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األعاب الفيديو خطر على الأطفال
ك�سفت درا�سة طبية حديثة اأثرا �سلبيا جديدا خطريا لألعاب الفيديو 

على �سحة الأطفال، داعية الأهايل اإىل مراقبتهم اأثناء اللعب.
اإنهم  باأ�سرتاليا،  �سيدين  يف  الأطفال  م�ست�سفى  من  الباحثون  وق��ال 
وقاتال،  للحياة  مهددا  كان  بع�سها  القلب"،  يف  "ا�سطرابات  ر�سدوا 
عند اأط��ف��ال ك��ان��وا مي��ار���س��ون األ��ع��اب ال��ف��ي��دي��و، وي��ع��ان��ون اأ���س��ال من 
م�سكالت يف القلب. ودر�س الباحثون تقارير عن 22 طفال ومراهقا، 

عانوا من ا�سطرابات يف �سربات القلب اأثناء لعب األعاب الفيديو.
الأط��ف��ال ب�سكل  اإغ��م��اء عند  ويف كثري م��ن احل���الت، �سجلت ح���الت 
من   4 لوفاة  اأدت  والتي  القلبية  بال�سكتة  البع�س  واأ�سيب  مفاجئ، 

املجموعة التي در�سوا حالتها.
واأكد الباحثون اأنه لي�س من الوا�سح مدى �سيوع مثل هذه احلوادث، 
لألعاب  ممار�ستهم  اأث��ن��اء  الأط��ف��ال  مراقبة  ���س��رورة  على  م�سددين 
الفيديو، واحل�سول على ال�ست�سارة الطبية يف حال مالحظة حالت 
لويل،  كلري  الرئي�سية  الباحثة  ووف��ق  اأبنائهم.  عند  تعب  اأو  اإغ��م��اء 
اأعرا�س ت�سري  اأي  اأمرا�س القلب عند الأطفال، فاإن ر�سد  اأخ�سائية 
اإىل ا�سطراب يف القلب، ي�ستوجب من الأهل التدخل الفوري، ح�سبما 
األعاب  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���س��ار  اآي" ل��الأن��ب��اء.   ب��ي  "يو  وك��ال��ة  نقلت 
الفيديو ت�ساهم يف ارتفاع "الأدرينالني" الذي يوؤثر على نظام القلب 
رفع  ذلك  يف  البدين، مبا  املجهود  ت�سبه  بطريقة  الدموية  والأوعية 

�سغط الدم ومعدل �سربات القلب.

ملاذا ين�شح خرباء الب�شرة بعدم تناول منتجات الألبان
من املعروف باأن احلليب ومنتجات الألبان الأخرى مفيدة لل�سحة، 
وهي �سرورية لتعزيز �سحة العظام. اإل اأن الكثريين ل يعرفون باأن 
منتجات الألبان قد تت�سبب مب�ساكل عديدة يف الب�سرة مثل الأكزميا 

وحب ال�سباب والبهتان امل�ساحب للب�سرة غري ال�سحية.
فيما يلي بع�س التفا�سيل التي يجب معرفتها عن منتجات الألبان 

ومدى ارتباطها بب�سرتنا، وفق ما اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
الألبان على  البقر ومنتجات  النمو: يحتوي حليب  تاأثري هرمونات 
الهرمونات  بع�س  م�ستويات  ت��رف��ع  وال��ت��ي  ال��ك��ازي��ن  مثل  بروتينات 
مثل عامل النمو ال�سبيه بالأن�سولني IGF-1( -1( والربولكتني 
الأبقار  املزارعون  يعالج  ما  وغالباً  واملن�سطات.  والربو�ستاجالندين 
بهرمون ا�سطناعي ي�سمى هرمون النمو البقري )rBGH( لزيادة 
اإنتاج احلليب. كل هذه الهرمونات وخا�سة IGF-1 مرتبطة بزيادة 
اإنتاج الزهم، وهو الزيت املوجود يف اجللد، والذي ي�سد امل�سام وي�سبب 
حب ال�سباب. زيادة يف م�ستويات الأن�سولني: يتم اجلمع بني منتجات 
اأو  اأخرى مثل الأطعمة امل�سنعة  الألبان يف معظم الأحيان ومكونات 
ال�سكريات التي تعطل م�ستويات الأن�سولني، مما يت�سبب يف اختالل 
التوازن الهرموين. يتم ا�ستيعاب منتجات الألبان التي ن�ستهلكها يف 
الأن�سولني  من  املرتفعة  امل�ستويات  لالأن�سولني.  م�سابهة  بروتينات 
يف  يت�سبب  مم��ا  والل��ت��ه��اب��ات،  ل��ل��ع��دوى  عر�سة  اأك���ر  اجل�سم  جتعل 
والأكزميا،  ال�سباب،  حب  مثل  اللتهابية  اجللد  باأمرا�س  الإ�سابة 
الأ���س��ود، والداء  ال�سواك  الأم��را���س اجللدية مثل  وال��وردي��ة، وكذلك 

الن�سواين، والت�سبغ، واجلفاف.

ال�شابون الأ�شود... ملحاربة م�شاكل الب�شرة
ملحاربة  فعاًل  �سالحاً  يعد  الأ���س��ود  ال�سابون  اأن   Elle جملة  اأوردت 
م�ساكل الب�سرة، حيث يعمل هذا ال�سابون ذو الأ�سول الأفريقية على 

مواجهة ال�سيخوخة و�سوائب الب�سرة.
واأو�سحت املجلة املعنية باملو�سة واجلمال اأن ال�سابون الأ�سود ي�ستمل 
القابل  امل��وز  ق�سر  ورم���اد  النخيل  زي��ت  يف  تتمثل  طبيعية  م��واد  على 
للطهي واملاء، بالإ�سافة اإىل مواد اأخرى مثل زبدة ال�سيا واجللي�سرين 
الطبيعي وخال�سة الألو فريا وخال�سة وخال�سة الليمون وخال�سة 

خ�سب ال�سندل والع�سل.
وبف�سل هذه التوليفة الفريدة، ي�ساعد ال�سابون الأ�سود يف الق�ساء 
ال�سبغية،  والبقع  ال�سوداء  وال��روؤو���س  ال�سباب  وح��ب  التجاعيد  على 
كما اأنه يخفف من اللتهابات والتهيج، ويحد من الإفرازات الدهنية 

ليمنح الب�سرة مظهراً نقياً وموحداً ي�سع �سباباً ون�سارة.

اخلميس   13  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13670  
Thursday    13    October    2022   -  Issue No   13670

زحفة التم�شاح لتقوية الظهر
�سفوف  يف  ال�سني  يف  الأ�سخا�س  اآلف  ُي�����س��ارك  غ��ري��ب،  �سحي  اجت��اه  يف 
تقوية  متارين  من  غريب  نوع  وهو  التما�سيح"،  ب�"زحف  ت�سمى  مترينات 

الظهر، م�ستوحاة من حركة التم�ساح.
مكان،  كل  يف  ويتنقلون  كبرية  جمموعات  اإىل  الأ�سخا�س  ع�سرات  ان�سم 
حيث ُتظهر مقاطع الفيديو املنت�سرة التي مت التقاطها يف مدن كبرية مثل 
�سيانغ�سان وت�سانغ�سا طوابري طويلة من النا�س يرتدون مالب�س مت�سابهة 
اأيديهم  على  ب��ب��طء  يتحركون  وه��م  اأي��دي��ه��م  حلماية  ق��ف��ازات  وي��رت��دون 

واأقدامهم.
ومن املفرت�س اأن تعمل احلركة على تقوية ع�سالت الظهر وتخفيف اآلم 
ورد يف  ملا  وفقاً  يكفي،  ولفرتة طويلة مبا  بانتظام  مار�ستها  ما  اإذا  الظهر 

موقع "اأوديتي �سنرتال" للغرائب.
احلكومي  املركزي  ال�سني  تلفزيون  اجل��دد،  الريا�سة  اأحد ممار�سي  اأخرب 
)CCTV( اأنه اأجرى التمرين اجلديد لأنه �سمع اأنه �ساعد يف تخفيف 

اآلم الظهر.
ومت دع���م م��زاع��م ال��رج��ل م��ن ق��ب��ل Li Wei، رئ��ي�����س جم��م��وع��ة "زحف 
التما�سيح" يف �سيانغ�سان، الذي قال اإنه عانى من م�ساكل العمود الفقري 
اأ�سهر تقريباً، اختفى   8 التم�ساح ملدة  املا�سي ولكن بعد ممار�سة زحف  يف 

الأمل.
وقال جراح عظام يف م�ست�سفى جامعة بكني الثالث يف بكني، ت�سني �سني: 
الوقت  يف  قدماً  وامل�سي  ال�سغط  متارين  ملمار�سة  م�سابهاً  الأمر  "يبدو 
ذاته"، م�سيفاً: "�سيقلل هذا التمرين وهذه الو�سعية ال�سغط على العمود 

الفقري وي�ساعد على حت�سني القوة املحيطة".

الألوان ال�شارخة 
.. هل تليق بك؟

كالأحمر  ال�������س���ارخ���ة  الأل��������وان  ت���رتب���ع 
والأخ�سر  الليموين  والأ���س��ف��ر  ال��ن��اري 
يف  الن�سائية  املو�سة  على عر�س  الع�سبي 
لتمنح   2023-2022 خريف-�ستاء 

املراأة اإطاللة جريئة تخطف الأنظار.
اإبرن  �سيلفيا  الأملانية  ال�ستايل�ست  وقالت 
بع�س  تنا�سب  ل  ال�سارخة  الأل����وان  اإن 
ال��ن�����س��اء، يف ح��ني ت��ب��دو رائ��ع��ة م��ع ن�ساء 

اأخريات.
وملعرفة ما اإذا كان اللون ال�سارخ منا�سباً 
القطعة  اإب��رن عند جتربة  اأو���س��ت  ل،  اأم 
م�����راآة بالقرب  ب��ال��ب��ح��ث ع���ن  امل���رغ���وب���ة 
القطعة  و�سع  جانب  واإىل  النافذة،  من 
ب��ال��ق��رب م���ن اجل�����س��م ينبغي  امل���خ���ت���ارة 
و�سع قطعة اأخرى ذات لون مغاير اأمام 

اجل�سم.
للمراأة  الأل��وان ميكن  ومن خالل تغري 
معرفة ما اإذا كان اللون ينا�سب ب�سرتها 
اأم ل، فاإذا بدت الب�سرة �ساحبة ومالمح 
ال���وج���ه ح������ادة، ف�����اإن ال���ل���ون ي���ك���ون غري 
ن�سرة  ال��ب�����س��رة  ب���دت  اإذا  اأم����ا  م��ن��ا���س��ب. 
وم���الم���ح ال���وج���ه رق��ي��ق��ة، ي��ك��ون اللون 

منا�سباً.

وجبة اإفطار ت�شاعد على "درء 
الأمرا�ض" مبا يف ذلك اأمرا�ض القلب �ص 23

التغذية والغذاء   ويف هذا الإط��ار تقول الدكتورة يف علم 
ال�ساخنة يعمل  امل�سروبات  "تناول بع�س  اإن  �سينتيا احلاج 
نف�س  ويف  ال�سهية،  و�سّد  والم��ت��الء  بال�سبع  ال�سعور  على 
ال��وق��ت ي��ع��م��ل ع��ل��ى ح���رق ال���ده���ون امل��رتاك��م��ة يف اجل�سم 
وبالتايل  فيه،  املختزنة  وال�سوائل  ال�سموم  والتخل�س من 
تعزيز فقدان الوزن. نذكر منها م�سروب القرفة ال�ساخن 
باحلليب اأو بدون حليب، فمن املعروف اأن القرفة ت�ساعد 
على انقبا�س الرحم، وبالتايل يزيد تدفق دم احلي�س مما 
الدورة  اأي��ام  اأثناء  ال��ذي يحدث  ب��الأمل  ال�سعور  يقّلل من 
ال�سهرية. كما اأن القرفة لها خ�سائ�س ت�ساعد على حرق 
الدهون يف اجل�سم، و�سبط معدل ال�سكر يف الدم". وُتعدد 
الدكتورة يف الآتي جمموعة من امل�سروبات ال�ساخنة التي 

ت�ساهم يف حررق الدهون اأثناء الدورة ال�سهرية:

ال�شاي الأخ�شر حلرق الدهون اأثناء الدورة ال�شهرية
- ال�����س��اي الأخ�����س��ر: ُي��ع��ت��رب م��ن امل�����س��روب��ات ال��ت��ي حتقق 
وال�سعرات احلرارية  الدهون  فاعلية كبرية جداً يف حرق 
يف اجل�سم. يحتوي على ن�سب عالية من م�سادات الأك�سدة، 
ولذلك فهو يقّوي جهاز املناعة ويفيد �سحة اجل�سم ب�سكل 

عام اأثناء الدورة ال�سهرية.
- الليمون بالزجنبيل الطازج: يعترب من اأف�سل امل�سروبات 
جهاز  عمل  ي��ق��ّوي  ع���ام،  ب�سكٍل  اجل�سم  �سحة  تفيد  ال��ت��ي 
يف  املخّزنة  ال��ده��ون  ح��رق  يف  فاعليته  جانب  اإىل  املناعة، 

اجل�سم، والتخل�س من ال�سموم.
النعناع خ�سائ�س مهّدئة للمعدة  النعناع: ميتلك  - �ساي 
اجل�سم،  ا���س��رتخ��اء  يف  ي�ساهم  اأن���ه  ك��م��ا  ل����الأمل،  وم�سّكنة 
ولذلك فهو يفيد يف تخفيف اآلم البطن التي حتدث اأثناء 
طرد  وك��ذل��ك  الن��ت��ف��اخ،  م��ن  التخل�س  ال�سهرية،  ال���دورة 

ال�سموم من اجل�سم والتخل�س من ال�سوائل املحتب�سة.

اجل�سم،  وتهدئة  ال���س��رتخ��اء  على  ي�ساعد  اليان�سون:   -
بال�سبع  ال�سعور  على  ي�ساعد  كما  البطن.  اآلم  وت�سكني 
وتقليل الرغبة يف تناول احللويات، ويف�سل تناوله بدون 

اإ�سافة ال�سكر.
- ال�ساي الأ�سود: يحتوي على خ�سائ�س م�ساّدة لالأك�سدة. 
البوليفينول  م��ادة  ت�ساعد  الأخ�����س��ر،  ال�ساي  مثل  ومثله 
املوجودة فيه على تعزيز حرق الدهون وفقدان الوزن اأثناء 

الدورة ال�سهرية عن طريق حتفيز تك�سري الدهون.
- �ساي البابوجن: ُيعّد من امل�سروبات املفيدة للن�ساء اأثناء 
التخفيف  الفّعال يف  ل��دوره  ال�سهرية، نظراً  ال��دورة  فرتة 
ن�سب عالية  احتوائه على  بفعل  لها،  امل�ساحبة  الآلم  من 
من م�سادات اللتهاب التي من �ساأنها العمل على تثبيط 
اإ�سافة اإىل  عمل الربو�ستاغالندينات امل�سببة لالأعرا�س، 

اأنه ي�ساعد على ت�سهيل تدفق الدورة.
- ���س��اي ال�����س��وم��ر: ي��ح��ت��وي ع��ل��ى الأن��ي��ث��ول ال���ذي يخّفف 
امل�ساّدة  خ�سائ�سه  خ��الل  من  ال�سهرية  ال���دورة  اآلم  من 

للت�سنج.
- �ساي القرفة: يعترب من امل�سروبات املفيدة اأثناء الدورة 
ال�سهرية لدوره الفّعال يف التخفيف من اآلمها، والتقليل 

من ال�سعور بالغثيان والقيء.
الوزن  الزهورات على خ�سارة  ي�ساعد مغلي  ال��زه��ورات:   -

وزيادة حرق الدهون.
ت��اب��ع��ي امل��زي��د: ال��ف��رق ب��ني ���س��رط��ان ال��ق��ول��ون والقولون 

الع�سبي

ل جتّنبها اأثناء الدورة ال�شهرية م�شروبات ُيف�شّ
عدد  يقابلها  ال�سهرية  ال��دورة  اأثناء  املفيدة  امل�سروبات  اإن 

ل جتّنبها اأثنائها، وهي: من امل�سروبات التي يف�سّ
- امل�سروبات الباردة: يت�سبب تناول املاء البارد اأو امل�سروبات 

الباردة عموماً اأثناء فرتة الدورة ال�سهرية يف اإحداث �سرر 
ت��وازن درج��ة ح��رارة اجل�سم، وقد يت�سّبب يف انخفا�س  يف 
درج��ة احل���رارة يف الأم��ع��اء، مم��ا يجعل م��ن ال�سعب على 
الأ�سا�سي.  الغذائية  العنا�سر  امت�سا�س  الأخ���رية  ه��ذه 
الباردة  امل�سروبات  ت��وؤدي  اأن  ميكن  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 
الإ�سابة  ف��ر���س  وت�����زداد  ال��ب�����س��رة،  ع��ل��ى  �سلبية  اآث����ار  اإىل 
بحب ال�سباب. يوؤدي تناول امل�سروبات الباردة اإىل ال�سعور 
بالنزعاج. ول�سهولة تدفق الدم، ين�سح ب�سرب املاء الدافئ 

اأو املعتدل بدًل من املاء البارد.
- امل�����س��روب��ات ال�����س��ك��ري��ة: ت��زي��د م��ن ال�����س��ع��ور ب���الإره���اق، 
اأثناء الدورة  ل البتعاد عنها  التعب والنفخة، لذلك يف�سّ

ال�سهرية.
ت�����س��ّب��ب ع���دم انتظام  ب��ال��ك��اف��ي��ني:  ال��غ��ن��ي��ة  امل�����س��روب��ات   -
الهورمونات خالل الدورة، كما توؤدي اإىل ال�سعور بالقلق، 

التوتر والرغبة امللّحة بتناول الأطعمة غري ال�سحية.
ت�سّبب  ال��ت��ي  امل�سّبعة  ال��ده��ون  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  احل��ل��ي��ب:   -
الل��ت��ه��اب، الأم����ر ال���ذي ق��د ي��زي��د م��ن ���س��ّدة اآلم ال���دورة 

ال�سهرية.

فوائد املاء اأثناء الدورة ال�شهرية
يعترب ترطيب اجل�سم من اأكر الأمور اأهمية اأثناء الدورة 
ال�سهرية، اإذ يجب �سرب ما ل يقل عن ليرتين يومياً، لأنه 

ي�ساعد يف التخل�س من الغازات واآلم وت�سّنجات الدورة.
ي�ساعد �سرب املاء يف التخل�س من الرغبات امللّحة يف تناول 
الرغبات  اإذ قد تكون هذه  ال�سحية،  الأطعمة غري  بع�س 

ناجتة عن العط�س.
يف حال عدم حتّمل طعم املاء، من املمكن �سرب املاء الذي 
مثل  املنقوعة  اخل�سروات  اأو  الفواكه  قطع  على  يحتوي 

�سرائح اخليار والليمون.

املغرب.. مطالبات بقوانني 
حلماية حقوق املر�شى النف�شيني

لل�سحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
ال��ن��ف�����س��ي��ة امل����واف����ق ال��ع��ا���س��ر من 
اأطباء  ح��ذر  �سنة،  كل  من  اأكتوبر 
وعلم  النف�سي  العالج  وخ��رباء يف 
م����ن خطر  امل�����غ�����رب،  ال���ن���ف�������س يف 
الأ�������س������رار ال���ن���اج���م���ة ع����ن ت����ردد 
العالج  دور  على  نف�سيني  مر�سى 
بالرقية ال�سرعية، بهدف "حماية 
على  اخل����رباء  واأك����د  حقوقهم". 
الإج��������راءات  ت�����س��دي��د  "�سرورة 
العالج  دور  ان���ت�������س���ار  ل���ت���ط���وي���ق 
بالرقية ال�سرعية"، التي "ت�ساهم 
الت�سخي�س  عن  املر�سى  اإب��ع��اد  يف 
جهة  وم���ن  والعالج".  احلقيقي 
العاملي  اليوم  اأن  اع��ت��ربوا  اأخ���رى، 
لإذكاء  "فر�سة  النف�سية  لل�سحة 
النف�سية،  ال�سحة  بق�سايا  الوعي 
وت��ع��ب��ئ��ة اجل���ه���ود م���ن اأج�����ل دعم 
القطاع، وجت��اوز الإك��راه��ات التي 
ت���ق���دمي خ���دم���ات يف  حت����ول دون 
و�سدد  للمر�سى".  جيد  م�ستوى 
بلورة  ���س��رورة  على  املتخ�س�سون 
باملر�سى  للتكفل  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
توطني  �سبل  وتعزيز  النف�سيني، 
ال�سورة  وتغيري  النف�سية  املعرفة 
النف�سي  ال��ط��ب  ح���ول  ال��ن��م��ط��ي��ة 
رئ��ي�����س جمعية  واأك�����د  واأط���ب���ائ���ه. 
يف  واحل������ق  ال�����س��ح��ة  يف  "احلق 
لطفي،  ع��ل��ي  امل��غ��رب��ي��ة  احلياة" 
�سيا�سة  ل�����س��ن  الأوان  "اآن  اأن�����ه 
اجتماعية  �سحية وتوفري حماية 
ف��ع��ال��ة يف جمال  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الوقائية  ال���ن���ف�������س���ي���ة  ال�������س���ح���ة 
والإدماج  والتاأهيلية  والعالجية 
اأهمية  الج��ت��م��اع��ي م�����س��ددا ع��ل��ى 
اإ�سدار ت�سريعات وقوانني جديدة 
ذات  الدولية  املعايري  تتما�سى مع 
املر�سى  ح��ق��وق  ال�����س��ل��ة حل��م��اي��ة 

الإن�سانية.

