موؤ�ش�شة فردية ملالكها/نا�شر علي حممد الزعابي( رخ�شة جتارية رقم 640981 
2- جكدي�ص كودو مال جي�شواين )هندي اجلن�شية( يحمل جواز �شفر رقم z2060736 - �شفتهما: منفذ �شدهما

مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )ار�ص رقم 758 - مبنطقة الو�شل - ار�ص 
رقم 918 مبنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة - ار�ص رقم 142 - الرب�شاء جنوب الثالثة - ار�ص رقم 1315 مبنطقة وادي ال�شفا 
2 ار�ص رقم 2599- مبنطقة جبل علي االوىل ار�ص رقم 122 مبنطقة �شيح ال�شعيب 2 - ار�ص رقم 537 مبنطقة الرب�شاء 
جنوب اخلام�شة - كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )41.561.961( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ 
يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون االجراءات املدنية مع 

مراعاة احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة ال�شبعة ايام من علمكم باحلجز .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 70197

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:4052/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )15010( درهم والر�شوم وامل�شاريف 

والفائدة القانونية 5% من تاريخ املطالبة  . 
املتنازع:البا�شا لتاأجري ال�شيارات �ص.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - هور العنز - دي��ره - دبي - �شارع الدوحه - مبنى بناية حممد 
الهيدان - �شقة مكتب رقم 1 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد بكرى عثمان ال�شيد  -  �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
لها  وح��ددت  املطالبة-  تاريخ  من   %5 القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )15010(
لذا  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا  ال�شاعة:09:00  امل��واف��ق:2022/10/5  االربعاء  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اعالن بالن�سر        
 1957/2022/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- �شوبا انرتيرز �ص.ذ.م.م 2- �شا�شيكانتا اندرابا -  جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :ارمني بار�شيخ للتجارة �ص.ذ.م.م - وميثله:بدر حممد علي القرق 

املدعي  بالزام  ب��ت��اري��خ:2022/9/8  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  امر  ا�شت�شدار  طلب 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعيه مببلغ وقدره )15.067.50( درهم خم�شة ع�شر الف و�شبعة 
و�شتون درهم وخم�شون فل�شا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - ولكم احلق يف التظلم 
التنظيمية  امل��ادة 66 من الالئحة  ال��واردة يف  ا�شتئنافه بح�شب االح��وال وفق االحكام  او  االم��ر 

لقانون االجراءات املدنية . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اعالن بالن�سر        

 726/2022/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- عا�شف مودي عبدالقيوم مودي  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :متويل - م�شاهمة خا�شة 

وميثله : بدر حممد علي القرق 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبه بف�شخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 2007/4/8 ومالحقه والزام 
املدعي عليه برد حيازة العقار وت�شليمه للمدعي خاليا من ال�شواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد 
امللكية وال��زام املدعي عليه ب�شداد  ال��واردة يف �شهادة  ا�شارة االج��ارة  اث��ار و�شطب  وما يرتتب على ذلك من 
مبلغ وقدره )58.041.00( درهم ثمانية وخم�شون الف وواحد واربعون درهما - قيمة االجرة املتاأخرة غري 
املدفوعة وما ي�شتجد من اجرة حتى تاريخ االخالء التام والفعلي والتعوي�ص وتقدمي براءة ذمة من اجلهات 
ذات العالقة - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2022/10/27 ال�شاعة 10:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6599/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1273/2022 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)122591( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : انوار الب�شائر لتجارة مواد البناء ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى اأفنيو �شيتي - �شقة مكتب رقم 205-
206 مقابل ديرة �شيتي �شنرت  

 - �����ص.ذ.م.م  للمقاوالت  ج��راغ   -2 �����ص.ذ.م.م  العازلة  امل���واد  لرتكيب  جلف  دوف��ر   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�شفتهما: منفذ �شدهما

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)122591( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1185/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �شدهم االمر بان يوؤدوا لطالبة االمر مبلغ )83.692.57( درهم 
ثالثة وثمانون الف و�شتمائة واثنان وت�شعون درهم و�شبعة وخم�شون فل�ص - والفائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:�شركة الهر�ص للتجارة ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع االحتاد - مبنى بناية بيزن�ص افنيو - �شقة مكتب 310-
311 - وميثله:�شعيد حممد عبداهلل �شامل ال�شايغ الغافري

املطلوب اإعالنهما :  1- عروة ب�شام ال�شيد 2- جراند كافيه املنارة �ص.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي عليهما
مو�شوع االإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/5/30 - بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )83.692.57( درهم ثالثة وثمانون الف و�شتمائة واثنان 
وت�شعون درهم و�شبعة خم�شون فل�ص - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�شتئنافه 

بح�شب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1847/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854
والر�شوم  درهم  وق��دره )600000(  والت�شامم مببلغ  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
وامل�شاريف والتعوي�ص مببلغ )398585( درهم واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2022/3/29 وحتى متام ال�شداد 

و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة واحلكم بتعوي�ص )398.585( درهم  . 
املدعي:رنا جنم الدين ح�شن

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شعيد 2 - �شقة 501
املطلوب اإعالنهما :  1- ليانا �شوج�شهيفا 2- حمدان عبيد عثمان وليد ال�شام�شي  -  �شفتهما : املدعي عليهما 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  والتعوي�ص مببلغ )398585( درهم  وامل�شاريف  والر�شوم  مببلغ وقدره )600000( درهم 
بتعوي�ص )398.585(  املعجل بال كفالة واحلكم  بالنفاذ  ال�شداد و�شمول احلكم  12% من 2022/3/29 وحتى متام 
درهم - وح��ددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2022/10/5  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
للمحكمة قبل  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6549/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4112/2021 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )433169( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شعيب ا�شلم �شبال �شودري حممد ا�شلم �شبال
عنوانه:امارة دبي - ديره - �شارع ابوبكر ال�شديق - بناية القرن 21 - مكتب 403 - هاتف 042388763 - 

متحرك:0501659169 - رقم مكاين:3182695395 - وميثله:�شيخة احمد عبداهلل �شلطان
املطلوب اإعالنه : 1- �شابارى �شاندران �شاندران رامان - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)433169( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4423/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 7115/2021 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)55320( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : اأبي عبدالكرمي املظلوم
عنوانه:االمارات - امارة ال�شارقة - املجاز - ال�شارقة - الكورني�ص البحرية - قناة الق�شباء - �شارع اخلان - 

مبنى الربج االول - �شقة 1202/12 - بجانب بناية حت�شيل مقابل حلويات ال�شلطان
 وميثله:�شامل خمي�ص �شعيد ح�شن اليماحي

املطلوب اإعالنه : 1- عبيده طالل �شلطان  - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)55320( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  208//1864/2022 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1444 ل�شنة 2022 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )16366( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : بن داغر ملالكها ماهر يو�شف داغر

عنوانه:االمارات - امارة عجمان - ليوارة - �شارع امليناء - بجانب حمطة برول االم��ارات - مبنى مبنى 
كرم ال�شاري - حمل رقم 3

املطلوب اإعالنه : 1- م�شطفى احمد عبداحلميد احمد - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16366( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1972/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

املنفذ  بالزام   ، القيمة  نزاع حمدد  الدعوى رقم 1399/2022  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
�شدها بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )21889( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شركة دبي للتاأمني - �شركة م�شاهمة عامة
دبي  �شركة  ملك  بناية   - ال�شفدي  مطعم  مقابل   - الرقة  �شارع   - املرقبات  منطقة   - دبي  عنوانه:امارة 

للتاأمني
املطلوب اإعالنه : 1- احمد ابو العال للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)21889( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1852/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
املنفذ  بالزام   ، القيمة  نزاع حمدد  الدعوى رقم 2022/1141  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 

�شدها بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )8198.8( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة دبي للتاأمني - �شركة م�شاهمة عامة

عنوانه:امارة دبي - منطقة املرقبات - �شارع الرقة - مقابل مطعم ال�شفدي اللبناين - بناية ملك �شركة 
دبي للتاأمني

الدين  حمي  اإينا�ص  مديرته  وميثله   - واحلجامة  الطبيعي  للعالج  الدليل  مركز   -1  : اإعالنه  املطلوب 
يو�شف - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)8198.80( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 70197

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
 1723/2022/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- احمد حممد رجب حممود   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :حممد ممدوح �شعبان حممد احمد 

طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/8/9 اأمرت 
املحكمة يف مادة جتارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )90.000( درهم 
املحاماة - ولكم احلق يف  اتعاب  وامل�شاريف ومبلغ 300 درهم مقابل  الر�شوم  والزامه 
التظلم االمر او ا�شتئنافه بح�شب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة 

