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فاكهة مده�شة حتافظ على الب�شرة ومتنع التجاعيد
�أن  �إال  منهما،  مفر  ال  �أم��ر�ن  �لتجاعيد  وظهور  �ل�شيخوخة  �أن  رغم 
�لغذ�ئي  بالنظام  �اله��ت��م��ام  ���ش��رورة  على  ي��وؤك��دون  �ل�شحة  خ���ر�ء 

للحفاظ على �شحة �لب�شرة حتى مع �لتقدم يف �لعمر.
بالب�شرة  ترتبط  ما  غالبا  �لفو�كه  �إن  فايند�س"  "�شي  موقع  وق��ال 
�لب�شرة  تغذية  على  فعال  تعمل  معينة  �أ�شنافا  هناك  لكن  �مل�شرقة، 

بالعنا�شر �لغذ�ئية �ل�شرورية وجعلها �أكرث ن�شارة.
�لعناية  وخ���ر�ء  �جللدية  �الأم��ر����س  �أط��ب��اء  �أن  �إىل  �مل�شدر  وي�شري 

بالب�شرة يف�شلون "فاكهة و�حدة" ملكافحة �شيخوخة �لب�شرة.
�إميانويل لوكا�س، مدير ق�شم �الأمر��س �جللدية يف م�شت�شفى  وذكر 
ترتبط  �لتي  �لفاكهة  �إحدى  �أن  "Mount Sinai" �الأمريكي، 
هي  �ل�شحية  �الأك�شدة  م�شاد�ت  على  وحتتوي  �لكوالجني،  بتعزيز 
�لتوت �الأزرق. و�أ�شاف: "كثري� ما ي�شاأل �لنا�س عن �أف�شل فاكهة ميكن 
تناولها من �أجل ب�شرة �شحية. من �لو��شح �أنه ال توجد فاكهة و�حدة 

فقط، ولكن �إذ� كان علي �ختيار و�حدة، ف�شتكون �لتوت �الأزرق".
وت���اب���ع: "�إىل ج��ان��ب م�����ش��اد�ت �الأك�������ش���دة، ي��ع��د �ل��ت��وت �ل����ري غنيا 
لالتهابات،  �مل�شادة  بخ�شائ�شه  معروف  �أن��ه  كما   ،Cو  A بفيتامني 

�لتي تعد �لقا�شم �مل�شرتك للعديد من �الأمر��س �جللدية".

ن�شائح لت�شريع ال�شفاء بعد جراحة �شر�س العقل
تعتر جر�حة �شر�س �لعقل من �الإجر�ء�ت �جلر�حية �لب�شيطة �لتي 
�أن هذه �جلر�حة قد  �إال  �لعياد�ت �خلارجية،  يف  �إجر�وؤها يومياً  يتم 
�ل�شر�س، ولذلك  ملو�شع  تبعاً  للغاية يف بع�س �حلاالت  تكون معقدة 
فاإنها قد تكون موؤملة وقد ت�شتغرق عملية �ل�شفاء و�لتئام �جلرح وقتاً 
ببع�س  �لقيام  ميكن  �ل�شحي  �لغذ�ئي  �لنظام  جانب  و�إىل  ط��وي��اًل. 
للجمعية  وف��ق��اً  ب�شرعة،  �جل��رح  �لتئام  يف  ت�شاعد  �لتي  �الإج�����ر�ء�ت، 

�الأملانية جلر�حة �لفم و�لوجه و�لفكني.
تناولها  �لتي ميكن  �الأطعمة  �أف�شل  �الأطفال �خلفيف  ويعتر طعام 
�شحي  غ��ذ�ئ��ي  نظام  �ت��ب��اع  يجب  لذلك  �لعقل،  �شر�س  ج��ر�ح��ة  بعد 
غني بالروتني من �أجل �لتئام �جلرح ب�شرعة. ومن �شمن �الأطعمة 
�لدهنية مثل  و�الأ�شماك  و�للفت  و�لروكلي  �ل�شبانخ  لذلك  �ملنا�شبة 
�الأملانية  �جلمعية  ن�شحت  �الآخ��ر  �جلانب  وعلى  �ل��رجن��ة.  �ل�شلمون 
باالبتعاد عن �الأطعمة �حلارة و�ملتبلة و�مل�شروبات، �لتي حتتوي على 
بتناول  �أي�شا  ون�شح  �لطاقة،  وم�شروبات  �الأ���ش��ود  و�ل�شاي  �لكافيني 
�لتمثيل  عملية  حت�شني  �أج���ل  م��ن  و�مل���اء  �ل�����ش��و�ئ��ل  م��ن  كافية  كمية 
�لغذ�ئي و�ال�شتفادة من قوة �ل�شفاء باجل�شم، كما �أن �ل�شاي �الأخ�شر 

�لبارد ي�شاعد يف عملية �لتريد �خلارجي للخد.

عقار  �شتاتني اخلاف�س للكول�شرتول ال يفيد هذه الفئة
"�شتاتني"  دو�ء  ي�شتعملون  �ل��ذي��ن  م��ن  �لكثري  �إن  جديد  بحث  ق��ال 
لديهم  كانت  �إذ�  خا�شة  منه،  ي�شتفيدون  ال  للكول�شرتول  �خلاف�س 

ن�شبة منخف�شة من �لدهون �لثالثية.
جمال  يف  و�لباحث  �الأع�شاب  ع��امل  دياموند  ديفيد  �لبحث  و�أج��رى 
وزمالوؤه  وق��ام  فلوريد�،  بجامعة  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب  �أمر��س 
"�شتاتني"  �لذين يتناولون دو�ء  مبر�جعة جتارب طبية عن �ملر�شى 

.LDL خلف�س �لكول�شرتول �ل�شار
من  عالية  ن�شبة  لديهم  من  �أن  تبني  �شاين�س"،  "اليف  ملوقع  ووفقاً 
�نخفا�س  مع  �جليد  �لكول�شرتول  من  و�أي�شاً  �ل�شار  �لكول�شرتول 
يحتاجون  ال  �لدم  �شغط  بانخفا�س  ويتمتعون  �لثالثية  �لدهون  يف 
لديهم  ولي�شت  جيدة  ب�شحة  الأنهم  للكول�شرتول،  خاف�س  دو�ء  �إىل 

خماطر �لتعر�س لنوبة قلبية.
�شعيف  "�رتباط  له  وحده  �ل�شار  �لكول�شرتول  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 

للغاية" باأمر��س �لقلب و�ل�شكتة �لدماغية.
وذهبت �ملر�جعة �إىل �أبعد من ذلك، حيث قالت �إنه عندما يتم �إعطاء 
ون�شبة   LDL �ل�شار  �لكول�شرتول  م��ن  عالية  ن�شبة  لديهم  �ل��ذي��ن 
"�شتاتني"،  �لثالثية عقار  �لكول�شرتول �جليد و�لدهون  مثالية من 

مل تكن هناك فائدة.
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جمع االأحجار.. هواية 
تتحول اإىل كنز ثمني يف غزة

كنز� ثمينا؟.. هذ� ما حدث مع  ت�شنع ل�شاحبها  �أن  ب�شيطة  لهو�ية  كيف 
�لكرمية،  باالأحجار  يعرف  ما  �أو  �ل��ن��ادرة،  �حلجارة  جمع  �أح��ب  فل�شطيني 
�ملميزة  باالأحجار  مليء  مبتحف  �أ�شبه  مكان  �إىل  �أع��و�م،  بعد  بيته  ليحول 

و�لثمينة.
م��ع��ت��ز �ل��ع��ري��ب��ي و�ح����د م��ن ع�����ش��ر�ت �ل�����ش��ب��اب يف غ����زة، مي��ت��ه��ن��ون �لبحث 
من  م�شتقبل  لتاأمني  ورمب��ا  قوتهم،  لتوفري  �الأحجار  تلك  عن  و�لتنقيب 

�لرث�ء يحلمون به.
ال  لكن  جامعية،  ���ش��ه��ادة  "لدي  عربية":  ن��ي��وز  ل�"�شكاي  �لعريبي  وق���ال 
�أن يجد قوت  �ل�شخ�س  ي�شتطيع من خاللها  �أم��ور  �أو  يوجد م�شدر دخل 
يومه، فلجاأنا �أنا وغريي من �ل�شباب يف غزة �إىل �شاطئ �لبحر للبحث عن 

�الأحجار �لكرمية".
"من هنا تبد�أ  �لكحلوت:  �ل��ن��ادرة، ���ش��الح  �الأح��ج��ار  ق��ال ج��ام��ع  وب����دوره، 
ملجاأنا  �لبحر  هو�يتنا.  ن�شبع  هنا  وم��ن  �لطموح  يبد�أ  هنا  وم��ن  �حلكاية 
و�لبع�س  �ل�شاطئ  على  ينقبون  �لبع�س  �الأح��ج��ار،  وال���ش��ت��خ��ر�ج  لل�شيد 

يغو�س يف �لبحر يف �أعماق متفاوتة، لي�شل �إىل تلك �الأحجار".
وبعد جمع �الأحجار �ملميزة، ُتنقل �إىل مرحلة جديدة، حيث يتم فح�س كل 
حجر على حدة، وذلك من �أجل �لتعرف على خ�شائ�س وميز�ت كل قطعة، 

لتكّون م�شهد� �أ�شبه مبتحف، له غاياته وماآربه.

طفال االأمري هاري 
بقلب العا�شفة

ال يز�ل �لتوتر يحيط بالعائلة �ملالكة يف 
بريطانيا، وحتديد� فيما يتعلق باالأمري 
وطفليهما  ماركل  ميغان  وزوجته  هاري 
ت�شارلز  �مل��ل��ك  ك���ون  ول��ي��ل��ي��ب��ت،  �آرت�����ش��ي 
�شيمنح  ك��ان  �إذ�  م��ا  �الآن  حتى  ي��ق��رر  مل 

�لطفلني لقبي "�أمري و�أمرية".
وذكرت �ملحررة �ملخت�شة ب�شوؤون �لعائلة 
�ملالكة يف �شحيفة "تاميز" �لريطانية، 
 73" ت�شارلز  �مللك  ت��ردد  �أن  نيكا،  روي��ا 
عاما" "يوؤدي �إىل ت�شاعد �لتوتر'' بينه 
عاما"،   38" ه��اري  �الأ�شغر  �بنه  وب��ني 
"41 عاما". وبعد وفاة  وزوجته ميغان 
�شبتمر،   8 يف  �لثانية،  �إليز�بيث  �مللكة 
الأرت�شي  يحق  عاما،   96 ناهز  عمر  عن 
وليليبت �حل�شول على �للقبني، كاأحفاد 
مدرجان  �لطفالن  ذل��ك،  وم��ع  للملك. 
حتى �الآن على موقع �لعائلة �ملالكة حتت 
�أي   ،"Miss"و  "Master" لقبي 

"�ل�شيدة". "�ل�شيد" و"�الآن�شة" �أو 
�ألقاب حمدثة،  وج��ود  بعدم  يتعلق  فيما 
ر�شمي  م��ت��ح��دث  ع��ن  �ل�شحيفة  ن��ق��ل��ت 
�حلد�د.  ف��رتة  على  يركز  "�مللك  قوله: 
من غري �ملحتمل �أن تكون هناك عناوين 

�أخرى خالل تلك �لفرتة.

اأعرا�س مبكرة لفقدان 
ال�شمع يجب االنتباه اإليها �ص 23

ويقول خبري �لطفولة و�الأ�شرة يف جامعة �لدول �لعربية، 
"�شكاي نيوز  مل��وق��ع  �إي��ل��ي خم��اي��ل، يف ح��دي��ث  �ل��دك��ت��ور 
لالأطفال  �ليومي  �لنمط  �أ�شبح  �النرتنت  �إن  عربية" 
من   33% نحو  �أن  �الإح�����ش��اء�ت  تظهر  �إذ  و�ملر�هقني، 

م�شتخدمي �الإنرتنت يف �لعامل هم من �الأطفال.
�الإنرتنت  �أه��م��ي��ة  م��ن  ب��ال��رغ��م  ف��اإن��ه  وبح�شب خم��اي��ل، 
جائحة  �نت�شار  ف��رتة  خ��الل  تربوية  لو�شيلة  وحتولها 
لالأطفال  عينه  �لوقت  يف  تتيح  �ل�شبكة  �أن  �إال  ك��ورون��ا، 
�لو�شول �إىل حمتويات موؤذية قد تعر�شهم لال�شتغالل 
�إ�شاءة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �الإل���ك���رتوين،  و�لتنّمر  �جلن�شي 

��شتخد�م معلوماتهم �ل�شخ�شية.

عملية م�شرتكة
ولذلك، فاإن حماية �الأطفال من حتديات �الإنرتنت، هي 
�الأهل  �لرقابية من قبل  �لتد�بري  عملية م�شرتكة بني 
و�ل�شو�بط �لقانونية �لتي ت�شعها �ل�شلطات يف كل بلد، 
عر حظر �ملو�قع ذ�ت �ملحتوى �ملوؤذي، و�إقر�ر ت�شريعات 

م عقاب من يخرتق حياة �الأطفال. ُتعظِّ
من جهته، يقول �الإعالمي، كري�شتيان �أو�شي، يف حديث 
�لعن�شر  ه��م  �الأط��ف��ال  �إن  عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع 
"�الأقل مناعة" و�جلاذب �لكبري ل� "وحو�س �الإنرتنت"، 
وبالتايل فاإنه على �الأهل حتّمل م�شوؤوليتهم و�الإ�شر�ف 
�النرتنت،  م��ع  �أط��ف��ال��ه��م  تعاطي  كيفية  على  مبا�شرة 
وذلك عر تفعيل "�أدو�ت �لرقابة �الأبوية" �لتي توفرها 

�الأجهزة �الإلكرتونية و�أنظمة �لت�شغيل �ملختلفة.
ووفقاً الأو�شي وهو م�شت�شار رئي�س جامعة LAU، فاإن 
على  �ل��ق��درة  تتيح  ع��دي��دة  تقنية  وب��ر�م��ج  �أدو�ت  هناك 
�لولوج  لالأطفال  ميكن  �ل��ذي  �ملحتوى  على  �الإ���ش��ر�ف 

�ليه على �الإنرتنت، حتى لو كان �الأهل خارج �ملنزل.
�أ�شخا�س  ه���م  �الإنرتنت"  "وحو�س  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�لعامل  يف  ينت�شرون  وخ��ب��ث��اء،  جم��ه��ول��ون  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
�الفرت��شي وين�شرون �شمومهم هناك، بهدف �لتالعب 
بعو�طف �الطفال و�إيقاعهم �شحية �الأمر��س و�مل�شاكل 

�لنف�شية �لتي يعانون منها.

ي�شل الأمر حد ت�شوه ال�شخ�شية
�أ�شتاذ جامعي يف  من جهته، يو�شح جمال حافظ، وهو 
عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديث  يف  �لنف�شي،  �لطب 
�إن �الأثر �لنف�شي للتحديات �لتي يو�جهها �لطفل على 
فكلما  تكر�رها،  درج��ة  �ختالف  مع  تختلف  �الن��رتن��ت، 
�ز�دت هذه �لتحديات �زد�د معها �لت�شوه �لذي قد تخلقه 

يف �شخ�شية �لطفل.
و"�ملحتوى  �الإنرتنت"  "�أ�شر�ر  ف���اإن  ح��اف��ظ،  وبح�شب 
�أن  �لتي ميكن  �لعنا�شر  �أب��رز  �ل�شبكة" من  �ل�شار على 
تخلق حتدياً لعقل �لطفل، وتدفعه لال�شتجابة ملا يطلب 
منه عر �الإنرتنت، �إذ يتم ن�شب �أفخاخ تكون مب�شتوى 
"�شيئة"  �أم���ور  يف  �الن��خ��ر�ط  على  حلثه  �لطفل  تفكري 
تت�شبب له باأ�شر�ر نف�شية، توؤثر على منوه وعلى طريقة 

تفكريه وتعاطيه مع �ملجتمع.
�لطفل،  لها  يتعر�س  قد  �لتي  �لنف�شية  �الأ���ش��ر�ر  وم��ن 
�لت�شرف  �لعزلة،  �ىل  �للجوء  بالقلق،  �ل��د�ئ��م  �ل�شعور 
�ل�شهية،  فقد�ن  �لدر��شي،  �لتاأخر  �الآخرين،  مع  بعنف 

عدم �لقدرة على �لنوم.
�الأهل  من  �ل�شارمة  �لرقابة  �أن  حافظ  �لدكتور  ويرى 
��شتخد�م  ك��ي��ف��ي��ة  ح����ول  �أط��ف��ال��ه��م  وت��ث��ق��ي��ف  وت��وع��ي��ة 
مينع  �ل���ذي  �الأول"  �حلماية  "حائط  متثل  �الإن��رتن��ت 
وقوعهم فري�شة "�لتطويع �لذهني" �لذي ي�شببه �أ�شر�ر 

�الإنرتنت و�ملحتوى �ل�شار.

اأطفال تيوب.. جتربة اإنرتنت اآمنة للأطفال
�إىل حمتويات  �الأطفال  �ليوم من تعر�س  ال خوف بعد 
مل�شاهدة  جديد  تطبيق  هناك  �أ�شبح  فقد  تنا�شبهم،  ال 
فيديوهات يوتيوب خم�ش�س لالأطفال، بح�شب �لبو�بة 

�لعربية لالأخبار �لتقنية.
لتطبيق  �مل��ط��ورة   MHD Studio �شركة  وق��ال��ت 
�أطفالنا  م��ن  �لكثري  ب��اأن  جميعا  "ندرك  تيوب  �أط��ف��ال 
�أي�شا  �إدمان �شديد على تطبيق يوتيوب وندرك  لديهم 
�أنه عند م�شاهدة �أي فيديو على تطبيق �ليوتيوب يقوم 
�لتطبيق باقرت�حات �أخرى وكثري من هذه �لفيديوهات 
�ملقرتحة تكون غري منا�شبة الأطفالنا وال ميكن لالأباء 
هناك  فكانت  �ليوتيوب  من  �ملقرتح  باملحتوى  �لتحكم 

�لعديد من �ل�شكاوى بهذ� �خل�شو�س".
�أطفال  تطبيق  بتطوير  قمنا  "لذلك  �ل�شركة  و�أ�شافت 
لالأطفال  وه����ادف  �أم���ن  تطبيق مب��ح��ت��وى  وه���و  ت��ي��وب 
�لهادف  �ملحتوى  على  ل��الط��الع  �آم��ن��ة  ن��اف��ذة  و�شيكون 
و�لبناء يف يوتيوب، وهذ� �ملحتوى عبارة عن فيديوهات 
�لتي  قيمة  وف��ي��دي��وه��ات  وعائلية  وترفيهية  تعليمية 

بدورها �شتقدم �لعلم و�ملنفعة و�لت�شلية للطفل".
نظام  يتوفر على  �ل���ذي  ت��ي��وب،  �أط��ف��ال  وي��ق��دم تطبيق 
لتطبيق  وم�شابهة  �شهلة  م�شتخدم  جت��رب��ة  �أن���دروي���د، 
ي��وت��ي��وب �ل��ر���ش��م��ي ح��ت��ى ال ي��ت��م ت��غ��ري �ل��ت��ج��رب��ة �لتي 
من  جمموعة  على  �لتطبيق  ويحتوي  �لطفل،  يعرفها 
�ملحتوى  ت�شنيف  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �لت�شنيفات 
�ألعاب �أطفال وكرتون تعليمي وم�شل�شالت �أطفال  وهي 
وك���رت���ون �إ���ش��الم��ي و�أل���ع���اب �أط���ف���ال وح��ي��و�ن��ات �أليفة 

ومغامر�ت عائلية.