حجر ر�شيد فك لغز 
الهريوغليفية قبل 200 عام 
الهريوغليفية  ال���ك���ت���اب���ة  ك���ان���ت 
�سحرية  رم�����وزاً  ُت��ع��ت��ربرَ  امل�����س��ري��ة 
املحكية،  ب��ال��ل��غ��ة  ل��ه��ا  ع���الق���ة  ل 
ل��غ��زاً حمرّياً  ق��رون  وبقيت ط��وال 
الفرن�سي  ال���ع���امل  اك��ت�����س��ف  ح��ت��ى 
�سامبليون معناها قبل 200 عام. 
ول��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ي��ع��ر���س متحف 
الربيطاين  ميوزيوم"  "بريتي�س 
حّل  اإىل  ق��ادت  التي  القطع  مئات 
���س��ّر ه����ذه ال��ك��ت��اب��ة، وم��ن��ه��ا حجر 
ال��ذي ك��ان له دور حا�سم يف  ر�سيد 
ه���ذا امل��ج��ال. وي��ق��ام ه���ذا املعر�س 
امل�سريات  علماء  يطالب  وق��ت  يف 
ب��اإع��ادة احل��ج��ر اإىل  متحف ل��ن��دن 
موؤ�س�سات  ب����داأت  ف��ي��م��ا  ال��ق��اه��رة، 
نهبت  قطع  باإعادة  عدة  بريطانية 

خالل احلقبة ال�ستعمارية. 

م�شروبات حلرق الدهون اأثناء الدورة ال�شهرية

ال�شهرية  ال���دورة  اأث��ن��اء  اجل�شم  يتعّر�ض 
التقلبات  ب�شبب  التغيريات  م��ن  ع��دد  اإىل 
الهورمونية، ومن �شمنها ال�شعور باجلوع ب�شكل 
زائد عن الأوق��ات الأخ��رى، وهو يحتاج اإىل 

تناول ما ميّده بالطاقة الالزمة ملقاومة 
اأعرا�ض الدورة.

تتعّدد الطرق والو�شائل التي من خاللها 
من  عدد  منها  يعاين  التي  الدهون  حرق  يتم 
الن�شاء نتيجة للممار�شات الغذائية اخلاطئة، 
ومن بني تلك الطرق الآمنة والفّعالة تناول 
حرق  عملية  لتعزيز  �شاخنة  م�����ش��روب��ات 

الدهون وعملية الأي�ض.

خل�ست درا�سة علمية جديدة اإىل اأن الأجنة 
يف بطون اأمهاتهم يعانون من التلوث، حتى 

قبل اأن يب�سروا النور.
واك��ت�����س��ف ال��ب��اح��ث��ون يف ال���درا����س���ة وج���ود 
الأجنة  ع��دد من  رئ��ات  ملوثة يف  ج�سيمات 
اأوردت  ب��ح�����س��ب م���ا  ب��ع��د،  ت��ك��ت��م��ل  ال��ت��ي مل 

جملة" ذا لن�سيت" الطبية.
ول���ي�������س ه�����ذا ك����ل �����س����يء، اإذ وج�����د ه�����وؤلء 
اأخ��رى مهمة  اأع�ساء  يف  امللوثة  اجل�سيمات 

يف الأجنة.
اإن  ال��ع��ل��م��اء  ق���ال  الأم�����ر،  ه���ذا  تف�سري  ويف 
عوادم  ع��ن  ت�����س��در  ال��ت��ي  امل��ل��وث��ة  العنا�سر 
ال�سيارات تدخل عرب دماء الأم اإىل امل�سيمة 
 12 اأول  اأع�����س��اء اجل��ن��ني خ��الل  ث��م ت�سل 

اأ�سبوعا.
يف  يع�سن  ال��الت��ي  احل��وام��ل  اأن  ويعتقدون 
اأك���ر امل��ن��اط��ق تلوثا ي��واج��ه��ن خ��ط��را اأكرب 

اأن  اأح�سن  و�سع  اأط��ف��ال ميتني ويف  ل��ولدة 
ي�سعن مواليد يواجهون م�سكالت �سحية.

بريطانيا  م����ن  وه�����م  ال���ب���اح���ث���ون  ودر��������س 
وبلجيكا اجل�سميات النانوية للهواء امللوث، 
ما  لتحديد  الأ�سود،  بالكربون  تعرف  التي 

اإذا كانت قادرة على الو�سول اإىل الأجنة.
وق�������ال الأك������ادمي������ي يف ج���ام���ع���ة اأب����ردي����ن 
الربيطانية والذي �سارك يف الدرا�سة، تيم 
امللوث  للهواء  التعر�س  اأن  "نعلم  ن��اوروت: 
بالوفاة  مرتبط  والر�ساعة  احلمل  خ��الل 
امل���ب���ك���رة، ونق�س  ال�������ولدة، وال�������ولدة  ع��ن��د 
اأوزان املواليد وا�سطراب منو اأدمغتهم، مع 

ا�ستمرار العواقب طوال احلياة".
عدد  اأن  اأظهرنا  درا�ستنا  "خالل  واأ���س��ف: 
اإىل  تدخل  التي  الأ�سود  الكربون  ج�سيمات 
امل�سيمة ثم  اإىل  ج�سم الأم توا�سل طريقها 

اجلنني".

التلوث ي�شل اإىل الأجنة 
يف بطون اأمهاتهم
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�ش�ؤون حملية

بال�شراكة مع جامعة نيويورك اأبوظبي

»اأبوظبي للطفولة املبكرة« تطلق برنامج الوالدية اخلا�ض باإمارة اأبوظبي

اتفاقية تعاون مت اإبرامها بني الطرفني خالل م�شاركتهم مبعر�ض جيتك�ض جلوبال 2022

�شركة �شي�شكو �شي�شتمز تن�شم لربنامج جامعة زايد »حتدي ال�شراكات« بهدف اإعداد ومتكني قادة الغد

•• اأبوظبي - الفجر

وبال�سراكة  املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأعلنت 
اإط���الق برنامج  اأب��وظ��ب��ي ع��ن  ن��ي��وي��ورك  م��ع جامعة 
تطويره  �سيتم  وال��ذي  باأبوظبي،  اخلا�س  الوالدية 
الثقافة  مع  يتنا�سب  ومب��ا  العلمية  الأدل��ة  على  بناًء 
وكلية  زاي���د  جامعة  م��ع  بالتعاون  ل��الإم��ارة،  املحلية 
ليكون مكماًل للجهود  الرتبوي،  للتطوير  الإم��ارات 
امل���رج���وة م���ن ب��رن��ام��ج ال��رتب��ي��ة الإي���ج���اب���ي���ة، حيث 
املبكرة  الطفولة  تنمية  جم���الت  خمتلف  �سيغطي 
من خالل تبني اأ�ساليب التدريب وامل�ساركة والبحث 
واخلرباء  الأكادمييني  من  نخبة  مب�ساركة  املبتكرة، 

والباحثني الإماراتيني والعامليني.
قبل  من  تطويره  �سيتم  وال��ذي  الربنامج،  و�سريكز 
جامعة نيويورك اأبوظبي بالتن�سيق مع هيئة اأبوظبي 
وحتت  املعنية  الأخ����رى  واجل��ه��ات  امل��ب��ك��رة  للطفولة 
يف  امل�ساركني  الرئي�سيني  للباحثني  العلمية  القيادة 
�سوت�سودوليتز  فون  اأنتجي  الدكتورة  وهم  الربنامج 
مي�سيل  وال��دك��ت��ورة  اأب��وظ��ب��ي،  نيويورك  جامعة  م��ن 
ك��ي��ل��ي م����ن ك��ل��ي��ة الإم����������ارات ل��ل��ت��ط��وي��ر ال����رتب����وي، 
على  زاي��د،  جامعة  من  كاميا  كري�ستني  ووالدكتورة 
اأطفال دون �سن  الذين لديهم  الآب��اء والأمهات  دعم 
خمتلف  يغطي  ب�سكل  ت�سميمه  خ��الل  م��ن  الثامنة 
املبكرة،  الطفولة  تنمية  بقطاع  ال�سلة  ذات  املجالت 
اأن  وُيتوقع  املبكر.  والتعليم  والتغذية  ال�سحة  مثل 
 24-18 الربنامج خالل  ت�سميم  النتهاء من  يتم 
���س��ه��ر، وم���ن ث��م ق��ي��ا���س ن��ت��ائ��ج��ه م��ن خ���الل اإط���الق 
من   300 ت�ستهدف  اأب��وظ��ب��ي  يف  جتريبية  مرحلة 

الآباء والأمهات. 
كما �سيتم تدريب املن�سقني املعنيني با�ستخدام طرق 
وامل�ساركة  والب��ت��ك��ار  الأدل���ة  على  القائمة  ال��ت��دري��ب 
وم��ن��اه��ج ال��ب��ح��ث، وق��ي��ا���س ن��ت��ائ��ج ت��دري��ب��ه��م، بهدف 
امل�ساهمة يف تعزيز مهارات العاملني يف قطاع تنمية 

الطفولة املبكرة.

ويلعب الآباء والأمهات الدور الأكر اأهمية يف حياة 
الأطفال ال�سغار وتعليمهم. لذا، تتمثل اإحدى املهام 
تزويد  املبكرة يف  للطفولة  اأبوظبي  لهيئة  الرئي�سية 
الوالدين ومقدمي الرعاية باملعرفة واملهارات واملوارد 
ال�سحي  النمو  و�سمان  قدراتهم  لتنمية  ال�سرورية 
لأطفالهم. وياأتي هذا الربنامج �سمن ا�سرتاتيجية 
اأطلقتها  التي  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  الرتبية 
ورفاهية  معرفة  تعزيز  بهدف  املا�سي،  العام  الهيئة 
الآب���اء والأم��ه��ات يف اأب��وظ��ب��ي، ف�ساًل ع��ن دعمهم يف 

القيام بدورهم يف تربية اأبنائهم.
اأو�سحت �سعادة �سناء �سهيل مدير عام هيئة اأبوظبي 
دور  بتعزيز  اإمياننا  من  "انطالقاً  املبكرة:  للطفولة 
�سخ�سية  تاأ�سي�س  يف  الوالدية  الرتبية  واأث��ر  الأ�سرة 
اخلرباء  م��ن  متخ�س�س  ف��ري��ق  ت�سكيل  مت  ال��ط��ف��ل، 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جامعة  وال��ب��اح��ث��ني والأك����ادمي����ي����ني 
ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي وج��ام��ع��ة زاي���د وك��ل��ي��ة الإم����ارات 
للتطوير الرتبوي بهدف تطوير وقيا�س نتائج برامج 
الرتبية الوالدية يف اإمارة اأبوظبي، وحت�سني مهارات 
العاملني يف قطاع الطفولة املبكرة من خالل تدريب 

مبتكرة  ا�سرتاتيجية  وت��ط��وي��ر  املعنيني،  املن�سقني 
الطفولة  تنمية  العملي يف جمال  والتطبيق  للبحث 

املبكرة يف اأبوظبي. 
كما اأ�سارت �سعادتها اإىل مهام فريق الربنامج خالل 
تن�سيق  يف  تتمثل  والتي  التجريبية،  املرحلة  اإط��الق 
لتطوير  وال�����س��رك��اء  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  م��ع  اجل��ه��ود 
املعايري  مع  تتنا�سب  الوالدية  للرتبية  ا�سرتاتيجية 
بالإ�سافة  اأب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  الثقافية  واخل�سائ�س 
وت�سريعات  اإط��ار حوكمة يت�سمن خطط  اإىل توفري 
ال�سفافية  م���ب���ادئ  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  ال��ع��م��ل  وب���رام���ج 
للربامج  الأداء  م���وؤ����س���رات  وت��ق��ي��ي��م  والخ��ت�����س��ا���س 

التدريبية املقدمة.
انطالقاً  ت��اأت��ي  ال��ربن��ام��ج  اأه���داف  اأن  �سهيل  واأك���دت 
من روؤية هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة التي تعك�س 
اللتزام الوطني بتبني املبادرات والربامج التي ُتعنى 
بتوفري منظومة �ساملة حلماية اأطفالنا ووفق اأعلى 
املعايري واملمار�سات العاملية، والعمل يف الوقت نف�سه 
املت�سلة  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  على دعم حتقيق 
هذا  ي�سع  اأن  ناأمل  املبكرة.  الطفولة  قطاع  بتنمية 

الربنامج دولة الإمارات يف طليعة الدول التي تتبنى 
ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق اأه�����داف التنمية 
امل�ستدامة.   كما ياأتي اإطالق هذا الربنامج بالتزامن 
الوالدين  حياة  يف  الإيجابية  »الرتبية  برنامج  م��ع 
اليومية« الذي اأطلقته هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة 
 Positive« يف عام 2021، بال�سراكة مع موؤ�س�سة
يف   »Discipline in Everyday Life
ت��ع��م��ل يف قطاعات  8 ج��ه��ات  ك��ن��دا، وب��ال��ت��ع��اون م��ع 
اأبوظبي.  يف  الجتماعية  والتنمية  والتعليم  ال�سحة 
وقالت الدكتورة مارتا لو�سادا، عميدة كلية العلوم يف 
جامعة نيويورك اأبوظبي: اإن دعم الوالدين ومقدمي 
الرعاية من خالل تطوير برنامج الأب��وة والأمومة 
ه��و اأم���ر م��ه��م لتمكني ك��اف��ة الأط���ف���ال م��ن خمتلف 
اجلن�سيات يف اأبوظبي من حتقيق اإمكاناتهم الكاملة، 
معربة عن �سعادتها بالتعاون مع جامعة زايد وكلية 
الإمارات للتطوير الرتبوي يف تطوير الربنامج، كما 
املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  لهيئة  �سكرها  عن  اأعربت 

على دعمهم لهذا العمل القيم.
وكيل  األني م�ساعد  الدكتور مايكل  من جانبه رحب 
البحوث بجامعة زايد، بالتعاون مع جامعة نيويورك 
اأبوظبي وكلية الإمارات للتطوير الرتبوي يف تطوير 
هذا الربنامج املهم لإمارة اأبوظبي، م�سيداً باجلهود 
التي يبذلها اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة زايد يف 
امل�ساهمة يف املبادرات البحثية التي ت�ساهم يف حتقيق 

اأهداف واأولويات دولة الإمارات.
الدكتورة مي الطائي، مدير كلية الإمارات  واأعربت 
الذي  للدعم  تقديرها  بالغ  عن  الرتبوي،  للتطوير 
ت��ق��دم��ه ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة لتطوير 
جامعة  مع  بالتعاون  واملوؤثر،  الهادف  الربنامج  هذا 
نيويورك اأبوظبي وجامعة زايد، معربة عن �سعادتها 
الإمارات  كلية  يف  املي�سرين  تدريب  على  لالإ�سراف 
للتطوير الرتبوي، وتطلعها اإىل تقدمي ا�سرتاتيجيات 
قائمة على الأدلة لتعزيز قدرات العاملني يف جمال 

تنمية الطفولة املبكرة".

•• دبي -  الفجر

مع  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيعها  ع��ن  زاي��د  جامعة  اأعلنت 
 ،".Cisco Systems، Inc" �سي�ستمز  �سي�سكو 
تقنية  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  العاملية  ال�سركة  �سم  بهدف 
لتحدي  اجل��ام��ع��ة  ب��رن��ام��ج  اإىل  وال�سبكات  امل��ع��ل��وم��ات 
ن��ط��اق م�سار  ا���س��ت��ح��داث��ه يف  وال�����ذي مت  ال�������س���راك���ات، 
املطروحة  التخ�س�سات  متداخلة  الأكادميية  الربامج 
ف��اجل��ام��ع��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��ن��ظ��ي��م ب���رام���ج ون����دوات 

تعليمية وور�س عمل تقنية م�سرتكة.
�سريف  ال�سيد  قبل  م��ن  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ومت 
مو�سى، القائم باأعمال رئي�س ال�سوؤون الإدارية واملالية 
بجامعة زايد، وعبد الإله النجاري، املدير العام ملنطقة 
م�ساركتهم  خ��الل  وذل���ك  �سي�سكو،  �سركة  يف  اخلليج 
 2022 للتقنية  جلوبال" العاملي  "جيتك�س  مبعر�س 
والذي يجري تنظيمه من 10 – 14 اأكتوبر يف مركز 

دبي التجاري العاملي.
على  زاي��د  بجامعة  ال�سراكات  حت��دي  برنامج  وي��رك��ز 
ب��ع�����س التحديات  ال��ت��ع��ام��ل م���ع  مت��ك��ني ال��ط��ل��ب��ة م���ن 

والدولية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�������س���رك���ات  ق��ب��ل  م���ن  امل���ط���روح���ة 
وو�سع  علمية  وب��ح��وث  درا����س���ات  واإج������راء  امل�����س��ارك��ة، 
قبل  م��ن  امل��خ��رج��ات  قيا�س  و�سيتم  املنا�سبة،  احل��ل��ول 
الأكادمييني واملخت�سني، مما مينحهم جتربة قّيمة يف 
املهنية  حياتهم  يف  للنجاح  واملطلوبة  احلقيقي  العامل 
الأجندة  تطلعات  يلبي  ال��ذي  وبال�سكل  التخرج  بعد 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ك��وم��ة دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
خالل رحلة اخلم�سني املقبلة. ويعد الربنامج حموراً 
اأ�سا�سًيا جلميع الطلبة اجلدد يف جامعة زايد امل�سجلني 

يف براجمها الأكادميية متداخلة التخ�س�سات.
وتعليًقا على ال�سراكة، اأكد ال�سيد �سريف مو�سى، القائم 
باأعمال رئي�س ال�سوؤون الإدارية واملالية بجامعة زايد، 
اأن برنامج حتدي ال�سراكات ميتاز بقابليته ال�ستثنائية 
امل�ستقبل،  لوظائف  املطلوب  بال�سكل  الطلبة  اع��داد  يف 
�سي�سكو  �سركة  بان�سمام  للغاية  "نحن ممتنون  وقال: 
اأن طلبتنا �سي�ستفيدون  اإىل الربنامج ونعلم  �سي�ستمز 
ب�سكل كبري من فر�سة العمل جنًبا اإىل جنب مع هذه 
ال�سركة العاملية الرائدة، والتي �ستمنح طالب وطالبات 
من  مهارات  لكت�ساب  فر�سة  امل�ساركني،  زاي��د  جامعة 

مكان العمل قبل التخرج، من خالل التفكري العميق 
والعمل اجلامعي املنتظم ملواجهة التحديات احلقيقية 
لهم  تفتح  بدورها  والتي  تكتيكية  وحلول  مبخرجات 
اآف��اق جديدة ب��الأدوار املناطة لهم بعد التخرج وتزيد 
من الفر�س املتاحة لهم بالن�سمام بكفاءات معا�سرة 

ل�سوق العمل ميتاز باحليوية والت�سارع".
تاأخذ التحديات املطروحة يف برنامج حتدي ال�سراكات 
الف�سل  ب��داي��ة  يف  للطلبة  ت��وج��ه  ع��ام��ة  اأ���س��ئ��ل��ة  �سكل 
ت�سجعهم  وال��ت��ي  ميكننا؟"  "كيف  ب�سيغة  ال��درا���س��ي، 
على التفكري النقدي والإبداع وحل امل�سكالت بكفاءة. 
وبع�س الأمثلة على هذه الأ�سئلة، والتي مت تطبيقها 
ت�سميم  ميكننا  "كيف  تت�سمن:  �سابقة،  حت��دي��ات  يف 
منزل م�ستدام بيئًيا يف دبي؟" ؛ "كيف ميكننا ا�ستخدام 
و  التعلم؟"  �سعوبات  لت�سخي�س  ال�سطناعي  الذكاء 
ال�ستفادة من  للبنوك  "كيف ميكننا فهم كيف ميكن 
من  وغ��ريه��ا  ل�ساحلها؟"  التكنولوجي  ال���س��ط��راب 
والعمل  امل�ساركة  على  الطلبة  ت�ستعدي  التي  الأمثلة 
ع��ل��ى اإي���ج���اد احل��ل��ول ل��ه��ا م��ن خ���الل ال��ب��ح��ث العلمي 
من  املتاحة  املن�سات  خ��الل  من  التجريبي  والتطبيق 

ال�سركاء ال�سرتاتيجيني امل�ساركني يف الربنامج.
واأ�ساف ال�سيد عبد الإله النجاري، املدير العام ملنطقة 
اخلليج يف �سركة �سي�سكو: "اأن تطوير ومتكني املواهب 
وي�سرنا  التحديات،  ملواجهة  الأهمية  بالغ  اأمر  ال�سابة 
الذي  بال�سكل  ال�سركاء،  برنامج حتدي  اإىل  الن�سمام 
�سيدعم �سعي اجلامعة للتميز الأكادميي ودعم م�ساريع 
البتكار، ونتطلع اإىل م�ساركة خرباتنا ودجمها بروؤى 
اأكر  م�ستقبل  لبناء  امل�ساركني  والطالبات  ال��ط��الب 

�سموًل مًعا خلدمة البالد واملجتمع".
ويجدر الذكر اأن املوؤ�س�سات امل�ساركة يف برنامج حتدي 
املقدمة  النظر  وجهات  من  �سي�ستفيدون  ال�سراكات، 
م��ن ف��ئ��ة ل��ل�����س��ب��اب، وف��ر���س��ة حت��دي��د امل��واه��ب ال�سابة 
التي قد ت�سغل وظائف حمددة يف املوؤ�س�سة م�ستقباًل. 
على  ال�سركات  م�ساعدة  ا  اأي�سً للربنامج  وميكن  كما 
التفاعل ب�سكل اإيجابي مع املواهب الوطنية ال�سابة يف 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  املهنية،  حياتهم  من  مبكر  وقت 
اأه����داف ال��ت��وط��ني يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، وامل�����س��اع��دة يف 
يف  واملوؤثرين  واملفكرين  امل�ستقبل  قادة  ق��درات  تطوير 

دولة الإمارات العربية املتحدة والعامل اأجمع.