التنظيمية لقانون االجراءات املدنية . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:903/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )455.116.01( درهم فقط اربعمائة وخم�شة وخم�شون الفا 
ومائة و�شتة ع�شر درهما وواحد فل�شا - قيمة املرت�شد بذمته نتيجة الت�شهيالت املمنوحة له من البنك املدعي واملذكورة 

ب�شدر هذه ال�شحيفة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:بنك دبي اال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة - نور بنك - م�شاهمة عامة - �شابقا

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى مبنى ملك اعمار العقارية - �شقة مكتب رقم 3607 - بوكالة 
املحاميني/جابر ال�شالمي واحمد ال�شالمي - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - هاتف:0505661676

املطلوب اإعالنه :  1- �شوراب جويال دهارم بال جويال  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )455.116.01( درهم 
الت�شهيالت  نتيجة  بذمته  املرت�شد  - قيمة  فل�شا  وواح��د  درهما  و�شتة ع�شر  الفا ومائة  اربعمائة وخم�شة وخم�شون  فقط 
املمنوحة له من البنك املدعي واملذكورة ب�شدر هذه ال�شحيفة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2022/10/5  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13660 بتاريخ 2022/9/30 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1490/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�شة رقم 404
اربعة ماليني  دره��م   )4.884.140.00( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
 2022/6/30 وحتى   2021/7/30 من  الفرتة  عن  بذمتها  املرت�شد  درهما  واربعون  ومائة  الفا  وثمانون  واربعة  وثمامنائة 
مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والزامها بالر�شوم واتعاب املحاماة و�شمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املدعي:خمي�ص حممد علي تيمور النقبي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى ا�شبكت تاور - بجوار باي افينيو مول
وميثله:اأمل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�شي

املطلوب اإعالنه :  1- غالم حيدر ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير �شركة/براق الليل ملقاوالت البناء ذ.م.م  -  �شفته : 
اخل�شم املدخل 

للمدعي مبلغ وقدره  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    : االإع���الن  مو�شوع 
)4.884.140.00( درهم اربعة ماليني وثمامنائة واربعة وثمانون الفا ومائة واربعون درهما املرت�شد بذمتها عن الفرتة 
من 2021/7/30 وحتى 2022/6/30 مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والزامها بالر�شوم 
واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2022/10/5  ال�شاعة 
09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

اجلمعة   30  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13660  
Friday    30    September    2022   -  Issue No   13660



ثقافة وفن�ن

26

وحت��ظ��ى ال��رتج��م��ة يف االإم�������ارات ب��ع��ن��اي��ة ودعم 
تاأ�شي�ص  املا�شية يف  ال�شنوات  اأ�شهم خالل  ر�شمي 
واملبادرات  البحثية  واملراكز  املوؤ�ش�شات  جملة من 
لها  كان  والتي  ون�شرا  درا�شة  املهنة  بهذه  املعنية 
املعارف،  املكتبة العربية بهذه  بالغ االأث��ر يف رفد 

وخ�شو�شاً النادر منها.
حتدي الرتجمة ويعد “حتدي الرتجمة” الذي 
اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” يف �شبتمرب 2017 اأحد 
اأب���رز م��ب��ادرات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��وف��ري حمتوى 
العلوم  جم����ايل  يف  وم��ت��ك��ام��ل  ���ش��ام��ل  ت��ع��ل��ي��م��ي 
والريا�شيات، باعتبارهما من اأهم روافد التطور 

احل�شاري.
وجن����ح ال���ت���ح���دي خ����الل ���ش��ن��ة م���ن اإط����الق����ه يف 
بواقع  وذل���ك  تعليمي،  ف��ي��دي��و   5000 ت��ع��ري��ب 

 500 ومبعّدل  كلمة،  اآالف  و207  مليونا   11
ر بنحو  فيديو �شهرياً، وباإجمايل عدد دقائق ُيقدَّ
التي  الفيديوهات  مونتاج  م��ن  دقيقة  األ��ف   50
م�شاقات خمتلفة  تتناول  تعليمية  توفر ح�ش�شاً 
�شمن مواد العلوم، كالفيزياء والكيمياء واالأحياء 
تعريب  العامة، وفق خطة  والعلوم  والريا�شيات 
للطلبة  التعليمية  االحتياجات  تراعي  مدرو�شة 

العرب يف �شّتى املراحل الدرا�شية.
ويف ال�شياق ذاته تربز جهود موؤ�ش�شة حممد بن 
برنامج  اأطلقت  التي  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�شد 
باأف�شل  العربية  املكتبة  اإث���راء  ب��ه��دف  »ت��رج��م«، 
الوجه  واإظ��ه��ار  العاملي،  واالأدب  الفكر  قّدمه  ما 
احل�شاري لالأمة، عرب ترجمة االإبداعات العربية 
اأهمية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت���ويل  ك��م��ا  ال���ع���امل،  ل��غ��ات  اإىل 
احل�شاري  ال���رتاث  كتب  اأب���رز  لرتجمة  ق�شوى 
ال�شادرة يف املناطق املحيطة بالوطن العربي، من 

اأجل تعميق ج�شور التوا�شل الثقايف واملعريف مع 
تلك الثقافات.

م�سروع كلمة.
الذي  للرتجمة  »كلمة«  م�شروع  يت�شدى  ب��دوره 
عام  اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  اأطلقته 
العامل  الرتجمة يف  اإحياء حركة  ملهمة   ،2007
ال��ع��رب��ي ودع����م احل����راك ال��ث��ق��ايف ال��ف��اع��ل الذي 
خارطِة  يف  ب��دوره��ا  للم�شاهمة  اأبوظبي  ت�شهده 
امل�����ش��ه��ِد ال��ث��ق��ايف االإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، م��ن اأجل 
ت�شمل  ع��رب��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  علمية  نه�شة  ت��اأ���ش��ي�����ص 

خمتلف فروع املعرفة الب�شرية.
مئات  بل  ع�شرات،  “كلمة”  يختار  ع��ام،  ك��ّل  ويف 
الكال�شيكية  العاملية  امل��وؤل��ف��ات  اأه���م  م��ن  الكتب 
العامل  دول  م��ن خمتلف  وامل��ع��ا���ش��رة  واحل��دي��ث��ة 
وتقوم برتجمتها اإىل اللغة العربية، مع مراعاة 

اجلودة والدقة يف ن�شر الكتب.
م�شروع  عليها  ي��رك��ز  ال��ت��ي  االأن�����ش��ط��ة  وتتلخ�ص 
اأبرز الكتب العاملية من �شتى  “كلمة” يف اختيار 
املتميزة يف  الن�شر  دور  املعرفة، ومتويل  جماالت 
املختارة  الكتب  برتجمة  لتقوم  العربي  ال��ع��امل 
وطباعتها وتوزيعها، وم�شاندة املبادرات اخلا�شة 
قنوات  دع��م  خ��الل  م��ن  الكتب  وت��وزي��ع  بت�شويق 
القنوات  وحت���دي���ث  ل��ل��ت��وزي��ع  وف���ّع���ال���ة  ج���دي���دة 
احلالية، واال�شتعانة مبرتجمني جدد وامل�شاعدة 
يف توفري عدد اأكرب من املرتجمني االأكرث كفاءة 

يف امل�شتقبل.

جائزة ترجمان.
ال�����ش��ارق��ة للرتجمة  ج���ائ���زة  ت��ع��د  ال�����ش��ارق��ة  ويف 
نوعها  م��ن  االأوىل  العاملية  اجل��ائ��زة  »ت��رج��م��ان«، 
ل��ت��ف��ت��ح املجال  يف جم���ال ال��رتج��م��ة وال��ت��األ��ي��ف، 

التي  والعربية  العاملية  الن�شر  دور  خمتلف  اأم��ام 
اللغات،  م��ن  لغة  ب��اأي  اأجنبية،  ترجمات  متتلك 
2017 عملت  اإطالقها يف عام  للم�شاركة.ومنذ 
اجلائزة على اإي�شال املوؤلفات العربية اإىل رفوف 
على  ال��ت��ع��ّرف  للقراء  ليت�شنى  العاملية  املكتبات 
العربية واالطالع على كنوزها  الثقافة  اإبداعات 
باإرث  الغربية  املجتمعات  وت��ع��ري��ف  االإب��داع��ي��ة، 
وتاريخ احل�شارتني العربية واالإ�شالمية، ودوره 
يف اإث����راء االإن�����ش��ان��ي��ة مب��وؤل��ف��ات وب��ح��وث يف �شتى 

املجاالت العلمّية واالأدبية.
مليوناً  ل��ل��ج��ائ��زة  االإج���م���ال���ي���ة  ال��ق��ي��م��ة  وت��ب��ل��غ 
األف   100 اإم��ارات��ي، منها  األ��ف دره��م  واأربعمائة 
ومليوناً  ال��ف��ائ��ز،  ال��ك��ت��اب  م��رتج��م  ينالها  دره���م 
الن�شر  ل���دور  خ�ش�شت  دره���م  األ���ف  وث��الث��م��ائ��ة 
االأجنبية والعربية تنال منها دار الن�شر �شاحبة 
الفائز  للكتاب  االأجنبية  الرتجمة  ن�شر  حقوق 

حقوق  �شاحبة  الن�شر  دار  تنال  فيما  70باملئة 
من  االأوىل  طبعتها  يف  ال��ع��رب��ي��ة  الن�شخة  ن�شر 

الكتاب الفائز 30 باملئة.