اإن�شتغرام يغري 
ا�شرتاتيجيته ال�شهرية

تن�شر  ع��ن��دم��ا  والح���ق���ا،  �الآن  م���ن 
 60 م���ن  �أق�����ل  م��دت��ه��ا  "ق�شة" 
يتم  فلن  "�إن�شتغر�م"،  على  ثانية 
كان  ك��م��ا  م��ق��اط��ع  �إىل  تق�شيمها 
�أعلن  ح�شبما  �ل�����ش��اب��ق،  يف  �الأم����ر 

�لتطبيق �لتابع ل�شركة "ميتا".
"ميتا" ملوقع  با�شم  وقال متحدث 
"نحن  �ل��ت��ق��ن��ي:  كر�ن�س"  "تك 
ن��ع��م��ل د�ئ����ًم����ا ع��ل��ى �إي����ج����اد طرق 
�الآن  ���ش��ت��وري��ز..  جت��رب��ة  لتح�شني 
�لق�ش�س  ت�����ش��غ��ي��ل  م���ن  ���ش��ت��ت��م��ك��ن 
ب�شكل م�شتمر ملدة ت�شل  و�إن�شائها 
ق�شها  م���ن  ب����داًل  ث��ان��ي��ة   60 �إىل 

تلقائيا �إىل 15 ثانية".
وعن �ل�شر ور�ء هذ� �لتغيري، يقول 
خبري و�شائل �لتو��شل �الجتماعي، 
"�ل�شبكة  �إن  �حل����ارث����ي،  حم��م��د 
م�شتمر  ت��ط��وي��ر  ح��ال��ة  ت��ع��ي�����س يف 
مناف�شة  �شغط  حتت  عامني  منذ 
�شر�شة مع "تيك توك" على جذب 
�مل�����ش��ت��خ��دم��ني، وم���ن ث��م ال ميكن 
ف�����ش��ل ت��ل��ك �مل���ي���زة �جل���دي���دة عن 
م�شهد �أو�شع تعيد فيه "�إن�شتغر�م" 
تغيري �شكل حمتو�ها مبا يتنا�شب 

مع �أذو�ق �مل�شتخدمني".
وي�شيف �حلارثي، يف حديثه ملوقع 
"نظر�  �أنه  عربية"،  نيوز  "�شكاي 
ل�"تيك  "�إن�شتغر�م"  مل���الح���ق���ة 
توك" على قمة �شوق �لفيديوهات 
�لق�شرية و�شتوريز، و�لتي �أ�شبحت 
�أكرث �ملو�د جذبا مل�شتخدمي و�شائل 
�ل����ت����و������ش����ل �الج����ت����م����اع����ي خ���الل 
�ل�شبكة  �أعطت  �الأخ��رية،  �ل�شنو�ت 
يخ�س  م��ا  ك��ل  لتطوير  �الأول���وي���ة 

�لفيديوهات على �ملن�شة".

دونت ووري دارلينغ 
يت�شدر �شباك التذاكر

د�رلينغ  ووري  دون��ت  فيلم  ت�شّدر 
و�يلد،  �أوليفيا  و�ملمثلة  للمخرجة 
�أمريكا  �لتذ�كر يف  �شباك  �إي��ر�د�ت 
�ل�شمالية يف نهاية �الأ�شبوع �لفائت، 
مليون   19،2 بلغت  ع��ائ��د�ت  م��ع 
"�إكزبيرت  م����وق����ع  وف������ق  دوالر، 

ريلي�شنز" �ملتخ�ش�س.
�إذ� كانت  ومل يكن من �لو��شح ما 
�الإعالمية  و�لتقارير  �لتقوميات 
�ل�������ش���ل���ب���ي���ة ع�����ن خ�����الف�����ات خ�����ارج 
�ل�شا�شة، مبا يف ذلك بني خمرجة 
قد  بيو،  فلورن�س  و�ملمثلة  �لعمل 
�أو  �لتذ�كر  �شباك  مبيعات  حفزت 

خففت من زخمها.
�الأح���������و�ل، حقق  ل��ك��ن يف م��ط��ل��ق 
�لفيلم �لذي �أنتجته �شركة "وورنر 
بر�ذرز" �نطالقة "جيدة جد� فوق 
�الأفالم  ه��ذه  ملثل  �ملعتاد"  �مل��ع��دل 
�ل��روم��ان�����ش��ي��ة، ب��ح�����ش��ب �مل��ح��ل��ل يف 
�إنرتتاينمنت  "فر�ن�شايز  �شركة 

ري�شرت�س" ديفيد �. غرو�س.

�شموم على ال�شبكة.. كيف نحمي اأطفالنا من وحو�س االإنرتنت؟

اليومية  احلياة  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  الإنرتنت  بات 
ت�شم  اأ�شبحت  املفتوحة  ال�شبكة  فهذه  للب�شر، 
مليارات الأ�شخا�ص يف العامل، منهم ن�شبة كبرية من 
الأطفال الذين يقول خرباء اإنهم يتعر�شون ملخاطر 

جمة من قبل من يو�شفون بـ وحو�ص الإنرتنت.
األف   175 نحو  ان�شمام  يوميًا  الإنــرتنــت  وي�شهد 

طفل ي�شتخدمون ال�شبكة للمرة 
طفلني  مبــعــدل  اأي  الأوىل، 
جــديــديــن كــل ثــانــيــة، وذلــك 

بح�شب تقرير لليوني�شف.
الفئة  الأطــفــال  ــوؤلء  ه وي�شكل 
الأكرث �شعفًا على �شبكة الإنرتنت، 
بالإ�شافة  خربتهم،  لعدم  نظرًا 

اإىل كونهم الهدف الأ�شهل ملا يعرف 
يعر�شهم  مما  الإنــرتنــت،  وحو�ص  بـ 

للعديد من الأ�شرار النف�شية.

ك�شف بحث جديد �أن �الإجهاد قد يوؤثر على 
�مل��ر�أة ويقلل �حتمال �حلمل خالل  خ�شوبة 

دورة �حلي�س و�الإبا�شة.
�ل��در����ش��ة يف جامعة ج��ن��وب �شرق  و�أج��ري��ت 
م�شتوى  �ل���ب���ح���ث  ف���ري���ق  وق���ي���م  �ل�������ش���ني، 
ي��ح��اول��ن �حلمل،  ك��ن  �م�����ر�أة   444 �إج���ه���اد 
�شغط  منها  م��وؤ���ش��ر�ت   9 �لتقييم  وت�شمن 
و�لكول�شرتول،  �لغلوكوز،  وم�شتوى  �ل���دم، 
�ل�شلة  ذ�ت  و�ل����ه����رم����ون����ات 
ب������االإج������ه������اد و�ل�����ت�����وت�����ر، 
م����ث����ل �ل����ك����ورت����ي����زول 

و�لنور�أدرينالني.

��شتمل  �إك�شري�س"،  "ميديكال  ملوقع  ووفقاً 
وتو�شل  درج����ات،   10 على  �الإج��ه��اد  تقييم 
�لباحثون �إىل �أن �لن�شاء �للو�تي بلغت درجة 
�إجهادهن 9 من 10 كن �أقل عر�شة للحمل 

خالل عام.
�للو�تي  �لن�شاء  �خل�شوبة  درجة  و�نخف�شت 
بن�شبة  و10   5 ب��ني   �إجهادهن  درج��ة  بلغت 
%59 من �لن�شاء �لالئي ح�شلن على �شفر 

من 10 يف م�شتوى �إجهادهن وتوترهن.
�إال  و�لتوتر معقد،  �الإجهاد  تقييم  �أن  ورغ��م 
خف�س  �أهمية  �إىل  ت�شري  �لدر��شة  نتائج  �أن 

�الإجهاد لنجاح �حلمل.

االإجهاد مينع احلمل
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�ش�ؤون حملية

الدورة الأ�شخم يف تاريخ املعر�ص من حيث عدد العار�شني والدول وامل�شاحة والفعاليات

مُب�شاركة 58 دولة.. انطالق فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية
•• اأبوظبي - الفجر

ممثل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�الإمار�ت،  �شقاري  نادي  رئي�س  �لظفرة،  منطقة  يف  �حلاكم 
�ملعر�س  من   19 �ل���  �ل���دورة  فعاليات  �أم�س  �شباح  �نطلقت 
�لدويل لل�شيد و�لفرو�شية "�أبوظبي 2022" بتنظيم من 
�لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  وذل��ك  �الإم����ار�ت،  �شقاري  ن��ادي 
للمعار�س، حيث ُتقام خالل �لفرتة من 26 �شبتمر ولغاية 

�لقادم. �أكتوبر   2
وح��ق��ق �مل��ع��ر���س �ل����ذي ي��ح��ت��ف��ي يف دورت�����ه �حل��ال��ي��ة بعامه 
توؤكده  ما  وه��ذ�  �ل�شعد،  كافة  على  نوعية  قفزة  �لع�شرين، 
�الأرقام �لتي مّت �إجنازها، حيث ت�شاعف عدد �لعار�شني �أكرث 
�أ�شعاف،   10 �ملعر�س نحو  22 مّرة، وتو�ّشعت م�شاحة  من 
 14 م��ن  عار�شاً   40 مُب�شاركة  �الأوىل  �ل���دورة  �نطلقت  �إذ 
�ليوم  لُي�شارك  6000 مرت مربع.  دولة على م�شاحة نحو 
وعالمة  عار�ٍس   900 عن  يزيد  ما   )2022 )�أبوظبي  يف 
جتارية من 58 دولة، على م�شاحة تزيد عن 60 �ألف مرت 
م��رب��ع، وليحقق �مل��ع��ر���س ب��ذل��ك ن�شبة من��و ه��ي �الأع��ل��ى يف 
تاريخه "ُمقابل 680 عار�شاً من 44 دولة عل م�شاحة 50 
2021"، وذل��ك ف�شاًل  �ل�شابقة  �ل��دورة  �أل��ف مرتمربع يف 
عن �هتمام �إعالمي حملي و�إقليمي ودويل غري م�شبوق يف 

هذه �لدورة �جلديدة.
بلجيكا،  �لنم�شا،  �أ�شرت�ليا،  �الأرجنتني،  �ملعر�س  فى  ي�شارك 
�لر�زيل، بلغاريا، كند�، �ل�شني، �لت�شيك، �لد�منارك، م�شر، 
�لهند،  هنغاريا،  �ليونان،  �أملانيا،  جورجيا،  فرن�شا،  فنلند�، 
كاز�خ�شتان،  �الأردن،  �ل��ي��اب��ان،  �إي��ط��ال��ي��ا،  �أي��رل��ن��د�،  �ل��ع��ر�ق، 
�ملغرب،  ليبيا، مدغ�شقر، ماليزيا، منغوليا،  لبنان،  �لكويت، 
هولند�، نيوزيالند�، �شلطنة عمان، باك�شتان، بريو، بولند�، 
�شلوفاكيا،  �ل�شعودية،  رو���ش��ي��ا،  روم��ان��ي��ا،  ق��ط��ر،  �ل��رت��غ��ال، 
�جلنوبية،  ك��وري��ا  �أف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب  �شلوفينيا،  �ل�شي�شان، 
�إ���ش��ب��ان��ي��ا، �ل�����ش��ود�ن، �ل�����ش��وي��د، ���ش��وي�����ش��ر�، ���ش��وري��ا، تايو�ن، 
�الأمريكية،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  بريطانيا،  تركيا،  ت��اي��الن��د، 

ودولة �الإمار�ت.
كما وُتعتر �ملُ�شاركة �خلليجية يف دورة هذ� �لعام هي �الأو�شع 

يف تاريخ �ملعر�س، �إذ بلغت 43 جهة و�شركة وعالمة جتارية، 
ل���دول جمل�س �لتعاون  �ملُ�����ش��رتك  �إط���ار �اله��ت��م��ام  وذل���ك يف 
باملُحافظة على �لقيم �لرت�ثية �الأ�شيلة و�شمان �ال�شتخد�م 

�ملُ�شتد�م ملو�رد �حلياة �لرية.
و�ملعريف  و�لتعليمي  �ل��ث��ق��ايف  �مل��ح��ت��وى  ت��ط��ّور  �شعيد  وع��ل��ى 
�لعمل  وور���س  �لندو�ت  و�ملُ�شاركني يف  �ملُحا�شرين  ف��اإّن عدد 
خ��ب��ري وخُمت�س،   100 ي��ت��ج��اوز  �ل���ع���ام  ل��ه��ذ�  و�الأن�����ش��ط��ة 
ب��االإ���ش��اف��ة مل��ا ي��زي��د ع��ن 130 م��ن �ل��ر���ّش��ام��ني و�حلرفيني 
�ليدوية"،  و�حلرف  "�لفنون  قطاع  يف  �ملُ�شاركني  و�لفنانني 
ُك���رى �ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة و�ل�شركات  ف�����ش��اًل ع��ن ج��م��ع 
و�حد  م��وق��ع  �أر�����س  ع��ل��ى   11 �ل����  ق��ط��اع��ات��ه  يف  �ملُتخ�ش�شة 
لتبادل �ملعارف و�خلر�ت و�إطالق منتجات وخدمات جديدة 
�أّيام من �ملعر�س، بانتظار   7 وتو�شيع �الأعمال. وعلى مدى 
وعرو�شاً  عمل،  وور���ش��ة  ح��ّي��اً  ن�شاطاً   150 نحو  �جلمهور 
الأن�شطة  باالإ�شافة  �لعرو�س"،  "�شاحة  يف  �شّيقة  وفعاليات 
وريا�شية  ت��ر�ث��ي��ة  وع��رو���س  مبتكرة  وُم�����ش��اب��ق��ات  تعليمية 

مبا�شرة ت�شتقطب �جلميع.
"19"، توّجه معايل  �ل�  ومبنا�شبة �نطالق فعاليات �لدورة 
ملعر�س  �ملُنّظمة  �لُعليا  �للجنة  رئي�س  �ملن�شوري  علي  ماجد 
لنادي  �لعام  �الأم��ني  و�لفرو�شية،  لل�شيد  �ل��دويل  �أبوظبي 
�شقاري �الإمار�ت، بخال�س �ل�شكر و�لتقدير ل�شاحب �ل�شمو 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل،  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�حلاكم يف  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  ول�شمو 
منطقة �لظفرة رئي�س نادي �شقاري �الإمار�ت، للدعم �لكبري 
ولكافة  للمعر�س،  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  ُي��ق��ّدم��ه  �ل��ذي 
�الإمار�تي  �ل���رت�ث  حماية  يف  ُت�شهم  �ل��ت��ي  �ملحلية  �جل��ه��ود 

و�الإن�شاين وتكري�شه يف نفو�س �أفر�د �ملجتمع.
و�أع����رب معاليه ع��ن ���ش��ع��ادت��ه �ل��ب��ال��غ��ة مب��ا حُت��ق��ق��ه �ل���دورة 
�لتا�شعة ع�شرة من جناحات متعددة، وما ت�شهده من بر�مج 
بال�شكر  وت��ق��ّدم  و�ل���ن���دو�ت.  و�ل��ع��رو���س  بالفعاليات  حافلة 
للُم�شاركني يف �ملعر�س من د�خل وخارج دولة �الإمار�ت، من 
و�ل��زو�ر من  �الأعمال  و�لرعاة ورجال  و�لعار�شني  �ل�شركات 
خمتلف �أنحاء �لعامل، ُم�شيد�ً بالدور �لكبري لو�شائل �الإعالم 
كافة، وخا�شة �ملحلية، يف حتقيق �لنجاح �لذي فاق �لتوقعات 

ملعر�س �أبوظبي لل�شيد.
�ملنتجات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت�����ش��ه��د  �حل��ال��ي��ة  �ل������دورة  �أّن  و�أك�����د 
و�الب���ت���ك���ار�ت و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �جل��دي��دة �ل��ت��ي ُت��ل��ّب��ي طموحات 
�أكر معر�س لل�شيد  �لعار�شني و�لزو�ر �ملهتمني بقطاعات 
�ل�����رت�ث يف م��ن��ط��ق��ة �ل�شرق  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة و�حل���ف���اظ ع��ل��ى 
�الأو����ش���ط و�أف��ري��ق��ي��ا. و����ش��ت��ط��اع م��ع��ر���س �أب��وظ��ب��ي �لدويل 
لل�شيد و�لفرو�شية �أن ي�شع �الإمار�ت على خارطة �لفعاليات 
يجمع  و�أن  �شة،  �ملُتخ�شّ �لعاملية  �ملعار�س  و�شناعة  �لرت�ثية 
�لغنّية  قطاعاته  يف  و�ل�شركات  �لتجارية  �لعالمات  ك��رى 
�ملعارف و�خل��ر�ت و�إطالق  �أر���س موقع و�ح��د لتبادل  على 
منتجات وخدمات جديدة وتو�شيع �الأعمال، وعقد �ل�شفقات 
�ل�شناعة  يف  �لبارزة  و�ل�شخ�شيات  �لعمالء  ولقاء  �لتجارية 
وج��ه��اً ل��وج��ه. وُت��ق��ام �ل����دورة �جل��دي��دة خ���الل �ل��ف��رتة من 
�شقاري  نادي  من  بتنظيم  �أكتوبر،   2 ولغاية  �شبتمر   26
�أبوظبي،  �ل��ب��ي��ئ��ة-  هيئة  م��ن  ر�شمية  وب��رع��اي��ة  �الإم������ار�ت، 
�أبوظبي  مركز  �حل��ب��ارى،  على  للحفاظ  �ل��دويل  �ل�شندوق 
�لوطني للمعار�س حيث ُيقام �حلدث، ور�عي �لقطاع �شركة 
للعقار�ت،  "كيو"  �شركة  �لف�شي  �لر�عي  �لدولية،  كار�كال 
و���ش��رك��اء ت��ع��زي��ز جت��رب��ة �ل�����زو�ر ك��ل م��ن �أك��ادمي��ي��ة فاطمة 
للُمعّد�ت  بوالري�س  �شركة  �لن�شائية،  للريا�شة  مبارك  بنت 
ور�عي  �لفاخرة،  �لعربة  وجمموعة  �شة،  �ملُتخ�شّ �لريا�شية 
�لفعاليات كل من �شركة "�شمارت ديز�ين" و�شركة "�خليمة 
�الإمار�ت"،  بي  �أر  "�إيه  �ل�شيار�ت  �شناعة  و�شريك  �مللكية"، 
�لد�خلية وغرفة جتارة  ووز�رة  �أبوظبي  �شرطة  وبدعم من 
�ل�شفر  و�شريك  �الإم����ار�ت،  ت��ر�ث  ون���ادي  �أبوظبي  و�شناعة 

�لر�شمي طري�ن �الحتاد.
�لدويل  �أبوظبي  معر�س  ُيقام  تاريخه،  يف  �لثانية  وللمّرة 
�أّيام متو��شلة، مبا يعك�س   7 لل�شيد و�لفرو�شية على مدى 
�الإقبال �جلماهريي �ملُتز�يد، وُيلّبي توقعات ع�ّشاق �ل�شقارة 
�لعامل،  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  و�ل����رت�ث  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  و�ل�شيد 
وي�شتجيب لطموحات �لعار�شني يف �لقطاعات �ل� 11 �لتي 

ُت�شّكل �حلدث وتر�شمه.
ويت�شّدر �حلدث، �الأكر من نوعه يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط 
حيث  من  �لعامل  م�شتوى  على  �ل�شيد  معار�س  و�أفريقيا، 

تنّوع قطاعاته وعدد �لزو�ر، ويلعب دور�ً هاماً يف ��شتقطاب 
�لتعاون �خلليجي و�لعامل  �ل�شياح من منطقة دول جمل�س 
2003 نحو مليون و750 �ألف  �إذ ز�ره منذ �لعام  عموماً، 
2021( زيارة  ز�ئر، فيما �شهدت دورته �الأخرية )�أبوظبي 

�أكرث من 105 �آالف ز�ئر من 120 جن�شية.
وُي��ت��ي��ح �مل��ع��ر���س ل��ل��زو�ر ف��ر���ش��ة �ل��ت��ع��ّرف ع��ل��ى ث��ق��اف��ة دولة 
�ملتنوعة  �الأن�شطة  خ��الل  من  �الأ�شيل  وموروثها  �الإم���ار�ت 
�لوعي  رف��ع  على  تعمل  و�لتي  لهم،  ُيقّدمها  �لتي  و�ملبتكرة 
�لرية  و�حل��ي��اة  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  �أهمية  ح��ول  لديهم 
�الأ�شيلة  �لريا�شات  ممار�شة  على  ت�شجيعهم  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

و�ل�شديقة للبيئة بنحٍو ُم�شتد�م.
ن����ادي �شقاري  ف��ع��ال��ي��ات  �مل��ع��ر���س  خ��ا���س يف  ب�شكل  وت����رز 
�الإم������ار�ت، ح��ي��ث ُي��ق��ّدم ب��ر�م��ج ح��ّي��ة ح���ول رع��اي��ة �ل�شقور 
وم��ب��ادئ مم��ار���ش��ة �ل�����ش��ق��ارة، وُي���ع���ّرف مب��در���ش��ة حم��م��د بن 
ز�يد لل�شقارة وفر��شة �ل�شحر�ء، ومركز �ل�شلوقي �لعربي، 
ف�شال عن �إتاحة �لفر�شة للعائلة و�ل�شياح و�جلمهور عموما 
ً للتفاعل و�لتقاط �ل�شور �لتذكارية مع �ل�شقارين ب�شحبة 

�لطيور وكالب �ل�شيد �لعربية.
وُتعتر مز�د�ت �ل�شقور و�الإبل و�خليول وعرو�س �لفرو�شية 
و�ل��رم��اي��ة و�ل��ط��ي��ور �جل���ارح���ة و�ل���ك���الب وُم�����ش��اب��ق��ة �أجمل 
�لرت�ثية �حلّية، من  �ل�شلوقي و�لعرو�س  �ل�شقور ومز�ينة 
�أكرث �لفعاليات جذباً للجمهور. كما ُيقّدم معر�س �أبوظبي 
حّية  حُم��اك��اة  جتربة  لُع�ّشاقه،  و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل 
فريدة من نوعها لهو�ة ريا�شة �لرماية بالقو�س و�ل�شهام يف 
و�لت�شديد  �لرماية  �أن�شطة  يف  و�ملُ�شاركة  �آمنة،  مثالية  بيئة 
للُمبتدئني  و�ل�����ش��ه��م  و�ل��ق��و���س  �ل�����ش��ي��د  ب��ن��ادق  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�ملتاحة يف  �ملُ��ع��ّد�ت  �أح��دث  �كت�شاف  و�ملُحرتفني، ف�شاًل عن 
بال�شهم من على  للرماية  �ل�شّيق  �لرماية، و�لعر�س  جمال 

ظهر �خليل.
كما �أّن �لعديد من ور�س �لعمل و�الأن�شطة �لتعليمية �لهادفة 
لة  �ملُف�شّ �حليو�نات  على  �لتعّرف  منها  �الأط��ف��ال،  بانتظار 
و�لطيور،  و�ل���ك���الب  و�خل���ي���ول  �مل��ه��ور  بينها  وم���ن  ل��دي��ه��م، 
وكيفية  رعايتها  �أ�شاليب  على  ويتعّرفو�  معها  ليتو��شلو� 

�لرفق بها يف وقت مبكر من منّوهم.