من خالل ال�شراكة التي جتمعها بوزارة العدل
كلية القانون يف جامعة اأبوظبي تقدم 

خدماتها التدريبية لأكرث من 250 حماميًا
•• اأبوظبي- الفجر

والتاأهيلية  التدريبية  خدماتها  اأبوظبي  جامعة  يف  القانون  كلية  قدمت 
لأكر من 250 حمامياً، وذلك يف اإطار ال�سراكة التي جتمع الكلية بوزارة 

العدل مبوجب مذكرة تعاون وقعها الطرفان عام 2017. 
وعقدت جامعة اأبوظبي موؤخراً فعاليات واأعمال الدورة التاأهيلية اخلام�سة 
للمتقدمني من خريجي خمتلف كليات القانون يف الدولة للح�سول على 
رخ�سة املحاماة، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية 
التابع لوزارة العدل. وتت�سمن الدورات التدريبية والتاأهيلية التي ت�سرف 
القواعد  اأه���م  درا���س��ة  اخل��ام�����س  ل��ل��ع��ام  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  وتنظمها  عليها 
والأحكام القانونية املو�سوعية والإجرائية الالزمة ملزاولة مهنة املحاماة، 
وت�سمل قوانني املعامالت املدنية، والجراءات املدنية، والأحوال ال�سخ�سية، 

وقانوين العقوبات والإجراءات اجلزائية.
ال��ق��ان��ون يف  اأح��م��د �سعبان عميد كلية  ال��دك��ت��ور:  ال�����س��دد، ���س��رح  ويف ه��ذا 
التي جتمعنا  امل�سرتك  التعاون  "نعتز مبا حققته جهود  اأبوظبي:  جامعة 
بوزارة العدل والتي متكن جامعة اأبوظبي من امل�ساهمة يف تعزيز املنظومة 
القانونية والق�سائية يف الدولة من خالل تدريب وتاأهيل املحامني ملزاولة 
اأب��و ظبي  �سعي جامعة  اإط��ار  ياأتي يف  التعاون  ه��ذا  واأن  ال��دول��ة.  املهنة يف 
امل�ساهمة يف تخريج  تاأدية دورها الوطني، وم�سوؤوليتها املجتمعية يف  نحو 
فعال  ب�سكل  العمل  ���س��وق  يف  ل��الن��خ��راط  م��وؤه��ل��ة  علمية  وك��ف��اءات  ك���وادر 
الر�سمية احلري�سة  الدولة  وهيئات  كافة قطاعات  وبالتعاون مع  وموؤثر، 
وامل�ستهدفات  الق�سائي  العمل  �سري  يف  احلديثة  التطورات  مواكبة  على 

الت�سريعية لروؤية الإمارات 2071."
عام  مدير   - الكمايل  الدكتورحممد  امل�ست�سار  �سعادة  �سرح  جانبه  وم��ن 
معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية:" اإن تنظيم كلية القانون يف جامعة 
ياأتي  اخلام�سة  دورتها  يف  املتدربني  للمحامني  التاأهيلية  للدورة  اأبوظبي 
يف اإطار ال�سراكة املتميزة لوزراة العدل ممثلة يف معهد التدريب الق�سائي 
والتي  �سنوات،  خم�س  من  اأك��ر  م��دار  على  واملمتدة  اأبوظبي،  جامعة  مع 
تهدف اإىل اإعداد وتاأهيل الكوادر الوطنية من اأبناء دولة الإمارات ملزاولة 
القانون -  املهم واحليوي الذي لعبته كلية  مهنة املحاماة، م�سيًدا بالدور 
جامعة اأبوظبي يف هذا الإطار من خالل تنظيمها لهذه الدورة التاأهيلية 
التي �ساهمت ب�سكل وا�سح خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية يف رفع م�ستوى 
اجتياز  يف  الراغبني  املتدربني  للمحامني  القانونية  واجل��اه��زي��ة  املعرفة 
حيث  الفعلية،  املتدربني  نتائج  اأكدته  ما  وهو  املحاماة،  رخ�سة  اختبارات 
ارتفعت ن�سبة جناح املتدربني يف الختبارات من حوايل %60 عام 2017 
لت�سل اإىل ما يقارب %90 عام 2021، واأ�ساف �سعادته اأن هذه النتائج 
اإن عربت عن �سيء فاإمنا تعرب عن حجم العمل املتميز واملبذول من قبل 
الدورة  الذي يقدم يف هذه  التدري�سي والتدريبي  القانون، وامل�ستوى  كلية 
يف  القانونيني  واملخت�سني  الأكادمييني  كبار  من  متميزة  نخبة  اأي��د  على 

جامعة اأبو ظبي".
م�سرًيا  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة  لإدارة  ال�سكر  بتوجيه  حديثه  �سعادته  واختتم 
اإىل تطلعه لأن تكون هذه الدورة التاأهيلية مقدمة لتعزيز خمتلف اأوجه 
التعاون بني املعهد واجلامعة الهادفة اإىل تزويد القطاع القانوين والعديل 
باأف�سل تدريب مهني، ملتزمني يف ذلك بنهج القيادة الر�سيدة الذي يهدف 
اإىل متكني البيئة القانونية والت�سريعية يف الدولة، واإعداد كوادر قانونية 
م�سرية  تعزيز  يف  ي�سهم  ب�سكل  الق�سائية  املنا�سب  خمتلف  لتويل  موؤهلة 

التنمية والتطوير ال�ساملة وامل�ستدامة.
وت��ط��رح ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ال��ق��ان��ون وبرناجمي 
من  املعتمدة  اخلا�س  القانون  يف  واملاج�ستري  العام  القانون  يف  املاج�ستري 
بيئة  الإماراتية �سمن  والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  الأكادميي  العتماد  هيئة 
طرق  العربية،  باللغة  ���س  ُت��درَّ التي  ال��ربام��ج،  ت�ستخدم  للدرا�سة،  ملهمة 
تدري�س مبتكرة وتتبنى منهج التفكري ال�ست�سرايف لتظل دائماً يف �سدارة 

موؤ�س�سات التعليم القانوين.

م�شت�شفى ميدكري للن�شاء والأطفال اأول م�شت�شفى يف الإمارات يدخل عامل امليتافري�ض
•• دبي- الفجر

واحدة  وه��ي  الطبية"،  ميدكري  ومراكز  "م�ست�سفيات  اأعلنت 
ال��رع��اي��ة ال�سحية يف دب��ي وال�����س��ارق��ة، عن  اأك��رب �سال�سل  م��ن 
اأول م�ست�سفى لها يف عامل امليتافري�س، لي�سبح بذلك  اإطالق 
الذي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  الأول يف  الطبي  املرفق 
يف  دب��ي  روؤي���ة  حتقيق  اإىل  و�سعياً  امليتافري�س.   على  يتواجد 
مع  ومت��ا���س��ي��اً  امليتافري�س  جم��ال  يف  عاملية  وج��ه��ة  ت�سبح  اأن 
عنها  الإع���الن  مت  التي  للميتافري�س"  دب��ي  "ا�سرتاتيجية 
خ���الل �سهر ي��ول��ي��و م��ن ه���ذا ال���ع���ام، ب����ادرت ك��ي��ان��ات خمتلفة 
وزارات،  ذل��ك  يف  مبا  ال�سناعات،  من  وا�سعة  جمموعة  �سمن 
العامل الفرتا�سي  اإىل  الإع��الن عن خططها لالن�سمام  اإىل 
"م�ست�سفى  ق��ام��ت  ال��ت��وج��ه،  م���ع ه���ذا  اجل���دي���د. وان�����س��ج��ام��اً 
"بيو  مع  �سراكة  اتفاقية  ب��اإب��رام  والأطفال"  للن�ساء  ميدكري 
الطابع  واإ�سفاء    BIOMETAVERSE"ميتافري�س
 11 بتاريخ  انطلق  ال��ذي  الفرتا�سي  وجودها  على  الر�سمي 
عامل  يف  ال�سحية  الرعاية  من�ساأة  وت��ه��دف  اجل���اري.   اأكتوبر 

�سمن  عامة  �سحابة  على  ا�ست�سافتها  تتم  التي  امليتافري�س، 
احل����دود اجل��غ��راف��ي��ة ل��دول��ة الإم������ارات، اإىل ت��ق��دمي مل��ح��ة عن 
للن�ساء والأطفال"،  "م�ست�سفى ميدكري  الواقعية يف  التجربة 
بال�سياحة  اخل��ا���س��ة  امل�ست�سفى  م��ب��ادرات  يف  �سُت�ستخدم  كما 
العالجية، من خالل منح املر�سى املحتملني فر�سة ال�ستمتاع 
من  يعزز  مب��ا  امل�ست�سفى،  م��راف��ق  يف  غ��ام��رة  ب�سرية  بتجربة 
"األي�سا  قالت  املنا�سبة،  وبهذه  وال�سفافية.   الثقة  م�ستويات 
موبن"، نائب رئي�س جمل�س الإدارة ل�سركة "اأ�سرت دي اإم هيلث 
الإمارات  دولة  م�ست�سفى يف  اأول  بالك�سف عن  "�سعداء  كري": 
العربية املتحدة يف عامل امليتافري�س اليوم. �سي�سع م�ست�سفى 
املري�س  لتجارب  جديدة  معايري  والأط��ف��ال  للن�ساء  ميدكري 
الفرتا�سية الغامرة – التي �سنعمل على جعلها اأكر جاذبية 
خالل  م��ن  الطبية  ميدكري  وم��راك��ز  م�ست�سفيات  �سبكة  ع��رب 
اإم  اأ�سرت دي  اإدخ��ال مزيد من التح�سينات. نحن يف جمموعة 
هيلث كري ن�سعى دوماً لتطوير اخلدمات ال�سحية التي نقدمها 
عرب تبني اأحدث التقنيات التكنولوجية وتعزيز الربوتوكولت 
العالجية املبتكرة واللتزام باأعلى معايري اخلدمات الطبية، 

ال��رائ��دة على خارطة  الإم����ارات  مب��ا يتنا�سب م��ع مكانة دول��ة 
ال�سحة العاملية. وي�سّكل دخول ميدكري اإىل عامل امليتافري�س 
"ميدكري"  وت��خ��ط��ط  الجتاه".   ه���ذا  يف  الن���ط���الق  ن��ق��ط��ة 
ميدكري  "م�ست�سفى  م��ن  ك��ل  لإط���الق  املقبلة  الأ���س��ه��ر  خ��الل 
ال�سفا" و"م�ست�سفى ميدكري للعظام والعمود الفقري" على 
امليتافري�س، مبا يعزز من فعالية املن�ساأة الفرتا�سية احلالية 
وب��دوره��ا، قالت  الف��رتا���س��ي��ة.   املر�سى  الرت��ق��اء بتجارب  يف 
مل�ست�سفيات  التنفيذي  الرئي�س  ليجو"،  "�سانيال  ال��دك��ت��ورة 
الرئي�سي يف تقدمي  "يتمثل هدفنا  الطبية:  ومراكز ميدكري 
دم��ج عملية توفري  م��ن خ��الل  رع��اي��ة �سحية فعلية  خ��دم��ات 
 400 من  اأك��ر  ي�سم  ال��ذي  فريقنا  عرب  الآنية  ال�ست�سارات 
ا�ستبدال  يتم  اأن  الطويل  امل��دى  على  نتوقع  اإننا  طبي.  خبري 
توفري  اإىل  باحلاجة  بعد" التقليدية  عن  "التطبيب  خدمات 
تلقي  ملر�سانا  ي�سمح  مبا  امليتافري�س،  يف  افرتا�سية  تفاعالت 
وتعد  والتعاون".   ال��واق��ع��ي��ة  م��ن  اأك���رب  ب��ق��در  تت�سم  خ��دم��ات 
يف  الرئي�سيني  امل��زّودي��ن  م��ن  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  "ميدكري" 
�سوق اخلدمات الطبية الفرتا�سية للتطبيب عن بعد، حيث 

بزيادة  �سنوياً،  افرتا�سية  ا�ست�سارة  األ��ف   20 من  اأك��ر  توفر 
"فينيث  2020.  وق��ال  % مقارنة مبطلع عام   62 ن�سبتها 
جمموعة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  م��دي��ر  بورو�سوتامان"، 
التكنولوجيا  تطور  ت�سارع  "اأدى  كري":  هيلث  اإم  دي  "اأ�سرت 
حيث  ال�سحية،  الرعاية  �سناعة  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث  اإىل 
والرعاية  ال�سطناعي  ب��ال��ذك��اء  امل��ع��ززة  الت�سخي�سات  متنح 
اجلراحية الربوتية وت�سل�سل اجلينوم والواقع املعزز والأجهزة 
القابلة لالرتداء، املر�سى فر�سة متجددة للتمتع بجودة حياة 
اأف�سل وعمر اأطول"، واأ�ساف: "اإننا الآن ندخل حقبة جديدة 
الإدارية  النظم  على  التكنولوجيا  ا�ستخدام  فيها  يقت�سر  ل 
الرتقاء  لي�سمل  توظيفها  ميتد  واإمن���ا  الطبية،  وال��ت��ط��ورات 
عملية  حت�سني  يف  ي�ساهم  مب��ا  الف��رتا���س��ي��ة،  املري�س  برحلة 
�سنع القرارات وتعزيز الو�سول اإىل خدمات الرعاية".  وتابع: 
"قررنا يف هذا ال�سدد اإبرام �سراكة مع �سركة بيو ميتافري�س 
حافل  �سجل  من  به  تتمتع  ملا   BIOMETAVERSE
بالجنازات وح�سور فاعل وتعاون وثيق مع كربيات ال�سركات 

على م�ستوى املنطقة املوجودة يف امليتافري�س".
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بينما مييل النا�ض اإىل تبديل وجبات الع�شاء اخلا�شة بهم، فمن ال�شائع اختيار وجبة اإفطار متطابقة تقريبا، كل �شباح.
وقد يكون هذا التكرار للوجبات ال�شباحية ناجتا عن �شيق الوقت يف ال�شاعات الأوىل من اليوم، ولذلك �شيكون من 

ال�شروري النتباه اإىل ما نتناوله يف ال�شباح للح�شول على الطاقة الالزمة وحتقيق فوائد �شحية .
وقد يكون اختيار ال�شوفان يف ال�شباح كجزء من نظام غذائي �شحي متوازن اأحد اأف�شل اخليارات للم�شاعدة 

يف "درء الأمرا�ض".

وتفتخر العديد من حبوب الإفطار مبحتوياتها الغذائية الغنية، واأ�سبح من 
حم�س  مثل  ه��ام��ة،  غذائية  بعنا�سر  مدعمة  احل��ب��وب  ه��ذه  تكون  اأن  ال�سائع 

الفوليك واحلديد.
خ�سائ�س جتعله اأحد اأف�سل اخليارات يف الإفطار، وفقا لباحثة ولل�سوفان 

النباتية  اخل��ريي��ة  اجلمعية  يف  اأح��ي��اء  وع���امل  �سحية 
.Viva

اأن  ميكن  كيف  ت�سريفاتوفا،  فريونيكا  وتو�سح 
ال�سوفان يف ال�سباح على  ي�ساعد تناول ع�سيدة 
درء الأمرا�س، قائلة اإن م�سدر الكربوهيدرات 
هذا منخف�س الدهون وعايل الربوتني، وهو 

مليئ بالعنا�سر الغذائية الرئي�سية.
واأ�سافت: "اإنه يحتوي على جمموعة جيدة 
من الفيتامينات واملعادن اأي�سا - العديد من 
فيتامينات ب واحلديد واملغني�سيوم والبوتا�سيوم 
وال���زن���ك وال��ن��ح��ا���س وامل��ن��غ��ن��ي��ز. وت�����س��اه��م ك���ل هذه 

العنا�سر الغذائية يف نظام مناعة قوي".
واأكدت �سارفاتوفا اأي�سا على احتواء ال�سوفان على جمموعة من 
املواد الكيميائية ت�سمى اأفينانراميد. واأو�سحت اأن "هذه م�سادات 
اأك�سدة قوية ذات خ�سائ�س م�سادة لاللتهابات وميكن اأن تهدئ التهيج 
اأن ي�ساعد يف ع��دد م��ن حالت  ال�سوفان ميكن  ت��ن��اول  ف��اإن  ل��ذا،  واحل��ك��ة. 
اللتهاب". ودعمت العديد من الدرا�سات التي اأجريت على مدار ال�سنوات 

الأخرية التاأثري امل�ساد لاللتهابات لهذه املواد الكيميائية.
الأوراق  م��ن  العديد  يف  بحثت  وال��ت��ي   ،2018 ع��ام  م��ن  مراجعة  وو�سفت 
"لها  اإن هذه املواد الكيميائية  ا�ستنتاجات عامة تقول  اإىل  البحثية للتو�سل 

خ�سائ�س �سحية مفيدة كبرية" ب�سبب اآثارها امل�سادة لاللتهابات.
واللتهاب املزمن هو �سبب بع�س اأكرب الأمرا�س القاتلة، مثل اأمرا�س القلب. 

كما اأنه مرتبط بالتهاب املفا�سل وال�سرطان ومر�س كرون.
وير�سل  اجلراثيم.  مثل  عليه،  ي�سغط  ل�سيء  اجل�سم  ا�ستجابة  هو  واللتهاب 
اجل�سم خاليا الدم البي�ساء ملحاربة البكترييا اأو التئام اجلروح. ولكن عندما تكون 

هذه ال�ستجابة �سديدة وطويلة الأمد ميكن اأن ت�سبب تلفا للخاليا والأن�سجة.
اأن متنع منو اخلاليا  املركبات لها خ�سائ�س ميكن  اأن هذه  اأي�سا  الباحثون  ووجد 

ال�سرطانية، وفقا ملراجعة ُن�سرت يف املجلة الدولية للعلوم اجلزيئية يف عام 2019.
ول�سوء احلظ، ل يوجد �سوى عدد قليل من التجارب ال�سريرية التي اختربت تاأثري 
هذه املركبات على ال�سرطان. وتو�سح �سارفاتوفا اأي�سا اأن ال�سوفان يحتوي على نوعني 
خمتلفني من الألياف، القابلة للذوبان وغري القابلة للذوبان. وميكن اأن ت�ساعد الألياف 
القابلة للذوبان، والتي تذوب يف املاء، يف التحكم يف كمية ال�سكر والكولي�سرتول يف الدم. 

يزيد  بينما  ال�سكري  مبر�س  الإ�سابة  خطر  من  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستوى  ارت��ف��اع  ويزيد 
الكولي�سرتول من خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب.

واأظهرت الدرا�سات اأن ال�سوفان، عند تناوله كجزء من منط حياة �سحي، ميكن اأن يقلل 
من خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سكري.