دار زايد.
االإ�شالمية  للثقافة  زاي���د  دار  ت��ت��وج  جهتها  م��ن 
باإ�شدارات  الثقافية  ال�����ش��اح��ة  ب���اإث���راء  ج��ه��وده��ا 
تعمل  حيث  قّيمة،  اإن�شانية  تربوية  متخ�ش�شة 
املتخ�ش�شة  وال��ن�����ش��و���ص  امل��ق��االت  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى 
االجنليزية  ال��ل��غ��ة  اإىل  االإ���ش��الم��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  يف 
والفلبينية  والرو�شية  كال�شينية  ولغات خمتلفة 
وال�شنهالية  واالآروم��ي��ة  واالأم��ه��ري��ة  والتاميلية 
واالأوردية، ولعل من اأبرز الرتجمات التي تنفذها 
الدار ب�شورة دورية هي ترجمة مقاالت الثقافة 
 /120/ ن��ح��و  اإىل  ت�����ش��ل  وال���ت���ي  االإ����ش���الم���ي���ة، 

ترجمة خالل العام.

يف يوم الرتجمة الدويل

هكذا قادت الإمارات جهود اإثراء املكتبة العربية 

•• دبي - د.حممود علياء

�شليمان  الدكتور  وقع  ثقافية فكرية  اأم�شية  يف 
اأمناء  رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب   � اجل��ا���ش��م  م��و���ش��ى 
الثقافية،  العوي�ص  علي  ب��ن  �شلطان  موؤ�ش�شة 
م�����ش��اء ي����وم االأرب����ع����اء امل��ا���ش��ي ك��ت��اب��ني �شدرا 
ق�شة  “الفجرية..  ب��ع��ن��وان  االأول  م���وؤخ���راً  ل��ه 
العاملة  “القوى  ب��ع��ن��وان  وال���ث���اين  مدينة” 
املتحدة”  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  والتعليم 
بح�شور �شعادة حممد �شعيد ال�شنحاين مدير 
ال����دي����وان االأم������ريي ب��ال��ف��ج��رية و����ش���ع���ادة عبد 
الغفار ح�شني ع�شو والدكتورة فاطمة ال�شايغ 
علي  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�ص  ع�شو 
املثقفني والكتاب  الثقافية ونخبة من  العوي�ص 

واالإعالميني وال�شخ�شيات العامة. 
بداأت االأم�شية � التي اأدارها �شعادة عبد احلميد 
علي  ب��ن  �شلطان  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  االأم���ني  اأح��م��د 
الدكتور  املحا�شر  بتعريف   � الثقافية  العوي�ص 

منا�شب  �شغل  ال���ذي  اجلا�شم  مو�شى  �شليمان 
الثقافية والرتبوية، وعمل  املجاالت  عديدة يف 
وزيراً مفّو�شاً يف وزارة اخلارجية االإماراتية من 
1990 ثم توىل من�شب  1972 اإىل عام  عام 
 .2013 اإىل   2006 م��ن  زاي��د  جامعة  مدير 
االأمريي  للديوان  اأن عمل اجلا�شم مديراً  كما 
ل�شاحب ال�شمّو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
 –  1975“ 11 ع��ام��اً  ن��ح��و  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م 
الدكتوراه  �شهادة  على  حا�شل  وهو   ،”1986
من جامعة اإك�شرت 1990، ف�شاًل عن اأنه نائب 
علي  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص 

العوي�ص الثقافية.
ال�شادرين  كتابيه  ال�شوء على  املوؤلف  األقى  ثم 
كتاب  ر�شد  حيث  الفجرية  يف  املحيط  دار  ع��ن 
املحطات  اأب�����رز  مدينة”  ق�����ش��ة  “الفجرية.. 
وتوثيق  ال��ف��ج��رية،  اإم����ارة  اإجن����ازات  م�شرية  يف 
على  ال�شوء  اجلا�شم  األقى  كما  تطورها.  اآف��اق 
اأ�شلوب “�شاحب ال�شمّو ال�شيخ حمد بن حممد 

ال�شرقي ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم الفجرية” 
واإيجاد  التحديات  ومواجهة  االإدارة  يف  املبتكر 
احل��ل��ول امل��الئ��م��ة م��ن خ���الل ا���ش��ت��غ��الل موارد 
اأن كتابه  واأ����ش���اف  االأم���ث���ل.  ب��ال�����ش��ك��ل  االإم������ارة 
ت�شمن مو�شوعات عدة بينها: املجتمع وثقافة 
نافذة على  الفجرية  الربزة، واالقت�شاد، ميناء 

العامل، واالآثار.. وغريها. 
خالل  حديثه  معر�ص  يف  اأي�شاً  اجلا�شم  وق��ال 
والتعليم  العاملة  “القوى  كتاب  اأن  االأم�شية 
اأن  املتحدة”  ال���ع���رب���ي���ة  االإم����������ارات  دول������ة  يف 
وزير  النهيان  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل 
وير�شد    � مقدمته  كتب  والتعاي�ص  الت�شامح 
الكتاب الروابط املهمة بني التعليم والتوظيف 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة، وحت�����دث ب���اإ����ش���ه���اب عن 
دول  العايل يف  والتعليم  التعليم قبل اجلامعي 
اجللية  والتحديات  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
التعليم  مت��وي��ل  يف  ال��ع��ايل  التعليم  مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وتطرق 

املوؤلف  اإىل �شوق العمل يف االإمارات و مداخيل 
الدخل  وم�شادر  االقت�شادي  والتنويع  النفط 
االإم���ارات  يف  التنمية  خلقت  التي  االإم����ارات  يف 
وعن ن�شبة املواطنني يف �شوق العمل و منو هذه 
دور  واأو�شح  التعليم،  فر�ص  ازدي��اد  مع  الن�شبة 
امل��راأة يف تنمية املجتمع وبيئة العمل والتعليم. 
الهجرة  م���و����ش���وع  اإىل  امل����وؤل����ف  ت���ط���رق  ك���م���ا 
اال�شتدامة،  مثل  حديًثا  املنبثقة  وال��ت��وج��ه��ات 
والذكاء اال�شطناعي، والتكنولوجيا املالية عرب 
11 ف�شاًل �شملت الكثري من مناحي احلياة يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
حول  م��ث��م��ر  ن��ق��ا���ص  دار  االأم�����ش��ي��ة  خ���ت���ام  ويف 
ال��ك��ت��اب��ني ���ش��اه��م ف��ي��ه احل��ا���ش��ري��ن ع���رب طرح 
قدم  ثم  االأم�شية،  اأغنت  فكرة  اإ�شافة  اأو  اأ�شئلة 
�شعادة عبد احلميد اأحمد االأمني العام ملوؤ�ش�شة 
�شلطان بن علي العوي�ص الثقافية درعاً تذكارية 
على  و�شكره  اجلا�شم  مو�شى  �شليمان  للدكتور 

املعلومات الغنية التي قدمها يف املحا�شرة.

كتابيه  ن�شخ  م��ن  الع�شرات  امل��وؤل��ف  وق��ع  بعدها 
العاملة  وال��ق��وى  مدينة”  ق�شة  “الفجرية.. 
املتحدة”  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  والتعليم 

مع  التذكارية  ال�شور  التقاط  ومت  للجمهور، 
به  ام��ت��ازت  وث��ق��ايف  اجتماعي  امل��وؤل��ف يف طق�ص 

موؤ�ش�شة العوي�ص الثقافية

ا�ستعر�س كتابيه »الفجرية.. ق�سة مدينة«و»القوى العاملة والتعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة«

�سليمان اجلا�سم يوقع ع�سرات الن�سخ يف موؤ�س�سة العوي�ض الثقافية

•• ال�شارقة-الفجر:

وزيرة  الكيالين،  نيفني  ال��دك��ت��ورة  معايل  اأك���دت 
اقت�شاد  اأن  العربية،  م�شر  جمهورية  يف  الثقافة 
امل���ع���رف���ة مي��ث��ل ف��ر���ش��ة ل��ل��ع��رب ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
الفر�ص  من  واال�شتفادة  العاملية،  االبتكار  عجلة 
اإىل  م�شرية  يتيحها،  التي  الهائلة  االقت�شادية 
املعرفة  حملت  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  اأن 
اإال  ب�شهولة،  بلدانها  املجتمعات يف  اإىل  االإن�شانية 
اأنها اأحدثت �شرراً بالغاً وحتولت اإىل اأداة لفر�ص 
الهيمنة الثقافية، واإعادة ت�شكيل هويات ال�شعوب 

بطرق ناعمة.
الأعمال  االفتتاحية  الفعاليات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الدويل  “املنتدى  م��ن  واخل��ت��ام��ي  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
ينظمه  ال����ذي   ،”2022 احل��ك��وم��ي  ل��الت�����ش��ال 
املركز الدويل لالت�شال احلكومي، التابع للمكتب 
اإك�شبو  ال�����ش��ارق��ة، يف م��رك��ز  االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة 

ال�شارقة حتت �شعار “حتديات وحلول«.