معر�س  يف  �ملُجتمعي  و�لتفاعل  �لتكامل  جهود  من  وكجزء 
�أبوظبي �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية، مّت �لتعاون مع موؤ�ش�شة 
من  لالأطفال  و�شاملة  مميزة  �أن�شطة  لتقدمي  �لعليا  ز�ي��د 

�أ�شحاب �لهمم، بهدف �إ�شر�كهم ودجمهم يف �ملُجتمع.
يف جم���ال �ل��ري��ا���ش��ات �خل��ارج��ي��ة، وف��ي��م��ا ي��ع��ر���س �حلدث 
�لهو�ء  يف  �شيوعاً  �الأك���رث  و�لفعاليات  �لريا�شية  للُمعّد�ت 
�ملوؤثرين  على  للتعّرف  �أي�شاً  زو�ره  يدعو  فاملعر�س  �لطلق، 
و�ل��ف��اع��ل��ني ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �مل���غ���ام���ر�ت و�ل��ري��ا���ش��ات �ملثرية، 

و�لتو��شل مع رو�د �ل�شناعة يف هذ� �ملجال.
يف قطاع �لفنون و�حلرف �ليدوية، ُي�شارك ع�شر�ت �لر�ّشامني 
و�لفنانني �لت�شكيليني من دولة �الإمار�ت و�شائر دول �لعامل يف 
�شة  �أن�شطة �ملعر�س �لفنية، و�لتي ت�شهد كذلك ور�شاً ُمتخ�شّ
�لفخار  و�شناعات  �لعربي،  و�خل��ط  باأنو�عه  �لر�شم  فن  يف 
و�لنحت و�ل�شجاد و�خلو�س "�شعف �لنخيل"، �إ�شافة لركن 
�لت�شوير �لفوتوغر�يف. وُتقّدم من�شة �لبث �حلي يف معر�س 
من  �شل�شلة   ،2022 و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل  �أبوظبي 
ور�س �لعمل، �لتي ُي�شارك فيها نخبة مميزة من �ملُتحّدثني، 
كما ُيتيح للجمهور فر�شاً جمانية  ملُتابعة �ملحتوى �لتعليمي 

و�لرتفيهي �ملُقّدم من قبل مئات �ملُ�شاركني.
و�إىل جانب �الأعد�د �لكبرية من حُمّبي �ل�شيد و�لفرو�شية 
و�لرت�ث �لتي ي�شتقطبها �ملعر�س �شنوياً، جنح �حلدث يف �أن 
من  يوفره  ما  خالل  من  �أي�شاً  و�لنا�شئة  �الأطفال  يجتذب 
باقة متنوعة من �الأن�شطة و�لفعاليات �لرت�ثية و�لتعليمية 
و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة. وُي��ت��ي��ح ب��رن��ام��ج زي���ارة طلبة �مل���د�ر����س، �لذي 
حتر�س �إد�رة �ملعر�س على تطويره �شنوياً، �لفر�شة للطالبات 
و�لطالب من خمتلف �لفئات �لُعمرية فر�شة �لتعّرف على 
ركائز �لرت�ث �الإمار�تي، وب�شكل خا�س �ل�شقارة و�ل�شلوقي 
�ل�����ش��ق��ور و�حل���ب���ارى يف �الأ�شر،  �إك���ث���ار  �ل��ع��رب��ي وم�����ش��اري��ع 
و�لكالب  للخيول  �حلّية  �لعرو�س  ُم�شاهدة  �إىل  باالإ�شافة 

�لبولي�شية و�لطيور �جلارحة و�لرماية �لتقليدية.
ويف دورة هذ� �لعام "�أبوظبي 2022"، يتم �لرتحيب باملزيد 
من �ملعلمني و�لطالب �لذين ُي�شاركون يف �أن�شطة وفعاليات 
ثقافة  تعزيز  ويف  �لهادفة،  و�لرتفيهية  �لتعليمية  �ملعر�س 

�الإبد�ع و�لتمّيز و�ال�شتد�مة.

جامعة االإمارات وجامعة اأبوظبي تطلقان برنامج متويل االأبحاث امل�شرتكة للباحثني من اجلامعتني
•• العني-الفجر

عقدت جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجامعة �أبوظبي 
ور�شة فنية حول �لتوجهات �لبحثية للجامعتني بح�شور 
�أع�شاء هيئة �لتدري�س و�لباحثني من �جلامعتني وذلك 
بتاريخ  �لعني  �الإم���ار�ت يف  يف �حل��رم �جلامعي جلامعة 
16 �شبتمر 2022، وتاأتي هذه �لور�شة �لهامة كاأحد 
يونيو  يف  ع��ق��د  �ل���ذي  �لتن�شيقي  �الج��ت��م��اع  خم��رج��ات 
ب��ح�����ش��ور م�شوؤويل  ب��ال��ع��ني  �أب��وظ��ب��ي  يف م��ق��ر ج��ام��ع��ة 
�جلامعتني. كما ومت �الإعالن مع نهاية �لور�شة بدعوة 
ذ�ت  �ملو��شيع  يف  �مل�شرتكة  �الأبحاث  بتقدمي  �لباحثني 

�الأولويات �ال�شرت�تيجية. 
وقد �أو�شح �الأ�شتاذ �لدكتور �أحمد علي مر�د – �لنائب 
�مل�شارك للبحث �لعلمي باأن جامعة �الإمار�ت توؤكد على 
�أهمية �ل�شر�كات و�لتعاون �لبحثي �مل�شرتك مع �جلهات 
حيث  �لدولية،  �لبحوث  و�جلامعات/معاهد  �حلكومية 
��شرت�تيجية  �شر�كات  �الأولوية الإقامة  تعطي �جلامعة 

م��ع �جل��ام��ع��ات د�خ���ل �ل���دول���ة وذل���ك يف �مل���ج���االت ذ�ت 
وتعتر  كما  رئي�شية.  حيوية  ق��ط��اع��ات  ويف  �الأول���وي���ة 
مبا  �مل�شرتك  �لبحثي  �لتعاون  تفعيل  هو  �لور�شة  هذه 
ي��ت��م��ا���ش��ى م��ع ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �جل��ام��ع��ة ل��ت��ط��وي��ر وبناء 
جامعة  �أبحاث  تعزز  �لتي  �مل�شرتكة  �لبحثية  �لعالقات 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتوفر بيئة �أكادميية �إبد�عية 

ومبتكرة.
و�أو���ش��ح �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م���ر�د �أن �ل��ور���ش��ة رك���زت على 
�ملجاالت  يف  �لبحثية  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ر���س 
وهند�شة  �ال�شطناعي  �لذكاء  و�ملياه،  �لطاقة  �لتالية: 
�القت�شادية  �لق�شايا  �ل�شحية،  �لعلوم  �ل��رجم��ي��ات، 

و�الجتماعية، علوم بيئية، علم �ملو�د و�لت�شنيع. 
�أف���اد �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م���ر�د ب��اأن��ه بعد عقد ور�شة  وق��د 
�لتقدمي على مقرتحات بحثية  �شيتم  �مل�شرتكة  �لعمل 
م�شرتكة بني جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجامعة 
�أن �لغر�س من هذه �ملبادرة هو تطوير  �أبوظبي. حيث 
وت��ع��زي��ز جمموعة  �جل��ام��ع��ت��ني،  ب��ني  �لبحثي  �ل��ت��ع��اون 

�ملعرفة، ودعم �أحدث �لتقنيات �لبحث يف �ملجاالت �لتي 
تهم �جلامعتني، وحت�شني رفاهية �ملجتمع.  و�أ�شاف �أنه 
�شتتم عملية مر�جعة �ملقرتحات �لبحثية و�ختيارها مرة 
و�حدة يف �ل�شنة بالتناوب بني جامعة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة وجامعة �أبوظبي. و�شوف يعتمد �لعدد �الإجمايل 
�خلارجية  �مل��ر�ج��ع��ة  نتائج  على  �ملقبولة  للمقرتحات 
�لوطنية و�الأم���و�ل  �لبحث  �أول��وي��ة  مل��ج��االت  و�مل��الءم��ة 
�تخاذ  يتم  بحيث  �جلامعتني.  يف  �مل��ب��ادرة  لهذه  �ملتاحة 
�لقر�ر �لنهائي من قبل جلنة م�شرتكة من �جلامعتني. 
وقال �لنائب �مل�شارك ل�شوؤون �لبحث �لعلمي و�لتطوير 
�الأك����ادمي����ي ب��ج��ام��ع��ة �أب����و ظ��ب��ي �ل��روف��ي�����ش��ور فيليب 
هاميل، �إن �قت�شاد �ملعرفة مبنى على �لبحث و�البتكار 
يف عامل مت�شل عاملياً حيث ت�شاهم هذه �لور�شة يف خلق 
فر�س تو��شل جديدة الأع�شاء هيئة �لتدري�س ويتم من 
خاللها ��شتك�شاف �أفكار متنوعة للتعاون، و�لتي �شتنتج 
بدورها ر�أ�س �ملال �ملعريف �لالزم لدعم �لنمو �القت�شادي 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

جمعية االإمارات لل�شرطان تطلق كتاب  �شركاء التكافل االإن�شاين  وتكرم اجلهات والرعاة 

لــكل قـــلـب

حملة توعوية تطلقها جمعية القلب االإماراتية عرب من�شة زوم ي�شارك بها اجلمهور

•• العني-الفجر  

�لتكافل  " �شركاء  بعنو�ن  �الأول  كتابها  لل�شرطان  �الإم��ار�ت  �أطلقت جمعية 
�لعني،  مبدينة  �ملركزية  ز�ي��د  مكتبة  م�شرح  على  �أقيم  حفل  يف  �الإن�شاين، 
بح�شور �ل�شيخ حممد حمد بن ركا�س �لعامري ع�شو �ملجل�س �ال�شت�شاري 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعامري  ركا�س  بن  �شامل  �لدكتور  و�ل�شيخ  �لوطني،  
جمعية �الإم��ار�ت لل�شرطان و�شهيل نخرية �لعفاري ع�شو �ملجل�س �لوطني 
�الحتادي، وعدد من �مل�شوؤولني وممثلني عن �جلمعيات �خلريية و�الإن�شانية 

و�ل�شركاء و�لد�عمني للجمعية، وقدم �حلفل �الإعالمي يو�شف �ملعمري.
ويف كلمته باملنا�شبة �أهدى �ل�شيخ �لدكتور �شامل بن ركا�س  رئي�س جمل�س 
رف�شو�  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��ج��ع��ان  �مل��ر���ش��ى  ك��ل  �إىل  �ل��ك��ت��اب  ه���ذ�  �جل��م��ع��ي��ة  �إد�رة 
و�ملعنوي  �مل��ادي  �لعطاء  �أن  معتر�ً  و�الإمي���ان،  �لقوية  ب���االإر�دة  �ال�شت�شالم 
�لذي تقدمه �جلمعية عر فروعها يف �لدولة يهدف �إىل ح�شول �مل�شابني 

على كافة �لت�شهيالت �ملتعلقة بالناحية �لعالجية وتقدمي �لرعاية لهم و�إىل 
ذويهم ومد يد �لعون �إىل كل حمتاج من �الأخوة �ملقيمني على �أر�س �لوطن 

وبث روح �الأمل يف نفو�شهم.
وقدم �شعادة حممد خمي�س �لكعبي مدير عام �جلمعية �ل�شمر �إىل �أهل �خلري 
و�لعطاء على جهودهم ودعمهم �لالحمدود جلمعية �المار�ت لل�شرطان كي 
تبقى �شند�ً يف تقدمي �مل�شاعد�ت لعدد من �الأ�شر و�ملحتاجني. موؤكد�ً �أن عمل 
�جلمعية ال يتحقق �إال يف �إطار �لتعاون وتعزيز �ل�شر�كة مع �لرعاة و�جلهات 

�لد�عمة و�خلرّيين وت�شامنهم �لكبري لتحقيق �الأهد�ف �ملرجوة.
  وتخلل �حلفل م�شاهدة فيلم عن حمتوى كتاب "�شركاء �لتكافل �الإن�شاين" 
�لذي يقع يف 300 �شفحة وي�شتعر�س حمطات وم�شرية �جلمعية ودورها 
�لفاعل خالل �الأعو�م �الأخرية، �إ�شافة �إىل عر�س لكافة �ملبادر�ت �خلريية 
�أهد�فها  على  تاأكيد�ً  �جلمعية،  قدمتها  �لتي  �ملالية  و�خلدمات  و�الإن�شانية 

خلدمة م�شابي مر�شى �ل�شرطان.

•• دبي- الفجر

�لقلب �الإمار�تية"  "جمعية  �أطلقت 
حملتها "لكل قلب" مبنا�شبة �ليوم 
�لعامة  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ل��ل��ق��ل��ب،  �ل��ع��امل��ي 
للقلب  �ل���ع���امل���ي  ب���ال���ي���وم  �ح���ت���ف���اال 
�لقلب  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������س  ب��ح�����ش��ور 
�أمر��س  و����ش��ت�����ش��اري  �الإم���ار�ت���ي���ة 
�لدكتورة  �ل��ت��د�خ��ل��ي��ة  غ��ري  �ل��ق��ل��ب 
��شت�شاري  و�لدكتور  �لعلي  جويرية 
�لفال�شي.  ع��م��ر  �ل��ق��ل��ب  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ن����دوة تطلقها  ت��وف��ر ه���ذه �حل��م��ل��ة 
"جمعية �لقلب �الإمار�تية" بح�شور 
عدد من ذوي �الخت�شا�س وم�شاركة 
من�شة  ع����ر  م���ب���ا����ش���رة  �جل���م���ه���ور 
من  �إب���ت���د�ًء  �شبتمر   29 ي���وم  زوم 
�الإمار�ت  بتوقيت  م�شاًء   8 �ل�شاعة 
هذه  و�شتناق�س  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية 
�حل��م��ل��ة �مل��و����ش��ي��ع �مل��ت��ع��ل��ق��ة بعالج 
�لدموية  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����س 
�لوقاية منها وذلك بح�شور  و�شبل 
جمموعة من �خلر�ء �ملخت�شني يف 

عالج �أمر��س �لقلب. 
�الإمار�تية"  �لقلب  "جمعية  وتدعو 
�جلمهور يف دولة �الإمار�ت للم�شاركة 
فر�شة  توفر  �لتي  �حلملة  ه��ذه  يف 
�الأ�شئلة  وط����رح  مل��ن��اق�����ش��ة  للجميع 

وكهرباء  �لقلب  ب��اأم��ر����س  �ملتعلقة 
�ل��ق��ل��ب و�ل��وق��اي��ة منها و�حل���د من 
�ن��ت�����ش��اره��ا �ل���ك���ب���ري. و���ش��ه��د حدث 
�الإط������الق ح�����ش��ور ك���ل م���ن رئي�س 
و�لدكتور  �الإمار�تية  �لقلب  جمعية 
عمر �لفال�شي: ��شت�شاري كهربائية 
�لدكتورة  �أ�����ش����ارت  ح��ي��ث  �ل���ق���ل���ب. 
جويرية �لعلي، رئي�س جمعية �لقلب 
�أمر��س  و����ش��ت�����ش��اري  �الإم���ار�ت���ي���ة 
"يتم  قائلة:  �لتد�خلية  �لقلب غري 
تناول �لعديد من �ملعلومات �خلطاأ 
�لوقاية  وط��رق  �لقلب  �أمر��س  عن 
حث  ويجب  عالجها  وكيفية  منها 
�ملعلومات  ��شت�شقاء  على  �جلمهور 
مبا�شرة  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �مل�������ش���ادر  م���ن 
�ل�شحيحة  للمعلومات  ل��ل��و���ش��ول 

وت��ف��ادي �مل��ع��ل��وم��ات �خل��اط��ئ��ة �لتي 
و�ملجتمع."   �لفرد  ب�شحة  ت�شر  قد 
�لتي  �ل����در������ش����ات  �أظ����ه����رت  ول���ق���د 
�الإمار�ت  �أنحاء  خمتلف  يف  �أجريت 
ع��ن م���دى �ن��ت�����ش��ار �أم���ر�����س �لقلب 
�ملجتمع  ل��ه��ا يف  �مل���وؤدي���ة  و�ل��ع��و�م��ل 
مم��ا ي��وؤك��د �أه��م��ي��ة �ل��ت��وع��ي��ة للحد 
و�لتي  �لقلب  �أم��ر����س  �نت�شار  م��ن 
للوفاة  �لرئي�شية  �الأ�شباب  من  تعد 
�ل����دول����ة.  ول��ل��م�����ش��ارك��ة يف هذه  يف 
 29 "زووم" يف  من�شة  عر  �لندوة 
م�شاًء،   8 �ل�شاعة  مت��ام  يف  �شبتمر 
@ �إن�شتغر�م  زي��ارة ومتابعة  يرجى 
�لفعالية  هذه  وتوفر   ecsheart
فر�شة  �شبتمر،   29 يف  �لتثقيفية 
�الأ�شئلة  للم�شاركة وطرح  للجمهور 

وتوفري  م��ب��ا���ش��رة  ل��الأخ�����ش��ائ��ي��ني 
�أمر��س  ح��ول  �شحيحة  معلومات 
و�لوقاية  ع��الج��ه��ا  وكيفية  �ل��ق��ل��ب 
��شت�شاري  دك���ت���ور  و�أ�����ش����ار  م���ن���ه���ا.  
�لفال�شي  ع��م��ر  �ل��ق��ل��ب  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
يف  �ل���ت���ق���دم  ����ش���اه���م  "لقد  ق����ائ����ال: 
جمال  تطور  يف  �حلديثة  �لتقنيات 
�ل��ط��ب يف �أم��ر����س �ل��ق��ل��ب، ووفرت 
فر�س تو��شل مبا�شرة بني �ملري�س 
و�لطبيب من خالل تقنيات حديثة 
الأمر��س  �ملبكر  �لك�شف  فيها  يتم 
�مل��ت��ع��ددة وال���ش��ي��م��ا كهرباء  �ل��ق��ل��ب 
�لقلب  "جمعية  وت��ه��دف  �لقلب."  
�لعلم  �الإمار�تية" من خالل ور�شة 
�لوعي  ل����زي����ادة  ه�����ذه  �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
ك��ي��ف��ي��ة �حلفاظ  �ل���دول���ة يف  د�خ����ل 
ع��ل��ى ���ش��ح��ة �ل��ق��ل��ب و�ل���ع���ن���اي���ة به 
وتبني من��ط ح��ي��اة ���ش��ح��ي.  تهدف 
تغيري  �إح�����د�ث  قلب"  "لكل  حملة 
لدى  �لوعي  م�شتوى  ورفع  �إيجابي 
جميع �ملقيمني على �أر�س �الإمار�ت 
معدل  بلغ  و�ل��ت��ي  �ملتحدة  �لعربية 
�لوفيات فيها ب�شبب �أمر��س �لقلب 
340 لكل 100،000 حالة، وهذ� 
�شعف معدل �لوفيات يف دول �أخرى 
وتاأمل يف �إحد�ث نقلة نوعية حلياة 

�ملقيمني على �أر�س �الإمار�ت. 
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ميكن اأن يحدث فقدان ال�شمع تدريجيا مع التقدم 
بع�ص  يف  فجاأة  يحدث  اأن  ميكن  ولكن  ال�شن،  يف 
ما يتطلب دراية  �شن كانت، وهو  اأي  الأحيان يف 

باأعرا�شه املبكرة.
ورغم اأن هناك اعتقادا باأن ال�شخ�ص �شيكون اأول 
لكن  لديه،  ال�شمع  جودة  يف  تغيريا  يلحظ  من 

هذا لي�ص هو احلال دائما.