وقد يكون ال�سوفان مفيدا اأي�سا يف نظام جمالك امل�ساد لل�سيخوخة، ويعود ذلك اإىل الدور 
امل�ساد لاللتهابات لالأفينانراميد يف ال�سوفان، وهي مواد كيميائية لها تاأثري يف تهدئة 

التهيج واحلكة، كما اأو�سحت �سارفاتوفا.
ولكن، يجب النتباه اإىل اأن تناول الكثري من ال�سوفان يف الواقع ميكن اأن ي�سر بال�سحة. 
كما ميكن لإ�سافة املزيد من ال�سكر اإىل ال�سوفان، مثل ال�سكر اأو ال�سوكولتة وغريها من 
 Eat This، املواد الغذائية احللوة، اأن يقلل من القيمة الغذائية للوجبة، بح�سب موقع

�سرين. اإجن  جان  الدكتور  عن  نقال   !Not That
وميكن اأن ي�سبب ال�سوفان اأي�سا النتفاخ، كونه نوعا من احلبوب الكاملة التي حتتوي على 
م�ستويات عالية من الألياف واجللوكوز والن�ساء. وجميع هذه العنا�سر ت�ستهلكها بكترييا 

الأمعاء، والتي تطلق غازات ميكن اأن ت�سبب النتفاخ.

وجبة اإفطار ت�شاعد على "درء الأمرا�ض" مبا يف ذلك اأمرا�ض القلب

اأع�����داد  اإىل ارت���ف���اع  ال��ت��وق��ع��ات  ت�����س��ري 
حالت العمى مبعدل 41 باملئة بحلول 
اأعداد  �سرتتفع  فيما   ،  2050 ال��ع��ام 
حالت �سعف الروؤية مبعدل 38 باملئة 
باملئة   90 اأن  بيدرَ  ذاتها.  خالل الفرتة 
م��ن ه��ذه احل���الت ميكن احل���وؤول دون 
موثوقة  بحلوٍل  ا�ستعّنا  ما  اإذا  وقوعها 
25 دولراً  ���س��وى  ت��ك��ّل��ف  ورخ��ي�����س��ة ل 

اأمريكياً يف بع�س البلدان.
امل�سوؤومة  التوقعات  ه��ذه  بالرغم  لكن 
اإل اأن معظم بلدان العامل ل ترّكز على 
ال�ستثمار يف رعاية �سحة العيون بقدر 
وهذا  اأخ����رى،  اأم���را����سٍ  على  تركيزها 
واقٌع ل ي�ساعد املنظمات اخلريية على 
الب�سر  ف��ق��دان  ح���الت  م��ع��ّدل  خف�س 
اتقاوؤها، مبا فيها موؤ�س�سة  التي ميكن 

"فريد هولوز".
بلٍد  يف  اإث��ي��وب��ي��ا،  يف  ف��اط��م��ة  تعي�س 

اأعباء  ن�سف  ع��ات��ق��ه  ع��ل��ى  يحمل 
العامل التي يخلفها مر�س الرمد 
احُل��ب��ي��ب��ي )ال����رتاخ����وم����ا( ال���ذي 
املعدية  الأم��را���س  قائمة  يت�سدر 
علماً  العامل،  حول  للعمى  امل�سببة 
اأن���ن���ا ق������ادرون ع��ل��ى جت��ن��ب حالت 
ما  اإذا  ع���ن���ه  ت��ن��ج��م  ال���ت���ي  ال���ع���م���ى 

وعملنا  مبكرة  م��رح��ل��ٍة  يف  تدّخلنا 
ت���اأم���ني املياه  ع��ل��ى حت�����س��ني ف���ر����س 

النظيفة.
الروؤية  على  ق����ادرًة  فاطمة  تعد  مل 

اأمٌّ  ب���و����س���وح م��ن��ذ ���س��ن��ت��ني، وه����ي 
وب��ال��ت��ايل مل  اأط���ف���ال،  خلم�سة 

رعايتهم  ع��ل��ى  ق�����ادرًة  ت��ع��د 
على  ب���ه���م  والع����ت����ن����اء 

كما  ����س���ح���ي���ح،  ن����ح����ٍو 
فقدت ا�ستقالليتها 

ال���������س����خ���������س����ي����ة 

واملالية حيث مل تعد ت�ستطع اأن تتنقل 
مبفردها.

ك���ان���ت ف��اط��م��ة ق���د ع���ان���ت م���ن تكرار 
اللتهابات التي اأحلقت الأذية بجفنيها 
العلويني، مما اأدى اإىل تقو�س رمو�سها 
بعينيها  حتتك  ف�سارت  ال��داخ��ل،  نحو 

وتوؤملها، معر�سًة ب�سرها للخطر.
اأمثال  اأم����ه����اٌت م���ن  ت���اأت���ي  م���ا  وغ���ال���ب���اً 
العيون  ���س��ح��ة  خم��ي��م��ات  اإىل  ف��اط��م��ة 
هولوز"  "فريد  موؤ�س�سة  تدعمها  التي 

طلباً للم�ساعدة يف اإنقاذ اأب�سارهن.
املوؤ�س�سة  دّربته  وقد جنح طبيٌب ج��ّراح 
فاطمة،  ب�سر  اأنقذت  عمليٍة  اإج��راء  يف 
قابل  غري  بعمى  اإ�سابتها  دون  وحالت 

لل�سفاء، وكّل هذا بف�سل التمويل الذي 
جمانّية  �ساملٍة  خ��دم��اٍت  بتاأمني  �سمح 

ل�سحة العيون.
ا�ستثنائية  لي�ست  فاطمة  حالة  اأن  اإل 
لالأ�سف، فهناك اأكر من 125 مليون 
فيها  يتوطن  مناطق  يف  يعي�س  اإن�سان 
بخ�سائر  ف��ي��ت�����س��ب��ب  احُل��ب��ي��ب��ي  ال���رم���د 
اإن��ت��اج��ي��ة ح���ول ال��ع��امل ت��ق��در بنحو 8 

مليارات دولر �سنوّياً.
ال����رف����اه  ت����دم����ري  اإىل  ي���������وؤدي  وه��������ذا 
الق����ت���������س����ادي مل���ج���ت���م���ع���اٍت ب���اأ����س���ره���ا، 
ويحا�سر الأ�سر املت�سررة يف دوامٍة من 
الفقر ل مهرب منها، ل �سيما واأن هذه 

الأمرا�س تنتقل من جيٍل اإىل جيل.
والواقع يوؤكد اأن الكثري من البلدان ل 
ترّكز على ال�ستثمار يف �سحة العيون، 
امل��زم��ن��ة واملعدية  الأم���را����س  ع��ل��ى  ب��ل 
وعلى خف�س معدلت الوفيات بني 

املواليد والأمهات.  
الب�سر  ح��ا���س��ة  ا���س��ت��ع��ادة  اأن  غ��ري 
على  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  يف  ت��ق��ت�����س��ر  ل 
ال��ذي يعاين منه  ع��الج العمى 
اأي�ساً  ت�سهم  اإمن��ا  ما  �سخ�ٌس 
واقت�ساد  جمتمعه  دع���م  يف 

بلده ككل.
يكّلف  ال�������روؤي�������ة  ف�����ف�����ق�����دان 
الق���ت�������س���اد ال���ع���امل���ي ال����ي����وم ما 
دولر  م���ل���ي���ار   411 ع����ن  ي���ق���ل  ل 
اأمريكي �سنوياً على �سكل خ�سائر يف 
اأن الن�سبة الأعظم  الإنتاجية، علماً 
م���ن اخل�����س��ائ��ر ت��ق��ع يف دول 
�سرق وجنوب اآ�سيا 
)ح��������ي��������ث 
ت�����ب�����ل�����غ 
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مليارات دولر اأمريكي(.
لذا فاإن الق�ساء على العمى الذي ميكن 
جتنبه ميّثل و�سيلًة فّعالة يف ك�سر حلقة 
الفقر كي تتحّرر منها الأ�سر التي كانت 
عالقة فيها، كما اأن هذا ي�سمح للبلدان 
بتو�سيع فر�سها القت�سادية والرتقاء 
بها على امل�ستويات الفردية واملجتمعية 

والوطنية.
انفتحت  ب�سره  اإن�����س��اٌن  ا�ستعاد  فكلما 
اأم���ام���ه اأب������واٌب مي��ك��ن ل���ه م���ن خاللها 
التعليم  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  حت�����س��ني ح��ي��ات��ه 
ي�سع  ما  وه��ذا  الإنتاجية،  اأو  العمل  اأو 
اأكر  جمتمعاٍت  لبناء  الأ���س��ا���س  حجر 
ا�ستدامًة واإنتاجية، اأي ميكن لالأطفال 
وميكن  م���دار����س���ه���م،  اإىل  ي��ذه��ب��وا  اأن 
لإعالة  ع���م���اًل  ي���ج���دوا  اأن  لأه��ال��ي��ه��م 
اأ�سرهم، وميكن للمجتمعات امل�ستدامة 
الق���ت�������س���ادي  ال���ن���م���و  يف  ت�������س���ه���م  اأن 

لبلدانها.
"براي�س  �سركة  نفذتها  درا�سٌة  وك�سفت 
�سنة  ال�ست�سارية  كوبرز"  هاو�س  ووتر 
2014 اأن كّل دولر اأمريكي ن�ستثمره 
يف جمال �سحة العني يف باك�ستان يعود 
مبعدل 6 دولرات اأمريكية من املكا�سب 
القت�سادية ل�سالح البالد، يف حني اأن 
معدل العائدات على ال�سعيد العاملي 

يبلغ 4 دولرات اأمريكية.
كما بّينت درا�ساٌت اأخرى اأنه اإذا ما تلقت 
اأو  �سعٍف  من  تعانني  اللواتي  الفتيات 
فاإن  املنا�سبة،  الرعايةرَ  للروؤية  ف��ق��داٍن 
ن��ه��اي��ة املطاف  ���س��ي��زي��د يف  م��دخ��ول��ه��ن 
�سنوياً  ب��امل��ئ��ة   20 اإىل   10 مب���ع���دل 
مقابل كّل عاٍم تبقني فيه على مقاعد 

الدرا�سة.
ول بد من الإ�سارة اإىل اأن 9 من اأ�سل 
كل 10 اأ�سخا�س يعانون من فقدان اأو 
�سعف الب�سر ل يفرت�س بهم اأن يكونوا 
كذلك، واإذا ما اأردنا الق�ساء على العمى 
النامية  البلدان  الذي ميكن جتّنبه يف 
ل بد اأن نبداأ اليوم بتخ�سي�س 128،2 
مليار دولر اأمريكي يجري ا�ستخدامها 

على مدى 10 �سنوات.
ف��م��ا م��ن م���رّبر لرت��ف��اع اأع����داد حالت 
العمى مبعدل 41 يف املئة بحلول العام 
وثّمة  ارتقينا بجهودنا،  اإذا ما   2050
حاجٌة ما�ّسٌة اليوم اإىل بناء ا�ستثماراٍت 
و�سراكاٍت م�ستدامة من �ساأنها الق�ساء 
على حالت العمى التي ميكن جتنبها.

بناء  يف  م��ع��اً  ن�سهم  اأن  ميكننا  وه��ك��ذا 
ل  م�ستقبل  للجميع،  اأف�سل  م�ستقبٍل 
يعاين فيه اأي اإن�سان من حالت �سعف 

اأو فقدان الروؤية التي ميكن جتنبها.

لهذا علينا الق�شاء 
على حالت العمى 
التي ميكن جتنبها

بقلم: اإيان وي�شارت
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة "فريد هولوز"

FredHollows@ :توتري

هل خل التفاح ميكنه 
؟ الزائد  "حرق" الوزن 

ك�سفت الدكتورة اأجنيليكا ديوفال، خبرية التغذية الرو�سية، كيف يوؤثر 
تناول خل التفاح يف اجل�سم.

وت�سري اخلبرية يف مقابلة مع راديو "�سبوتنيك"، اإىل اأن خل التفاح، هو 
مادة خممرة، وي�ستخدم على نطاق وا�سع يف الطبخ. فاإذا ا�ستخدم ب�سورة 
�سحيحة، ميكن مب�ساعدته التخل�س من الكيلوغرامات الزائدة وتطبيع 

م�ستوى �سغط الدم وتعقيم اجلروح.
وتقول، "خلل التفاح الطبيعي، خ�سائ�س م�سادة للبكترييا والفريو�سات 
تعقيم اجلروح.  ا�ستخدامه يف  اأي�سا، وميكن  الفطريات  وي�ستخدم �سد 
وعند تناول خل التفاح، فاإنه يعقم بع�س ال�سيء اجلهاز اله�سمي ويكبح 
ويح�سن  وامل��ع��دة،  ال��ف��م  وجت��وي��ف  احل��ل��ق  يف  امل��وج��ودة  البكترييا  تكاثر 

عمله".
وتقول، "يحتوي خل التفاح على ن�سبة عالية من الأحما�س مثل اأحما�س 
املاليك والليمون والالكتيك والنيكوتني. لذلك فهو مفيد لكبار ال�سن 

الذين يعانون من الدوايل. لأنه ي�ساعد على تخفيف كثافة الدم".
ووفقا لها، ي�ساعد خل التفاح على تخفي�س م�ستوى ال�سكر والكولي�سرتول 
الأن�سولني،  يتعاطون  الذين  ال�سكري  ملر�سى  بالن�سبة  ولكن  ال��دم.  يف 

عليهم جتنب تناول خل التفاح، لأنه يجعل اجل�سم ح�سا�سا لالأن�سولني.
ولكن  ال���وزن،  لتخفي�س  كو�سيلة  التفاح  خل  ا�ستخدام  ميكن  وت�سيف، 

فقط بالقرتان مع تدابري اأخرى.
ال��وزن، لأنه يحتوي على كمية  "ي�ستخدم خل التفاح لتخفي�س  وتقول، 
الزائدة من  ال�سوائل  اإخ��راج  على  ي�ساعد  ال��ذي  البوتا�سيوم،  كبرية من 
اجل�سم. وين�سح بتناول خل التفاح قبل 10-15 دقيقة من تناول طعام 
كربوهيدراتي، ما ي�ساعد على ه�سم الن�سا ب�سورة خمتلفة. ونتيجة لذلك 
تنخف�س ال�سهية بع�س ال�سيء، وهذا يلعب دورا مهما يف عملية تخفي�س 
التفاح ي�ساعد على  اإن خل  القول ب�سورة قاطعة،  ال��وزن ولكن ل ميكن 
"حرق" الكيلوغرامات الزائدة. لأنه ميكن تخفي�س الوزن عندما يتبع 
ال�سخ�س نظاما غذائيا متوازنا وميار�س ن�ساطا بدنيا متكافئا. ويف هذه 

احلالة ميكن اأن يكون خل التفاح مبثابة دعم اإ�سايف وم�ساعد".
وت�سيف، "خل التفاح الطبيعي برتكيز 6 باملئة هو املفيد، لأنه يحتوي 
فقط على التفاح، حيث ميكن اإ�سافة 1-2 ملعقة �ساي منه اإىل كوب ماء، 

وتناول كوبا اأو كوبني من هذا امل�سروب مرتني يف اليوم".
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العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
MOJAU_2022- 0094549 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 : رق�م  هوي�ة  بطاقة  يحمل   - ن�سيم  و�سيم  حمم�د   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
784199682457736 - اجلن�سية : باك�ستان ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
البالغة )100%( - وذل�ك اإىل ال�سيد / حمم�ود حممد حممد منري - يحم�ل بطاق�ة هوي�ة 
رق�م : 784199261927083 - اجلن�سية : باك�ستان - يف الرخ�سة امل�سماه )طريق �سمال 
لتجارة الدراجات النارية امل�ستعمله( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )781392( 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 70626
MOJAU_2022- 0094505 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر 

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد : حميد برويز حممد ب�سري - اجلن�سية باك�ستان ويحمل بطاقة 
هوية رقم 784195368636932 يرغب يف البيع والتنازل عن 90% من كامل ح�سته 
البالغة 100% وذلك اىل برايوجان �سيل جهوغي�س �سيل ، اجلن�سية بنغالدي�س ويحمل بطاقة 
للحالقة(  الفهيدي  )�سالون  امل�سماة  الرخ�سة  يف   784198735294849 رقم  هوية 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )553679( ال�سادرة من دائرة التنمية 
الإقت�سادية بال�سارقة ، تعديالت اخرى : ا�سافة �سريك،  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
املذكورة  العدل  الكاتب  ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�س حيال  اي  لديه  العالن فمن  هذا 

لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
MOJAU_2022- 0094422 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف 
املذكورة. من الطرف الأول : �سلطان �سامل �سعيد �سلوم النقبي - اجلن�سية الإمارات ، بكامل 
 ، اريكادان  اريكادان عبدالرزاق  : جونايد  الثاين  الطرف  100%  اإىل  البالغة  ح�سته 
اجلن�سية : الهند لي�سبح مالك الرخ�سة  بال�سم التجاري )فنون التقنية لتجارة الهواتف 
املتحركة(  ن�ساط الرخ�سة )بيع اأجهزة احلا�سب الآيل ولوازمها - بالتجزئة ، بيع الهواتف 
املتحركة - بالتجزئة ، بيع �سرائح الهواتف اللكرتونية - بالتجزئة( واملرخ�س من دائرة 
ال�سادرة    719506 رقم  ال�سارقة رخ�سة جتارية   - الإقت�سادية يف خورفكان  التنمية 
بتاريخ  2013/9/26  يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان. تعديالت اخرى : مت 
تغيري ال�سكل القانوين من )فردية( اإىل )وكيل خدمات(  وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام 

بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
MOJAU_2022- 0094387 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة 
بني الأطراف املذكورة. من الطرف الأول : حممد �سليم عبداملجيد - بنغالدي�سي 
اجلن�سية بكامل ح�سته البالغة 60%  ومن الطرف الثاين : �سالح الدين �سبري 
حممد �سليم - بنغالدي�سي اجلن�سية بكامل ح�سته 40%  اإىل الطرف الثالث : 
حممد بالل احمد مياه - بنغالدي�سي اجلن�سية لي�سبح مالك الرخ�سة  بال�سم 
التجاري )ور�سة تربت لت�سليح ال�سيارات(  ن�ساط الرخ�سة )ال�سيانة وال�سالح 
العام للمركبات )كراجات(( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - 
ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 241692 ال�سادرة بتاريخ 1993/3/20 يف دائرة 
التنمية الإقت�سادية بخورفكان. وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على 

التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

تغيري ا�صـم / خليل �صامل حممد بخيت البادي  
البادى(  بخيت  حممد  �سامل  )خليل  املواطن  تقدم 
ا�سمه من  بتغيري  ابوظبي   - التوثيق  ق�سم  اىل  بطلب 

)خليل( اإىل )مبارك(. 
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ص ق�صم التوثيق العام 

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : هاو�ض اوف لتجارة الذهب �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 304 ملك ديرة ووترفرونت العقارية 1 �س ذ م م - الرا�س - ديرة 
القيد  813308 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1360907 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/8/29 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/8/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
308 ملك نا�سر  ح�شني الها�شمي ملراجعة احل�شابات العنوان : مكتب رقم  املعني 
احمد لوتاه - ديرة - ام هرير - هاتف : 3885518-04 فاك�س : 04-3885519 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ح�شني الها�شمي ملراجعة احل�شابات
 : ام هرير - هاتف  دي��رة -  308 ملك نا�سر احمد لوتاه -  العنوان : مكتب رقم 
الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3885519  : فاك�س   04-3885518
هاو�ض اوف  اأع��اله لت�سفية   املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  وال�سياحة يف دبي 
لتجارة الذهب �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/29 
اأي  2022/8/29 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021
العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

اأداء   اأمر   SHCFICICPL2022 /0006628 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / موؤ�س�سة ايوب عي�سى التجارية
العنوان : 9614245 

املحكمة يف  بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / احمد يا�سني يا�سني  بالتايل :

 75000( وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  امر 
املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  بامل�سروفات.  والزمتها  درهم( 

القانونية. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - يو�صف خليفة را�صد اليماين   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004944/ 

اإىل املحكوم عليه : يو�سف خليفة را�سد اليماين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 424505.0

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�صوبرماركت امني املدينة ذ م م ومن ميثلها قانونيا 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003652/ 
اإىل املحكوم عليه : �سوبرماركت امني املدينة ذ م م ومن ميثلها قانونيا 

 0588727800 رقم  تلفون   5559913820 رقم مكاين   3 ال�سناعية  : عجمان منطقة اجلرف  العنوان 
  0565749104  0505004043

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ النجم ال�ساطع لتجارة املواد الغذائية  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 17378.0 

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003477/ 
اإىل املحكوم عليه : دانه مارت هايربماركت ذ م م فرع ومن ميثله قانونيا  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ النجم ال�ساطع لتجارة املواد الغذائية  

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

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 12946.0 

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003307 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبداهلل هالل ال�سيد احمد  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/10 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003154 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�سطفى حممد م�سطفى
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/1 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007290 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جيان �سيفاثانولينجام - جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعية : اأجرة ال�سارقة )ذ م م(  قد اقام عليك الدعوى وتطالبك فيها :-  الزام 
املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )23741.83( ثالثة وع�سرون الف و�سبعمائة وواحد واربعون 
درهم وثالثة وثمانون فل�سا والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
انت مكلف  املحاماة.   اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  املدعي عليه  الزام  التام.  ال�سداد  تاريخ 
�سباحا   8.30 ال�ساعة  متام  يف  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/25 بجل�سة  باحل�سور 
حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�سفك مدعي عليه. ينفذ اعالن املدعي عليه بالن�سر وبلغتي العربية والجنليزية.
حرر بتاريخ  2022/10/10 م. 