م�ستقبل القت�ساد الإبداعي
بعنوان  ال���ك���ي���الين  األ���ق���ت���ه  م��ل��ه��م  خ���ط���اب  ويف 

نحن  ه���ل  االإب������داع������ي..  االق���ت�������ش���اد  “م�شتقبل 
م�شتعدون؟” تطرقت الوزيرة اإىل االآثار الكبرية 
ب�شقيها  الثقايف،  واالنفتاح  العوملة  عن  الناجمة 
الفر�ص  ا�شتثمار  وكيفية  واالإي��ج��اب��ي،  ال�شلبي 

املتاحة التي يوفرها اقت�شاد املعرفة.
وقالت: “�شهد العامل يف العقود االأخرية تطورات 
بالغة التعقيد، فقد حدثت طفرات غريت م�شرية 
احل�����ش��ارة االإن�����ش��ان��ي��ة، واأ���ش��ه��م��ت يف ب��ن��اء عامل 
العوملة  لتظهر  االإن�شانية،  الثقافة  فيه  تن�شهر 
للثقافات  اأت��اح��ت  انفتاح  كمرحلة  ظاهرها-  -يف 
معها  خلقت  لكنها  ال��ت��وا���ش��ل،  ح��ري��ة  االإن�شانية 
اآثارها،  االآن معاجلة  �شلبية نحاول حتى  جوانب 

خ�شو�شاً يف وطننا العربي«.
هي  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل  “�شبكات  واأ���ش��اف��ت: 
اأ�شبحت  العوملة،  ع��ن  الناجمة  الظواهر  اإح���دى 
جذب  م��ق��وم��ات  مت��ل��ك  و���ش��ري��ع��ة  �شهلة  من�شات 
بالغاً  اأح��دث��ت ���ش��رراً  ل��الأج��ي��ال اجل��دي��دة، لكنها 
فهذا  وذائقتها،  االأج��ي��ال  ه��ذه  مل���دارك  بتغيريها 
الثقافية وطم�ص هويات  الهيمنة  التغيري فر�ص 
ال�شعوب، واأعاد ت�شكيلها من جديد بطرق ناعمة، 
ح��ت��ى ب��ات��ت ت��ل��ك ال�����ش��ب��ك��ات جم��ت��م��ع��ات موازية 

للمجتمعات احلقيقية«. 
ال��ع��رب��ي روؤية  “هل من��ل��ك يف ع��امل��ن��ا  وت�����ش��اءل��ت: 
قائمة لال�شتفادة من هذه الو�شائل التكنولوجية 
املعا�شرة، وهل منلك  اخليار ال�شتثمارها وحتييد 

خماطرها على جمتمعاتنا؟«
اإىل �شرورة  امل�����ش��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  واأ����ش���ارت 
التوازن يف تقييم “و�شائل التوا�شل االجتماعي”، 
االقت�شاد  يف  اال�شتثمار  من�شات  اإح��دى  بو�شفها 
االإبداعي، فبقدر ما هي ت�شتهدف ثقافتنا، فاإنها 
واإي�شالها  االإن�شانية  املعرفة  حلمل  قوالب  متثل 
ب�شهولة  ال��ع��امل  ب��ل��دان  خمتلف  يف  للمجتمعات 
وي�شر، لهذا نحن اليوم كعرب مطالبون بالدخول  
يف دائ����رة االب��ت��ك��ار واالإن���ت���اج وال��ت��ط��وي��ر ملواكبة 
كان  ال���ذي  امل��ع��رف��ة،  اقت�شاد  يف  ال�شريع  التطور 
املحلي  الناجت  %7 من  قريب  وق��ت  ي�شكل حتى 

العاملي، وما زال ينمو بوترية كبرية جداً.
اأ�شبحت  االإن�شانية  “املعرفة  اأن  الوزيرة  وذك��رت 
يف وق��ت��ن��ا ال����راه����ن راأ����ش���م���ال ق�����ادر ع��ل��ى توفري 
اقت�شاد  وب��ن��اء  الرفاهية  وحتقيق  العمل  فر�ص 
ابتكار  يف  اال�شتثمار  وب��ات  وال��ق��وة،  االأهمية  بالغ 
�شرورة  اال�شطناعي  والذكاء  اجلديدة  التقنيات 

ملحة ملا حتققه من مردودات اقت�شادية وتنموية 
هائلة«.

حتديات ثابتة
بدورها، قالت �شعادة علياء ال�شويدي، مدير املكتب 
األقتها:  كلمة  يف  ال�����ش��ارق��ة،  حلكومة  االإع��الم��ي 
“اإن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ع��امل ت��ك��اد تكون 
االقت�شادية،  بالتحديات  تلخي�شها  ثابتة وميكن 
والثقافية، واالجتماعية، يف املقابل تظهر احللول 
دائماً ب�شور متغرية ومتجددة ومبتكرة”، م�شريًة 
اإىل اأن احللول على اختالفها دائماً تكون حا�شمًة 

يف حتديد م�شري العامل. 
اأثرها امللمو�ص  اأنه لكي حتقق احللول  واأو�شحت 
ومنهجيات  اأدوات  اإىل  حت��ت��اج  ف��اإن��ه��ا  وال��ف��اع��ل، 
املتغريات  م��ع  تتنا�شب  ات�شال  واآل��ي��ات  متجددة، 
التي تطراأ على ثقافة واأمناط حياة اجلمهور يف 
لالأدوات  ميكن  ال   اأن��ه  على  م�شددة  مرحلة،  كل 
ال��ق��دمي��ة اأن ت��ك��ون ف��ّع��ال��ة دوم����اً يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
باالت�شال  االأم���ر  يتعلق  عندما  خا�شة  اجل��دي��د، 
احلكومي واأدواته املتغرية املتاأثرة بحركة احلياة.
“اإن ما �شهده املنتدى الدويل  وقالت ال�شويدي: 

لالت�شال احلكومي خالل م�شريته من طرح اأفكار 
وتناول ق�شايا واإط��الق مبادرات واق��رتاح حلول، 
يوؤكد قدرة االت�شال احلكومي على التجدد، كما 
عن  البحث  يف  م�شريته  ا���ش��ت��م��رار  اأه��م��ي��ة  ي��وؤك��د 
احلدود الفا�شلة بني ما هو ثابت وما هو متغري، 
حتى جنعل من التحديات جمرد حمطات للعبور 
االآمن، ال نخاطر فيها مبجتمعاتنا ومكت�شباتنا«.