�ملعهد  يف  �ل�����ش��م��ع  م�شت�شارة  �أول��ي��ف��ر،  ف��ر�ن��ك��ي  وت�����ش��رح 
لل�شم )RNID(، كيف قد ال يالحظ  �مللكي  �لوطني 

�لنا�س �شعف �شمعهم يف �لبد�ية.
و�أو�شحت: "ل�شوء �حلظ، تظهر �الأبحاث �أن �الأ�شخا�س 
ب�شاأن  �إجر�ء  �ملتو�شط التخاذ  10 �شنو�ت يف  ي�شتغرقون 
�أو  �لعالمات،  يالحظون  ال  فقد  لديهم:  �ل�شمع  فقد�ن 
�أو قد  ذل��ك،  فعله حيال  ما يجب عليهم  يعرفون  قد ال 

يخ�شون �العرت�ف باأن �شمعهم لي�س كما كان عليه".
�ل�شمع تدريجيا، لذلك قد ال  �أن يحدث فقد�ن  وميكن 
"قد جتد �شعوبة  �أوليفر:  �لبد�ية. وتابعت  تالحظه يف 
�الأعلى،  �ل����رتدد�ت  �أو  �ل��ه��ادئ��ة  �الأ���ش��و�ت  �شماع  �أك��ر يف 
ولكن ميكنك تعوي�س ذلك عن طريق رفع �لتلفزيون �أو 

مطالبة �الأ�شخا�س بتكر�ر ما يقولونه".
�إذن، ما هي �لعالمات �لتي تدل على �أنك تفقد �شمعك؟ 

وفقا الأوليفر، ميكن �أن تكون هذه بع�س �لعالمات �ملبكرة 
على �نخفا�س م�شتويات �ل�شمع لديك:

�أن  �إذ� كنت تعتقد  - قد تكون تعاين من �شعف �ل�شمع 
تطلب  كنت  �إذ�  �أو  يتمتمون،  وكاأنهم  يبدون  �الآخ��ري��ن 
من �لنا�س تكر�ر �الأ�شياء لك، �أو �إذ� كنت تو�جه �شعوبة 

يف فهم ما يقال يف �الأماكن �ل�شاخبة.
- قد جتد �شعوبة يف مو�كبة �ملحادثة �جلماعية و�لتعب 

من �ال�شطر�ر �إىل �لرتكيز كثري�.

- قد يخرك �أفر�د عائلتك �أو �أ�شدقاوؤك باأن �لتلفزيون 
�أنك ال  �أو قد ي�شكون من  �ملو�شيقى ب�شوت عال جد�،  �أو 

ت�شتمع �إليهم.
- عالمة �أخرى �شائعة لفقد�ن �ل�شمع هي �شعوبة �ل�شمع 

على �لهاتف.
م�شابا  تكون  قد  �أن��ك  تعتقد  كنت  "�إذ�  �أوليفر:  و�أ�شارت 
�أن  ثبت  حيث  �إج���ر�ء،  �تخاذ  �ملهم  فمن  �ل�شمع،  بفقد�ن 
وم�شاكل  �لعزلة  خماطر  من  تقلل  �ل�شمع  فقد�ن  �إد�رة 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ق��ل��ي��ة وت�����ش��اع��د ع��ل��ى �إب��ق��ائ��ك ع��ل��ى �ت�شال 

باالأ�شو�ت و�الأ�شخا�س �لذين حتبهم".

بفقد�ن  �إ�شابتك  تزيد من خطر  �لتي  �الأن�شطة  ما هي 
�ل�شمع؟

�ل�شمع  لفقد�ن  �مل�شببة  �لعو�مل  �لعديد من  �أن  يف حني 
�لور�ثية،  �لعو�مل  �إىل  �أن تعود  �إال 

بع�س عو�مل �خلطر 

ميكن �أن تزيد من �حتمالية فقد�ن �ل�شمع.
و�أو�شحت �أوليفر: "هناك �أ�شباب متعددة لفقد�ن �ل�شمع 
مبا يف ذلك �لعمر، و�لتعر�س لل�شو�شاء، وبع�س �الأدوية، 
و�شمع  �لبكتريية،  و�اللتهابات  و�لفريو�شات،  و�جلينات، 
�الأذن. وثاين �أكر �شبب لفقد�ن �ل�شمع، بعد �ل�شيخوخة، 
�ل�شبب  �أي�شا  وه��و  �ل�شاخبة،  لل�شو�شاء  �لتعر�س  ه��و 

�الأكرث قابلية للوقاية".
ك��ن��ت تخرج  �إذ�  �أذن  ����ش���د�د�ت  �رت�����د�ء  �أول��ي��ف��ر  وت��ق��رتح 
"�إذ� كنت ت�شتمتع  لال�شتمتاع باملو�شيقى �حلية. وقالت: 

باملو�شيقى �حلية، 
�الأذن  �شد�د�ت  زوج جيد من  ت�شتثمر يف  �أن  فمن �جليد 
�لقابلة الإعادة �ال�شتخد�م. فقد وقع ت�شميمها لت�شفية 
�الأ�شو�ت �ل�شارة ولكن دون �مل�شاومة على جودة �ل�شوت، 
ما يعني �أنه ال يز�ل باإمكانك �ال�شتمتاع باملو�شيقى �حلية 

باأمان".
وتابعت �أوليفر: "من �جليد �أي�شا �أن تاأخذ فرت�ت ر�حة 
دقائق  خم�س  على  �ح�شل  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  منتظمة. 
مكان  �إىل  ذهبت  �إذ�  �ال�شتماع.  من  �شاعة  لكل  ر�ح��ة 
يوؤذي فيه م�شتوى �ل�شوت �أذنيك، فعليك �ملغادرة".

�ل��ت��اأك��د م��ن م��ر�ق��ب��ة كيفية  �أي�����ش��ا �إىل  وحت��ت��اج 
ت�����ش��غ��ي��ل �مل��و���ش��ي��ق��ى ب�����ش��وت ع����ال م���ن خالل 

�شماعات �لر�أ�س.
وقالت �أوليفر: "�إذ� كنت ت�شتمع �إىل �ملو�شيقى 
م��ن خ���الل ���ش��م��اع��ات، ف��م��ن �مل��ه��م ح��ق��ا عدم 
جتاوز حد �ل�شوت �الآمن على جهازك، 
�الأ�شفر  باللون  عادة  ويظهر هذ� 
زي���ادة م�شتوى  �الأح��م��ر عند  �أو 
ت�شتخدم  كنت  و�إذ�  �ل�����ش��وت. 
�شاخبة  ب��ي��ئ��ة  يف  ���ش��م��اع��ات 
و�شائل  �ملثال يف  �شبيل  )على 
�لنقل �لعام(، فقد يكون من 
�إلغاء  ��شتخد�م تقنية  �ملفيد 
�أنك  يعني  وهذ�  �ل�شو�شاء. 
�ل�شوت  م�����ش��ت��وى  ت��رف��ع  ل��ن 
ملحاولة  خطري  م�شتوى  �إىل 
�إخفاء �شو�شاء �خللفية. ومرة 
�أخرى، من �جليد �أن تاأخذ فرت�ت 
�إذ�  �ملثال  �شبيل  على  ر�ح��ة منتظمة، 
�شاعة  مل��دة  �ملو�شيقى  �إىل  ت�شتمع  كنت 

و�حدة، خذ ��شرت�حة ملدة خم�س دقائق".

قد جتد �شعوبة يف �شماع الأ�شوات الهادئة اأو الرتددات الأعلى

اأعرا�س مبكرة لفقدان ال�شمع يجب االنتباه اإليها

اخرتاق واعد ملر�س الت�شلب املتعدد!

�أو  تباطاأ  �أن تطور �حلالة  �إىل  �لدماغ  و�أ�شارت فحو�شات 
يف  م�شتمر  "حت�شن  مع  �ملر�شى،  بع�س  ل��دى  ُعك�س  حتى 

�الإعاقة"،
 مبا يف ذلك �لقدرة على �مل�شي باأمل �أقل.

و��شتخرجت �خلاليا �لتائية من �الأ�شخا�س �لذين تعافو� 
باأنه  و�شف  و�ل��ذي   ،)EBV( ب��ار  �إب�شتاين  فريو�س  من 

�شبب حمتمل ملر�س �لت�شلب �لع�شبي �ملتعدد.
و�أقر �لعلماء �الأمريكيون �لذين �أجرو� �لبحث �أن �لدر��شة 
كانت �شغرية وال ميكنهم ��شتبعاد تاأثري �لدو�ء �لوهمي - 

عندما ي�شعر �شخ�س ما بالتح�شن ملجرد �أنه يتوقع ذلك.
فهم  يف  �الأم����ام  �إىل  مهمة  خ��ط��وة  ميثل  �أن  ميكن  ول��ك��ن 
�أم��ر غري  وه��و  �ملتعدد،  �لع�شبي  �لت�شلب  �خل��ر�ء ملر�س 

قابل لل�شفاء حاليا وال ميكن �إد�رته �إال باالأدوية.
وياأتي ذلك بعد در��شة كبرية �أجر�ها علماء هارفارد على 
�ل�شبب  �أن يكون  EBV ميكن  �أن  مليون جندي، وجدت 
�حتمال  م��ع   -  )MS( �مل��ت��ع��دد  �لت�شلب  ور�ء  �لرئي�شي 

�إ�شابة مر�شى EBV به 32 مرة.
وحتدث حالة �ل�شلل ب�شبب قيام �جلهاز �ملناعي ل�شخ�س 
م��ا مب��ه��اج��م��ة �خل��الي��ا �ل��ع�����ش��ب��ي��ة، م��ا ي����وؤدي �إىل ظهور 

�أعر��س ت�شمل �لتعب و�شعوبة �مل�شي.
يف  �لتدريجي  �ملتعدد  �لع�شبي  �لت�شلب  مر�س  ويحدث 

و�حد من كل 10 مر�شى، 
وينطوي على تدهور �حلالة با�شتمر�ر مبرور �لوقت دون 

حدوث �نتكا�شات. 
 Atara Biotherapeutics ���ش��رك��ة  و�ب��ت��ك��رت 
يف  ومقرها  �لتائية،  باخلاليا  �جلديد  �لعالج  �الأمريكية 

�شان فر�ن�شي�شكو، كاليفورنيا.
با�شم  �ملعروفة  �ملناعية  �خلاليا  ��شتخر�ج  على  وينطوي 
قاتلو�  �لذين  �الأ�شخا�س  يف  توجد  و�لتي   ،ATA188

بنجاح EBV. ويعطى للنا�س عن طريق �حلقن.
وجربت �شركة �لعالج �ملناعي �الأمريكية �لعقار على 24 
يف  عام  ملدة  �ملتعدد  �لع�شبي  �لت�شلب  مر�س  من  مري�شا 

عام 2017.
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �ملر�شى  �ختيار  ومت 
و�أ���ش��رت�ل��ي��ا و�أع��ط��و� ج��رع��ات خمتلفة م��ن ع��ق��ار �لعالج 

�ملناعي لتقييم �آثاره.
وج���رى �ل��ت��رع ب��اخل��الي��ا م��ن ق��ب��ل �أ���ش��خ��ا���س ع��ان��و� من 
ع����دوى EBV م���ع م��ط��اب��ق��ت��ه��م م��ن��اع��ي��ا م���ع �مل��ر���ش��ى - 

لتجنب �لرف�س.
وو��شل ثمانية ع�شر م�شاركا �لتجربة ملدة ت�شل �إىل �أكرث 
�أظهر   -  2021 �أغ�شط�س  �عتبار� من  �شنو�ت  من ثالث 

�شبعة منهم بالفعل عالمات �لتح�شن.
و��شتخدم �لباحثون عمليات �مل�شح لفح�س تلف �الأع�شاب 
يف �لدماغ نتيجة ملر�س �لت�شلب �لع�شبي �ملتعدد وتقييم 
حالة  م��ق��ي��ا���س  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  للمر�شى  �جل�����ش��دي��ة  �حل��ال��ة 

.)EDSS( الإعاقة �ملو�شع�
�الأع�شاب  ف��ري��دم��ان، طبيب  م���ارك  �ل��روف��ي�����ش��ور  وق���ال 
بجامعة �أوتاو� �لذي مل ي�شارك يف �لتجربة، �إن �النعكا�س 
�لتدريجي  �ملتعدد  �لع�شبي  �لت�شلب  مر�س  يف  �لطبيعي 
�أمر نادر �حلدوث - ما ي�شري �إىل �أن �لعالج �لتجريبي كان 
ور�ء حت�شني �لنتائج. وعندما ي�شل �ملري�س �إىل م�شتوى 
ب�شكل  يعود  �أن  �لنادر  فمن  �ملتقدمة،  �الإع��اق��ة  من  معني 
طبيعي، و�أي حت�شن م�شتد�م لن يكون متوقعا من �لتاريخ 

�لطبيعي للمر�س".
وهناك حاجة �إىل مزيد من �لبحث قبل �أن ي�شعر �لنا�س 

باحلما�س �ل�شديد ب�شاأن �لعالج.
�لت�شلب  �الأبحاث يف جمعية  و�لتون، رئي�شة  وقالت كلري 
ر�أو�  �أن��ه��م  �مل�شجع  مل��ن  "�إنه  �مل��ت��ح��دة:  �ململكة  يف  �مل��ت��ع��دد 
حت�شينات يف MTR. لكننا ر�أينا �لعالجات تبدو و�عدة 
بعد  ولكن  �لثانية،  �ملرحلة  يف  حتى  �أو  �الأوىل  �ملرحلة  يف 
ذلك عندما جتري �لتجارب �لع�شو�ئية �لكبرية، فاإنها ال 

تظهر �أي نتيجة".
 80 �لثانية على  Atara حاليا جتربة �ملرحلة  وجتري 

�شخ�شا، وهي �ملرحلة �لتالية يف عملية تطوير �لدو�ء.

قال علماء اإن اخلليا املناعية �شد احلمى الغدية قد تكون مفتاح علج الت�شلب املتعدد.
ويف جتربة �شغرية، زرعت اخلليا التائية للمر�شى الذين يعانون من مر�ص الت�شلب الع�شبي املتعدد التي ت�شتهدف الفريو�ص امل�شبب للحمى الغدية.
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العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005343 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد عبد �هلل تركمان - جمهول حمل �الإقامة 
تلتم�س �ملدعية من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة : �أوال : قبول �لدعوى �شكال ، ثانيا : ويف �ملو�شوع : 
�حلكم بالز�م �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�شامن ب�شد�د مبلغ 412،634،37 درهم )�ربعمائة 
و�ثني ع�شر �لفا و�شتمائة و�ربعة وثالثني درهما و�شبعة وثالثني فل�شا( باالإ�شافة �ىل �لفائدة 
درهم  �لف  خم�شون  درهم   50000 مببلغ  تكميال  وتعوي�شا  �شنويا   12% بو�قع  �لتاأخريية 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شروفات 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/10/4 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت  و�التعاب.  
�و  9( �شخ�شيا  �لدعوى رقم  �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�شارقة 
بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�شر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ال 

�عاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/22 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مونيه ادري�صي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004800/ 

�إىل �ملحكوم عليه : مونيه �دري�شي 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شماء �خلليج لتاأجري �ل�شيار�ت  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 12012  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
MOJAU_2022- 0090988 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد : حممد و�جد على حاجي حممد عبري، �جلن�شية باك�شتان ويحمل 
بطاقة هوية رقم 784196548593860، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 
حممد و�جد على �جلن�شية باك�شتان، وحتمل  زوجه  بى  بى  �شاهده  �ل�شيده  �ىل  ذلك  100% و 
�جليد لالجهزة  ))�لطريق  �مل�شماه  �لرخ�شة  784196538283696 يف  رقم  هوية  بطاقة 
�لكهربائية(( و�لتي تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )611904( �ل�شادرة من د�ئرة 
�لتنميه �القت�شادية بال�شارقة ، تعديالت �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة الآخر ،  وعمالبن�س �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
�لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003479/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �شوبرماركت ذ� بي�شت ذ م م ومن ميثلها قانونا  

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �لنجم �ل�شاطع لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 

�ملحدد  �لر�شم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 
�أعاله  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك    11159.0  :
خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن 

ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اداء   امر   AJCFICICPL2022 /0002940 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / في�شل ماجد �شعيد حمد �لنعيمي - �لعنو�ن : 9588686 
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/8/25 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاله ل�شالح / عبد�هلل �شيف جمعه �لليم �ل علي   
بالتايل : بالتايل : ناأمر بالز�م �ملعرو�س �شده بان يوؤدي للطالب مبلغا وقدره 
و�حد وع�شرون �لف درهما ف�شال عن �لفائدة �لقانونية �مل�شتحقة بو�قع %5 
فيه  وحتى متام  �لو�رد  �ملبلغ  على  �شيك  كل  �إ�شتحقاق  تاريخ  بدء من  �شنويا 
�لوفاء مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة 

�لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��شم �ل�شركة : اف دي يف للتجارة العامة - �ص ذ م م  
بردبي   - خليفة  ب��رج   - �شريف  جوبال  بافان  ملك   36-1701 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لقيد  746977 رقم   : �لرخ�شة  ، رقم  ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�شكل   -
بال�شجل �لتجاري : 1201354 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
�لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2022/9/13 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/9/13 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
ديار  ملك   1006 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�شابات  لتدقيق  دوكيوبيليتي  �ملعني 
للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�س : 04-4421764 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70408 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي :  دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات
هاتف  ب��رج خليفة    - بردبي   - للتطوير  دي��ار  ملك   1006 رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
�الإقت�شاد  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-4421764  : فاك�س   04-4421762  :
دي  اف  لت�شفية  �أع����اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب���ي  يف  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق����ر�ر  مب��وج��ب  وذل����ك  م   م  ذ  �ــص   - العامة  للتجارة  يف 
 2022/9/13 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/9/13
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70408
العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اعالن مدعي عليه بالن�صر   
يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0003684 اأمر اداء  

 - ح�شني  �لن�شر  �شيف  عبد�لرحيم  حممد   : عليه  �ملدعي  �ىل 
م�شري �جلن�شية - نعلمكم بان �ملدعي  علي حممد حجي �لقبي�شي 
�ملذكورة  �لدعوى  �أقام  - قد  �ملتحدة / �جلن�شية  �لعربية  �الإمار�ت 
�أعاله للمطالبة - ناأمر بالز�م �ملدعي عليه �أن يوؤدي للمدعي مبلغا 

وقدره 6000 درهم و�لزمته بامل�شروفات. 
حرر بتاريخ  2022/9/14 حرر بو��شطة �ملوظف

مركز �شعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�صارقة االإحتادية 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن م�صتانف �صده بالن�صـر

لدى جلنه اخلرباء يف الدعوى رقم SHCAPCICIVS2022 / 0000313/مدين
�إل�ى �مل�شتانف �شده : 1- �شركة �مليز�ن للمقاوالت - فرع �ل�شارقة - جمهول حمل �الإقامة 