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007287 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سريجيث �ساندر اكومار - جمهول حمل الإقامة
 : اأول   : فيها  وتطالبك  الدعوى  عليك  اقام  قد  م(   م  )ذ  ال�سارقة  اأجرة   : املدعية  طلب  على  بناء 
قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واإعالن املدعي عليه.  ثانيا : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 
 ، الفا ومائة واإحدى ع�سر درهما واثنان وت�سعون فل�سا  وقدره )19،111.92 درهم( ت�سعة ع�سر 
ثالثا  التام.   ال�سداد  تاريخ  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   12% بواقع  القانونية  والفائدة 
بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  الزام   :
2022/10/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى يف متام ال�ساعة 8.30 �سباحا حمكمة ال�سارقة املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. ينفذ  الدعوى  الن�سر وذلك للنظر يف  تاريخ  ايام من 

اعالن املدعي عليه بالن�سر وبلغتي العربية والجنليزية. حرر بتاريخ  2022/10/10 م. 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
طلب اعالن انذار بالن�صر

رقم )150672/2022(
املنذر : �سم�س جدة للتجارة - ذ م م 

املنذر اليه : امري حممد يار حممد )جمهول العنوان( 
ف����اإن امل��ن��ذر ي��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��داد ق��ي��م��ة ال�����س��ي��ك��ات وال��ب��ال��غ قدرها 
23،500 درهم )ثالثة وع�سرون الف وخم�سمائة درهم( وذلك خالل 
اإو الإع���الن به.  اأي���ام م��ن ت��اري��خ ا�ستالم ه��ذا الإن����ذار  اأي���ام( خم�سة   5(
كافة  واتخاذ  املخت�سة  ال�سلطات  اىل  اللجوء  اىل  اآ�سفني  �سن�سطر  واإل 
الإجراءات القانونية ، مع حتملكم لكافة امل�سروفات والر�سوم والأتعاب 

والفوائد املرتتبة على ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003196 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سابني فيوبرن - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم بان املدعي / عظمت حممود يف الدعوى رقم 3196/2022 دائرة اليوم الواحد التجارية الرابعة

قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : 
ت�سفية  جدول  يف  الدور  �ساحب  امل�سفي  وندب  ح   م  �س  برتوليوم  نامييك�س  ال�سركة  وت�سفية  بحل  الق�ساء 
اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وح�سر وجرد دفاترها و�سجالتها وكافة  ال�سركات م�سفيا لها بعد الإطالع على 
اليرادات  وحركة  لها  املحا�سبية  الدفاتر  على  الطالع  خالل  كم  ح�ساباتها  وفح�س  واأ�سولها  موجوداتها 

وامل�سروفات وك�سوف حركة احل�ساب لدى البنوك. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/20 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 7( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/12 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003196 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �سايف - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم بان املدعي / عظمت حممود يف الدعوى رقم 3196/2022 دائرة اليوم الواحد التجارية الرابعة

قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : 
ت�سفية  جدول  يف  الدور  �ساحب  امل�سفي  وندب  ح  م  �س  برتوليوم  نامييك�س  ال�سركة  وت�سفية  بحل  الق�ساء 
اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وح�سر وجرد دفاترها و�سجالتها وكافة  ال�سركات م�سفيا لها بعد الإطالع على 
اليرادات  وحركة  لها  املحا�سبية  الدفاتر  على  الطالع  خالل  كم  ح�ساباتها  وفح�س  واأ�سولها  موجوداتها 

وامل�سروفات وك�سوف حركة احل�ساب لدى البنوك. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/20 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 7( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/12 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
مركز �صبال�ص للتجارة العامة ذ م م فرع رقم 3

اأداء    اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002276/ 
اإىل املحكوم عليه : مركز �سبال�س للتجارة العامة ذ م م فرع رقم 3  

العنوان : اإمارة عجمان - النعيمه 2 - �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد بجوار نهرين هاتف رقم 067431909 
رقم مكاين : 4416209034 هاتف لالر�ساد 0504956407  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سبايدر بيبي لتجارة املالب�س اجلاهزة - �س ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 
كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 530190.0  - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة 
تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. 

ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 70197
MOJAU_2022- 0094574 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بيع / تنازل )�سالون املا�سة ال�سوداء للحالقة( وكيل خدمات 

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : ال�سيد م�سعد ح�سيني احمد اجلن�سية : م�سر يرغب يف 
التنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة / يا�سمني خالد على خالد 
والتي  للحالقة((  ال�سوداء  املا�سة  ))�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  وذلك يف  : م�سر  اجلن�سية 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )762651( ال�سادرة ة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة ، تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر ،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70408 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
MOJAU_2022- 0094631 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : با�سل حممد خري عواطه ، اجلن�سية �سوريا ويحمل بطاقة هوية 
البالغة  ح�سته  كامل  من   %50 والتنازل عن  البيع  يرغب يف   784199764363844 رقم 
غياث حممد خري عواطه، اجلن�سية �سوريا، ويحمل بطاقة هوية رقم   : ال�سيد  اىل  ذلك  100% و 
تاأ�س�ست  والتي  للرجال((  ال�سبابيك  ))�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف   784199606257287
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )778541( ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية بال�سارقة 
، تعديالت اأخرى :ا�سافة �سريك، تغيري وكيل خدمات، تغيري ال�سم التجاري من �سالون ال�سبابيك 
للرجال اىل �سالون غياث للرجال. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
MOJAU_2022- 0094575 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة : فوزيه عبداهلل عبدالرحمن اآل علي، اجلن�سية المارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه %100 وذلك اىل ال�سيد : حممد فا�سل 
عبداهلل ح�سني ال مهدي - اجلن�سيه المارات يف الرخ�سة )اخلبري للنقل اخلا�س للركاب 
باحلافالت( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )614749( ال�سادرة من 

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2022 / 0000375 جتاري )جزئي(     
اىل املدعي عليه : رامي عبداملنعم ذكريا ل�سني م�سري اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي �سركة دار التمويل )�س.م.ع( 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة  - حكمت املحكمة مبثابة ح�سوريا : اأول : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )48639.63 درهم( ثمانية واربعون 
الفا و�ستمائة وت�سعة وثالثون درهما وثالثة و�ستون فل�سا ، وفائدة قانونية بواقع %5 
من تاريخ 2020/1/31 وحتى متام ال�سداد على األ تزيد عن اأ�سل املبلغ املق�سى به. ثانيا 

: الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات و )500 درهم( مقابل اتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ 2022/10/10  - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�صارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2022 / 0001930 جتاري )جزئي(
اىل املدعي عليه : �ساي �سيام راما �ساندران هندي اجلن�سية  

نعلمكم بان املدعي �سركة دار التمويل )�س.م.ع( 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة  - حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: 

اثنان و�ستون  يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )62783.68 درهم(  بان  املدعي عليه  بالزام 
الفا و�سبعمائة وثمانية وثالثون درهم وثمانية و�ستون فل�سا والفائدة بواقع 5% من 
تاريخ 2021/11/16 وحتى متام ال�سداد وعلى اأن ل جتاوز ا�سل املبلغ املق�سى به ، مع 

الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف و )500 درهم( مقابل اتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ 2022/10/10 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�صارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003196 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : انيال مالك - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم بان املدعي / عظمت حممود يف الدعوى رقم 3196/2022 دائرة اليوم الواحد التجارية الرابعة

قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : 
ت�سفية  جدول  يف  الدور  �ساحب  امل�سفي  وندب  ح  م  �س  برتوليوم  نامييك�س  ال�سركة  وت�سفية  بحل  الق�ساء 
اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وح�سر وجرد دفاترها و�سجالتها وكافة  ال�سركات م�سفيا لها بعد الإطالع على 
اليرادات  وحركة  لها  املحا�سبية  الدفاتر  على  الطالع  خالل  كم  ح�ساباتها  وفح�س  واأ�سولها  موجوداتها 

وامل�سروفات وك�سوف حركة احل�ساب لدى البنوك. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/20 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 7( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/12 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2015/M0001528 جتاري )جزئي(    
املتحدة/  العربية  المارات   ) الذهبي  )ال�سهم  انرتيرز  ارو  جولدن  �سركة   : عليه  املدعي  اإىل 
اجلن�سية، نعلمكم باأن املدعي �سركة منوج فيجاي للمقاولت الفنية المارات العربية املتحدة/ 

اجلن�سية، قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة - احلكم : 
حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا :- باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 243218 
بواقع   القانونية  وفوائده  درهما(  ع�سر  وثمانية  ومائتي  األفا  واربعني  وثالثة  )مائتي  درهم 
من تاريخ رفع الدعوى يف 15/4/2015 وحتى متام ال�سداد واألزمتها  اعتبارا  4% �سنويا 

امل�سروفات ومبلغ مائتى درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
حرر بتاريخ 2022/09/07 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�صارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة  
برقم املحرر 2022/0084302

اعالن ع�زل وكالة
بوا�سطة كاتب العدل

املخطر �سابرين خامن - هنية اجلن�سية و اأجمل بطاقة هوية رقم )784197615292758(
العنوان : ال�سارقة - ابو �سعاره - هاتف رقم : )0505353171(

املخطر اإليه : يو�سف ذيب الق�سعي - �سوري اجلن�سية 
العنوان : دبي - بزن�س باي

هاتف رقم : )0555592525(
املو�سوع عزل من الوكاله 

اإ�سارة للوكالة املحررة ل�ساحلك بتاريخ 2020/09/06، و امل�سدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل 
بال�سارقة برقم )SH20200906D44707( وعمال لن�س املادة )955( من قانون املعامالت 

املدنية رقم )5( ل�سنة : )1985( واملعدل بالقانون رقم )1( ل�سنه : )1987( 
لذلك : فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�سار اليها اأعاله اعتبارا من يوم ت�سلمك هذا 

الإعالن، فاإن كان لديك اأي اعرتا�س على ذلك يرجى اتباع ال�سيل القانونية.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ب�ان : ال�سيد/�سعيد حممد �سعيد د�سمال املزروعي- اجلن�سية:الإمارات  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيدة/ با�س الن�ساء 
من  ال�سادرة  فالفل(  الذ  )كافترييا  امل�سماه  الرخ�سة  يف  باك�ستان،   : اجلن�سية   - باد�ساه  خيل 
تغيري   : اأخرى  تعديالت   ،)756980( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة 

ال�سكل القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ال�سيد/اقبال ح�سني �سونو مول- اجلن�سية:بنغالدي�س يرغب يف   : ب�اأن  للجميع  ليكن معلوماً 
مرينا  ال�سيدة/  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�سته  كامل  من   )%15( عن  والتنازل  البيع 
 - موله  �سونو  موله  ال�سيد/عمران  يرغب  وكذلك  بنغالدي�س،   : اجلن�سية   - مياه  جليل 
اجلن�سية:بنغالدي�س يف البيع والتنازل عن )20%( من كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك 
اقبال  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�س،   : اجلن�سية   - مياه  جليل  مرينا  ال�سيدة/  اإىل 
ح�سني للحالقة( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )771941(، 

تعديالت اأخرى : ليوجد،
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن  ال�سيد / روزي كل ف�سل - اجلن�سية : افغان�ستان يرغب يف 
البيع التنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% ل�سالح ال�سيد / نقيب اهلل عبدالحمد 
- اجلن�سية : اأفغان�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )خمبز القد�س( �سادرة من دائرة التنمية 

القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم )559553( تعديالت اخري : ل يوجد
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ب�ان : ال�سيد/عبداهلل جابر باقر حديد - اجلن�سية الإمارات يرغب يف البيع  ليكن معلوما للجميع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )51%( وذلك اإىل ال�سيدة/ فاطمه على حممد ال علي - اجلن�سية 
: الإمارات، وكذلك يرغب ال�سيد/ خلدون �سعيد �سليم امل�سري - اجلن�سية : الأردن يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة )49%( وذلك اإىل ال�سيد/اجمد حممد عبدالقادر الطواهيه - اجلن�سية 
: الأردن، يف الرخ�سة امل�سماه )مركز الرواد لذوي العاقة( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية 
بال�سارقة برخ�سة رقم )741271(، تعديالت اأخرى: تغيري ال�سم التجاري للرخ�سة من )مركز 

الرواد لذوي العاقة( اإىل )مركز الرواد لتاأهيل اأ�سحاب الهمم(،
�سان  2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / �سلطان عبدالكرمي م�سلم املرزوقي - اجلن�سية 
ال�سيد  : المارات يرغب يف البيع التنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% ل�سالح 
/ راجو كومار رام بري�س �ساودهاري امل�سرتي - اجلن�سية : الهند يف الرخ�سة امل�سماه 
)زعرت لت�سليح وتركيب الطارات( �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة 
بالرقم )542723( تعديالت اخري : ل يوجد. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( 
فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من 
اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ميزان الرحمن عبداهلل جليل  
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006565/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ميزان الرحمن عبداهلل جليل 
العنوان : ال�سارقة )بناء على التحري( الهاتف املتحرك : 0554383595 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ موؤ�س�سة �سلطان بن خليفة احلبتور للعقارات  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 26105.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

املرجتعة   ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003747/ 
اإىل املحكوم عليه : عبدالعزيز ح�سن ح�سني عبا�س البلو�سي 

العنوان : اإمارة عجمان - منطقة الرو�سة - خلف مركز �سرطة الرا�سدية - فيال رقم 45 - 
هاتف متحرك : 0506544047 - 0508585589  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ح�سن علي ح�سن يو�سف احلو�سني - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 418424.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى اأم القيوين الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   UAQCFICIPOR2022 /0000498 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بارديب �سينغ بيلني هرفيندر  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  القيوين  اأم 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى( 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام 
بو�سفك   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/11 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0003516 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : روهانه حممد اتيم اتيم  
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/12 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن بالن�صر 

الدعوى رقم 2022/2579 جتاري جزئي - عجمان 
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية 

املرفوعة من : بنك اأبوظبي التجاري 
�سد املدعي عليه : 1- �سركة فلورا بورينج ملقاولت احلفر - ذ م م  ، 2- نبيل على عا�سق 

املدعي عليه 1 - )�سركة فلورا بورينج ملقاولت احلفر ذ م م(  واملدعي عليه 2 / نبيل علي عا�سق 
بعد  املرئية عن   / ال�سوتية  بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة  او  �سخ�سيا  للح�سور  مدعوان 
2022/10/19 يف ال�ساعة 11.30 �سباحا بوا�سطة الإت�سال املرئي  املقرر يوم الربعاء بتاريخ 
عن بعد والذي �سيعقد يف مكتب اخلبري الكائن يف اأبوظبي / �سارع حمدان - بناية برج بن غامن - 

طابق 8 مكتب رقم 5 / بجوار بناية بنك امل�سرف / مقابل فندق نهال اأبوظبي 
م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  

للتوا�سل / موبايل : 0504110038 
 maanbraich@yahoo.com : الربيد الإلكرتوين

اخلبري امل�صريف  / معن ناظم ال بريج      

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

من يهمه الأمر
املو�صوع : اإعالن بالن�صر

ي�سرح للطالب / خالد حميد علي حميد الزعابي ، باإعالن زوجته / نورة بنتي 
2020.11.29م ومل يرجعها  حممد، باأنه طلقها طلقة اأوىل رجعية بتاريخ 
اإحداهما  يوميتني  وذل��ك يف �سحيفتني  تاريخه  اأخ��رى حتى  اإىل ع�سمته مره 
باللغة العربية والأخرى بلغه اأجنبيه "اندوني�سيا" وذلك لكون مطلقته �سالفة 
الذكر اجنبية اإندوني�سية اجلن�سية وذلك عمال باملادة 42 من قرار وزير العدل 
ال�سادرة  والتوثيقات  الأ�سهادات  لئحة  تعدل  ب�سان   2016 ل�سنة   761 رقم 
القانون الحتادي  14 من  وامل��ادة   ،2007 ل�سنة   476 ال��وزاري رقم  بالقرار 

ال�سخ�سية. الأحوال  ب�ساأن  رقم 28 ل�سنة 2008 
قا�صي حمكمة را�ص اخليمة البتدائية
عبداللطيف اأحمد القونى 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

مذكرة تبليغ موعد جل�صة بالن�صر
اإيل املدعي عليه/ م�سطفى عربي حافظ الر�سيدي

حيث اأن املدعي/ حممد عي�سى جمعه علي عي�سى جمعه علي املن�سوري
قد اأقام عليك الدعوى رقم 2022/307 منازعات ايجارية ، وعليه يقت�سي 
املوافق  الربعاء  يوم  الدعوي  اإدارة  مكتب  اخليمة  راأ���س  حمكمة  اإىل  ح�سورك 
على  ل��الإج��اب��ة  وذل���ك  �سباحا   )09( ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�����س��اع��ة  2022/10/19م 
الدعوى، وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�سور 
اإدارة الدعوي �سيبا�سر  اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله فاإن مكتب  اأو 

نظر الدعوى غيابيا.
مكتب اإدارة الدعوى 
حممد جمد الدين حممد 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن منفذ �صدهم ن�صرا يف جريدتني احداهما ت�صدر باللغة الأجنبية بالن�صر  

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
امياكو للتموين والتجارة �ص ذ م م ومن ميثلها قانونيا   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005407/ 
اإىل املحكوم عليه : امياكو للتموين والتجارة �س ذ م م ومن ميثلها قانونيا - العنوان : اإمارة دبي منطقة جبل 
علي ال�سناعية ال�سناعية 3 �سارع لحباب بالقرب من �سبني�س فر�س فود خلف مبنى ديوا كهرباء ومياه دبي 

بلوت رقم 599478 تلفون رقم 6249458 050 ، 0557836748 ، ويعلن عرب الر�سائل الن�سية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  املنفذ النجم ال�ساطع لتجارة املواد الغذائية 
- يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم 
 املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 23014.0

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - 
ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5917/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

الوطني  دبي  الم��ارات  بنك  وال�سادر عن  رقم )151(  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
بقيمة )10000( درهم بال�سافة الر�سوم وامل�ساريف  .

طالب التنفيذ : ايفكت لتجاره الجهزه الكهربائية �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �سارع القرهود - مبنى ابو�سقره - �سقة الثالث 

304
املطلوب اإعالنهما : 1-  ابيليتى لالعمال الكهروميكانيكيه ���س.ذ.م.م 2- وائل يو�سف �سلوم - �سفتهما : 

منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10715( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  7064/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
لالعمال  /ابيلتي  ع��ن  وال�����س��ادر   )100043( رق��م  امل��رجت��ع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  م��و���س��وع 
الر�سوم  بال�سافة  �سلوم بقيمة )25.057( درهم  ���س.ذ.م.م - واملوقعة من/وائل يو�سف  الكهروميكانيكية 

وامل�ساريف  .
طالب التنفيذ : ايفكت لتجاره الجهزه الكهربائية �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �سارع القرهود - مبنى ابو�سقره - �سقة مكتب 
304

اإعالنهما : 1- وائل يو�سف �سلوم 2- ابيليتى لالعمال الكهروميكانيكيه ���س.ذ.م.م - �سفتهما :  املطلوب 
منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)26579( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  8374/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

 2000000 بقيمة   )173307 و   173308( رقمي  ال�سيكني  بقيمة  �سدهما  املنفذ  ال��زام   : التنفيذ  مو�سوع 
مليونان درهم واملح�سوبني على بنك برودا ومنع املنفذ �سده الول من ال�سفر  .