»اللغة لي�ست خيارًا«
حاور  خياراً”  لي�شت  “اللغة  بعنوان  جل�شة  ويف 
حممد اأب��وع��ب��ي��د االإع��الم��ي وم��ق��دم ال��ربام��ج يف 
القراءة  حتدي  بطلة  جنيب  مزنة  العربية،  قناة 
ق��دم��ت ن�شائح  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة،  العربي يف دورت���ه 
النا�شئة،  ل����دى  ال����ق����راءة  ل��ت��ع��زي��ز  وت���وج���ي���ه���ات 
وحتدثت فيها عن كيفية تطور حب القراءة لديها 
بدعم من والدتها.وقالت جنيب: “كانت والدتي 
تقراأ الكتب يف البداية، ثم بداأت اأقراأ بنف�شي مع 
ال  التي  املعاين  لفهم  التقنية  بو�شائل  اال�شتعانة 

اأفهمها، وكنت اأحب اال�شتماع للق�ش�ص كثرياً«.
ق���راءة ق�ش�ص اخليال  ب���داأت يف  اأن��ه��ا  واأو���ش��ح��ت 
كربت،  عندما  ال��رواي��ات  اإىل  انتقلت  ثم  العلمي، 

ال��ت��ي تنا�شب  ال���رواي���ات  ت��ق��راأ  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ش��رية 
التي  املغلوطة  املفاهيم  ت�شويب  وحت��اول  عمرها 

ال تنا�شب جمتمعها.
وب��ّي��ن��ت جن��ي��ب ب��اأن��ه��ا ت��ق��راأ م��ن ال��ك��ت��ب الورقية 
واالإلكرتونية، اإال اأنها تف�شل املطالعة من الكتاب 
ميثلها  التي  التفاعلية  التجربة  ب�شبب  الورقي، 
ب�شمة  ت�شكل  التي  ورائحته،  ال�شفحات  ملم�ص 
الورقي  الكتاب  “اإن  وق��ال��ت:  ك��ت��اب،  لكل  مميزة 
املطالعة  تهربه من  القارئ وعدم  تفاعل  ي�شمن 
كما ه��و احل���ال يف ال��ك��ت��اب ال��رق��م��ي، ال���ذي ميكن 
اإغالقه واالنتقال للعب اأو م�شاهدة الفيديوهات«.
ولفتت اإىل اأنه على الرغم من قوة دور الوالدين 
يف دع���م اأوالده�����م وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ال���ق���راءة، اإال 
الطفل  تقدم  يف  كبري  دور  لها  اأي�شاً  املدر�شة  اأن 

ودعمه وت�شجيعه على بلوغ اأهدافه.
واختتمت جنيب اجلل�شة بن�شائح وجهتها الأولياء 
وجعلها  ال��ق��راءة  على  اأب��ن��اءه��م  لت�شجيع  االأم���ور 
اإجبار  ع��دم  اأهمية  م��وؤك��دة  لهم،  يومية  ممار�شة 
تلبي  التي  الكتب  واختيار  ال��ق��راءة،  على  الطفل 
تنا�شب فئته  التي ال  الكتب  �شغفه، واالبتعاد عن 

العمرية، وحماولة م�شاركته القراءة.

�سمن الفعاليات الفتتاحية لليوم الثاين من “املنتدى الدويل للت�سال احلكومي” 2022

وزيرة الثقافة امل�سرية: اقت�ساد املعرفة فر�سة للعرب للم�ساهمة يف عجلة البتكار العاملية
- علياء ال�سويدي: اآليات الت�سال احلكومي يجب اأن تكون متجددًة ومبتكرًة حتى ل نخاطر مبجتمعاتنا  ومكت�سباتنا

تقود دولة الإمارات اأكرب حركة ترجمة معرفية للنهو�س بالعمل الثقايف العربي وتعزيز انفتاحه على 
ثقافات ال�سعوب الأخرى مبا يعزز من فر�س التوا�سل و احلوار الأممي.

وت�سارك الإمارات العامل احتفائه، ب� “ اليوم الدويل للرتجمة “ الذي ي�سادف 30 �سبتمرب من كل عام، 
وذلك تقديرا للدور الذي ي�سطلع به املهنيون اللغويون يف مد ج�سور التفاهم بني الأمم وتعزيز ال�سلم 

والتنمية.
وتاأخذ الإمارات على عاتقها مهمة اإثراء املكتبة العربية باأف�سل ما قّدمه الفكر العاملي من اأعمال، عرب 
الإبداعات  اأبرز  ترجمة  عرب  للأمة  احل�ساري  الوجه  اإبراز  اإىل  اإ�سافة  ال�ساد”،  “لغة  اإىل  ترجمتها 

العربية اإىل لغات العامل.
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 واجه �سبح ال�سجن والتهام بازدراء الأديان وحتمل التهديدات بالقتل

الزعيم عادل اإمام.. الرقم ال�سعب
 يف معادلة الفن امل�سري

مالمح  ال�شا�شة  ع��ل��ي  ميثلنا  ال�شكل  ح��واج��ز  ك��ل  ك�شر 
ت�شبهنا وت�شبه قلوبنا مفرداته ال تختلف عن مفرداتنا، 
يعي�ص لنا وبيننا باإخال�شه وحبه للفن، مل ن�شعر يوما 
العك�ص مع كل عمل يقدمه علي  اأن��ه ميثل غرينا علي 
امل�شرح، جتده  اأو يف  اأف��الم  اأو  �شواء م�شل�شالت  ال�شا�شة 
زعيما للغالبة واملهم�شني اإال فيما ندر فهو منا ونحن 

منه.
اأ���ش��ط��ورة ح��ي��ة، وملهمة للكثري من  اإم����ام  ع���ادل  ي��ظ��ل 
وللفن  لهم  الروحي  االأب  مكانة  يف  ي�شعونه  املمثلني، 
اإم��ام �شفريا له يف كل دول  ال��ذي ن�شب ع��ادل  امل�شري، 
وداعه  جمل  تخلوا  ال  اأوه��ن��اك  ي�شافرهنا  فمن  العامل، 
من ار�شال ال�شالم للزعيم عادل اإمام وكاأنه واحد مننا، 

واحلقيقة اأنه فعال واحد مننا.
كثريون حاويل تقليد الزعيم كثريون اأرادوا ال�شري علي 
وحارقا  ح��ول��ه  م��ن  لكل  ملهما  يظل  لكنه  نهجه،  نف�ص 
لكل من يحاول تقليده فالزعيم واحد فقط �شاء من �شاء 
اأو  اأو تتفق مع ما يقدم تراه عميقا  اأبى، تختلف  واأبى من 
�شطحيا، اإال اأنه يف النهاية يبقي الفن احلقيقي، يعي�ص بيننا 
تتداولها االأجيال ته�شمه وت�شتخل�ص منها اأفيهات جديدة 
م�شتوحاه من افيهاته ومن كلماته، جتده جمله احلوارية 
والرتاجيدية، من  الكوميدية  باملواقف  الذهن  حا�شرة يف 
منا مل يبكه عادل اإمام بقدر ما اأ�شحكه، من منا ال حتمل 

مفرداته وجمله احلوارية اليومية اإفيهات عادل اإمام.
اأول من و�شع  اأنه  اإم��ام يجد  الزعيم عادل  لتاريخ  الرا�شد 
امل�شطلح  ه��ذا  ي�شعد  اأن  قبل  اأم��ام��ه  ه��دف  ال��وع��ي  معركة 
اأول من ح��ارب االإره���اب بفنه واأول من و�شع  م��وؤخ��را، فهو 
 ،1988 ال���ذه���اب ع���ام  ق���رر  ك��ف��ه، واأول م���ن  روح����ه ع��ل��ى 
�شيد  "الواد  م�شرحيته  وعر�ص  اأ�شيوط  ق��رى  اإح��دى  اإىل 
ال�شغال"، ت�شامًنا مع فرقة مغمورة من هواة امل�شرح اأ�ش�شها 
اأهل  م��ن  املتطرفة  اجل��م��اع��ات  تعتربه  وك���ان  ه��ن��اك،  �شباب 

الكفر وحاولوا منعه من تقدمي عر�شه بالقوة.
اإم��ام مع وحيد حامد ديو وقدما الكثري من  �شكل ع��ادل 

النجاحات و�شع يده علي ق�شايا �شائكة مل يجروؤ غريه 
بازدراء  واالت��ه��ام  ال�شجن  �شبح  واج��ه  فيها،  الدخول 

نف�شه  وتعري�ص  بالقتل  التهديدات  االأدي��ان، حتمل 
للخطر هو واأ�شرته.

ال��ك��ات��ب الكبري الراحل  اإم���ام م��ع  ت��ع��اون ع���ادل 
ان��ت��خ��ب��وا الدكتور  وح���ي���د ح���ام���د م���ن خ�����الل  

وفيلم    "1981" ع��ام  عبدالبا�شط  �شليمان 
واح����دة عام  م���رة  االإن�����ش��ان يعي�ص  ال���درام���ا 

يحمل  الذي  الفل�شفي  الفيلم  وهو   ،1981
االإن�����ش��ان��ي��ة للمعنى  االأب����ع����اد  م���ن  ال��ك��ث��ري 

االأكرب  العدو  اخل��وف  ومواجهة  ال��ذات  واكت�شاف  للحياة  احلقيقي 
لالإن�شان، كما تعاونا �شويا يف فيلم الغول عام "1983" وهو الفيلم 
الذي األقى ال�شوء على مواطن ف�شاد رجال االأعمال وتنامى نفوذهم 

حيث يناق�ص الف�شاد فى املجتمع الراأ�شماىل واالنتهازى.
قدم عادل اإمام مع وحيد حامد فيلم الهلفوت عام 1984 ومت ت�شوير 
االإ�شماعيلية،  نفي�شة مبحافظة  �شكة حديد  الفيلم مبحطة  اأح��داث 
تكون  اأن  على  اأ�شر  ال�شخ�شية  بواقعية  اإم��ام  ع��ادل  الهتمام  ونظرا 
�شاب يلعب  االأحمر من  البنطلون  املالب�ص واقعية حيث ح�شل على 
اإمام يف  اأفالم عادل  اأهم  50 جنيه، ويعترب من  كرة بال�شارع مقابل 