�أنت مكلف باحل�شور الإجتماع �خلر�ء )�للجنه �خلما�شية( يوم �الربعاء �ملو�فق 05-10-2022 يف متام 
�ل�شاعه �لعا�شرة و�لن�شف �شباحا

https://us05web.zoom.us/j/89085646992?pwd=ZHJVNS9ZdGxXL3hrTlplb
WlvNU9YZz09
مرفقا  �لدعوى  على  �ملذكر�ت  وتقدمي  �ملحدد.  �ملوعد  يف  �لقانوين  ممثلكم  �أو  �حل�شور  منكم  يرجى 
�أعاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  وذلك  �لن�شر  تاريخ  من  �لتايل  �ليوم  يف  �مل�شتند�ت  كافة  بها 
�شركة  �لهند�شية  لال�شت�شار�ت  �لرت�ث   : �مل�شتاأنفه  من   : �شدك  �ملرفوعه  �شدك.  م�شتانف  بو�شفك   -
�لتو��شل  يرجى  كما  �لهند�شية(.  لال�شت�شار�ت  �لرت�ث  )موؤ�ش�شة  و�شابقا  ذ.م.م  �لو�حد  �ل�شخ�س 

  exp.dr.ebraheim@gmail.com   مع ع�شو �للجنة �خلبري �لعقاري على �لريد
ebraheimlahbash@gmail.com

و هاتف رقم 0501585115  ويف حالة عدم ح�شوركم �شتبا�شر �للجنة عملها
عن اللجنة اخلبري العقاري /د.ابراهيم على لهب�ض

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإعالن بالن�صر باللغتني العربية واالجنليزية 

كلي  جتاري  الدعوي رقم 4490 ل�صنة 2021 
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

�ملرفوعة من �ملدعي : ميز�ن �لرحمن مظهر علي
mijunurrahmanali@gmail.Com: هاتف رقم :0526698949 ، بريد �إلكرتوين

�شد �ملدعى عليه : 1( حممد برويز ليت �شيد �أحمد ، �خل�شوم �ملدخلني: 1( حممد �شليم �لدين حممد �ال�شالم ، 2( 
 Mohammed Parvez م�شطفى حممد مر�د ح�شن �لبلو�شي - 1- �ملدعى عليه : حممد برويز ليت �شيد �أحمد
Syed Ahmed - �ل�ك�ائن ب�العنو�ن �الآت�ي / �الإم�ار�ت-�إم�ارة عجم�ان - �لر��ش�دية 1 - ت��اور مكت�ب رق�م 106 - مكاين 
 - �ال�شالم  حممد  �لدين  �شليم  حممد   : �ملدخل  �خل�شم   -2   0558237391 رقم  هاتف   4997910956 رقم 
مدعو�ن للح�ش�ور �شخ�ش�يا �أو بو��ش�طة وكي�ل معتم�د حل�شور �إجتم�اع �خلب�رة �حل�ش�ابية �ل�دعوى �ع�اله و�ملقرر عق��ده 
ي�����وم �خلم����ي�س �ملو�ف����ق 29/09/2022 �ل�ش�اعة 3:45 ع�شر� مبكت�ب �خلبي�ر ب�العنو�ن �أدن�اه ، وعليكم �حل�ش�ور ف�ي 
�ملوع�د �مل�ح�دد �أع�اله �أو م�ن ين�وب ع�ن�كم قانون�ا عل�ى �ن ي�تم تزوي�دنا قب�ل موع�د �الجتم�اع بوق�ت ك�اف بكاف�ة �مل�شتند�ت 

�لتي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
بيانات �لتو��شل : هاتف متحرك : 0506005283 ، هاتف : 042280460  

 info@maauditing.com : لريد �الإلكرتوين�
�لعنو�ن : دبي - ديرة - �ملرقبات - �شارع �أبوبكر �ل�شديق - بناية �لقرن 21 - �لطابق 7 - مكتب رقم 705

اخلبرية احل�صابية / منى حميد ال�صباح  - قيد رقم : 648

اإعالن اإجتماع خربة 

70533
العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اإعالن املخطر اإليها على العنوان الوارد بالتحرى
)MOJAU-2022-0081272 ( املحرر رقم

بناء� على طلب �ملخطر / عبد�هلل بور �حمدي - كندي �جلن�شية
�إىل �ملخطر �إليها / �شركة �شمالن ملقاوالت �لبناء )رخ�شة رقم 70422(

بناية   -  5109909612  ( �ملكاين  �لرقم   -  1 �لرو�شة  : منطقة  �لتحري  �لو�رد يف  �لعنو�ن 
�شميا - رقم �حلو�س 303 - رقم �لقطعة 0601 - رقم �لهاتف 0506221467

�ملو�شوع : �إخطار ب�شد�د مبلغ 20،873.50 درهم )ع�شرون �ألف وثمامنائة ثالثة و�شبعون 
درهم وخم�شون فل�س(

من  �أيام  خم�شة  خالل  �ملبلغ  و�شد�د  �أو�شاعكم  ت�شوية  �إىل  �ملبارة  ب�شرورة  ينذركم  �ملخطر  فاإن 
تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال �شيتم �إتخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية و�للجوء للمحكمة �ملخت�شة 
�ملادية  �ال�شر�ر  كافة  عن  بالتعوي�س  �ملطالبة  وكذلك  �ملذكور  �ملبلغ  ب�شد�د  باإلز�مكم  للمطالبة 
و�الأدبية �لتي حلقت باملخطر وباالإ�شافة �إىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة مع حفظ باقي 

حقوق �ملخطر.
رئي�ض مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2022/0087618

�ملخط�ر : 1- �ل�شيد/ حممد جنم �حلق - �جلن�شية : بنغالدي�س  
�لفلك(  نور  )�شوبرماركت  �مل�شماه  �لرخ�شة  مالك  ب�شفتي   784196306469741 رقم  هوي�ة  بطاقة  و�أحم�ل 

رخ�شة �شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة برقم 602908
�لعن�و�ن: �ل�شارقة - �شناعية 2 - هاتف رقم: 971503059598 

�ملخطر �إليه : مرو�ن ��شماعيل حممد �حمد �لزرعوين - �جلن�شية: �المار�ت
�لعن�و�ن : �ل�شارقة / �لفلج - هاتف رقم : 971508077775

مو�شوع �الإخطار : �إن�شحاب من �لرخ�شة �لتجارية
�مل�شماة )�شوبرماركت ن�ور �لفل�ك( رخ�ش�ة �ش�ادرة من  �لرخ�شة  يف  خ�دمات  وكي�ل  �إلي�ه  �ملخطر  �أن  حيث  �لوق�ائ�ع : 1. 
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة برقم 602908 -  وحيث �أن �ملخطر �إليه ميتنع عن �حل�شور للتوقيع على �الأور�ق 
�خلا�شة باخلروج و �الن�شحاب من �لرخ�ش�ة ل�دى د�ئرة �لتنمية �القت�شادية - وعليه فاإن �ملخطر يرغب باأخطار �ملخطر 
�إليه للح�شور لدى د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية للتوقيع على �ن�شحابه و خروجه من �لرخ�شة �ملذكورة �أعاله و�إال �شن�شطر 
الأتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية، لذلك ، ينيب �ملخطر )�ملخطر �ليه( للح�شور لدى د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية للتوقيع على 
�ن�شحابه من �لرخ�شة رقم )602908( خالل 5 �أيام من تاريخه و�الإ �شي�شطر �أ�شفاأ �إىل �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية 

�لتي تكفل �حل�شول على حقوقه بكل حتفظ و �حرت�م،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0085902
�ملخط�رة : ديبا جرييجاكومار �شانكار جرييجا كومار - �جلن�شية : �لهند، ب�شفتي )مالكة( �لرخ�شة �مل�شماه )و�ح�ة 

�ملرجان للتجارة( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية يف �ل�شارقة برقم )737264(،
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �لغوير - خلف �شارع �لعروبة )ك�شك رقم)6(( ملك �شركة بن كامل �لتجارية،

�لهاتف �ملتحرك : 0568510786
�ملخطر �إليه : جا�شم حممود رم�شان حممود �آل علي - �جلن�شية : �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة،

�لعنو�ن : �ل�شارقة، هاتف رقم : 0588833888،
مو�شوع �الإخطار : �إخطار للح�شور لدى د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية يف �ل�شارقة

�لد�ئرة  �مل�شماه )و�ح�ة �ملرج�ان للتج�ارة( �ل�شادرة من  �إليه وكي�ل خ�دمات يف �لرخ�شة  �أن �ملخطر  �لوق�ائ�ع : حيث 
�الإقت�شادية يف �إمارة �ل�شارقة برقم رخ�شة )737264(، - وحيث �أن �ملخطر �إليه ميتنع عن �حل�شور للتوقيع على 
�الأور�ق �خلا�شة بخروجه من �لرخ�شة لدى د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية، - وعليه فان �ملخطرة ترغب باأخطار �ملخطر 
�إليه باحل�شور لدى د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية للتوقيع على �الأور�ق �خلا�ش�ة بخروجه من �لرخ�شة �ملذكورة �أعاله،

لذلك ، تنيب �ملخطرة على �ملخطر �إليه للح�شور لدى د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية للتوقيع على خروجه من �لرخ�شة 
رقم )737264( خالل 7 �أيام من تاريخه و�الإ �شي�شطر �أ�شفاً �إىل �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لتي تكفل �حل�شول 

على حقوقه بكل حتفظ و�إحرت�م،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�شر
�شري النكا، يرغب   : لينغار�جها غني�س - �جلن�شية   : �ل�شيد  باأن  للجميع  ليكن معلوم�اً 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد : حممد عرفان 
ملقاوالت  �البي�س  )�لب�شاط  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  باك�شتان،   : �جلن�شية   - �شجاد  حممد 
�لتك�شية و�الر�شيات( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )735224( �ل�شادرة 

من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة، تعديالت �خرى :
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�شيد : حممد ح�شن فاخر �شليمان - �جلن�شية : �الإمار�ت ، يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد : �حم�د ن�ا�ش�ر طاهر عطا �هلل 
�الردن يف �لرخ�شة �مل�شماه )نور �ل�شم�س مليز�ن ومكيفات �ل�شيار�ت ( تاأ�ش�شت باأمارة   : – �جلن�شية 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )537902( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة، 
تعديالت �أخرى :

فردية ( �ىل )وكيل خدمات ( )موؤ�ش�شة  من  �لقانوين  �ل�شكل  • تغيري 
�لكوثر مليز�ن  �ل�شيار�ت( �ىل )نهر  مليز�ن ومكيفات  �ل�شم�س  )نور  من  �لتجاري  �ال�شم  تغيري   •

ومكيفات �ل�شيار�ت(
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�شر
ليكن معلوم�اً للجميع باأن �ل�شيد : حممد فرقان نور �الب�شار – �جلن�شية : بنغالدي�س 
، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )50%( وذلك �إىل �ل�شيد : حممد 
منظور �ال�شالم حممد م�شطفى كمال -  �جلن�شية : بنغالدي�س يف �لرخ�شة �مل�شماه 
)ور�شة منارة �ل�شناعية لت�شليح كهرباء ومكيفات �ل�شيار�ت( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم )771787( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة، 
�لقانون  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  �خرى: ال يوجد. وعمالبن�س  تعديالت 
هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  �الحتادي 
�العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
�لكاتب  �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب  لديه  تاريخ هذ� �العالن فمن 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
MOJAU_2022- 0090441 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيدة / ��شيمه علي �ل�شباغ، �جلن�شية : �المار�ت ترغب يف �لبيع 
عبد�لهادي  �شرور  حممد  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل 
وم�شك  �ل�شريبية  لال�شت�شار�ت  )�ملتخ�ش�س  �مل�شماه  بالرخ�شة  م�شر،  �جلن�شية:  �لدولتلي، 
�ل�شجالت �ملحا�شبية( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )770745( �ل�شادرة من 

د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقه، 
تعديالت �خرى: تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات. 

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
MOJAU_2022- 0090713 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

�ل�شيد : جمعة �حمد جمعة �ملطوع �ملحرزي - �مار�تي �جلن�شية ميلك �لرخ�شة �لتجارية  �أن  حيث 
بال�شارقه مبوجب  تاأ�ش�شت  و�لتي  �ل�شيار�ت( رخ�شة جتارية  �الطار�ت وميز�ن  لت�شليح  �لذيد  )باب 
رخ�شة رقم )615721( حيث �ن �ل�شيد : جمعة �حمد جمعة �ملطوع �ملحرزي - �مار�تي �جلن�شية 
�الطار�ت  لت�شليح  �لذيد  ))باب  �لتجارية  �لرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
وميز�ن �ل�شيار�ت(( �لبالغة )100%( �إىل �ل�شيد : كل ماليك �شري زمان خان - باك�شتاين �جلن�شية، 
تغيري �ل�شكل �لقانوين من فردية �يل وكيل خدمات، تنازل �شاحب �لرخ�شة �لرخ�شة الخر، و�دخال 
ل�شنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س   ، خدمات  وكيل 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على   2013
تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه  ��شبوعني من  �ليه بعد  �مل�شار  �الجر�ء 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�شر
 ، بنغالدي�س   : �جلن�شية   - �حمد  رفيق  طيب  حممد   : �ل�شيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  من   )%90( عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�ل�شيد : حممد نظر �ال�ش�الم حممد عبد�الحد - �جلن�شية : بنغالدي�س يف �لرخ�شة �مل�شماه 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم  باأمارة  تاأ�ش�شت  �لكهربائية(  �ملولد�ت  )ور�شة بوتيا لت�شليح 

)213584( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة، 
تعديالت �خرى : ال يوجد

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
تنازل/ بيع

�إع�الن بالن�ش�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�شيد / حمى ملجا نا�شر �حليدري - �جلن�شية �لعر�ق - 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماه )كافيه 
�لطبق �خلا�س( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم 
 ، �ليا�شي - �جلن�شية �المار�ت  �ل�شيد / �شعود ح�شني �بر�هيم على  �إىل   ،)780608(
تعديالت �خرى: تغري �ل�شكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل فردية.  وعمالبن�س �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب 
�الجر�ء  �لت�شديق  على  يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �العالن  ن�شر هذ�  �قت�شى  �لعدل. فقد 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�شر
 : �جلن�شية   - �لكتبي  بن جر�س  ر��شد خلفان  �شامل  �ل�شيد/   : ب�اأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�الإمار�ت يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد/ 
علي عبد�لبا�شط �حمد �بو �لزود �آل علي - �جلن�شية:�الإمار�ت، يف �لرخ�شة �مل�شماه )قدرة 
رقم  برخ�شة  بال�شارقة  �الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة  للنقليات(  �ل�شحر�ء 

)744414(، تعديالت �أخرى : اليوجد،
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�شر 
�ل�شيد / ميلون ح�شني جعفر على مور�ل - �جلن�شية بنغالدي�س - يرغب يف �لبيع و�لتنازل  باأن :  ليكن معلوما للجميع 
�لتنمية  د�ئرة  �ل�شادرة من  �ملد�م(  نور  �مل�شماه )مطعم  �لرخ�شة  100% يف  �لبالغة  كامل ح�شته  33% من  عن جزء 
تاز �ال�شالم نور �ال�شالم - �جلن�شية بنغالدي�س  �ل�شيد /  �إىل  بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )729152(،  �القت�شادية 
33% من كامل  ، �ل�شيد / ميلون ح�شني جعفر على مور�ل - �جلن�شية بنغالدي�س - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 
ح�شته �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماه )مطعم نور �ملد�م( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة برخ�شة 
جتارية رقم )729152(، �إىل �ل�شيد / جهري �حلق عبد�جلليل - �جلن�شية بنغالدي�س ، �ل�شيد / ميلون ح�شني جعفر على 
مور�ل - �جلن�شية بنغالدي�س - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 34% من كامل ح�شته �لبالغة 100% يف �لرخ�شة 
�مل�شماه )مطعم نور �ملد�م( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )729152(، �إىل �ل�شيد 
/ ر�تان مياه عبد�لقدو�س - �جلن�شية بنغالدي�س ، تعديالت �خرى: تغري �ل�شكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل �شركة ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة - تغري �ال�شم �لتجاري من مطعم نور �ملد�م �ىل مطعم نور �ملد�م ذ م م. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه 
�شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : �ل�شيد/ يو�شف عبد�هلل علي �للوغاين - �جلن�شية : �الإمار�ت يرغب يف �لبيع 
 - �ملازمي  عبد�هلل  حممد  نا�شر  ح�شني  �ل�شيد/  �إىل  وذلك   )%51( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
�الإمار�ت   : �جلن�شية   - علي  �آل  �للوغاين  على  عبد�هلل  علي  �ل�شيد/  يرغب  وكذلك  �الإمار�ت،   : �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )25%( وذلك �إىل �ل�شيد/ ح�شني نا�شر حممد عبد�هلل 
�ملازمي - �جلن�شية : �الإمار�ت،  وكذلك يرغب �ل�شيد/ عو�س عليان �جلامو�س - �جلن�شية:�شوريا يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )24%( وذلك �إىل �ل�شيد/ ح�شني نا�شر حممد عبد�هلل �ملازمي - 
�جلن�شية:�الإمار�ت، يف �لرخ�شة �مل�شماه )مكتب �لر�فدين للطباعة و�لت�شوير( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية 
للرخ�شة  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري   • �أخرى:  تعديالت   ،)23085( رقم  برخ�شة  بال�شارقة  �الإقت�شادية 
من )�شركة �أعمال مهنية( �إىل )موؤ�ش�شة فردية(، وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف 
يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�شر
�لعر�ق   : �جلن�شية   - �لبعاج  حممد  تومان  ليث  �ل�شيد/   : ب�ان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�شيد/ عمر  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  و�لتنازل عن كامل ح�شته  �لبيع  يرغب يف 
�لكف  )ور�شة  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  �ل�شود�ن،   : �جلن�شية   - �خلري  عبد�لرحمن  �ل�شادق 
برخ�شة  بال�شارقة  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة  �ل�شيار�ت(  ل�شيانة  �لذهبي 
رقم )626288(، • تعديالت �أخرى : تغيري وكيل �خلدمات، وعمالبن�س �ملادة )14( 
فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555
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العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

  6692/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �ملركز �الأملاين لالأعمال �س.م.ح  -   جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فرهاد قهرمان بختيار بختيارى

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )25429082.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اإعالن قرار بالتنفيذ 

  207/2020/9078 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شركة نيلم �لتجارية ذ.م.م 2- عمر لطيف ز�هد لطيف - ب�شفته 
كفيل �شامن ملديونية �شركة نيلم �لتجارية ذ.م.م 3- عثمان لطيف ز�هد لطيف ب�شفته 

كفيل �شامن ملديونية �شركة نيلم �لتجارية ذ.م.م  -   جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع

 544/2019 رق��م  �لتحفظي  �حلجز  يف  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
جتاري ، وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )19599786.71( درهم وتقرر حتويل �حلجز 
للعلم مبا جاء  �لتحفظي �ىل حجز تنفيذي يف ملف رقم 9078/2020 جت��اري وذل��ك 

ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قر�ر قا�شي �لتنفيذ. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  3809/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 7635/2021 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)81034.4( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : لنكفيفا منطقة حرة ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �ل�شارقة - �خلان - �ل�شارقة - �شارع كورني�س �خلان - مبنى ��شا�س - �شقة 504 - 
بجانب م�شرف �ل�شارقة �ال�شالمي  

�لدين حممد ك�شريي - �شفتهما  �شم�س  ���س.ذ.م.م 2-  و�لبحر لالعالن  �ل�شم�س  �إعالنهما: 1-  �ملطلوب 
: منفذ �شدهما

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)81034.4( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2844/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيكات �ملرجتع رقم:500223 و�ل�شادر عن �ملنفذ �شدها ومن ح�شابها 
لدى م�شرف �بوظبي �ال�شالمي بقيمة )50000( و�لر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : �شالح �لدين فرج �شالح �بو عائ�شه
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �ملركز �لتجاري �الوىل - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى فريمونت فندق 

ومكاتب - �شقة �لدور 21 - مكتب 2102  
�ملطلوب �إعالنهما: 1- �لرو��شي للو�شاطة �لعقارية - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)53036( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7336/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 60/2021 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)52254.68( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : تر�ن�شتيك للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي �لقوز 4 وحملها �ملختار مكبت ريان للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية - �مارة 

دبي - باي �شكوير �خلليج �لتجاري مكتب 206 بناية 11
�ملطلوب �إعالنه: 1- منجرة �ل�شهباء - موؤ�ش�شة فردية  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)52254.68( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5963/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1269/2022 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)98069.60( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : هنيكل بويل بت لل�شناعات �ملحدودة ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �م��ارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �خلليج �لتجاري 2 مبنى فيجن 

تاور - �شقة 1701 - وميثله:ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه  
 - كري�شنا  كومار  ر�جي�س   -2 ����س.ذ.م.م  و�ل��ط��رق  �ل�شاحات  لتجميل  �يكو�شكيب   -1 �إعالنهما:  �ملطلوب 

�شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)98069.60( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 70519

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  4619/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2022/53 �أمر على عري�شة �شيغة تنفيذية ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14.618.214.39( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف ور�شم �لتنفيذ .
طالب �لتنفيذ : �إنروك�شز �إنريجي �آند مايينج جروب )�إنروك�شز �إنرجي جروب - �شابقا

�ل�شيخ  �شارع   - �لتجاري  �خلليج  منطقة   - بردبي   - دب��ي  �م��ارة   - �ملختار  حملها   - كامين  عنو�نه:جرز 
�لهنائي -    ز�يد - مبنى �شنجل بزن�س - طابق رقم 38 - مكتب رقم 3803 - بوكالة �ملحامي/عبد�لعزيز 

IBAN:AE630260001014644251201
�ملطلوب �إعالنه: 1- نادر �شد�د - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت  �ملحكمة  فان  ، وعليه  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  )14.618.214.39( درهم �ىل طالب 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1352/2022/100 احوال نف�ض م�صلمني 
�ملنظورة يف:د�ئرة �الأ�شرة �حو�ل نف�س �خلام�شة رقم 70

مو�شوع �لدعوى : �ملو�شوع دعوى طالق لل�شرر و�ملطالبة باحلقوق �ل�شرعية �ملتمثلة يف 1- موؤخر �لطالق 
مببلغ وقدره )20000( درهم كما هو متفق عليه بعقد �لز�وج. 