طالب التنفيذ : فلويدرا ال�سرق الو�سط م.م.ح
عنوانه:امارة ال�سارقة كورني�س البحرية الفردان �سنرت 104 بلوك A  بجوار مركز �سرطة البحرية

املطلوب اإعالنهما : 1- فالكون كري�ست لحوا�س ال�سباحة �س.ذ.م.م 2- اجاى كومار اينازيل - �سفتهما 
: منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2000000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:167/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثانية رقم 256

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )89.946.96( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 21% من 2021/5/5 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:دار التمويل �س.م.ع - فرع دبي
عنوانه:حملهما املختار مكتب املحامية/ان�سجام الأهدل - الكائن بالعنوان اأبوظبي - �سارع الكورني�س تقاطع اخلليج 
اأبوظبي الول - طابق امليزان - مكتب 105 - وميثله:اإن�سجام ال�سيد احمد حممد الأهديل  العربي نف�س بناية بنك 

امل�سابلي
املطلوب اإعالنه :  1- �سيد حممد العامل قري ري�سوي �سعيد حممد  -  �سفته : مدعي عليه 

اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/3/16 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ دار التمويل �س.م.ع - فرع دبي الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )89.946.96( درهم ت�سعة 
وثمانون الف وت�سعمائة و�ستة واربعون درهم و�ستة وت�سعون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق 
احلا�سل يف 2022/5/6 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1723/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414
مو�سوع الدعوى : اول بالزام املدعي عليهما الول والثانية برد الموال املختل�سة للمدعية والبالغ قدرها )7.492.351( درهم 
�سبعة ماليني واربعمائة واثنان وت�سعون الف وثالثمائة وواحد وخم�سون درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/10/20 وحتى متام ال�سداد - ثانيا:الزام املدعي عليهما الول والثاين بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:اأي.اأت�س.كي.انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م

التجاري - برج بلو باي مرا�سي دراي��ف - الطابق رقم 9 - مكتب رقم  ام��ارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج  عنوانه:المارات - 
914 -913

املطلوب اإعالنهما :  1- �ساره حممد �سربي حممد �سامل 2- احمد حممد �سربي حممد �سامل  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول بالزام املدعي عليهما الول والثانية برد الموال املختل�سة للمدعية 
والبالغ قدرها )7.492.351( درهم �سبعة ماليني واربعمائة واثنان وت�سعون الف وثالثمائة وواحد وخم�سون درهم بال�سافة اىل 
الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/10/20 وحتى متام ال�سداد - ثانيا:الزام املدعي عليهما الول 
والثاين بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/10/18  ال�ساعة 09.00 �س 
يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  2419/2022/253 تنفيذ �صيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- مروان مراد �ساه مراد ابراهيم البلو�سي 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نب�س للهواتف

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )10788( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  2849/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1780 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )69.708.606.07( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك ال�ستثمار �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع �سارع ال�سعادة - مبنى برج ا�سبكت - 
�سقة الطابق 34 - مكتب رقم 3 - بوكالة املحامية/موزة اخلظر

املطلوب اإعالنهم : 1- حممد ع�سام النابل�سي 2- توب لينك للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م 3- مهند 
ع�سام النابل�سي 4- اخلليج املتحدة للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م 5- خليج دبي للمقاولت �س.ذ.م.م 

- �سفتهم: منفذ �سدهم
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )69708606.02(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صركة الطريق الخ�صر لتجارة 

ال�صيارات امل�صتعملة وقطع غيارها ذ م م ميثلها ال�صيد/ حممد م�صطفى حموي علي حممد اأنور 
حاج عمر فاحت بهاء الدين ال�صحاد حاج جنيد   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006906/ 
اإىل املحكوم عليه : علي حممد اأنور حاج عمر - فاحت بهاء الدين ال�سحاد حاج جنيد 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ معاذ كردى - اجلن�سية هولندي يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 174238.0   

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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•• ال�شارقة-الفجر: 

والعاملية  العربية  بالثقافة  متجدد  احتفاء  يف 
نا�سراً   2213 يلتقي  ال�سارقة،  م��ن  انطالقاً 
ال��ك��ّت��اب واملفكرين  95 دول���ة، و129 م��ن  م��ن 
اإحياء  يف  لي�ساركوا  دول���ة،   57 م��ن  وامل��ب��دع��ني 
ال�  ال��دورة  يف  متنوعة،  ثقافية  فعالية   1047
41 من معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب، الذي 
تنظمه هيئة ال�سارقة للكتاب حتت �سعار “كلمة 
 13 وح���ت���ى   2 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل  للعامل”، 

نوفمرب املقبل يف مركز اإك�سبو ال�سارقة.
وجت�سيداً لدوره يف مّد ج�سور احلوار احل�ساري 
واملعرفة  ال��ث��ق��اف��ة  ب���واب���ة  م���ن  ال�����س��ع��وب  ب���ني 
وال��ت��وا���س��ل احل���ي ب���ني ال��ن��خ��ب الإب���داع���ي���ة يف 
املنطقة والعامل، يحتفي املعر�س باإيطاليا �سيف 
جلمهوره  وينقل  اجل��دي��دة،  دورت���ه  على  �سرف 
و���س��ي��وف��ه م���ن خ���الل ب��رن��ام��ج ح��اف��ل ومتنوع 
الثقافة الإيطالية عرب فعاليات  يغطي حماور 
تتوجه اإىل خمتلف الفئات والهتمامات، وتقدم 
وما  الإي��ط��ايل  امل�سهد  عن  وحية  �ساملة  �سورة 

يتميز به من غنى ح�ساري وثقايف وفني.
جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي عقدته الهيئة 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�����س��ارق��ة  “جممع  يف 
اأكتوبر(،   12 )الأرب���ع���اء  ال��ي��وم،  والبتكار”، 
اأحمد بن ركا�س  �سعادة  كٌل من  حت��ّدث خالله 
للكتاب؛  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال���ع���ام���ري، 
و���س��ع��ادة حممد ح�سن خ��ل��ف، م��دي��ر ع��ام هيئة 
ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون، و�سعادة جوزيبي 
دبي،  يف  لإيطاليا  ال��ع��ام  القن�سل  فينو�سيارو، 
ال�سارقة  معر�س  ع��ام  من�سق  املجيني،  وخ��ول��ة 
الدويل للكتاب، ومن�سور احل�ساين، مدير اإدارة 

خدمات الن�سر يف هيئة ال�سارقة للكتاب.
رئي�س  ح���امت،  ب��ن  ���س��ع��ادة علي  امل��وؤمت��ر  وح�سر 
الإماراتيني،  النا�سرين  جمعية  اإدارة  جمل�س 
و�سعادة را�سد الكو�س، املدير التنفيذي جلمعية 
ال��ن��ا���س��ري��ن الإم���ارات���ي���ني، و���س��امل ع��م��ر �سامل، 
املدير التنفيذي لهيئة ال�سارقة للكتاب، وحممد 
ودعم  الأعمال  �سراكات  رئي�س  نائب  العميمي، 
غراندي،  زيليو  واإي��دا  )ات�سالت(،  يف  العمالء 
واأميديو  الإي����ط����ايل،  ال��ث��ق��ايف  امل��ع��ه��د  م���دي���رة 
���س��ك��ارب��ا، م��دي��ر وك��ال��ة ال��ت��ج��ارة الإي��ط��ال��ي��ة يف 

الإمارات.
م�شاركة تاريخية للنا�شرين

اأحمد  ���س��ع��ادة  ق���ال  امل���وؤمت���ر،  كلمته يف  وخ���الل 
ُي��ذك��ر )معر�س  “حني  ال��ع��ام��ري:  ب��ن رك��ا���س 
)م�سروع  يح�سر  ل��ل��ك��ت��اب(  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة الثقايف الكبري( وهذا يجعلنا فخورين 
كثرياً، لأننا يف ال�سارقة جنني ثمار غر�س زرعه 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد 
يرعاه  وظ��ل  عاماً   40 اأك��ر من  قبل  ال�سارقة 
لليوم  و�سلنا  حتى  اآخ���ر  بعد  ع��ام��اً  ب��ه  ويعتني 

الذي جنني ثمار هذا الغر�س«.
واأ�ساف: “بداأ معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 
ال��زوار، وها هو  حا�سناً لب�سع دور ن�سر ومئات 
يف  النا�سرين  م��ن  ع��دد  اأك���رب  ي�ست�سيف  ال��ي��وم 
تاريخه، بواقع 2،213 نا�سراً، فاأ�سبح املعر�س 
الأول على م�ستوى العامل يف بيع و�سراء حقوق 
هذه  اإىل  وال��و���س��ول   ،2021 ال��ع��ام  يف  الن�سر 
ما  اأن  اإل  لل�سارقة،  غاية  يوماً  يكن  مل  املرتبة 
و�سل له املعر�س يعد ا�ستحقاق ملا بناه �ساحب 

ال�سمو حاكم ال�سارقة ». 
ال�سارقة  اهتمام  “اإن  بقوله:  العامري  وختم 
الثقافة  وراه��ن  مب�ستقبل  اهتمام  هو  بالكتاب 
حماية  اأن  ج��ي��داً  ن���درك  فنحن  كلها،  العربية 
احل�ساري  املنجز  يف  م�ساهمتنا  وتعزيز  هويتنا 
لأننا  بالكتاب،  ال�ستثمار  م��ن  ي��ب��داأ  الإن�����س��اين 
موؤمنون اأن القراءة �ستجعل العامل اأف�سل، واأن 

)كلمة للعامل( تكفي لي�سنع الب�سر م�ستقبلهم 
بعقولهم«.

تغطية اإعالمية متكاملة
العام  امل��دي��ر  خلف،  حممد  �سعادة  ق��ال  ب���دوره، 
ل��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ل����الإذاع����ة وال���ت���ل���ف���زي���ون، اإن 
يج�سد  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة  “معر�س 
منوذجاً للم�ساريع املوؤمنة بر�سائل ثابتة وروؤى 
حكيمة، فقد ظل منذ اأربعني عاماً يت�سع ويكرب 
بال�سورة  والعربية  الإم��ارات��ي��ة  الثقافة  ويقدم 

التي تليق بها اأمام ثقافات العامل«.
واأ����س���اف، يف ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا خ���الل امل���وؤمت���ر، اأن 
وال��ت��ل��ف��زي��ون تفخر  ل��الإذاع��ة  ال�����س��ارق��ة  “هيئة 
ب��ك��ون��ه��ا ���س��ري��ك��اً اإع��الم��ي��اً مل��ن��ج��ز وح����دث كبري 
الدويل للكتاب(، فنحن نرى  بحجم )ال�سارقة 
كلنا  قوياً،  نهراً  احل�ساري  ال�سارقة  م�سروع  يف 
فيه روافد ندعم جريانه، ونعمل ليظل متدفقاً 

ومعطاًء وعذباً بكل اأهدافه وتطلعاته«.
والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�سارقة  “هيئة  وت��اب��ع: 
واإذاعاتها،  قنواتها  خمتلف  ع��رب  �ستخ�س�س 
و�سل�سلة  متكاملة،  واإعالمية  �سحفية  تغطية 
ا���س��ت�����س��اف��ات لأب������رز ���س��ي��وف امل���ع���ر����س، حيث 
امل���ع���ر����س على  ال���ه���ي���ئ���ة يف  ���س��ي��ح��ت��وي ج���ن���اح 
ال�سارقة  ل���ق���ن���وات  خم�����س�����س��ة  ا����س���ت���دي���وه���ات 
وال�سرقية والو�سطى، والثاين لإذاعة ال�سارقة، 
فعاليات  خمتلف  لتغطية   ،95 بل�س  ولإذاع����ة 

املعر�س على امتداد فرتة انعقاده«.
اإيطاليا وال�شارقة.. عالقات را�شخة

ف��ي��ن��و���س��ي��ارو، القن�سل  ���س��ع��ادة ج��وزي��ب��ي  وق���ال 
العام لإيطاليا يف دبي: “ن�سعر ب�سعادة لختيار 
اإيطاليا �سيف �سرف للمعر�س يف دورته ال�41، 
ففي هذا تاأكيد لعمق العالقات التي جتمع بني 
اإيطاليا والإمارات على خمتلف ال�سعد، ل�سيما 

يف القطاع الثقايف والأدبي«.
دور �ساحب  اأح����د  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  “ل  واأ����س���اف: 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 
يف تعزيز دور الكتب واأهميتها لتحقيق النه�سة 
فقط،  املحلي  امل�ستوى  على  لي�س  احل�سارية، 
اأن  واأعتقد  اأي�ساً،  العاملي  امل�ستوى  على  واإمن��ا 
معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب هو امتداد حي 

لروؤية �سموه وجهوده«.
ثرية  ب���رام���ج  ���س��ت��وف��ر  “اإيطاليا  اأن  واأو����س���ح 
ومبادرات متنوعة جت�سد دورها كاأيقونة عاملية 
يف العلم والأدب والثقافة، وانطالقاً من اإمياننا 
ب���اأن ال��ك��ت��ب ه��ي ال��راب��ط ال��وث��ي��ق ال���ذي يوؤمن 
�سنعر�س  الب�سر،  ب��ني  وق��وي��ة  را�سخة  ع��الق��ات 
الإيطاليني،  الكتاب  لأ�سهر  املوؤلفات  جملة من 
وثقافية  اإب���داع���ي���ة  اأداة  جم��م��وع��ه��ا  يف  ت�����س��ك��ل 
ترتقي  وم��ع��ن��وي��ة  ملمو�سة  واأ����س���وًل  ن��اب�����س��ة، 

بالب�سرية وتخدم الإن�سانية«.
دار ن�سر عربية و915 “اأجنبية«  1298

احل�ساين،  م��ن�����س��ور  ا���س��ت��ع��ر���س  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
ال�سارقة  هيئة  يف  الن�سر  خ��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر 
مب�ساركة  املتعلقة  الفعاليات  ج���دول  للكتاب، 
حيث  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  املعر�س  دورة  يف  النا�سرين 
ن�سر  دار   1298 املعر�س  العام يف  ي�سارك هذا 
وتت�سدر  اأج��ن��ب��ي��ة،  ن�����س��ر  دار  و915  ع��رب��ي��ة، 
العربية  الإم��ارات  دولة  امل�ساركات عربياً  قائمة 
املتحدة وجمهورية م�سر العربية واجلمهورية 
اللبنانية، فيما متثلت اأبرز امل�ساركات الأجنبية 
املتحدة  واململكة  الهند  م��ن  ن�سر  دور  بح�سور 
امل�ساركني ما يزيد على  واإيطاليا، ويعر�س كل 
1.5 مليون عنوان،  على م�ساحة ت�سل لأكر 

من 18 األف مرت مربع.
وي�سهد املعر�س م�ساركة دور ن�سر من 10 دول 
كوبا،  ه��ي:  الأوىل،  للمرة  احل���دث  يف  ت�����س��ارك 
واإيرلندا،  والفليبني،  وليبرييا،  وكو�ستاريكا، 
وم���ال���ط���ا، وم�������ايل، وج���ام���اي���ك���ا، واآي�������س���الن���د، 

وهنغاريا.
موؤمتر النا�سرين يجمع م�ساركني من خمتلف 

دول العامل
النا�سرين”  “موؤمتر  امل��ع��ر���س  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
 30 اأي����ام م��ن   3 ال�12، ع��ل��ى م���دى  يف دورت����ه 
اأك��ت��وب��ر وح��ت��ى 1 م��ن ن��وف��م��رب، ال����ذي يجمع 
عدداً من ممثلي دور الن�سر والوكالء الأدبيني 
من خمتلف دول العامل، ويوفر املوؤمتر فر�سة 
للم�ساركة على من�سات خم�س�سة لالجتماعات 
اخلربات  وت��ب��ادل  ال��ت��ج��اري��ة  ال�سفقات  وع��ق��د 
وامل���ع���ارف ح���ول اآف����اق ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع واإب����راز 

املمار�سات العاملية الرائدة يف قطاع الن�سر.
وي��ن��اق�����س 33 م��ت��ح��دث��اً ون���ا����س���راً ع��امل��ي��اً يف 8 
والتحديات  الفر�س  وحوارية  رئي�سية  جل�سات 
الق�سايا،  من  وجمموعة  القطاع،  تواجه  التي 
العامل  يف  الرقمي  الن�سر  م�ستقبل  بينها  م��ن 
العربي، الأ�سواق النا�سئة عاملياً لت�سويق الكتب 

امل�سموعة، وغريها من املوا�سيع.
�سرف”  “�سيف  اإي��ط��ال��ي��ا  ح��ل��ول  م��ع  وت��زام��ن��اً 
موؤمتر  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يف  يتحدث  امل��ع��ر���س، 
الإيطاليني،  الن�سر  خ���رباء  م��ن   3 النا�سرين 
ال�سبل لتعريف اجلمهور  اأبرز  الذين يناق�سون 
واإقامة روابط متينة  ب��الأدب الإيطايل  العربي 
بني دور الن�سر الإيطالية ونظرياتها يف العامل 

العربي.
قمة املكتبات الوطنية

من  الثانية  ال����دورة  ان��ط��الق  امل��ع��ر���س  وي�سهد 
بني  ال��ف��رتة  خ��الل  للمكتبات  الوطنية  القمة 
والتي  ال�سارقة،  اك�سبو  نوفمرب يف مركز   7-6
تعقد بال�سراكة مع جمعية املكتبات الأمريكية، 

مب�ساركة 30 دولة.
موؤمتر ال�سارقة الدويل للمكتبات

ال�سارقة  “موؤمتر  م��ن  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�����دورة  اأم����ا 
الدويل للمكتبات” فتقام بال�سراكة مع جمعية 

 10-8 امل��ك��ت��ب��ات الأم��ري��ك��ي��ة يف ال���ف���رتة ب���ني 
نوفمرب املقبل، مب�ساركة نخبة من املتخ�س�سني 
امل��ك��ت��ب��ات الأك��ادمي��ي��ة والعامة  اأم��ن��اء  ومم��ث��ل��ي 
املنطقة  م��ن  واخلا�سة  واحلكومية  واملدر�سية 

والوليات املتحدة ودوٍل اأخرى. 
دورة تدريبية للنا�شرين

وينظم املعر�س، بالتعاون مع جامعة نيويورك، 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ع��رب،  للنا�سرين  تدريبية  دورة 
يف  املتبعة  العاملية  املمار�سات  باأف�سل  تعريفهم 

قطاع الن�سر، وي�سارك فيها 230 نا�سراً.
»كلمة للعامل«

وا�ستعر�ست خولة املجيني، من�سق عام معر�س 
ال�سارقة الدويل للكتاب، يف كلمتها خالل املوؤمتر،  
بقولها:  ال����دورة  ل��ه��ذه  امل��ع��ر���س  ���س��ع��ار  دللت 
“يحمل �سعار “كلمة للعامل”خ�سو�سية كبرية 
املنطقة،  يف  والثقافة  الكتاب  عا�سمة  لل�سارقة، 
حتمل  ال�سارقة  اإن  نقول  اأن  نريد  خالله  فمن 
م�سوؤولية ن�سر العلم واملعرفة والأدب لتقدميها 
للعامل(  )ك��ل��م��ة  لأن  اأج���م���ع،  ل��ل��ع��امل  ون��ق��ل��ه��ا 
احتفاء بقدرتنا كب�سر على �سنع التغيري ون�سر 
تاأكيد  اأنها  كما  التوا�سل،  وحتقيق  الإيجابية 
الثقايف  للتبادل  حية  من�سة  ال�سارقة  اأن  على 

واللتقاء املعريف بني ال�سعوب«.
برنامج ثقايف حافل

تفا�سيل  ح��ول  مرئياً  عر�ساً  املجيني  وق��دم��ت 
احلدث وطبيعة الفعاليات وال�سيوف امل�ساركني، 
كبار  من  نخبة  ا�ست�سافة  عن  الك�سف  ت�سمن 
بينهم  والفنانني،  واملثقفني  واملفكرين  الأدب��اء 
ح��ا���س��ل��ون ع��ل��ى ج��وائ��ز ع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة رفيعة 
امل�ستوى، اإذ يجمع املعر�س 70 �سيفاً من 15 
دولة للم�ساركة يف 200 فعالية ثقافية، ت�ستمل 
و�سهادات  عمل  وور����س  وق����راءات  جل�سات  على 
الإبداع  فنون  اإبداعية يف خمتلف  حول جتارب 

والكتابة.
ال�شيوف الإماراتيون والعرب

وي�سارك يف املعر�س خالل هذه الدورة جمموعة 
الإماراتيني،  وال�سعراء  واملفكرين  الكتاب  من 
العميمي،  �سلطان  وامل���وؤل���ف  ال��ك��ات��ب  اأب���رزه���م: 
والكاتب  وال�����س��اع��ر  امل���ع���ال،  خ��ل��ود  وال�����س��اع��رة 
احلنكي،  �سعيد  وال��ك��ات��ب  الها�سمي،  اإب��راه��ي��م 
والكاتبة  وال�ساعرة  �سراي،  بن  د.حمد  وامل��وؤرخ 
الدكتورة  والكاتبة  وال�ساعرة  احلمادي،  اأ�سماء 

عائ�سة ال�سام�سي، وغريهم.
الأدب���اء  م��ن  نخبة  احل���دث  ي�ست�سيف  ح��ني  يف 
وال����ك����ّت����اب وال���ف���ن���ان���ني ال����ع����رب ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
منهم:  للمعر�س،  امل�ساحب  الثقايف  الربنامج 
على  احلا�سل  النعا�س،  حممد  الليبي  الكاتب 
روايته  ع��ن   2022 ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��وك��ر  ج��ائ��زة 
خبز على طاولة اخلال ميالد، والكاتب ووزير 
اأحد  الأ�سعري  حممد  ال�سابق  املغربي  الثقافة 
احلا�سلني على جائزة البوكر العربية، وال�ساعر 

وال�ساعر  ال�����س��ه��ل��ي،  ج����اراهلل  ال��ك��وي��ت��ي حم��م��د 
امل�سري ه�سام اجلخ، وكاتب ال�سيناريو امل�سري 
مراد،  اأحمد  امل�سري  وال��روائ��ي  �سرحان،  هاين 
والطاقة احليوية  النف�سية  ال�سحة  وا�ست�ساري 
اأح���م���د ع���م���ارة، والكاتب  ال��دك��ت��ور  م���ن م�����س��ر 