اإمام  ع��ادل  مع  حامد  وحيد  تعاونات  اأن  اإال  الثمانينات 
االآلق  لها مزيد من  ك��ان  الت�شعينات  ف��رتة  يف 

حيث قدما  اللعب مع الكبار وهو الفيلم 
ال�����ذي دخ����ل ق��ائ��م��ة اأف�������ش���ل 100 
امل�شرية  ال�شينما  ذاك����رة  ف��ى  فيلم 

مبنا�شبة  ال��ن��ق��اد  اإ�شتفتاء  ح�شب 
مرور 100 عام على اأول عر�ص 
�شينمائى باالأ�شكندرية )1896-

1996( وكان االإختيار بداية من 
اأول  عر�ص  مت  حيث   1927 ع��ام 
 )1927 )ل��ي��ل��ي  م�����ش��رى  ف��ي��ل��م 

وحتى عام 1996.
ونال  وال��ك��ب��اب  االإره�����اب  فيلم  اأي�����ش��ا 

والكباب"  "االإرهاب  ف��ي��ل��م 
وال����������ذي ن����ال 

العديد من االإ�شادات النقدية، وح�شل على عدة جوائز منها جائزة 
عادل  عنه  ن��ال  كما   ،1993 ع��ام  الثقافة  وزارة  م��ن  فيلم"  اأح�شن 
اأح�شن ممثل يف املهرجان القومي لل�شينما امل�شرية عام  اإمام جائزة 
اإ�شافة  1993 و�شكل الفيلم نقلة جديدة يف م�شوار الزعيم الفني، 

اإىل فيلم املن�شى.
فيلم طيور الظالم  واأحد من اأهم االأفالم ال�شينمائية لي�ص فقط يف 
تاريخ عادل اإمام واإمنا يف تاريخ ال�شينما امل�شرية ، وهو الفيلم الذي 
ناق�ص جماعات االإ�شالم ال�شيا�شى، واجلماعات االإرهابية التى خلطت 
راأ�شها  وع��ل��ى  مل�شاحلها  ال��و���ش��ول  اأج���ل  م��ن  وال�شيا�شة،  ال��دي��ن  ب��ني 
اجلماعة االإخوان االإرهابية وهو العمل الذي ك�شف عن قدرة وحيد 
"طيور  الواقع وح�شل فيلم  امل�شتقبل وفهم  ق��راءة  حامد يف 
الظالم" على اجلائزة الربونزية من مهرجان فالن�شيا 
العديد  واأقيمت �شده  )اأ�شبانيا(  الدوىل  ال�شينمائى 
ووقف  ال�����ش��ي��ن��م��ات  م���ن  ل�شحبه  ال��ق�����ش��اي��ا  م���ن 

عر�شه ونال اإتهامات باالإ�شاءة ملهنة املحاماة.
فيما �شكل فيلم عمارة يعقوبيان عام 2006، 
النجوم ممن  نقطة فارقة يف حياة كثري من 
تتناول  ال���ذي  العمل  وه��و  العمل  يف  ���ش��ارك��وا 
خالل  م��ن  امل��ع��ا���ش��رة  م�شر  ت��واج��ه��ه��ا  م�شاكل 
ت�شريح  الفيلم  وق��دم  القاهرة،  فى  ال�شكان  حياة 
املجتمع  طبقات  تغريت  وكيف  وقتها  للمجتمع 
و�شعدت طبقات اأخرى، وكيف اأ�شبحت املادة 

تتحكم يف حياة الب�شر قناعتهم و�شمائرهم.

الفنانة �شو�شن بدر حول م�شاركتها يف فعاليات مهرجان  قالت 
للدراما  القاهرة  مهرجان  م��ن  ج��زء  للدراما:"نحن  القاهرة 

واملهرجان جزء مننا، نحن ن�شارك يف فرحنا"
وعن جديدها قالت �شو�شن بدر:"بعد �شهر �شاأبداأ يف اال�شتعداد 
مع  �شيجمعني  وامل�شل�شل   2023 لعام  املقبل  رم�شان  مل�شل�شل 

الفنان م�شطفى �شعبان"
للفيلم   watch it من�شة  روج���ت  ق��د  ك��ان��ت  اآخ���ر  اإط����ار  ويف 
الوثائقى "اأم الدنيا" الذى تقوم ببطولته النجمة �شو�شن بدر، 
وهو اأحدث االأعمال االأ�شلية للمن�شة واملقرر عر�شه ح�شرًيا على 
�شا�شتها قريبا، حيث ن�شرت املن�شة بو�شرت الفيلم على �شفحتها 
تاريخ م�شر  بالزمن جوه  اإن�شتجرام مع تعليق :"رحلة  مبوقع 
ب�شكل خمتلف.يعر�ص الأول مرة يف اأقوى واأكرب م�شل�شل دراما 
وثائقي!"اأم الدنيا" اأحدث االأعمال االأ�شلية يعر�ص قريباً فقط 
وح�شرياً على watch it".يتحدث الفيلم يتحدث عن عظمة 
احل�شارة امل�شرية القدمية، وكيف �شنع االأجداد مرياًثا �شخًما 
من االآثار امل�شرية القدمية واملعابد.وتقوم الفنانة �شو�شن بدر 
بحكي ق�شة الفيلم بالتعليق ال�شوتي "فوي�ص اأوفر" ثم يتحدث 

كل ملك عن احل�شارة امل�شرية العريقة.
ال�شياحية  املعامل  من  ع��دًدا  زارات  ب��در،  �شو�شن  الفنانة  وكانت 
من  والكرنك  االأق�شر  معبدا  مقدمتها  يف  االأق�شر  مبحافظة 
اأجل ت�شوير الفيلم، كما مت ت�شويره يف عدة حمافظات اأخرى 
ع��ددا من  واأ���ش��وان، مت�شمنا  قنا،  �شوهاج،  االأق�شر مثل  بجانب 

املعامل االأثرية يف كل حمافظة منهم.

ق����ال����ت ال���ف���ن���ان���ة جن������الء ب������در ح���ول 
م�شاركتها يف مهرجان القاهرة للدراما 
�شملت  للمهرجان  التاأ�شي�شية  اللجنة 
دكتور  وبرئا�شة  �شويدان  ولقاء  ب�شرى 
اإن املهرجان  يحيى الفخراين و�شعيدة 

قدم ب�شكل الئق وم�شرف.
خا�ص  ح���دي���ث  يف  جن�����الء  واأ�����ش����اف����ت 
لبوابة االأهرام:" اأنا تفاجاأت مب�شاركة 
امل�شاركة  االأعمال  بابلو �شمن  م�شل�شل 
وجلنة  للدراما،  القاهرة  مهرجان  يف  
االأعمال  اخ��ت��ارت  ال��ت��ي  ه��ي  التحكيم 
اإن��ن��ا م��وج��ودي��ن يف  امل�����ش��ارك��ة، و�شعيدة 
وخدمة  الوطن  خلدمة  املهرجان  هذا 

الدراما.
م�شل�شل  ع��ل��ى  واأ�شافت:"تعاقدت 
الكبري  التعلق  ب�شبب  ك��رمي  رم�����ش��ان 
من اجلمهور به  والنجاح الذي حققه 
االأول فهو ي�شعرين باجتواء  يف اجلزء 
واأرابي�شك   احل��ل��م��ي��ة  ل��ي��ايل  م�شل�شل 
�شعرت باأحداثه انها ت�شبه روح االأ�شرة 
امل�شرية التي نفتقدها،ورغم ان املوؤلف 
رف�ص يف البداية تقدمي جزء ثاين اإال 

اأن اجلمهور هو الذي طالب بذلك.