�ملدعي:فريوز �حمد حممود ن�شر
ماركت  �شوبر  من  بالقرب   -  303 رق��م  �شقة   - �مل���وردي  بناية   - �لتعاون   منطقة   - �ل�شارقة  عنو�نه:�مارة 

�ملدينة
�ملطلوب �إعالنه :  1- ه�شام حممد حممد �شامل  -  �شفته : مدعي عليه 

�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملو�شوع دعوى طالق لل�شرر و�ملطالبة باحلقوق  مو�شوع �الإعالن :  قد 
 - �ل��زو�ج  بعقد  عليه  كما هو متفق  دره��م  وق��دره )20000(  �لطالق مببلغ  1- موؤخر  �ملتمثلة يف  �ل�شرعية 
وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  2022/10/3  �ل�شاعة 08.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد يف مبنى 
�الحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اعالن بالن�صر        
                          يف  الدعوى رقم:163/2022/105 احوال نف�ض غري م�صلمني 

�ملنظورة يف:د�ئرة �الأ�شرة �حو�ل نف�س �ل�شاد�شة رقم 69
مو�شوع �لدعوى : دعوى بطلب �لتطليق لل�شرر وف�شخ عقد �لزو�ج. 

�ملدعي:بر��شانثا جوندمى ر�تناكار�يا
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شعادة - مبنى ريجال تاور - �شقة 711

�ملطلوب �إعالنه :  1- �شاخيد� ماتنيازوفا ماتنيازوفا  -  �شفته : مدعي عليه 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى بطلب �لتطليق لل�شرر وف�شخ  مو�شوع �الإع��الن :  قد 
عقد �لزو�ج - وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2022/10/6  �ل�شاعة 09.30 �س يف قاعة 
�لتقا�شي عن بعد يف مبنى �الحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن حكم بالن�صر        

747/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�إىل حمكوم عليه 1- �شي�شتم لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م - وميثلها �مل�شفي �لق�شائي/
يو�شف حممد مو�شى طريح -  جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له :هارد بريكا�شت بلدجن �شي�شتمز �س.ذ.م.م 
مبثابة    2022/9/21 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�حل�شوري �لز�م �ملدعي عليها �الوىل برد خطابات �ل�شمان �مل�شار �ليها ب�شدر 

�الأ�شباب و�لزمتها بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اعالن حكم بالن�صر        
61/2022/26 عقاري كلي 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه 1- �إكزكتيف هولدينج ليمتد -  جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له :جالل فار�ماند
وميثله:جو�شلني �شبلي خري �هلل 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2022/7/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ جالل 
فار�ماند ح�شوريا للمدعي عليها �لثانية ومبثابة �حل�شوري لالوىل 1- با�شتحقاق �ملدعي للوحدة �لعقارية 
رقم 602 �لكائنة برج فروت�س �يكزيكيتيف تاور برقم 2 �لطابق رقم 6 برج فورت�س �يكزيكتييف تاور �ملقام 
دب��ي - و�لبالغ  �م��ارة  �ب��ر�ج بحري�ت جمري� -  �لثنية �خلام�شة -  على قطعة �الر���س رق��م 1069 - منطقة 
م�شاحتها 1424 قدما مربعا وببطالن �حلجز �ملوقع على �ل�شقة مو�شوع �لدعوى يف �لتنفيذ رقم 2014/748 
تنفيذ عقاري �ملقام من �ملدعي عليها �لثانية )طالبة �لتنفيذ( �شد �ملدعي عليها �الوىل )�ملنفذ �شدها( يف 
�لتنفيذ �ملذكور وبالز�م �ملدعي عليهما بعدم تعر�شهما للمدعي يف ملكيته لل�شقة مو�شوع �لدعوى 2- بالز�م 

�ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70459

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن بالن�صر        

                     يف  املنازعة رقم:36/2022/254 منازعة مو�صوعية تنفيذ �صيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ملنازعات �ملو�شوعية رقم  269

بعدم  و�حلكم   2022 ل�شنة   342 رق��م  بالتنفيذ  �ملو�شوعية  �ملنازعة  يف  باحلكم  �ملطالبة   : �ملنازعة  مو�شوع 
ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  عجمان  ملحكمة  �الخت�شا�س  و�نعقاد  �ملوقرة  ملحكمتكم  �ملحلي  �الخت�شا�س 

�تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:نزير �لدين م�شطفى م�شطفى - و�خرون

عنو�نه:�المار�ت - �مارة عجمان - �لر��شدية - عجمان - �شارع �لر��شدية 2 - مبنى �لفالكون تاور بي 1 - �شقة 
2112 - خلف �جلو�ز�ت �لقدمية - وميثله:عبد�هلل �شامل حممد �شامل �ملرزوقي 

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد طالب حممد �شعيد �لعاين  -  �شفته : متنازع �شده 
بالتنفيذ  �ملو�شوعية  �ملنازعة  �ملطالبة باحلكم يف  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �الإع��الن  مو�شوع 
ملحكمة  �الخت�شا�س  و�نعقاد  �مل��وق��رة  ملحكمتكم  �ملحلي  �الخت�شا�س  بعدم  و�حل��ك��م   2022 ل�شنة   342 رق��م 
عجمان و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة- وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2022/10/4 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�  بعد  �لتقا�شي عن  بقاعة  �ل�شاعة:08:30 �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  3840/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ،  2021/2523 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
)1.752.775( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : دبي �لوطنية لال�شتثمار �س.ذ.م.م
�لطابق  �شقة   - بناية جمموعة �حلبتور  دب��ي - مبنى   - �لثانية  �ل�شفا   - دب��ي  �م��ارة   - ع��ن��و�ن��ه:�الم��ار�ت 

�الر�شي - طريق �لو�شل/بجو�ر موقف با�س �ل�شفا  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- دريك �ند �شكل �جنينريجن �س.ذ.م.م

2- �شبيكون �س.ذ.م.م - �شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1.752.775( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70445 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6559/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به  مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 347/2022 نز�ع جتاري 

وقدره )23.617.43( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : �ل�شركة �لوطنية لتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م/جلوبال د�ير�كت لتاجري �ل�شيار�ت/ثريفتي 

لتاجري �ل�شيار�ت
عنو�نه:�المار�ت - �م��ارة دبي - �لكر�مه - بردبي - دبي - �شارع �لكر�مة - مبنى �رنكو - �شقة �لثالث - 

زعبيل لتاجري �ل�شيار�ت  
�ملطلوب �إعالنه: 1- حممد بن ح�شن بن حممد �ل�شهري - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)23617.43( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 

 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
��شم �ل�شركة : مي�شلني �شتار لتجارة الف�شيات وادوات املائدة �ص ذ م م  

�لعنو�ن : مكتب رقم A/114-136 ملك جممع جو�ئز �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�ل مكتوم - دبي �ملالحية - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة 
د�ئرة  تعلن  1630620 مبوجب هذ�   : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رقم   998397  :
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�شياحة  �الإقت�شاد 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�شابات �لعنو�ن : 
مكتب رقم 304 ملك �شعيد �شهيل �شعيد �لكتبي - �ملركز �لتجاري 1 - هاتف :   فاك�س 
:   م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 304 ملك �شعيد �شهيل �شعيد �لكتبي - �ملركز �لتجاري 1 
- هاتف :   فاك�س :       مبوجب هذ� تعلن �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  مي�شلني �شتار لتجارة الف�شيات وادوات 
 2022/9/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص  املائدة 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 وعلى من لديه 
�إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/287835(
 �ملن�����ذر : بنك دبي �ال�شالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : ر�جا وقار خان موجنات خان   
) جمهول حمل �القامة (  

�شيغة �العالن بالن�شر 
) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي :

�وال – �شد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 31921.09 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية
ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة لالذن 
 -   36710 رق��م  – لوحة  �شنرت�   ني�شان   « �ال�شالمى   دب��ى  بنك  ل�شالح  �ملرهونة  �ل�شيارة  ببيع 
خ�شو�شي – كود W – �إمارة دبي – �للون �بي�س لوؤلوؤي–  موديل �ل�شنع 2016«  وفاء للدين 
�مل�شتحق علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 31921.09 درهم ، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي 

م�شوؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة د�خل �ل�شيارة �ملرهونة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 70392
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/287854(
�ملن�����ذر : بنك دبي �ال�شالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : جايار�ج ماتهيو ماتهيو فاتاكونيل جو�شيف  
) جمهول حمل �القامة (  

�شيغة �العالن بالن�شر 
) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي :

�وال - �شد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 45454 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية
ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة لالذن 
 -   10062 رق��م  – لوحة  د��شرت  رينو   « �ال�شالمى  دب��ى  بنك  ل�شالح  �ملرهونة  �ل�شيارة  ببيع 
2016«   وف��اء للدين  –  موديل �ل�شنع  ��شود  – �للون  – �إم���ارة دب��ي   K – ك��ود  خ�شو�شي 
�إخ��الء طرف �لبنك �ملخطر من  ، مع  45454 درهم  �ليه و�لبالغ قيمته  �ملنذر  �مل�شتحق علي 

�أي م�شوؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة د�خل �ل�شيارة �ملرهونة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/287832(
�ملن�����ذر : بنك دبي �ال�شالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : روبريت د�فيد جاريت     
) جمهول حمل �القامة (  

�شيغة �العالن بالن�شر 
) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي :

�وال – �شد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 104168 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية
ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة لالذن ببيع 
�ل�شيارة �ملرهونة ل�شالح بنك دبى �ال�شالمى » �ودي ��س 6   – لوحة رقم 68598  - خ�شو�شي – 
�ملنذر  علي  �مل�شتحق  للدين  وفاء    »2014 �ل�شنع  كود D – �إمارة دبي – �للون ��شود–  موديل 
�ليه و�لبالغ قيمته 104168 درهم ، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�شوؤولية جتاه �أية 

ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة د�خل �ل�شيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/287789(
�ملن�����ذر : بنك دبي �ال�شالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : �شامى بن عيا�س �لبكو�س
) جمهول حمل �القامة (  

�شيغة �العالن بالن�شر 
) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي :

�وال – �شد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 94197 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية
ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة لالذن 
ببيع �ل�شيارة �ملرهونة ل�شالح بنك دبى �ال�شالمى » فولك�س و�جن جولف     – لوحة رقم 95457  
- خ�شو�شي – كود P – �إمارة دبي – �للون �زرق–  موديل �ل�شنع 2017«  وفاء للدين �مل�شتحق 
علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 94197 درهم ، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�شوؤولية 

جتاه �أية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة د�خل �ل�شيارة �ملرهونة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/287881(
�ملن�����ذر : بنك دبي �ال�شالمي ) �س م ع (
�ملنذر �ليه : ماري �ن �جاباو تاجويام    

) جمهول حمل �القامة (  
�شيغة �العالن بالن�شر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي :
�وال – �شد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 50273 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية

ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة لالذن 
ببيع �ل�شيارة �ملرهونة ل�شالح بنك دبى �ال�شالمى » ميت�شوبي�شي الن�شر  – لوحة رقم 31660  
- خ�شو�شي – كود U – �إم��ارة دبي – �للون رمادي–  موديل �ل�شنع 2016«  وفاء للدين 
�مل�شتحق علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 50273 درهم ، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي 

م�شوؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة د�خل �ل�شيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 70392
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/287834(
�ملن�����ذر : بنك دبي �ال�شالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : �شود�ت �رونر�و و�دى �رونر�و �شانكارر�و و�دى 
)جمهول حمل �القامة (  

�شيغة �العالن بالن�شر 
) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي :

�وال – �شد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 85705 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية
ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة لالذن 
ببيع �ل�شيارة �ملرهونة ل�شالح بنك دبى �ال�شالمى » ني�شان �ك�س تريل  – لوحة رقم 79845  
2021«  وف��اء للدين  – �للون ف�شي–  موديل �ل�شنع  – �إم���ارة دب��ي   F – ك��ود  - خ�شو�شي 
�مل�شتحق علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 85705 درهم ، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي 

م�شوؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة د�خل �ل�شيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/287790(
�ملن�����ذر : بنك دبي �ال�شالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : حممد علي عبد�هلل 
) جمهول حمل �القامة (  

�شيغة �العالن بالن�شر 
) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي :

�وال – �شد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 80062 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية
ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة لالذن 
ببيع �ل�شيارة �ملرهونة ل�شالح بنك دبى �ال�شالمى » بي �م دبليو �ك�س 5    – لوحة رقم 12351  
2015«  وف��اء للدين  – �للون �بي�س–  موديل �ل�شنع  – �إم��ارة دبي   K – كود  - خ�شو�شي 
�مل�شتحق علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 80062 درهم ، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي 

م�شوؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة د�خل �ل�شيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13657 بتاريخ 2022/9/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/1/287833(
�ملن�����ذر : بنك دبي �ال�شالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : و�دي بريت مومبريج    
) جمهول حمل �القامة (  

�شيغة �العالن بالن�شر 
) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باالتي :

�وال – �شد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 46953 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية
ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �شوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�شة لالذن 
ببيع �ل�شيارة �ملرهونة ل�شالح بنك دبى �ال�شالمى  » �ودي ��س 3   – لوحة رقم 62153  - 
للدين  2016”  وفاء  �ل�شنع  خ�شو�شي – كود N – �إم��ارة دبي – �للون ف�شي–  موديل 
�إخ��الء طرف �لبنك �ملخطر من  ، مع  46953 درهم  �ليه و�لبالغ قيمته  �ملنذر  �مل�شتحق علي 

�أي م�شوؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�شية قد تكون موجودة د�خل �ل�شيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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•• بولندا-الفجر:

للكتاب  �ل��ع��امل��ي��ة  “�لعا�شمة  �ل�����ش��ارق��ة  �إم�����ارة  ع��ن  ممثلة 
�الحتاد  رئي�شة  �لقا�شمي،  بدور  �ل�شيخة  وقعت   ،”2019
على  �لبولندية،  فروت�شو�ف  مدينة  يف  للنا�شرين،  �لدويل 
لروؤية  جت�شيد�ً  للكتاب”،  �لعاملية  �لعو��شم  �شبكة  “ميثاق 
�لتنمية  بتحقيق  �ل��ك��ت��اب  م�����ش��اه��م��ة  ت��ع��زي��ز  يف  �ل�����ش��ارق��ة 

�ل�شاملة و�مل�شتد�مة يف خمتلف بلد�ن �لعامل. 
�ل�شبكة  دور  ل��دع��م  خ��ط��وًة مهمة  �مل��ي��ث��اق  ت��وق��ي��ع  وُي�����ش��ك��ل 
وجهودها  مب��ب��ادر�ت��ه��ا  ل��الل��ت��ز�م  عليها  �مل��وق��ع��ني  وحتفيز 
�ملدن �حلائزة على لقب  �ل�شبكة  ب�شكل ر�شمي، حيث ت�شم 
“�لعا�شمة �لعاملية للكتاب” من قبل منظمة �الأمم �ملتحدة 
دعم  على  وتعمل  )�ليون�شكو(،  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية 
�للقب  لنيل  �لرت�شح  تعتزم  �لتي  �لعاملية  �لعو��شم  جهود 
يف تنظيم �لفعاليات �ملتعّلقة بالكتاب و�لقر�ءة، وفتح �ملجال 
ثقافة  لتعزيز  �ل�شابقة  �ل��ر�م��ج  م��ن  لال�شتفادة  �أم��ام��ه��ا 

تنظيم  وحت�شني  �ل��ع��امل،  ح��ول  و�لتعّلم  و�لبحث  �ل��ق��ر�ءة 
بدور  �ل�شيخة  �مل�شتقبلية.و�لتقت  �لثقافية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لعو��شم  “�شبكة  �لتوقيع، مبمثلي  �لقا�شمي، على هام�س 
�لكبرية  باجلهود  �شعادتها  عن  و�أعربت  للكتاب”،  �لعاملية 
�لتي بذلتها كل عا�شمة عاملية للكتاب لدعم ثقافة �لقر�ءة 
و�أ�شادت  �ل��ه��دف،  ه��ذ�  لتحقيق  �لتحديات  على  و�لتغّلب 
للنا�شرين  �ل����دويل  �الحت����اد  رئ��ي�����س  ب��ج��ه��ود  خ��ا���س  ب�شكل 
“�لعا�شمة  مبادرة  �أطلق  �ل��ذي  في�شين�س،  برييه  �الأ�شبق، 

�لعاملية للكتاب” يف �لعام 2001 بدعم من “�ليون�شكو«.
�ألقته  خطاب  خالل  �لقا�شمي،  بدور  �ل�شيخة  و��شتعر�شت 
�أمام وفود �ملدن �مل�شاركة، جتربة برنامج “�ل�شارقة عا�شمة 
و�أ�شارت �إىل �أن �ل�شارقة جنحت يف  عاملية للكتاب 2019”، 
�ال�شتفادة من �لدرو�س �لتي فر�شتها جائحة كوفيد-19 
لتعزيز �لتعاون بني خمتلف �ملدن و�لهيئات �ملعنية بالكتاب، 
منوذجاً  ت�����ش��ّك��ل  �أن  مي��ك��ن  �الإم�����ارة  جت��رب��ة  �أن  �إىل  الف��ت��ة 

لتطوير عمل “�شبكة �لعو��شم �لعاملية للكتاب«.

لبناء  �ل�شبكة  بدعم  �لتز�مها  �ل�شارقة  “تو��شل  وق��ال��ت: 
ويحمل  �الأه����د�ف،  ذ�ت  حتقيق  يف  ي�����ش��ارك  ع��امل��ي  جمتمع 

�اللتز�م �مل�شرتك برت�شيخ ثقافة �لقر�ءة«.
و�أكدت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي، يف �إطار م�شوؤوليتها رئي�شة 
بدعم  �الحت����اد  �ل��ت��ز�م  ع��ل��ى  للنا�شرين،  �ل����دويل  ل��الحت��اد 
�الأه���د�ف  لتحقيق  للكتاب”،  �لعاملية  �ل��ع��و����ش��م  “�شبكة 
جمتمعات  يف  �لكتاب  دور  تر�شيخ  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل�شرتكة 
�مل�شتقبل. و�أعربت عن رغبتها بالعمل مع �لوفود �مل�شاركة 
ومع منظمة “�ليون�شكو” لالرتقاء باملبادرة، وجعلها حركة 

عاملية ترتقي باملجتمعات من خالل �لقر�ءة.
وي��ع��د �ل��ل��ق��اء يف م��دي��ن��ة ف��روت�����ش��و�ف �ل��ث��ال��ث م��ن نوعه، 
بال�شارقة  �حلكمة”  “بيت  يف  لل�شبكة  �الأول  �للقاء  بعد 
للقب  �حلاملة  للمدن  ممثاًل   16 بح�شور  �ملا�شي،  �لعام 
“يون�شكو”،  متنحه  �ل��ذي  للكتاب”،  �لعاملية  “�لعا�شمة 
يف  تبلي�شي  �جلورجية  بالعا�شمة  �لثاين  �للقاء  عقد  فيما 

�شهر �أبريل من �لعام �جلاري. 