اجلزائري بومدين بلكبري، وغريهم الكثري.
اأدباء عامليني يف �شيافة ال�شارقة 

ومن اأبرز الأ�سماء الأجنبية امل�ساركة يف املعر�س 
هذا العام ديباك �سوبرا، املوؤلف العاملي ملجموعة 
ولينكولن  ع��امل��ي��اً،  مبيعاً  الأك���ر  الأع��م��ال  م��ن 
بري�س، املوؤلف والر�سام لكتب الأطفال، احلائز 
على العديد من اجلوائز، وروبي كور، ال�ساعرة 
والر�سامة، وبيكو اأيري، الروائي وكاتب املقالت 
ال��ع��امل��ي احل��ائ��ز على ج��وائ��ز ع��دة ع��ن كتاباته، 
الهندية  العاملية  الروائية  �سري،  وجيتاجنايل 
الق�سرية  ال��ق�����س�����س  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  وال��ك��ات��ب��ة 
العديد  املبيعات وحازت على  اأعلى  التي حققت 
م��ن اجل��وائ��ز، ودان��ي��ال ب��امل��ر، امل��وؤل��ف الأمريكي 
الأكر  الت�سويقي  اخليال  اأعمال  من  ملجموعة 
م��ب��ي��ع��اً ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، وم��ي��غ��ان هي�س، 

امل�سممة يف عامل الأزياء.
فعاليات الطفل 

خ�س�س  بالطفل،  املتوا�سل  اهتمامه  اإط��ار  ويف 
فعالية   623 ال��ع��ام  ل��ه��ذا  دورت����ه  امل��ع��ر���س يف 
وامل�سرحيات  العمل  ور���س  ب��ني  تتنوع  لل�سغار، 
بالإ�سافة  والتعليمية،  الرتفيهية  والعرو�س 
اإىل عرو�س الطبخ اخلا�سة بالأطفال، ي�سارك 

فيها 45 متخ�س�ساً من 14 دولة.
عر�ساً متنوعاً  123

وينظم املعر�س خالل هذه الدورة 123 عر�ساً 
والعرو�س  امل�����س��رح��ي��ة،  ال��ع��رو���س  ب���ني  ت���ت���وزع 
وال�سيمفونيات  اجلوالة  والعرو�س  الراق�سة، 
 8 من  م�ساركاً   22 يقدمها  وغريها،  الغنائية 

دول، منها م�سرحية “حكاية لعبة” الغنائية.
جديد املعر�ض 

ويقدم املعر�س يف هذه الدورة 6 برامج جديدة 
لأول مرة، ت�سمل: مهرجان الإثارة والت�سويق، 
 Thriller( م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ي��ن��ظ��م  ال������ذي 
اأي��ام يف   3 يف نيويورك، وي�ستمر   )Festival
الفر�سة  ليتيح  ن��وف��م��رب،   10-8 م��ن  ال��ف��رتة 
ل��ل��ك��ت��اب ل��ع��ر���س ك��ت��اب��ات��ه��م م���ن ن����وع الإث������ارة 
الإبداعية  امل��واه��ب  ي�ست�سيف  كما  والت�سويق، 
تنظيم  وي�سهد  ونا�سرين،  من موؤلفني ووكالء 
ن��ق��ا���س وور�����س ع��م��ل للكتابة وق����راءات  ح��ل��ق��ات 

وتوقيع كتب.
الإماراتيني  ال��ك��ت��اب  ب��رن��ام��ج  امل��ع��ر���س  وي��ق��دم 
ال�����س��ب��اب، ال���ذي ي��وف��ر ال��دع��م ال��ك��ام��ل ملبدعي 

الثقافة من الأجيال النا�سئة، 
مهاراتهم  ت���ط���وي���ر  ل���ه���م  ت��ت��ي��ح  م��ن�����س��ة  ع����رب 
التجارب  ل��ت��ب��ادل  ح��واري��ة  جل�سات  خ���الل  م��ن 
لل�سباب  اي�����س��اً  ال��ربن��ام��ج  وي��ت��ي��ح  واخل������ربات، 

امل�ساركة يف اأم�سيات �سعرية.
املعر�س  ينظم  اجلمهور،  لرغبة  ا�ستجابة  ويف 
هذا العام ور�س عمل متخ�س�سة للفئة العمرية 
ح���ول فن  ور�����س  تت�سمن  ف����وق،  ف��م��ا   18 م���ن 
اليدوية  وال�سناعات  احل��رف  وور���س  الت�سوير 

وغريها الكثري.
وي�ست�سيف املعر�س يف دورته احلالية م�سرحية 
من  ف��ك��اه��ي��ة  م�����س��رح��ي��ة  وه����ي  لندن”  “�سقة 
بطولة الفنان الكويتي طارق العلي، ومن اإخراج 
د. مو�سى ارتي، وي�سارك فيها عدد من الفنانني 
اأبرزهم اإلهام الف�سالة والنجم الإماراتي جمعة 

علي.
ي�سهدها  التي  ال�سنوية  للزيادة  ا�ستجابة  ويف 
�سيقدم  الفلبينيني،  ال���زوار  اأع���داد  يف  املعر�س 
احلدث جلمهوره “الربنامج الثقايف الفلبيني”، 
بالأن�سطة  ح����اف����اًل  ي����وم����اً  ي��خ�����س�����س  ال������ذي 

والفعاليات املعنية بالثقافة الفلبينية.
اإفريقيا  ع���امل  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  وب��ه��دف 
وث��ق��اف��ت��ه��ا، ي��ن��ظ��م امل��ع��ر���س ال��ربن��ام��ج الثقايف 
ثقافية  فعاليات   6 يت�سمن  ال���ذي  الأف��ري��ق��ي 
3 دول، هي مايل،  17 �سيفاً من  ي�سارك فيها 
الأ�سماء  اأب�����رز  وم����ن  ون��ي��ج��ريي��ا،  وال�����س��ن��غ��ال، 
ال�سنغايل  الروائي  الربنامج:  هذا  يف  امل�ساركة 
اأب���و ب��ك��ر اإب��راه��ي��م اإجن����اي، والأ���س��ت��اذ الدكتور 
واأ�ستاذ  م���ايل(،  )م��ن  ميغا  اإدري�����س  عبدالقادر 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اإب���راه���ي���م خ��ل��ي��ل ي��و���س��ف )من 

نيجرييا(.
ركن الطهي .. طهاة عامليون يقدمون  30 

فعالية
ال��ع��ام طهاة  ه���ذا  في�ستقبل  ال��ط��ه��ي  رك���ن  اأم����ا 
ف��ع��ال��ي��ة ط��ه��ي، وت�سم   30 ي��ق��دم��ون  ع��امل��ي��ني 
ق��ائ��م��ة امل�����س��ارك��ني ك���اًل م���ن: ن���وره���ان قنديل، 
باورمان،  وكري�ستينا  م�سر،  من  ف���وؤاد،  و�سايل 
ولوكا  ك���ارارا،  وداميانو  ميت�سلي،  واألي�ساندرو 
الهند  من  ي�ست�سيف  كما  اإيطاليا،  من  مانفي 
فينديك�س  اأن��دون��ي�����س��ي��ا  وم���ن  رات���ن���اين،  ف��ي��ك��ي 

تينكر.
التوا�شل  من�شة  على  عمل  ور�شة   30

الجتماعي
ال��ع��م��ل يف من�سة  ور������س  ت���ق���دمي  وي�������س���ارك يف 
التوا�سل الجتماعي 10 م�ساركني من 7 دولة 
مبواقع  متخ�س�سة  عمل  ور���س��ة   30 يقدمون 
متنوعة  موا�سيع  تتناول  الجتماعي  التوا�سل 
منها الكتابة على مواقع التوا�سل الجتماعي، 
وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي جت��ع��ل الأف���ك���ار قوية 

وفعالة.
ركن للكتب امل�شورة

)كومك�س(  امل�����س��ورة  ال��ك��ت��ب  رك���ن  وي�ست�سيف 
188 فعالية وور�سة عمل، �سمن 16 مو�سوعاً، 
و4 عرو�س جوالة، منها فعاليات حول  الرموز 
ال�سخ�سيات  وا���س��ت��ك�����س��اف   ،NFT ال��رق��م��ي��ة 

والر�سم التقني.
فعاليات �شيف ال�شرف 

باعتبارها  وفنونها  وثقافتها  باإيطاليا  واحتفاء 
تنظيم  �سيتم  العام،  ه��ذا  املعر�س  �سرف  �سيف 
فعالية   17 على:  ت��ت��وزع  متنوعة  فعالية   32
�سمن الربنامج الثقايف، و4 برامج �سمن ركن 
و6 عرو�س  ل��الأط��ف��ال،  ب��رن��ام��ج  و5  ال��ط��ه��ي، 

ترفيهية وجّوالة.
ال��ت��ي يتم  ال��ع��رو���س امل�سرحية  اأب���رز  ب��ني  وم��ن 
عر�س  ال�سرف،  �سيف  برنامج  �سمن  تنظيمها 
“اأتريباليتتو” وهي م�سرحية �سعرية اإيطالية، 

وعر�س باليتو دي روما، 
الذي ينقل اجلمهور اإىل اأجواء عرو�س الباليه 
الإيطايل، وت�سمل لئحة �سيوف املعر�س لهذه 
الدورة من الكتاب الإيطاليني كاًل من: فيول 
باريكو،  األي�ساندرو  بالرييني،  لويغي  اأردون، 

فران�سي�سكا كوراو.

ينطلق حتت �شعار »كلمة للعامل« من 2 اإىل 13 نوفمرب

نا�شرًا من 95 دولة و129 �شيفًا يف الدورة الـ 41 من »ال�شارقة الدويل للكتاب«  2213

•• ال�شارقة - اأ�شامة عبد املق�شود:  

فن الزخرفة من الفنون التى تتطلب بعد ب�سري وخيال من 
الفنان املمار�س لهذا الفن، فكل ما نراه يف العمارة من جماليات 
اإب��داع متكن املزخرف من ابتكاره وتطبيقه  اإل  واأ�سكال ما هو 
الإ�سالمي  لفن مثل  تكون عنواناً  الواقع، فالزخرفة قد  على 
الع�سور وتعترب  ع�سر من  اأحياناً  الزخرفة  والقبطي، ومتثل 
من اأهم اأ�سكال التدوين والتاأريخ، بالإ�سافة اإىل العتماد على 
الألوان والأ�سكال الهند�سية يف �سوء ابراز الفكرة واملنهج الذي 

يعتمد عليه الفنان يف عمله.
واأجرت “ الفجر” حواراً مع الفنان عادل حممد، وذلك على 
املنعقد  العربي  للخط  ال�سارقة  ملتقى  يف  م�ساركته  هام�س 

حاليا يف دورته العا�سرة، والذي تنظمه دائرة الثقافة بال�سارقة 
وحتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن 
وبا�ست�سافة فنانني من جميع دول العامل، لعر�س اإبداعاتهم 
والت�سوير  وال��زخ��رف��ة  ال��ع��رب��ي  واأف���ك���اره���م يف جم���ال اخل���ط 

الفوتوغرايف.
على  يعتمد  علم  الزخرفة  اأن  اإىل  حممد،  ع��ادل  الفنان  اأ���س��ار 
اأن يكت�سب  املمكن  الفن من  املوهبة والتقان واملمار�سة، فهذا 
من خالل التعلم والحتكاك املبا�سر بالفنانني والطالع على 
تبقى  لكن  وال��درا���س��ة،  العلم  من  ال�ستفادة  وكيفية  عنا�سره 
املوهبة مهمة، لأن الفنان املوهوب حني ي�سقل موهبته بالعلم 
ي�سبح مبتكر ومبدع ومتميز، بينما الفنان الذي تعلم الزخرفة 

وطبق منهجها ف�سيكون فنان منفذ واأعماله جميلة اأي�سا لكن 
الأكر  الفنون  من  قالزخرفة  م��وج��ود،  بينهما  ال��ف��ارق  يبقى 
خ�سو�سية والتى تعتمد على م�سرية تنتقل من زمن اإىل اآخر، 
الأخ��ر، فلدينا مراجع  وتعترب ب�سمة لكل ع�سر منف�سل عن 
موجود  ومعظمها  اململوكي  الع�سر  يف  انتجت  م�ساحف  م��ن 
كل  فبها  للمزخرفني  مرجع  وتعترب  امل�سرية،  الكتب  دار  يف 
العنا�سر من زخرفة وترقيم واألوان وطرق التنفيذ والتجليد، 
وتاأتي الفكرة من النتائج امل�ستلهمة من هذه القواعد الرا�سخة 

يف ذلك الفن.
وقال الفنان عادل حممد انه �سارك مرتني يف ملتقى ال�سارقة 
الدورة  وه��ذه  الإ�سالمية،  للفنون  ال�سارقة  ومهرجان  للخط 
13 ل��وح��ة م��ن زخارف  ���س��ارك ب��ع��دد كبري م��ن ال��ل��وح��ات بلغ 

اأن امللتقى اهتم باأن تعرب كل دولة عن  الع�سر اململوكي، ومبا 
زخرفتها وفنها، فمثل جمهورية م�سر العربية بزخرفة ع�سر 
املماليك، وكانت له م�ساركات عديدة يف الداخل واخلارج، وقد 
الدويل  القاهرة  ملتقى  يف  التحكيم  جلنة  جائزة  على  ح�سل 
اأنه  حممد  ع��ادل  الفنان  واأ�ساف  والزخرفة،    العربي  للخط 
�سارك يف زخرفة م�سحف الأزهر وكتاب وثيقة املدينة ودلئل 
الزخرفة،  لكتب من حيث  فني  باإخراج  اأي�سا  وق��ام  اخل��ريات، 
وذلك من خالل طرحها بال�سكل القدمي من الأعمال الفنية 
�سعادته  ع��ن  اأع���رب  كما  وزخ��رف��ة وجتليد،  خ��ط  م��ن  املتكاملة 
بامل�ساركة يف هذا امللتقى ووجه كلمة �سكر للقائمني على تنظيم 
وتبادل اخلربات  امل�ساركة  ا�ستفاد من  واأن��ه  الرائع  العمل  هذا 

مع فنانني من جميع دول العامل.

فن الزخرفة حا�شر بقوة يف ملتقى ال�شارقة للخط العربي 
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فــن �أجــنــبـي

27
فيلم اأمني يعطي دفعة ت�شويق ملتابعة ماذا �شيحدث

واحد بطل  ق�شة  حول  يدور  فقط  ب�شيطًا  جانبًا  يك�شف   ..  Jujutsu Kaisen 0
 Jujutsu Kaisen ف��ي��ل��م  ع���ن  الإع�����الن  ب��ع��د 
م�سل�سل  من  الأول  املو�سم  انتهاء  عند  مبا�سرًة   0
انتظر  املا�سي،  العام  يف   ،Jujutsu Kaisen
اأنه  ال�سرب، رغم  بفارغ  ال�سينمائي  العمل  املعجبون 
التي توقفت عند  الأمن��ي  اأح��داث م�سل�سل  ل يكمل 
حلظة فارقة مثرية للف�سول، اإمنا يعود اإىل املا�سي 
الذي ل يح�سر فيه بطل الأمني اإيتادوري، بل قبل 

ذلك بعامني.
ال��ف��ي��ل��م م��ق��ت��ب�����س ع���ن ال��ف�����س��ل ���س��ف��ر م���ن مانغا 
مبيعات  قائمة  تت�سدر  ال��ت��ي  كاي�سن،  جوجوت�سو 
الأمني  م�سل�سل  ع��ر���س  بعد   ،2022 ل��ع��ام  امل��ان��غ��ا 
�سعود   .2021-2020 عامي  بني  عنها  املقتب�س 
م��ب��ي��ع��ات امل���ان���غ���ا وجن�����اح م�����س��ل�����س��ل الأمن�������ي، جعال 
رابحاً  ره��ان��اً  امل��ا���س��ي  اإىل  ي��ع��ود  فيلم  على  ال��ره��ان 
بالتعاون   ،MAPPA ا�ستوديو  به  قام  بالتاأكيد، 
مع املخرج الكوري اجلنوبي �سنغهو بارك. املعجبون 
اإي����رادات  ت��وق��ع��وا الأف�����س��ل، وب��ال��ف��ع��ل ح��ق��ق الفيلم 
املتحدة،  وال���ولي���ات  ال��ي��اب��ان  يف  ال�سينما  يف  هائلة 

وحتى بع�س البلدان العربية.

اإيرادات الفيلم، بح�سب من�سة كران�سي رول  وبلغت 
لالأمني، اأكر من 58.36 مليون دولر اأمريكي يف 
 Belle فيلم  على  بذلك  متفوقاً  وح��ده��ا،  اليابان 
ملامورو هو�سودا.يعود العمل ال�سينمائي اإىل املا�سي، 
مرة  ا�سمه  ُذك���ر  ال���ذي  ي��وت��ا  �سخ�سية  اإىل  لنتعرف 
واحدة يف م�سل�سل الأمني، ومل يظهر فيه. يوتا هو 
فتى يف ال�ساد�سة ع�سرة، تلت�سق به روح/لعنة �سديقة 
طفولته بعد وفاتها بحادث �سيارة اأمام عينيه. حب 
من  اأي  على  تق�سي  مرعبة  ق��وة  ي�سكل  ليوتا  ريكا 
يزعج يوتا، ليت�سبب ذلك مبقتل العديد. ُيحكم على 
الأ�ستاذ  ينقذه غوجو؛  ال�سري، حتى  بالإعدام  يوتا 
ل��ت��دري��ب مقاتلي  يف م��در���س��ة ج��وج��وت�����س��و ك��اي�����س��ن 
خا�سة،  �سحرية  م��ق��درات  ميتلكون  مم��ن  اللعنات، 

واعداً اللجنة باإيجاد حل اأف�سل.
تت�سكل اللعنات كما ت�سمى يف الأمن��ي، وهي وحو�س 
للب�سر،  ال�سلبية  امل�ساعر  من  ب�سخ�سيتها،  م�ستقلة 
وتكر يف املدار�س وامل�سايف، اأو اأي مكان ميكن خو�س 
ت�سكلت  بيوتا  امللت�سقة  اللعنة  فيه.  قا�سية  جتربة 
بالإ�سافة  الطفولة،  القا�سية يف  املوت  جّراء جتربة 

ما�سياً  متتلك  )ال��ل��ع��ن��ة(،  ري��ك��ا  �سخ�سية  اأن  اإىل 
قا�سياً عندما كانت طفلة. مل يذكر يف الفيلم، لكنه 
قائمة  حت��ت��وي  امل��ان��غ��ا.  يف  مكتوبة  كمعلومات  ذك��ر 
امل��ع��ل��وم��ات، اأي�����س��اً، على ل��ق��اء ري��ك��ا وي��وت��ا الأول يف 

امل�سفى الذي مل يو�سح يف الفيلم.
يف  ال�سخ�سيات  بقية  ف���اإن  ي��وت��ا،  الفيلم  بطل  ع��دا 
Jujutsu Kaisen 0 نعرفها بالفعل، ووجودها 
كان واح��داً من اأهم عوامل جناح العمل. فقد راأينا 
كيف تقاتل بع�س ال�سخ�سيات التي مرت يف امل�سل�سل 
عن  ب�سيطة  ملحات  على  ح�سلنا  كما  �سريعاً،  م��روراً 
بني  خ�����س��و���س��اً  ال�سخ�سيات،  ه��ات��ه  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
الفيلم  -يف  الرئي�سية  ال�سريرة  وال�سخ�سية  غوجو 

وامل�سل�سل- �سوغورو غيتو.
حركية،  ب�سرية  حتفة  الفيلم  ك��ان  متوقع،  هو  كما 
ال��ت��م��ك��ن م���ن التقاط  ا���س��ت��ط��اع��ت  ب��ل��ون��ي��ة مم���ي���زة 
تبدو  التي  امل�سرقة  الأل��وان  رغم  الكئيبة  اللحظات 
الأمر  كانت  املو�سيقى  الأمن���ي.  يف  �ست�سيء  وكاأنها 
ال�سورة  ف���وق  للفيلم  اإ���س��اف��ي��اً  ام��ت��ي��ازاً  ق���دم  ال���ذي 
 Jujutsu Kaisen �الب�سرية. الألبوم اخلا�س ب
هريوكي  اأحلان  من  مقطوعة   31 من  واملكون   ،0
اأوكيهازاما،  واألي�سا  تريوي  ويو�سيمازا  ت�سوت�سومي 
كان جتربة �سمعية ل تقل عن الب�سريات يف الفيلم. 
واأك��ر من ذلك، حقق الألبوم جناحه اخلا�س بعد 
على  باأكمله  متوفر  وهو  ال�سينمائي،  العمل  عر�س 

من�سات ال�ستماع واأمازون.
ي�سنف الفيلم للفئة العمرية 17+، وهو الت�سنيف 
العنف  م�ساهد  ب�سبب  للم�سل�سل،  نف�سه  ال��ع��م��ري 
 Jujutsu Kaisen والدموية وال�ستائم. اإل اأن
0 كان اأكر عنفاً من امل�سل�سل، فم�سهد �سحق راأ�س 
اأكرب مما اعتدنا  طفلة حتت �سيارة كان دفعة عنف 
عليها يف امل�سل�سل. القتالت نف�سها كانت اأكر دموية 
ووح�سية، باألوان حيوية وحركة مذهلة من ا�ستوديو 

اإليه  نتوق  ملا  �سيح�سرنا  MAPPA. ورمبا هذا 
من املو�سم القادم من الأمني.