�سو�سن بدر: رم�سان القادم 
�سيجمعني مب�سطفى �سعبان

امل�سل�سل ي�سعرين بليايل احللمية

جنلء بدر: موؤلف رم�سان كرمي كان 
يرف�ض تقدمي جزء ثاٍن

يظل الفنان الكبري عادل اإمام رقم �سعب يف معادلة الفن امل�سري، وعلي 
مدار ال�سنني الطويلة من عمره الفني، ت�سدراأعلى درجات النجومية، 
من  ما  ق��درا  تتوجب  التي  للنجم  املثايل  النموذج  قيود  كل  كا�سرا 

الو�سامة معتمدا اأكرث على امللمح ل الروح.
ياأتي عادل اإمام على قمة هرم النجومية ومن بعده ياأتي الكثريين 
على  هو  فيجل�س  مكانته،  من  يقرتبا  ول��ن  مل  اأب��دا  لكنهم 
عر�س قلوب جمهوره، الذي كان ول يزال خمل�س له ولفنه 
حتى مع �سعود الكثري من النجوم والنجمات وتغري �سكل 

النجومية ومفرداتها.
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درا�سة: لقاح الإنفلونزا قد 
يقي من ال�سكتة الدماغية

ك�شفت اإحدى الدرا�شات يف اإ�شبانيا اأن لقاح االإنفلونزا قد يقي من ال�شكتة 
الدماغية، وذلك ا�شتنادا لبيانات اأكرث من 75000 �شخ�ص فوق االأربعني 

عاما، بينهم اآالف امل�شابني بال�شكتة الدماغية.
واأظهرت نتائج الدرا�شة التي اأعدها خرباء اإ�شبانيون، اأن االأ�شخا�ص الذين 
%12 للمعاناة من احلدث الذي  اأقل عر�شة بن�شبة  تلقوا التلقيح كانوا 
يهدد حياتهم، مقارنة باالأ�شخا�ص الذين قرروا عدم احل�شول على الزيادة 

ال�شنوية.
اآخر  "�شببا  توفر  النتائج  اإن  االإنفلونزا، قال اخلرباء  اقرتاب مو�شم  ومع 

للنا�ص للح�شول على لقاح االإنفلونزا ال�شنوي".
"مقنع"، على  باأنه  املو�شوف  Alcalá يف مدريد،  ون�شر م�شروع جامعة 

االإنرتنت يف جملة علم االأع�شاب.
من  يتمكنوا  مل  الباحثني  اأن  يعني  ما  مالحظة،  جم��رد  الدرا�شة  وكانت 

اإثبات اأن اجلرعات كانت بالتاأكيد وراء انخفا�ص املخاطر.
واعرتف الدكتور فران�شي�شكو دي اأباجو وزمالوؤه باأنه من املحتمل اأن تكون 

هناك عوامل اأخرى تلعب دورها.
واأظهرت الدرا�شات ال�شابقة اأن االإنفلونزا نف�شها ميكن اأن تزيد من خطر 
االإ�شابة ب�شكتة دماغية، ما ي�شري اإىل اأن اجلرعات قد ت�شاعد بب�شاطة يف 

الوقاية منها عن طريق منع النا�ص من االإ�شابة يف املقام االأول.
اأن تكون هناك طريقة  النظرية،  الناحية  اأن��ه ميكن، من  الفريق  واق��رتح 

منف�شلة يعمل بها التطعيم لتقليل املخاطر.
وحتدث ال�شكتات الدماغية عندما يوؤدي ان�شداد الوريد اأو انفجار االأوعية 

الدموية اإىل توقف الدم عن الو�شول اإىل الدماغ.
وعادة ما يتم حتفيزها ب�شبب تراكم الكولي�شرتول اأو ارتفاع �شغط الدم، ما 

ي�شعف ال�شرايني وي�شيقها تدريجيا مبرور الوقت.
تقليل خماطر  على  ق��ادرا  تكون  "اأن  اأباجو:  دي  الدكتور  ال�شيديل  وق��ال 
الب�شيط  االإج��راء  هذا  اتخاذ مثل  الدماغية عن طريق  بال�شكتة  االإ�شابة 
هو اأمر مقنع للغاية. وهذه الدرا�شة القائمة على املالحظة ت�شري اإىل اأن 
بال�شكتة  االإ�شابة  خماطر  لديهم  تقل  باالإنفلونزا  اأ�شيبوا  الذين  اأولئك 
الدماغية". ولتحديد ما اإذا كان هذا ب�شبب تاأثري وقائي للقاح نف�شه اأو اإىل 

عوامل اأخرى، هناك حاجة اإىل مزيد من البحث.
الدماغية،  بال�شكتة  اأ�شيبوا  14322 �شخ�شا  االأبحاث يف  اأحدث  وبحثت 
وهو النوع االأكرث �شيوعا. وهو ناجت عن جلطة دموية توؤثر على التدفق اإىل 
الدماغ. وطابق االأكادمييون هوؤالء مع جمموعة حتكم قوامها 71610 

�شخ�شا مل ي�شابوا بالفعل ب�شكتة دماغية.
وقاموا بتتبع ما اإذا كان املر�شى تلقوا لقاح االإنفلونزا قبل اأ�شبوعني على 
االأقل من ال�شكتة الدماغية، اأو قبل نف�ص التاريخ الأولئك الذين مل ي�شابوا 
تلقوا  دماغية  ب�شكتة  امل�شابني  م��ن   41.4% اأن  النتائج  واأظ��ه��رت  بها. 

جرعة، مقارنة ب� %40.5 ممن مل ي�شابوا ب�شكتة دماغية.
اأكرب قليال يف جمموعة لقاح االإنفلونزا،  اأن اخلطر بدا  وعلى الرغم من 
فاإن العديد من املر�شى مييلون اإىل اأن يكونوا اأكرب �شنا ويعانون من ارتفاع 
لالإ�شابة  رئي�شيان  خطران  عامالن  وهما  والكولي�شرتول،  ال��دم  �شغط 

ب�شكتة دماغية.واأخذ التحليل النهائي يف االعتبار هذه العوامل.

طائر؟ ا�سغر  حجم  • ما 
طائر  اإن��ه  �شكر  مكعب  ب��وزن  ان��ه  بحيث  احلجم  �شئيل  طائر  ا�شغر   
الطنان ال يزيد حجمه عن حجم النحلة وال يزيد طوله مع احت�شاب 

الذيل 2.5 يعي�ص الطنان يف كوبا  
العامل؟ يف  حيوان  ا�سغر  هو  • ما 

اإنها  ال���ربزوي���ات ح��ي��وان وح��ي��د اخللية  ال��ع��امل ه��و   ا�شغر ح��ي��وان يف 
اأنواع   اإال باملجهر بع�ص  حيوانات �شغرية جدا بحيث ال ميكن روؤيتها 
1�شنتميرت  عن  التزيد  منها   5000 اأن  حد  اإىل  �شئيل  ال��ربزوي��ات 

ون�شف  
؟ العامل  يف  لبون  حيوان  اأبطاأ  هو  • ما 

 اأبطاأ حيوان لبون يف العامل هو الك�شالن الثالثي اأ�شابع القوائم فهو 
ي�شري ب�شرعة مائة ياردة يف ال�شاعة والك�شالن هو  املعروف حيوان ادرد 

يقيم يف اأ�شجار الغابات  اال�شتوائية  باأمريكي اجلنوبية الو�شطى  

املاء  وت�شتمر حتت  كيلو مرت  على عمق  املاء  تغو�ص حتت  اأن  ت�شتطيع  احليتان  االأنواع من  بع�ص  • هناك 
ملدة �شاعة كاملة.

امل�شي. ميكنه  ال  ولكن  اأرجل   6 لديه  اليع�شوب  اأن  تعلم  • هل 
ل�شانه. حتريك  ميكنه  ال  التم�شاح  اأن  تعلم  • هل 

فقط. اإ�شم   50 على  يحتوي  وكان  1878م،  عام  يف  كان  العامل  يف  هاتف  دليل  دفرت  اأول  اأن  تعلم  • هل 
االأزتيك. الهنود  قبل  من  اخرتع  الف�شار  اأن  تعلم  • هل 

نائماً. عمره  من  عاما   25 يق�شي  العادي  ال�شخ�ص  اأن  تعلم  • هل 
تنقل  اأن  ت�شتطيع  الأنها  وذلك  االأر���ص،  وجه  على  حي  كائن  اأخطر  هي  بها،  ن�شتهني  التي  الذبابة  • اأن 

النفايات وامللوثات من مكان اإىل اآخر، ومن كائن حي اإىل كائن اآخر.
�شطح  على  الرمال  حبيبات  عدد  اأ�شعاف  ت�شاوي  الأنها  جًدا  كثرية  ال�شماء  يف  املوجودة  النجوم  عدد  • اأن 

االأر�ص.
الفيل. وزن  ي�شاوي  اأنه  اإذ  جًدا  ثقيل  احلوت  ل�شان  • وزن 

املزعجة. بالكوابي�ص  االأحالم  احتمالية  تزداد  فاإنه  جيد،  ب�شكل  دافئ  غري  مكان  يف  االإن�شان  نام  • لو 

�سياد ال�سمك
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التفاح الأخ�سر 
دور  له  االأخ�شر،  التفاح 
كبري وفعال يف التخل�ص 
م����ن االل����ت����ه����اب����ات، وم���ا 
ينتج عنها من م�شكالت 
باجل�شم، فهو غني مبادة 
ال��ب��ك��ت��ني ال��ت��ي ت��ق��ي من 