وقعت ميثاق ال�شبكة يف بولندا

بدور القا�شمي تلتقي وفودًا دولية يف االجتماع الثالث ل�شبكة العوا�شم العاملية للكتاب

�ل�شابعة  للدورة  و�ل��ق��ر�ءة  �لفرز  ب��د�أت جلنة 
مركز  يف  للكتاب  ز�ي��د  �ل�شيخ  جلائزة  ع�شرة 
�لثقافة  �لتابع لد�ئرة  �لعربية  �أبوظبي للغة 
�الأعمال  – �أب��وظ��ب��ي مب��ر�ج��ع��ة  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
��شتيفائها  م��دى  وتقييم  للجائزة  �ملر�شحة 
باجلائزة.  �خل���ا����ش���ة  و�مل���ع���اي���ري  ل��ل�����ش��روط 
لدر��شة  �جتماعاتها  يف  �للجنة  و�شت�شتمر 
نهاية فرتة  �ل��دورة �حلالية حتى  تر�شيحات 
�لرت�ّشح يف 1 �أكتوبر، الختيار �لكتب �جلديرة 

بالو�شول �إىل �لقو�ئم �لطويلة.
جاء ذلك خالل �الجتماع �الأول للجنة �لفرز 
و�لقر�ءة للجائزة �لذي ٌعقد موؤخر�ً برئا�شة 
���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م، �أم����ني عام 
�لعربية،  للغة  �أبوظبي  رئي�س مركز  �جلائزة 
بفروع  �ملخت�شني  م��ن  جم��م��وع��ة  وم�����ش��ارك��ة 
�جلائزة وهم �شعيد حمد�ن �لطنيجي، �ملدير 
�لتنفيذي ملركز �أبوظبي للغة �لعربية باالإنابة، 
و �لدكتور خليل �ل�شيخ، ع�شو �لهيئة �لعلمية 
للجائزة من �الأردن، و�لدكتورة بدرية �لب�شر 
�ململكة  م��ن  للجائزة  �لعلمية  �لهيئة  ع�شو 
ك��م��ا ح�����ش��ر �الجتماع  �ل�����ش��ع��ودي��ة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل��دك��ت��ور ع��ل��ي �ل��ك��ع��ب��ي م��ن دول����ة �الإم�����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
خالل  متيم  بن  علي  �لدكتور  �شعادة  و�أ���ش��اد 

�الجتماع بالدور �لكبري �لذي يقوم به �أع�شاء 
جلنة �لفرز و�لقر�ءة خالل هذه �ملرحلة من 
�جلائزة، موؤكد� �شرورة �لعمل من �أجل ن�شر 
�شفافيتها  وتعزيز  �ل�شامية  �جل��ائ��زة  ر�شالة 
�لثقافية”  �الأو�شاط  بني  �ملرموقة  ومكانتها 
�مل�شاركات  �أع�����د�د  ع���ن  �الإع�����الن  �مل���ق���رر  م���ن 
�أكتوبر  يف  ع�شرة  �ل�شابعة  ل��ل��دورة  �لنهائية 
لتبد�أ  �لقادم،  نوفمر  يف  �لطويلة  و�لقو�ئم 
�أعمالها  �شة  �ملتخ�شِّ �لتحكيم  جل��ان  بعدها 
�لفروع  يف  �ل��رت���ش��ي��ح��ات  وت��ق��ي��ي��م  ل���در�����ش���ة 
�ملعتمدة،  �مل��ع��اي��ري  وف����ق  ل��ل��ج��ائ��زة  �ل��ت�����ش��ع��ة 
وم�شتوى  �مل��ع��ريف،  �لتخ�ش�س  ت�شمل  و�ل��ت��ي 
ع��ر���س �مل��ح��ت��وى، وم���دى �الل��ت��ز�م مبنهجية 
وجماليات  فيها،  �ملتبعة  و�لرتكيب  �لتحليل 
ومعا�شرة  و�شمول  وكفاية  و�الأ�شلوب،  �للغة 
و�أهمية وموثوقية �مل�شادر و�ملر�جع �لعربية 
�القتبا�س  يف  �لعلمية  و�الأم��ان��ة  و�الأج��ن��ب��ي��ة، 
و�ل��ت��وث��ي��ق، و�الأ���ش��ال��ة و�الب��ت��ك��ار يف �ختيار 
ودر��شة، ف�شاًل  �ملو�شوع، و�لت�شدي له بحثاً 
كل  �لفني يف  و�الإخ���ر�ج  �لن�شر  عن جماليات 
�ل��رت���ّش��ح للجائزة  ب���اب  ي����ز�ل  م�����ش��ارك��ة.وال 
 1 حتى  مفتوحاً  ع�شرة  �ل�شابعة  دورت��ه��ا  يف 
 Home �ملوقع:  وذل��ك من خالل  �أكتوبر، 
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جلنة الفرز والقراءة لــ)زايد للكتاب( تبداأ مراجعة وتقييم الرت�شيحات وفق معايري اجلائزة 

•• دبي-الفجر:

ت��ن��ظ��م م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ل��ط��ان ب��ن ع��ل��ي �لعوي�س 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة ي���وم غ���د� �الأرب����ع����اء ح��ف��ل توقيع 
وكتاب  مدينة”  ق�شة  “�لفجرية..  لكتابي 
�الإمار�ت  دولة  و�لتعليم يف  �لعاملة  “�لقوى 
مو�شى  �شليمان  للدكتور  �ملتحدة”  �لعربية 
�جل��ا���ش��م، وذل���ك يف �ل�����ش��اع��ة �ل��ث��ام��ن��ة م�شاًء 

بقاعة �لندو�ت يف مبنى �ملوؤ�ش�شة.
و�شيلقي �ملوؤلف �ل�شوء على كتابيه �ل�شادرين 
�شيقوم  ث���م  �ل���ف���ج���رية  يف  �مل��ح��ي��ط  د�ر  ع���ن 

بالتوقيع على ن�شخ �لكتابني للحا�شرين.
ير�شد كتاب “�لفجرية.. ق�شة مدينة” �أبرز 
�ملحّطات يف م�شرية �إجناز�ت �إمارة �لفجرية، 
وتوثيق �آفاق تطورها. ويلقى �ملوؤلف �ل�شوء 
حمد  �ل�شيخ  �ل�شمّو  )���ش��اح��ب  �أ���ش��ل��وب  على 

�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن 
�الإد�رة ومو�جهة  �ملبتكر يف  �لفجرية(  حاكم 
�لتحديات و�إيجاد �حللول �ملالئمة من خالل 

��شتغالل مو�رد �الإمارة بال�شكل �الأمثل.
بينها:  عدة  مو�شوعات  �لكتاب  يت�شّمن  كما 
ميناء  و�القت�شاد،  �ل���رزة،  وثقافة  �ملجتمع 
�ل���ف���ج���رية ن���اف���ذة ع��ل��ى �ل����ع����امل، و�الآث��������ار.. 

وغريها.
بينما ير�شد كتاب “�لقوى �لعاملة و�لتعليم 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة” �لرو�بط 
و�لتنمية  و�ل��ت��وظ��ي��ف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب��ني  �مل��ه��م��ة 
�ل���وط���ن���ي���ة، ك��م��ا ت���دم���ج ب���ني م���ا ي�����ش��ل بني 
�ل�شروط �ل�شيا�شية و�جلغر�فية و�القت�شادية 
و�الجتماعية لالإمار�ت وللمنطقة يف �آن مًعا، 
وبيئة  �ملجتمع  تنمية  يف  �مل���ر�أة  دور  ويو�شح 
للحديث  ي��ت��ط��رق  ك��م��ا  و�ل��ت��ع��ل��ي��م.  �ل��ع��م��ل 

حديًثا  �ملنبثقة  و�ل��ت��وج��ه��ات  �ل��ه��ج��رة  ع��ن 
�ال�شطناعي،  و�ل���ذك���اء  �ال���ش��ت��د�م��ة،  م��ث��ل 

و�لتكنولوجيا �ملالية.
�شغل  �جل��ا���ش��م  �شليمان  �ل��دك��ت��ور  �أن  ي��ذك��ر 
�لثقافية  �مل����ج����االت  يف  ع���دي���دة  م��ن��ا���ش��ب 
وز�رة  يف  مفّو�شاً  وزي���ر�ً  وعمل  و�ل��رتب��وي��ة، 
�إىل   1972 ع��ام  من  �الإمار�تية  �خلارجية 
عام 1990 ثم توىل من�شب مدير جامعة 
�أن  ك��م��ا   .2013 �إىل   2006 م���ن  ز�ي�����د 
ل�شاحب  �الأم��ريي  �لديو�ن  يف  عمل  �ملوؤلف 
�ل�����ش��ي��خ ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�شرقي  �ل�����ش��م��ّو 
 -  1975( عاماً   11 نحو  �لفجرية  حاكم 
1986(، وهو حا�شل على �شهادة �لدكتور�ه 
�نه  1990، ف�شاًل عن  �إك�شرت  من جامعة 
�شلطان  موؤ�ش�شة  �أمناء  رئي�س جمل�س  نائب 

بن علي �لعوي�س �لثقافية.

الدكتور �شليمان اجلا�شم يوقع كتابني يف موؤ�ش�شة العوي�س الثقافية غدا

 •• ال�شارقة- د.حممود علياء

ز�ر وفد من طلبة �جلامعة �لقا�شمية “ كلية 
�الت�شال “ “من�شور�ت �لقا�شمي” لالطالع 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��وؤل��ف��ات  �آخ���ر  على 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة، و�الإ�شد�ر�ت 
�الأخ��رى، كذلك �ملعر�س �لتوثيقي و�ملكتبة 

يف �لد�ر و�مل�شرح..
و����ش���م �ل���وف���د �أك�����رث م���ن 40 ط��ال��ب��ة من 
�مل���وه���وب���ات يف �جل���ام���ع���ة ومن  �ل��ط��ال��ب��ات 
ل��ه��ن ح�شور  �جل��ن�����ش��ي��ات،ومم��ن  خم��ت��ل��ف 
�جلامعيةو�لقر�ءة،  �مل��ك��ت��ب��ات  يف  وت���و�ج���د 
و�أن�شطة  م�شابقات  يف  �مل�شاركة  �إىل  �إ�شافة 
ثقافية يف �لكتابة �الأدبية و�لقر�ءة �مل�شتمرة 

يف حتدي �لقر�ءة.
�ملختلفة،  �ل����د�ر  �أق�����ش��ام  �ل��وف��د يف  وجت���ول 
عن  مف�شاًل  �شرحاً  ل��ل��زو�ر،  �ل��د�ر  وقدمت 
�ملعر�س �لتوثيقي “�شلطان خري �جلل�شاء”، 
و�لذي �شم خمطوطات ومالحظات �شاحب 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لقا�شمي على موؤلفاته �لرو�ئية و�لتاريخية 
و�مل�شرحية وبخط يده، و�لتي تعتر وثيقة 
بالغة �الأهمية للباحثني و�لد�ر�شني ملوؤلفات 

�شموه.
�مل��ن�����ش��ور�ت عدد�ً  �أه���دت  �ل��زي��ارة  نهاية  ويف 
و�مل�شرحية  �لتاريخية  �لد�ر  من مطبوعات 
من موؤلفات حاكم �ل�شارقة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 

للطلبة �ل�شيوف.

وفد طالبي جامعي يتعرف على »من�شورات القا�شمي«
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رب اأ�شرة يعمل �شائد م�شا�شي دماء يف كاليفورنيا

الدماء  م�شا�شي  ايقاف   Day Shift
ملنعهم ال�شيطرة على املدينة

يبدو �لفيلم كاأنه حتية للفيلم �ملن�شي نوعاً 
ما، Blade، بطل مارفل �الأ�شود �لذي �أدى 
دوره ويزيل �شنايب�س يف عام 1998. �لعمل 
�لذي �شبق Black Panther بع�شرين 
كفيلم  �حل���ظ���وة  ذ�ت  ي��ن��ل  ل��ك��ن��ه مل  ع���ام���اً، 
��ه��م �شنايب�س  �تُّ ب��ل  �أ���ش��ود،  ع��ن بطل خ���ارق 
بالتعايل و�لعجرفة وتخريب �لفيلم، علماً 
�أنه �أول من فتح �لباب �أمام �إنتاجات مارفل 
�حلديدي  �لرجل  �شدور  قبل  �ل�شينمائية، 
عام 2008، ونيله لقب �أول فيلم من عامل 

مارفل �ل�شينمائي.
كونه  م�شتقل،  ب�شكل  �لفيلم  يف  ب��اد  يعمل 
م�شا�شي  ����ش���ي���ادي  ن��ق��اب��ة  م���ن  م����ط����رود�ً 
�لدماء. وحني يقرر �لعودة �إىل �لنقابة كي 
ينال نقود�ً �أكرث على "ن�شاطه"، يجد نف�شه 
من  "م�شرف"  م��ع  يعمل  �أن  �إىل  م�شطر�ً 
�إىل فيلم  �ل�شريط بعدها  �لنقابة، ليتحول 
"�شركاء عمل" تقليدي. �شخ�شان خمتلفان 
ي�شطر�ن  �ل��ت��ع��ام��ل،  و�أ���ش��ل��وب  �ل��ط��ب��اع  يف 
يف  �شديقني  ي�شبحان  ثم  معاً،  �لعمل  �إىل 
�ل�شادر   Ride Along �لنهاية، كما يف 
 The Other Guys �أو   ،2014 عام 

�ل�شادر عام 2010.
كما  �ل�����ش��ي��اف  �أو   Blade ع���ن  حت��دث��ن��ا 
�لكثرية  �الإحاالت  ب�شبب  �لبع�س،  يرتجمه 
�إليه، �إذ يقتب�س Day shift �لتكنولوجيا 
على  للق�شاء  �ل�����ش��ّي��اف  ي�شتخدمها  �ل��ت��ي 
م�شا�شي �لدماء. هناك �لقنابل �ل�شوئّية، 
و����ش���ي���وف �ل���������ش����ام����ور�ي، و�أ����ش���ال���ي���ب قتل 
بل  �ل��ف��خ��اخ،  با�شتخد�م  �ل��دم��اء  م�شا�شي 
يتبناه ويزيل  �ل���ذي  �ل��ق��ت��ال  �أ���ش��ل��وب  ح��ت��ى 
�شنايب�س حينها. وميكن �أن نحيل ذلك �إىل 
ج.ج. بريي )وهذه  نف�شه  �لفيلم  �أن خمرج 
ممثل  ك���ان  �الأوىل(،  �الإخ���ر�ج���ّي���ة  جت��رب��ت��ه 
Blade. لهذ�  �ملخاطر ومن�شقها يف فيلم 
�أنه  �شحيح  م��األ��وف��اً.  �لفيلم  يبدو  �ل�شبب 
ي�شت�شيف �شنوب دوغ، و�لكثري من �الأغنيات 
لكن ال  بكاليفورنيا،  �لتي حتتفي  �ل�شهرية 
نكتة  بانتظار  �لفيلم  ن�شاهد  جديد�.  �شيء 

ما علها ت�شحكنا.
يحيل Day Shift، ولو ب�شورة �شطحية، 
�إىل ق�شية رعاة �لبقر �ل�شود. �مل�شكلة �لتي 
 Django فيلم  م��ع  �ل�شطح  على  طفت 
 ،2012 ع��ام  �ل�����ش��ادر   Unchained
 Old Town �أغ���ن���ي���ة  م����ع  �����ش���ت���دت  و 
عام  �ل�شادرة   Lil Nas X ل�   Road
كثري�ً  الأن  �إ�شكالية،  خلقت  و�لتي   ،2019
�أغنية  تعترها  مل  �ملو�شيقية  �ل�شحف  من 
هوية  حول  �جلدل  �أثار  ما   ،Country
لقب  ي�شتحق  وم���ن  �ل��ك��اون��رتي  مو�شيقى 
ما  وه�����ذ�   .)Cow Boy( ب��ق��ر  ر�ع�����ي 
�شيادي  نقابة  فرئي�س  �لفيلم؛  �إليه  ي�شري 
م�شا�شي �لدماء، يخاطب باد و��شفاً �إياه ب� 
ر�عي بقر. ذ�ت �الأم��ر مع �شنوب دوغ �لذي 
�ملميزة.  وقبعاتهم  �لبقر  رع��اة  زي  يرتدي 
وك��اأن��ن��ا ه��ن��ا �أم����ام حم��اول��ة الإع�����ادة تقدمي 
م�شا�شي  و�شائد  �لبقر،  ر�ع��ي  �شخ�شيتي 
�لدماء، �للتني تقرتنان عادة بال�شخ�شيات 
�لبي�شاء، ك� "بايف"، بو�شفها �ملثال �ملعا�شر 
�الأ�شهر، �أو فان هيل�شينغ، �لطبيب �الإنكليزّي 

و�أول �شياد مل�شا�شي �لدماء.
�أن  �فرت��س  و�لتحذلق عر  �ملبالغة  ميكن 
�لفيلم يحوي �نتقاد�ً ملا متر به كاليفورنيا 
ت��دور حول  �لتي  �شكن، فاحلبكة  �أزم��ة  من 
حتاول  �ل��دم��اء،  وم�شا�شة  ع��ق��ار�ت  وكيلة 
لبني  م�شاكن  �إىل  وحتويلها  �مل��ن��ازل  ���ش��ر�ء 
جن�شها، �أ�شبه بتعليق على �رتفاع �الأ�شعار يف 
كاليفورنيا، وحماولة طرد �لطبقات �الأفقر 
ثر�ًء.  و�أكرث  ق�شوة،  �أ�شد  بفئة  و��شتبد�لهم 
و�الأهم، فئة متتلك �لرثوة وحتافظ عليها، 
 ،Gentrification �أي نوع من �أنو�ع �ل�
فالتمّلك هنا عالمة على مر�كمة �لرثوة. 
�أما قدرة بع�س م�شا�شي �لدماء على �مل�شي 
يف �لنهار عر ��شتخد�م و�ق �شم�شي خا�س، 
يف  لكنها   ،Blade �إىل  �إح��ال��ة  �أي�شاً  فهي 
مااًل  ف��االأق��ل  طبقية،  ع��الم��ة  �ل��وق��ت،  ذ�ت 
وحظاً ين�شطون نهار�ً، ويعملون يف مهن ال 
�أما  �مل�شابح و�لطرقات.  تدر مااًل، كتنظيف 

�لطبقة �الأغنى، ملتهمو �الأج�شاد و�لرثو�ت 
ين�شطون لياًل،

 ومع �لو�قي �ل�شم�شي، �أ�شبحو� يعملون يف 
تبقى  من  ويلتهمون  ينهبون  �لنهار،  و�شح 

من دون �أي خوف.
ميكن �لقول �إن �لفيلم ينتمي �إىل �إنتاجات 
"نتفليك�س" �خلفيفة ذ�ت �لقالب �لتقليدي، 
�لذي ُيختزل مبيز�نية 100 مليون دوالر. 