اإىل احلزن  اأكر  الفيلم كان مييل  اأن  اأي�ساً  ل �سك 
عّدة،  مرحة  جوانب  فيه  راأي��ن��ا  ال��ذي  امل�سل�سل،  من 
والتكثيف  نف�سها،  ال�سخ�سية  ق�سة  ب�سبب  وذل���ك 
من  للتخفيف  امل��ج��ال  م��ن  بالكثري  ي�سمح  ل  ال��ذي 
وموت  النتحار  وحماولة  والذنب  التنمر  الق�سة. 
وم�ساهد  امل�سفى  يف  لأط��ف��ال  وال��ذك��ري��ات  الأح��ب��اء 
نهاية  الفيلم على  ذل��ك، يح�سل  العنيف. مع  امل��وت 
للم�ستقبل  الأ�سئلة  بع�س  وي��رتك  مقبولة،  �سعيدة 
كما  امل��ا���س��ي  ك��ل  يك�سف  ل  �سفر  فالف�سل  اأي�����س��اً، 
ق�سة  ح��ول  ي���دور  فقط  ب�سيطاً  ج��ان��ب��اً  ب��ل  نتمنى، 
اأفالم  غالبية  عن  الفيلم  ه��ذا  واحد.يختلف  بطل 
ف�سول  جمرد  لي�س  فهو  ل�سال�سل،  التابعة  الأمن��ي 
 Demon فيلم  يف  ك��م��ا  ال��ق�����س��ة  تكمل  جم��ّم��ع��ة 
 Slayer: Kimetsu no Yaiba – The
Movie: Mugen Train، وهذا ما يجعله 
ع��م��اًل م�����س��ت��ق��اًل ب��ح��د ذات����ه، مت��ك��ن م�����س��اه��دت��ه من 
نف�سه،  الوقت  ويف  الأ�سلية.  ال�سل�سلة  متابعة  دون 
�سحيح  �سيحدث.  م��اذا  ملتابعة  ت�سويق  دفعة  يعطي 
ُت��رك��ت بع�س  اأن الأح�����داث ت���دور يف امل��ا���س��ي، ل��ك��ن 
الفراغات للم�ستقبل، وهذه الفراغات هي اأحداث مل 
نفهم ملاذا حدثت، و�سخ�سيات مل نرها يف امل�سل�سل، 

جتعلنا نت�ساءل اإن كنا �سرناها لحقاً.
امل�ساهدين  ت����رك  ي���ن���وي  ال����س���ت���ودي���و  اأن  ي���ب���دو  ل 
املو�سم  اأعلن عن  فقد  امل��رة،  ه��ذه  ينتظرون طوياًل 
الثاين من م�سل�سل Jujutsu Kaisen ر�سمياً، 
عدد  ي��ك��ون  اأن  وي��ت��وق��ع   ،2023 ع���ام  ل��ي��ع��ر���س يف 
الفيلم:  الأ�سوات يف  24-26 حلقة.يوؤدي  حلقاته 
تاكامورا،  ويو�سي  اأوغ��ات��ا،  وميغومي  ه��ان��ازاوا،  كانا 
وميكاكو  اأو�سيياما،  وكوكي  ���س��اك��وراي،  وتاكاهريو 

كومات�سو، و�سيزوكو اإيتو، وغريهم.

قال هانك�س، 66 عاًما، ملوقع people اإن 
ال�سخ�سية يف  احلبكة م�ستمدة من جتاربه 

هوليوود.
�سيًئا  تفعل  الكتاب  يف  �سخ�سية  "كل  وتابع 
ما جربته اأثناء �سنع فيلم، وكذلك اكت�سفت 
فل�سفة اأو تعلمت در�ًسا مهًما، حتى اللحظات 
احلمقاء هي نوع من احليلة التي قمت بها 

اأو اخلطاأ الذي جنوت منه".
ميتد العمل ليتناول عدة عقود ويعر�س اأن 
احلرب  منذ  تغريت  قد  الأمريكية  الثقافة 
العاملية ال��ث��ان��ي��ة، مت ت��ق��دمي ج��زء واح���د يف 
عام 1947، حول جندي عائد من احلرب 
وترك انطباًعا دائًما على ابن اأخيه املوهوب 
البالغ من العمر 5 �سنوات، ن�ساأ هذا ال�سبي 
1970، جاعاًل  عام  كتًبا هزليا يف  لري�سم 

من عمه اأحد �سخ�سياته.
املخرج  يقرر  الوقت احلا�سر،  بعد ذلك، يف 
خارق  فيلم  يف  ال��ه��زيل  الكتاب  ه��ذا  تقدمي 

مبيزانية كبرية.
 م���ن ب���ني ���س��خ�����س��ي��ات ال��ك��ت��اب مم��ث��ل ذكر 
"رائعة"،  رائ���دة  وممثلة  للغاية"  "�سعب 
الأطوار"  "غريب  خم���رج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اأكر  طاقم  واأع�ساء  اإنتاج  وم�ساعد  ومنتج 

غرابة.
هانك�س  كتبها  هزلية  كتب  ال��رواي��ة  تتخلل 

ور�سمها روبرت �سيكوراك.
م�سدر  ي��ع��ود  اأن  هانك�س:"ميكن  ي��و���س��ح 
الفيلم اإىل �سنوات عديدة كما هو احلال يف 
واح��دة يف  الق�سة يف حلظة  ت��دور  التاريخ. 
حياة �سخ�س ما، ثم تت�سخم كل احلكايات 
"اإن  اللحظة"،  تلك  ويف  احل��ايل  ال��وق��ت  يف 
اأم��ر منطقي، كما   1947 اإىل ع��ام  ال��ع��ودة 
كان من املمكن اأن نبداأ يف عام 1559، وقد 

ثبت اأن ال�سغف ل يتاأثر مبرور الزمن".
�سنع  يتم  كيف  ي��ع��رف  اأح���د  "ل  وي�سيف: 
يعتقد  اجلميع  اأن  من  الرغم  على   - فيلم 

اأنهم يفعلون ذلك"، 
)واأعتقد  الأفالم  من  الكثري  �سنعت  "لقد 
وم�����ا زلت  م��ن��ه��ا ج���ي���دة ج�������ًدا(  اأرب����ع����ة  اأن 
مًعا،  الأف���الم  جتميع  كيفية  م��ن  منده�ًسا 

فاإن العملية برمتها معجزة".
يقول هانك�س، 

الق�س�س  جم���م���وع���ة  ���ا  اأي�������سً ك���ت���ب  ال������ذي 
 ،2017 ل���ع���ام  ال��ق�����س��رية الأك������ر م��ب��ي��ًع��ا 

،Uncommon Type
"اإن �سناعة الأف��الم هي عمل �ساق للغاية   
تتكون  ج��ًدا  على مدى فرتة زمنية طويلة 
اأعظم  اإنها  الفرح،  العديد من حلظات  من 
املربكة  الأع��م��ال  واأك���ر  ال��ع��امل  يف  وظيفة 

التي اأعرفها.

توم هانك�ض يكتب روايته الأوىل من وحي رحلته يف هوليوود

جن�����اح ك���ب���ري ولف������ت ومم��ي��ز 
يف  منري  ليليان  املمثلة  حققْته 
م�شل�شل »للموت« الذي لعبْت فيه 
للمرة الأوىل دور امراأة �شريرة 

ت�شتغّل الأطفال.
من������ري حت����دث����ت ع�����ن ه���ذه 
رغم  منها  وخوفها  ال�شخ�شية 
هذا  خ��الل  بنجاحها  توّقعها 

احلوار:

كتب توم هانك�ض احلائز على جائزة الأو�شكار ملرتني روايته الأوىل، حيث �شنع حتفة فنية اأخرى، و�شوف 
ت�شدر يف 9 مايو 2023، وتدور الرواية "حول �شناعة الأفالم وكيفية �شنع فيلم حركة خارق �شخم مر�شع 

بالنجوم مباليني الدولرات واأفالم الكتب الهزلية" وذلك وفقا للملخ�ض الر�شمي للعمل.
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اخلرباء يحذرون من خطر 
كبري يلحقه التدخني بقلبك!
حذر باحثون من اأن التدخني ي�سبب اأ�سرارا للقلب اأكر مما كان ُيعتقد.

ان�سداد  ي�سبب  اأن  ميكن  التدخني  اأن  اخل���رباء  ع��رف  ع��ق��ود،  م��دى  وعلى 
باأمرا�س  الإ���س��اب��ة  اإىل  ال��وق��ت  ي���وؤدي مب��رور  اأن  وال���ذي ميكن  ال�سرايني، 
من  يقرب  ما  على  اأج��ري��ت  درا���س��ة  واأظ��ه��رت  الدماغية.  وال�سكتات  القلب 
�سمكا  اأك��ر  القلوب  جتعل  اأن  ميكن  ال�سجائر  اأن  الآن  �سخ�س   4000

واأ�سعف. ونتيجة لذلك، يكافحون ل�سخ الدم يف جميع اأنحاء اجل�سم.
وكلما زاد تدخني ال�سخ�س، اأ�سبحت وظيفة قلبه اأ�سواأ.

ومع ذلك، وجد اخل��رباء اأن القلب ميكن اأن يرتد اإىل حد ما - لذلك مل 
القلب  اأطباء  ق��ال  كما  التدخني،  عن  لالإقالع  الإط��الق  على  الأوان  يفت 
م��ن م�ست�سفى هريليف  ه��ول��ت،  اإي��ف��ا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت  ال��دمن��ارك��ي��ون. 
درا�ستنا  "ت�سري  للدرا�سة:  الرئي�سية  وامل��ع��دة  كوبنهاغن  يف  وجينتوفتي 
اإىل اأن التدخني ل ي�سر الأوعية الدموية فح�سب، بل ي�سر القلب ب�سكل 
اأن بع�س ال�سرر ميكن عك�سه من خالل  ال�سار هو  اأي�سا. واخلرب  مبا�سر 
الإقالع". واأظهرت ع�سرات الدرا�سات اأن التدخني مرتبط بف�سل القلب - 
عندما ل ت�سخ ع�سلة القلب الدم يف جميع اأنحاء اجل�سم كما ينبغي، عادة 

ب�سبب �سعفها ال�سديد اأو تيب�سها.
الغذائية  والعنا�سر  الأك�سجني  على  اجل�سم  يح�سل  ل  ل��ذل��ك،  ونتيجة 

احليوية التي يحتاجها ليعمل ب�سكل طبيعي.
ومع ذلك، مل يتم فح�س العالقة بني التدخني وبنية القلب ب�سكل كامل.

وا�ستخدم الباحثون بيانات من درا�سة �سابقة، فح�ست �سحة قلب 3874 
�سخ�سا ترتاوح اأعمارهم بني 20 و99 عاما ل يعانون من اأمرا�س القلب. 
واأكمل املتطوعون ا�ستبيانات حول تاريخ التدخني لديهم وخ�سعوا لفح�س 

القلب، والذي قدم معلومات عن هيكله ومدى جناحه.
ق��ارن��ت ه��ول��ت وزم��الوؤه��ا م�سح القلب للمدخنني احل��ال��ي��ني مب��ن مل  ث��م 
يدخنوا قط. وكان ما يقرب من خم�س امل�ساركني من املدخنني احلاليني 
)%18.6(، يف حني اأن %40.9 كانوا يدخنون و%40.5 مل يدخنوا 
الأوروبية  اجل��م��ع��ي��ة  م��وؤمت��ر  يف  �ستعر�س  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج،  وت��ظ��ه��ر  اأب�����دا. 
لديهم  احلاليني  املدخنني  اأن  اجلمعة،  ي��وم  بر�سلونة  يف  القلب  لأم��را���س 

قلوب اأثخن واأ�سعف واأثقل من اأولئك الذين مل يدخنوا قط.
وكان البطني الأي�سر، وهو اأهم جزء يف القلب، يحتوي على حجم دم اأ�سغر 

وقوة اأقل ل�سخ الدم اإىل باقي اأجزاء اجل�سم.
بكمية  يتعلق  فيما  �ساءت  القلب  يف  التغيريات  اأن  اأي�سا  الفريق  واكت�سف 
الذين  اأولئك  قلوب  اأ�سبحت  �سنوات،   10 مدى  وعلى  ال�سخ�س.  تدخني 
عن  اأقلعوا  ال��ذي��ن  باأولئك  مقارنة  واأ���س��ع��ف،  اأث��ق��ل  التدخني  يف  ا�ستمروا 
التدخني. وقالت هولت: "كلما زاد تدخينك، اأ�سبحت وظيفة قلبك اأ�سواأ. 
اأن يتعافى اإىل حد ما مع الإق��الع عن التدخني، لذلك مل  وميكن للقلب 
كيميائية  م��ادة  اآلف  ال�سبعة  اأن  وُيعتقد  عنه".  لالإقالع  بعد  الأوان  يفت 
اأن ت�سيق  التي ميكن  امل��واد  التبغ - مبا يف ذلك القطران وغريها من  يف 
الأ�سرار  بع�س  وراء  ال�سبب  ه��ي   - الدموية  ب��الأوع��ي��ة  وت�سر  ال�سرايني 
التي يلحقها التدخني بالقلب. ويف الوقت نف�سه، يرتبط النيكوتني - وهو 
بالزيادات  وثيقا  ارتباطا   - التبغ  الإدم��ان وموجودة يف  ت�سبب  �سامة  مادة 

اخلطرية يف معدل �سربات القلب و�سغط الدم.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حرارة ال�سم�س الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  الأر�سية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�سبح  ال��ذي  الهواء  ال�سم�س  ت�سخن  ال�ستوائية 
حتدث  الأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  ال�ستواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�سي الدنيا 

الأربع
ع�شر؟ ال�شاد�ض  القرن  يف  مو�شكو  اأمراء  اتخذه  الذي  اللقب  هو  • ما 

قي�سر
رجيت؟ ووات  ف�شيحة  عقب  ا�شتقال  الذي  الأمريكى  الرئي�ض  ا�شم  • ما 

الرئي�س نيك�سون يف عام 1974

املر�س ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 
اأكله. من  دقيقة   20 خالل  بك  اخلا�س  الدم  جمرى  اإىل  ي�سل  • الع�سل 

اأ�سهر، وتنتقل ما بني الرئتني و الأن�سجة الأخرى لأكر من   4 • خاليا الدم احلمراء تعي�س يف املتو�سط 
ومتوت. العظام  نخاع  اإىل  لتعود  مرة،   75،000

املينا. هي  الإن�سان  ج�سم  يف  املوجودة  املواد  • اأق�سى 
الّليل. من  النهار  خالل  اأعلى  حتّلق  • الغيوم 

بالتحلل. ليبداأ  �سنة   50،000 اإىل  يحتاج  البال�ستيك  • وعاء 
ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�س  هي  الأر�س  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 
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الزبادي 
اأ�سرتاليا والوليات  اأعلن علماء من 
يوميا  ال���زب���ادي  ت��ن��اول  اأن  امل��ت��ح��دة، 
ي�ساعد على تخفي�س م�ستوى �سغط 
الذين يعانون  الأ�سخا�س  الدم لدى 
 International منه. وت�سري جملة
باحثني  اأن  اإىل   ،Dairy Journal
من جامعة جنوب اأ�سرتاليا بالتعاون 
م���ع ع��ل��م��اء م���ن ج��ام��ع��ة ولي����ة مني 

الأمريكية، در�سوا العالقة بني احتواء النظام الغذائي على الزبادي و�سغط 
الدم وعوامل خطر تطور اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

وقد اعتمد الباحثون يف درا�ستهم على بيانات 915 متطوعا بالغا �ساركوا 
 ،Maine-Syracuse Longitudinal Study درا���س��ة  يف 
الدم،  وارتفاع م�ستوى �سغط  الدموية  والأوعية  القلب  املكر�سة لأمرا�س 

التي جرت يف مدينة �سرياكيوز عام 1974.
موؤ�سرات  مع  الدرا�سة  يف  للم�سرتكني  الغذائي  النظام  الباحثون  وق��ارن 
حالتهم ال�سحية، واكت�سفوا اأن تناول الزبادي اأحيانا، ي�ساعد على حت�سن 
احلالة ال�سحية لدى من يعاين من ارتفاع م�ستوى �سغط الدم. واأن من 
ب�سبع  اأق��ل  عنده  ال��دم  �سغط  موؤ�سر  يقّل  بانتظام  يوميا  ال��زب��ادي  يتناول 

نقاط مقارنة بغريه.
وتقول الدكتورة األك�سندرا وايد، "منتجات الألبان وخا�سة الزبادي، قادرة 
على تخفي�س م�ستوى �سغط الدم. لأن هذه املنتجات حتتوي على عدد من 
العنا�سر املغذية مبا فيها البوتا�سيوم واملغني�سيوم والكال�سيوم، التي ت�ساهم 

يف تنظيم م�ستوى �سغط الدم".

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�س جميل  بذكر  الولود فجاء  الأران���ب  زوج��ا من  ال�سوق  ا�سرتى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�سرتيح قليال فجل�س يف ظل �سجرة وو�سع �سلته التي كانت الرانب قد 
قر�ست جزءا منها على الر�س وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج الرانب من ال�سلة ثم فرد ج�سده 
على الر�س وا�سعا يده حتت راأ�سه كو�سادة واغم�س عينيه واأخذ يحلم بزوج الأرانب كيف �سريبيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك الزواج بعد ان تكرب فياأتوا بازواج كثرية من الرانب. اذن �سيتوالد الم والب 
والبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�سريه لن الرانب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من البط 
ليبي�س ويفق�س بطا �سغريا ويكرب ليبي�س اي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من الوز ثم من املمكن ان ي�سرتى 
معزة �سغريه حلوبا وتلد اي�سا ومتتلىء الغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه ار�س كاملة ول ي�ستطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�س عينه ليحلم اكر بذلك 
امل�سهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع البط والوز والدجاج والرانب فلن 
يكون بحاجة اليها لنه ا�سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�ستيقظ من النوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�سلة ولب�سهما وحني جاء دور ال�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج الرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�س هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�س اخذ يقول يا وياله فقدت الرانب والوز 

والبط والغنم واملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياله.. واحالماه. 

اأعلنت الدكتورة يلينا �سولوماتينا، خبرية التغذية الرو�سية، اأن الإفراط 
املبكرة  ال�سيخوخة  ي�سبب  )الت�سب�س(  املقلية  البطاطا  رق��ائ��ق  بتناول 

واخلرف.
وت�سري اخلبرية يف مقابلة مع اإذاعة "مو�سكو تتحدث" اإىل اأن الإفراط 
بتناول رقائق البطاطا املقلية يوؤثر �سلبا يف القدرات الفكرية،وقد يوؤدي 

اإىل الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية .
وت�����س��ي��ف، حت��ت��وي رق��ائ��ق ال��ب��ط��اط��ا امل��ق��ل��ي��ة ع��ل��ى م���واد م��غ��ل��وزة ت�سبب 
الت�ساق الربوتينات ببع�سها. كما اأن قليها يف الزيت يزودها مبواد �سارة 

وم�سرطنة.
وتقول، "اإن ظهور التجاعيد املبكرة على اجللد وترهل اجل�سم املبكر، هي 
نتيجة الإف��راط بتناول رقائق البطاطا املقلية. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ل 
يغري املنتجون الزيت بعد قلي الدفعة الأوىل من الرقائق، ما يوؤدي اإىل 

تكون مواد م�سرطنة وكمية كبرية من اجلذور احلرة التي 
اإىل  وت���وؤدي  ال��دم��وي��ة،  القلب والأوع��ي��ة  تدمر 

الأف�سل  من  اخل��ب��رية،  وت�سيف  اخلرف". 
التخلي عن تناول رقائق البطاطا املقلية 

اخل�سروات  اأو  بالفواكه  وا�ستبدالها 
املجففة. كما ميكن عمل هذه الرقائق 
يف املنزل با�ستخدام زيت عباد ال�سم�س 
تبديل  ب�سرط  ولكن  الزيتون  زي��ت  اأو 
الزيت بعد قلي كل دفعة من الرقائق.

البطاطا  رقائق  اأن  اإىل  الإ���س��ارة،  وجت��در 
يف الأ����س���واق حت��ت��وي ع��ل��ى كمية ك��ب��رية من 

حم�سنات النكهة وامللح.

طبيبة تك�شف م�شار رقائق البطاطا املقلية

�شجرة �شيكويا عمالقة عمرها 2200 عام وارتفاعها 257 قدًما ، يف حديقة �شيكويا الوطنية، كاليفورنيا.اأ.ف.ب 