االلتهاب.
م�شادات  على  ويحتوي 
عالية  ب��ن�����ش��ب  اأك�������ش���دة 
ف��ه��و يوؤخر  ل���ذا  ل��ل��غ��اي��ة 
�����ش����ي����خ����وخ����ة اجل���������ش����م، 
وم���������������ش�������در ل����ل����ط����اق����ة 

والن�شاط الذهني والبدين، ويفيد يف زيادة معدل بذل اجلهد
ويقوي الذاكرة ويح�شن وظائف الفهم واال�شتيعاب والقدرة على الرتكيز، 
ويحتوي على فيتامينات A،B،C وهى مفيدة للب�شرة. ويخل�ص اجل�شم من 
ال�شموم، فهو منظف عام للج�شم، ويحمي القلب من االأمرا�ص، واالأعرا�ص 
املر�شية، ويهاجم الفريو�شات املوجودة يف اجل�شم، ويقاوم ن�شاطها، وي�شاهم 

يف عالج حاالت بع�ص االأمرا�ص كمر�ص النقر�ص والروماتيزمز
ويعترب من اأف�شل مقويات اللثة واالأ�شنان وال�شرو�ص، اإذا تناوله ال�شخ�ص 
بانتظام، ويحتوي على معدالت عالية من االأمالح املفيدة للج�شم، وكذلك 

العنا�شر الغنية واملهمة، الكال�شيوم والف�شفور والزنك والبوتا�شيوم.

احدى اال�شاطري الهندية ال�شهرية تقول: جل�ص الفتي ال�شغري فوق �شخرة عالية و�شط املياه يلقي ب�شنارته 
عله ي�شتطيع ان ي�شطاد ما يكفي غذاء اخوته وامه.

 كان ابوه �شيادا ماهرا لكن البحر قد خطفه.. هكذا هي عي�شة ال�شيادين ال يعرفون متى يغ�شب البحر عليهم 
ومتى يفرح، فقد ا�شتطاع الفتي ا�شطياد عدة �شمكات �شمينة وقبل ان يقوم من جمل�شه للعودة قرر ان يجرب 
اخر قطعة طعم معه وملاذا فاحلظ اليوم ي�شجعه على ذلك، ا�شتعان باهلل العلي القدير وطلب منه العون والقى 
�شنارته املتوا�شعة وانتظر نداءها فرتة لي�شت ق�شرية حني اح�ص بان �شيئا قد علق بها، فجذبها، فاذا بها ثقيلة 
جدا.. حاول معها ونزل اىل املاء ليجذبها حتى ظهر على ال�شطح فم �شمكة �شخمة فاأم�شك بقطعة من القما�ص 
الغليظ  ي�شعها على كتفه ولف يده فيها يف قطعة من �شبكة �شيد قدمية رمبا دخلتها �شغرية ومل ت�شتطيع 
ال�شبكة من حولها واخرجها واذا بها  الفتي بقطع اخليوط  اخل��روج لكنها كانت تتغذي فكربت داخلها فقام 
الوانها فقط هي العجيبة فقد  �شمكة كبرية عجيبة تداخلت فيها الوان كثرية لها وقع ال�شحر ولكن لي�شت 
كانت ال�شمكة الكبرية حتمل على ظهرها لفظ )امللك هلل( نعم هكذا راأي النا�ص هذا الكالم على ظهرها حني 
جرى بها الفتى و�شطهم لرييهم اياها فقد األقى بحمولة ا�شماكه الغالية اىل امه ثم جرى اىل م�شجد القرية 
لريي النا�ص ذلك، فهلل اجلميع وقرروا ان يذهب بها الفتى ايل ملكهم لريى ويعرف ان )امللك هلل(.. وحده 
وو�شط مظاهر حا�شدة كبرية، حمل �شمكته العجيبة على ظهر يديه لرييها للملك.. ففتح عيناه جيدا واخذ 
يتح�ش�شها ليعرف انه ال لب�ص فيها وال احتيال ثم قال: �شبحان اهلل.. حينها �شمع من يقول حمدا هلل ار�شل 
لنا من يقول ان امللك له وحده نحن ال ميلكنا احد ففهم امللك ما يراد به من خلف هذه الكلمات وتذكر انه 
ي�شتعبد اهل هذه املدينة ال�شغرية، فخاف من هذه االإ�شارة الغريبة ،وقال للفتي: انطلق ب�شمكتك هذه واعلن 
يف مملكتي انه منذ االن اجلميع احرار ولي�ص الحد �شلطان عليهم، ، ومنذ االن ال �شرائب وال جزية وما يخرج 
من االر�ص لكم وما يخرج من البحر لكم، �شنبداأ معا ع�شرا جديدا وليخرج كل امل�شاجني وليعي�ص كل منكم 
كما ي�شاء ولينفذ وزيري االن امرا باإرجاع اأرا�شيكم اليكم وكل ما �شلب منكم.. ال نريد من احد اي �شئ ولي�ص 

يل عليكم �شلطان.. فان امللك هلل وحده ال �شريك له.

اأو���ش��ل��و، وج���ود ع��الق��ة بني  اأث��ب��ت علماء جامعة 
من���ط احل���ي���اة غ���ري ال�����ش��ح��ي وارت���ف���اع م�شتوى 

الكولي�شرتول واخلرف.
 JAMA Network جم����ل����ة  وت���������ش����ري 
اكت�شفوا  اأو�شلو،  جامعة  علماء  اأن  اإىل   Open
اأن منط احلياة الذي ي�شاعد على ارتفاع م�شتوى 
اأي�شا  ي��زي��د  االإن�����ش��ان،  ج�شم  يف  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول 
م��ن خ��ط��ر االإ���ش��اب��ة مب��ر���ص ال��زه��امي��ر. وهذا 
يتعار�ص مع الراأي ال�شائد، الذي يفيد باأن تناول 
العقاقري املخف�شة مل�شتوى الكولي�شرتول، ميكن 
ا�شتخدمت  اإذا  النف�شية،  ال�شحة  يف  ي��وؤث��ر  اأن 

لفرتة طويلة.
 1.8 فيها  ا���ش��رتك  �شابقة  درا���ش��ة  نتائج  وك��ان��ت 

م�شتوى  ارت��ف��اع  اأن  ك�شفت  ق��د  م��ت��ط��وع،  مليون 
الكولي�شرتول مرتبط بخطر االإ�شابة باخلرف. 
ورثوا  الذين  االأ�شخا�ص  ي�شمل  مل  ه��ذا  اأن  بيد 
نظاما  ويتبعون  الكولي�شرتول،  م�شتوى  ارتفاع 

غذائيا �شحيا.
اكت�شفوا  اجل��دي��دة،  الدرا�شة  يف  الباحثني  ولكن 
املخف�شة  وال��ع��ق��اق��ري  نف�شه  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول  اأن 
مل�����ش��ت��واه، ل��ي�����ش��ت م��رت��ب��ط��ة ب���اخل���رف، ب���ل منط 
احلياة غري ال�شحي الذي ي�شبب ارتفاع م�شتوى 

الكولي�شرتول.
ل�  ال�شحية  احل��ال��ة  متابعة  نتائج  اأظ��ه��رت  وق��د 
م�شتوى  ارت��ف��اع  م��ن  ي��ع��ان��ون  �شخ�ص   3500
اأع���وام، عدم   10 خ��الل  ال��وراث��ي  الكولي�شرتول 

باخلرف،  اإ�شابتهم  خطر  اإىل  ي�شري  م��ا  وج���ود 
املخف�شة  ل���الأدوي���ة  ت��ن��اول��ه��م  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ص 

مل�شتوى الكولي�شرتول من عدمه.
الكولي�شرتول  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  يطلق  م��ا  وع����ادة 
اأي  "القاتل ال�شامت"، الأنه ال تظهر له  املرتفع 
اأع��را���ص، وال ي��وج��د حت�شن م��ن ت��ن��اول االأدوي���ة 
امل��خ��ف�����ش��ة ل��ل��ك��ول��ي�����ش��رتول. ول��ك��ن ال��ت��خ��ل��ي عن 

تناولها يوؤدي اإىل تن�شيط العمليات ال�شارة 
لويحات  ت���رتاك���م  ح��ي��ث  ب��اجل�����ش��م، 

ال�شرايني،  يف  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول 
نهاية  يف  ت�شبب  اأن  ميكن  التي 

القلب  ع�شلة  احت�شاء  املطاف 
اأو اجللطة الدماغية.

اإثبات العلقة بني منط احلياة غري ال�سحي و خطر الإ�سابة باخلرف

عار�سة تقدم زيًا من اإبداع كا�س خلل عر�س اأزياء العرائ�س يف كرات�سي الباك�ستانية - ا ف ب