وديف  ف��وك�����س،  )جيمي  م�شاهري  ممثلون 
�الأك�شن،  وب��ع�����س  دوغ(،  ���ش��ن��وب  ف���ر�ن���ك���و، 
بانت�شار  �لفيلم  ينتهي  ثم  �لنكات،  وبع�س 
�مل�شكالت"، مع ترك  "كل  "�الأخيار" و حل 
ب��ع�����س �ل��ن��ه��اي��ات م��ف��ت��وح��ة مت��ه��ي��د�ً جلزء 
�لغيظ، ينتهي  ث��ان الح��ق��اً. وه��ذ� م��ا يثري 
�لفيلم من دون �أن يرتك فينا �أي �أثر، �شوى 

. Blade حماولة مقارنته مع فيلم

 Ocean’s" ذل��ك  �الأف���الم مبا يف  مئات  �لع�شابات يف  رج��ال  دور  بلعب  �شيلفا  ع��رف 
. "The Manchurian Candidate" Eleven" و 

تويف �شيلفا الأ�شباب طبيعية يف وودالند هيلز ، كاليفورنيا بعد ع�شرين عاًما من تقاعده 
.Variety من مهنة ملحمية �متدت خلم�شة عقود ، كما �أخر �بنه موقع

غالًبا ما �شارك �ملمثل �لغزير �الإنتاج �أعماله مع فر�نك �شيناتر� ، حيث لعب دور عميل 

 Ocean’s شيوعي قاتل مع �ملغني يف فيلم "�ملر�شح" وو�حد من 11 حمتااًل يف فيلم�
.1960 لعام  �لكال�شيكي  �لكازينو  ل�شرقة   Eleven

وبح�شب ما ورد ، �أعلنت �بنة دين مارتن ، �لتي ظهرت بجانبه يف ف وفاته يف هارمل.
وكتبت �لفنانة ديانا مارتن علي تويرت "قلوبنا حمطمة لفقد�ن �شديقنا �لعزيز هرني 

، لقد  �ل��رج��ال و�أك��رثه��م موهبة  �أل��ط��ف و�أط��ي��ب  �أح���د   ، ك����ان م���ن دو�ع����ي �شيلفا 
�شروري �لتو��شل ب�شديقي" ، "كان �آخر جنم موجود من 

فيلم Ocean's 11 �الأ�شلي، نحن نحبك يا هرني 
�أفالم  يف  �لفني  م�شو�ره  �شيلفا  ".بد�أ  �شنفتقدك   ،
 "The Tall T" مثل  باأمريكا  �ملعروفة  �لغرب 
و "The Law and Jake Wade" قبل �أن 
 "Johnny Cool" يلعب دور �لبطولة يف فيلم

عام 1963 و "عودة �ل�شيد موتو" لعام 1965.
مثل  �أع��م��ا  يف  �شيلفا  ظهر   ، �ملهنية  حياته  م��ن  الح��ق  وق��ت  يف 

 Dick" و   "Above the Law" و   "Sharky’s Machine"
."Ghost Dog: The Way of the Samurai" Tracy" و 

�أعر�ق  ��شتغالله لت�شوير  �إيطايل وبورتوريكي ولكن غالًبا ما مت  �أ�شل  كان �شيلفا من 
�أخ����رى ، ح��ي��ث ل��ع��ب دور �ل��رج��ال �ل��ك��وري��ني و�ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ني و�الأم��ري��ك��ي��ني �الأ�شليني 

و�ليابانيني يف بع�س من �أ�شهر �أدو�ره.
�شيلفا ترك �ملدر�شة يف �شن 13 عاًما وح�شر درو�ًشا يف �لدر�ما بينما كان يك�شب �ملال من 

غ�شيل �الأطباق وكنادل. 
�ملمثلني  �ختيارهم ال�شتوديو  و�ح��ًد� من خم�شة طالب مت  �أن��ه كان  فار�يتي  ذكر موقع 
"ذوو  بعنو�ن   2000 عام  بكتاب  م�شت�شهدة   ، متقدم   2500 بني  1955 من  عام  يف 

�الأ�شول �الإ�شبانية يف هوليوود".
 Knight-Ridder Diane �شحفية  �أخ���ر  �شيلفا  �أن  ورد   ،  1985 ع���ام  يف 

�لقوية. �شخ�شيته  يف  تاأثري  لها  كان  مانهاتن  يف  ن�شاأته  �أن   Haithman
وقال "لقد ر�أيت �لكثري من �الأ�شياء يف هارمل. لقد كان نوع �ملكان �لذي �إذ� كنت تعي�س 

فيه يف مبنى و�حد و�أردت �لذهاب على بعد ب�شع بنايات، كان عليك ��شطحاب �ثنني 
.Variety من �لرجال معك، و�إال �شت�شرب"، وفقا ملوقع

دورها  �ألعب  �لتي  �ل�شخ�شيات  �أن  هو  �ختفائي  عدم  �شبب  �أن  "�أعتقد  وتابع 
جميعهم قادة. �أنا ال �ألعب �أبد� �أي دور �شعيف. �إنها �أدو�ر مثرية لالهتمام ، 

الأنه عندما تغادر �ل�شينما، تتذكر هذه �الأنو�ع من �لرجال".

حمطات يف م�شرية اأ�شطورة هوليوود هرني �شيلفا

Ocean’s Eleven اآخر الراحلني من ع�شابة 

بثت من�شة نتفليك�ص، موؤخرا، فيلم  Day Shift، الذي نتعرف فيه اإىل باد جابلون�شكي )جيمي فوك�ص(؛ رب اأ�شرة يعمل �شائد م�شا�شي 
الدماء يف كاليفورنيا، ويكت�شف بال�شدفة خمطط م�شا�شي الدماء لل�شيطرة على املدينة، لرنى اأنف�شنا اأمام فيلم ل يختلف كثريًا عن 

اأفلم م�شا�شي الدماء الكوميدية، لكنه يتميز بانتمائه اإىل الكوميديا ال�شوداء، ونق�ص الكوميديا التي تقوم على اأ�شا�ص العرق.

كانت اأعمال جنم بوليوود الأ�شطوري هرني �شيلفا، من اأبرز جنوم هوليوود واأفلم الع�شابات.
ورغم هذه ال�شهرة الكبرية اإل اأن وفاته مل تلق املتابعة اجليدة يف املواقع العاملية، فبالرغم من وفاته موؤخرا عن عمر يناهز 95 عاما، اإل اأنه خرب وفاته مل 

ينت�شر غري بعدها بيومني. 
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درا�شة تك�شف اأثر اأن تكون 
�شخ�شا جيدا على �شحتك!

تو�شلت در��شة جديدة �إىل �أن كون �ل�شخ�س �أف�شل فهذ� ميكن �أن يح�شن 
�ل�شحة �لعقلية و�جل�شدية له.

ووجد �لباحثون يف جامعة هارفارد �أن �الأ�شخا�س �لذين �أبلغو� عن �شمات 
لالإ�شابة  �أقل عر�شة  "�الأخالق �حلميدة" كانو�  مع  �ملتو�فقة  �ل�شخ�شية 

باالكتئاب بن�شبة ت�شل �إىل 50%.
ووجدو� �أي�شا تغيري�ت كبرية يف خماطر �الإ�شابة باأمر��س �لقلب بناء على 
لتاأجيل  ��شتعد�د�  �أك��رث  هم  �لذين  و�أولئك  لل�شخ�س،  �الأخالقية  �ملعايري 

�الإ�شباع يف حياتهم �ليومية �شيعانون من قلق �أقل.
وياأمل فريق �لبحث �أن تعزز هذه �لنتائج رغبة �الإن�شان �ملتاأ�شلة يف �أن يكون 

�شخ�شا جيد�، حيث توجد �الآن فو�ئد �شحية ملمو�شة للقيام بذلك.
جامعة  يف  �الأب��ح��اث  ع��امل��ة  ويزياك-بيالول�شكا،  دوروت���ا  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�لذين يعي�شون حياتهم  �الأ�شخا�س  �أن  �لنتائج تظهر  �إن  بيان  هارفارد، يف 

وفقا ملعايري �أخالقية عالية لديهم �حتماالت �أقل لالإ�شابة باالكتئاب.
ل��ه��ا بع�س  ي��ك��ون  ق��د  �مل��ت��اأخ��ر  �الإ���ش��ب��اع  �أن تف�شيالت  �أي�����ش��ا  وي��ق��رتح��ون 
و��شتخد�م  �لقلق،  خماطر  م��ن  بالتخفيف  �شلة  ذ�ت  لتكون  �الحتمالية 
مفيد�  يكون  قد  �الآخرين  مل�شاعدة  �الأخالقية  �ل�شخ�شية  يف  �لقوة  نقاط 

لل�شحة �جل�شدية للفرد.
�إليها يف جملة �لطب  �لتي تو�شلو�  �لنتائج  �لذين ن�شرو�  �لباحثون،  وقام 
�لدر��شات  �لبيانات من  �لنف�شي، بجمع  �الأوبئة  وعلم  �الجتماعي  �لنف�شي 
�ال�شتق�شائية وبيانات مطالبات �لتاأمني �ل�شحي من 1209 م�شاركني يف 

�لدر��شة.
مدى  لتقييم  و2019   2018 يف  �ل���ر�أي  ��شتطالعات  منهم  كل  و�أك��م��ل 

�رتباطهم مبجموعة معينة من �لبيانات.
�أنهم  ي�شعرون  كانو�  �إذ�  عما  �ُشئلو�  �الأخالقية"،  "�لبو�شلة  على  وللحكم 

يعرفون د�ئما ما يجب عليهم فعله.
وُطرحت عليهم �أ�شئلة مثل "�أنا على ��شتعد�د ملو�جهة �ل�شعوبات من �أجل 
فعل �ل�شو�ب" و"�أتخلى عن �مللذ�ت �ل�شخ�شية كلما �أمكن فعل بع�س �خلري 

بدال من ذلك".
 2019 ع��ام  يف  مقيا�س  كل  يف  �أعلى  ب�شكل  �لدر��شة  جمتمع  �ختبار  ومت 

مقارنة بعام 2018.
ووج����دو� �أن �الأ���ش��خ��ا���س �ل��ذي��ن �أج����رو� �خ��ت��ب��ار�ت ع��ال��ي��ة ع��ل��ى �لبو�شلة 

�الأخالقية كانو� �أقل عر�شة لالإ�شابة باالكتئاب بن�شبة ت�شل �إىل 50%.
ووجد �لباحثون �أي�شا �رتباطا و��شحا بني معدالت �لقلق ومدى ��شتعد�د 
يف  �إيجابية  �أك��رث  نتيجة  على  للح�شول  �الآن  �ل�شعادة  لتاأخري  �ل�شخ�س 

�مل�شتقبل.
عر�شة  �أق��ل  �ملقايي�س  عر  �أعلى  درج��ات  �شجلو�  �لذين  �الأ�شخا�س  وك��ان 

لالإ�شابة باأمر��س �لقلب �عتماد� على كيفية ت�شجيلهم.

اخلان؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- �حلاكم. 

البتول؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- �لعذر�ء 

اأ�شلها؟  هو  وما  الديوان؟  كلمة  معنى  • ما 
- فار�شية تعني �لدفرت �أو �ل�شجل. 

كلثوم؟  اأم  غنتها  التي  الرباعيات  �شاحب  • من 
- عمر �خليام. 

الإلهية؟  الكوميديا  �شاحب  ال�شاعر  هو  • من 
- �الإيطايل د�نتي. 

الفردو�ص؟  ملحمة  �شاحب  • من 
- ملتون. 

- هل تعلم �أن جميع �حل�شر�ت �ل�شغرية متلك جهاز�ً ع�شبياً مركزه �لدماغ �لذي ي�شتلم �الأحا�شي�س وير�شل 
�الأو�مر �إىل بع�س �لع�شالت لتقوم بعمل معني. وبالن�شبة �إىل دم �حل�شر�ت فهو لي�س �أحمر مثل دم �الإن�شان 

الأنه ال يحتوي على �الأوك�شجني وبالتايل ال يحتوي على كريات حمر. 
وي�شكل قلب �حل�شرة جزء�ً من �أنبوب طويل ممتد يف �جلزء �الأعلى من �جل�شم مبا�شرة حتت �جللد ومفتوح 
مبا�شرة حتت �لدماغ. ويتخلل هذ� �الأنبوب ثقوب �شغرية ميت�س �لقلب �لدم عرها وي�شخه نحو �لر�أ�س. 
و�لع�شالت  �جل�شم  �أع�شاء  بطريقه  ويغ�شل  �جل�شم  يف  عائد�ً  ي�شري  ثم  �لدماغ  ف��وق  �ل��دم  ين�شب  وهناك 

و�الأع�شاب. وبذلك يحمل معه �لغذ�ء �مله�شوم من �لبقايا �ملطلوب طردها �إىل �خلارج. 
- هل تعلم �أن خنف�شاء �لروث �لتي تعي�س يف �ل�شحاري �الأفريقية ت�شنع كريات �شغرية من �لروث ت�شع فيها 

بي�شها ثم تدفنه باالأر�س ب�شكل جيد �إىل �أن يفق�س. 
- هل تعلم �أن �أ�شناف �حل�شر�ت �لتي ال تعد وال حت�شى كاجلر�د و�لنمل و�الأر�شة تلعب دور�ً مهماً جد�ً يف 
ن�شوء �حلياة �حليو�نية و�لنباتية وتطورها. يف �ملناطق �ملعتدلة ت�شطلع �لديد�ن مب�شوؤولية تغذية �لرتبة. 

يف �ل�شفناء تقوم �الأر�شات بهذه �ملهمة. 
- هل تعلم �أن �أ�شناف �حل�شر�ت �لتي ال تعد وال حت�شى كاجلر�د و�لنمل و�الأر�شة تلعب دور�ً مهماً جد�ً يف 
ن�شوء �حلياة �حليو�نية و�لنباتية وتطورها. يف �ملناطق �ملعتدلة ت�شطلع �لديد�ن مب�شوؤولية تغذية �لرتبة. 

يف �ل�شفناء تقوم �الأر�شات بهذه �ملهمة. 

احلمار والديك
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ال�شوفان
يقلل من �لكول�شرتول، الأنه 
�لكول�شرتول  ت��ر���ش��ب  مي��ن��ع 
و�لت�شاقه  �ل�شر�يني  د�خ���ل 
ذلك  �إن  ح��ي��ث  ب���ج���در�ن���ه���ا، 
ي�شاعد يف �لوقاية من ت�شلب 
�الأوعية �لدموية و�ن�شد�دها، 
وذلك بتناول ثالثة غر�مات 
�أي  �ل�شوفان يوميا  من هذه 

مبقد�ر كوب من �ل�شوفان.
�لوقاية من �ل�شكري حيث �ثبت دور �ل�شوفان يف �ملحافظة على م�شتويات 
�ملعقدة  بالكربوهيدر�ت  غنيا  فكونه  عليها،  و�ل�شيطرة  �ل���دم  يف  �ل�شكر 
�ل�شكر يف �المعاء  �ملفيدة ي�شاعد على بطء �مت�شا�س  �لغذ�ئية،  و�اللياف 
�لوقاية من  �ي�شا يلعب دور� مهما يف  �ل��دم، وبالتايل  وتنظيم م�شتو�ه يف 
�ال�شابة بال�شكر من �لنوع �لثاين، كما وكون �ل�شوفان م�شدر� جيد� لعن�شر 
�ملغني�شيوم فهو بذلك �شي�شاعد على تنظيم م�شتويات �الن�شولني و�جللوكوز 

يف �جل�شم، فو�ئد �حلبوب ملر�شى �ل�شكري كثرية.
�الح�شا�س  زي��ادة  مو�شوع  �شيدعم  فهذ�  �أي�شا  للروتني  م�شدر�  ب�شفته 
بال�شبع لوقت طويل وبالتايل تقليل كمية �لطعام �ملتناول الحقا ومن هذ� 
�ملنطلق تلعب حبوب �ل�شوفان �ملتناولة يوميا دور� كبري� يف م�شالة نق�شان 

�لوزن
�الأمعاء،  ���ش��رط��ان  وخ��ا���ش��ة  بال�شرطانات  �الإ���ش��اب��ة  م��ن  �ل�����ش��وف��ان  يحمي 

الحتو�ئه على ن�شبة عالية من �الألياف �لتي متنع �ل�شرطان.

يف �حدى �اليام قرر�لعم �شلطان �ن يذهب �إىل �ملدينة �ملجاورة يف زيارة لبع�س �الهل ولي�شرتي بع�س �الغر��س 
ففرح بذلك حماره ر�شيق وقال حمد� هلل ليته يجل�س هناك يومني �و حتى ��شبع نوما الن �لديك كوكو هنا 
يوؤذن مع �لفجر في�شتيقظ �لعم �شلطان واليرتكني �نام.. حمد� �هلل ذهب �شلطان للمدينة وهناك ترك �حلمار 
يف ح�شرية �بن عمه وهي حظرية و��شعة فيها كل �شيء وهنا كانت �ملفاجاأة.. �لدجاج يلعب يف كل مكان و�لبط 
يت�شاجر �حلمام يطري ويحط كل دقيقة ال يهد�أ.. �الوالد يدخلون ويخرجون ويلعبون يف كل  ي�شيح و�الوز 

�شئ.
طويال  وم�شى  �لثقلية  �الغر��س  بع�س  ظهره  على  يحمل  ر�شيق  �حلمار  لياأخذ  �لبيت  �شاحب  �بن  جاء  ثم   
طويال ثم عاد مرة �خرى وهكذ� مل يهد�أ �حلال طو�ل �ليوم ويف �مل�شاء مل ي�شتطع �لنوم فقد �ر�د منه �حل�شان 
�ن يبتعد عنه ب�شبب �شخريه �لعايل و�لقطة تدخل وتخرج فت�شيح كل �لطيور و�لكلب ينبح على �لقطة فيزد�د 
�المر �شوء� و�شجيج �ل�شيار�ت باجلو�ر يقلقه و�شر�خ �لقطط عند روؤية �لفئر�ن و�شياح �لبط و�الوز و�لدجاج 
عند و�شع بي�شهم ... يا�لهي �كاد �جن �نا �حلمار ر�شيق يحدث يل هذ� .. �ه يا�لهي �ين غرفتي �ين �لديك كوكو 
متى نرحل من هنا �كاد �جن .. كرهت �ملدينة كرهتها كم �حب كوكو، وعندما قرر �شلطان �لعودة �إىل �لقرية 
مل يكن هناك ��شعد من �حلمار ر�شيق �لذي عاد �إىل �لهدوء و�لر�حة و�ل�شكينة يف �لريف �جلميل و�ق�شم �ن ال 

يتبطر على تلك �لنعمة �بد�. 

�لتغذية  ديانوفا، خبرية  نوريا  �لدكتورة  �أعلنت 
مو�د  على  يحتوي  �لد�كن  �لعنب  �أن  �لرو�شية، 

مفيدة �أكرث مقارنة بالعنب �الأخ�شر.
 ،Gazeta.Ru وت�شري �خلبرية يف مقابلة مع
�أن �لعنب �لد�كن �للون يحتوي على ن�شبة  �إىل 
و�لفالفونويد،  �الأك�����ش��دة  م�����ش��اد�ت  م��ن  عالية 
�ل�شلبية  �ل���ع���و�ق���ب  م���ن  �جل�����ش��م  �ل���ت���ي حت��م��ي 

�لناجمة عن �شوء �لتغذية.
ع��ل��ى عالج  �ل��ع��ن��ب ال ي�شاعد  ت��ن��اول  وت�����ش��ي��ف، 
�أن��ه ق��ادر على  خمتلف �الأم��ر����س �مل��زم��ن��ة، بيد 
�أنو�ع  وحتتوي  للج�شم.  �ل�شحية  �حلالة  دع��م 
م�شاد�ت  من  عالية  ن�شبة  على  �لد�كنة  �لعنب 

�الأك�شدة، �لتي ت�شاعد على �إطالة �شبابية �جل�شم 
وتبطء عمليات �اللتهاب.

م���ادة  ع��ل��ى  �ل��ع��ن��ب  �ح����ت����و�ء  "بف�شل  وت����ق����ول، 
�لكولي�شرتول  م�شتوى  يخف�س  �لبوليفينول، 
�لكولي�شرتول.  ل��وي��ح��ات  ت��ر�ك��م  خ��ط��ر  وي��ق��ل 
لذلك ميكن �عتبار �لعنب و�شيلة جيدة للوقاية 

من ت�شلب �ل�شر�يني".
وت�شري �خلبرية، �إىل �أنه يف بع�س �الأحيان ميكن 
ت��ن��اول �ل��ع��ن��ب م��ع ب�����ذوره، ح��ي��ث ب��ع��د م�شغها 
م��و�د مغذية مفيدة  جيد� يح�شل �جل�شم على 
�أكرث. ولكن على من يعاين من مر�س �ل�شكري 

ومر�س �لكبد �لدهني جتنب تناول �لعنب.

وتقول، "تكمن �مل�شكلة يف �أن 
ن�شبة  على  يحتوي  �لعنب 

�لفركتوز،  من  عالية 
ين�شح  ال  ل����ذل����ك 

ب��ت��ن��اول �أك���رث من 
يف  غ���ر�م   100
�مل����رة �ل���و�ح���دة. 

تناول  وي��ف�����ش��ل 
�ل���ع���ن���ب ك���وج���ب���ة خ��ف��ي��ف��ة. كما 

�لقري�س،  ج��ن  �أو  �ملك�شر�ت  م��ع  ت��ن��اول��ه  ميكن 
ما مينع �رتفاع م�شتوى �ل�شكر يف �لدم ب�شورة 

حادة".

اأيهما اأكرث فائدة.. العنب الداكن اأم الفاحت؟

ا لفيلم Look Both Ways يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا. )رويرتز( ع�شو فريق التمثيل ليلي راينهارت حت�شر عر�شً


