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البدانة قبل املراهقة ت�ؤثر على �صحة الدماغ
ك�سفت درا�سة اأجريت با�ستخدام ت�سوير الدماغ بالرنني املغناطي�سي 
اأن منو اأدمغة الأطفال يف �سن ما قبل املراهقة يتاأثر بالزيادة املفرطة 

يف الوزن.
وُعر�ست نتائج الدرا�سة اليوم خالل الجتماع ال�سنوي جلمعية الطب 
الأمد  طويلة  درا���س��ة  باأنها  ومتتاز  ال�سمالية،  اأمريكا  يف  الإ�سعاعي 

ا�ستخدمت تقنية دقيقة لك�سف منو خاليا الدماغ وعالقته بالوزن.
معّدل  "كان  ييل:  جامعة  م��ن  كالتنهاوزر  �سيمون  الباحثة  وق��ال��ت 
و17.6%   21% الدرا�سة  جمموعة  �سمن  وال�سمنة  ال��وزن  زي��ادة 
على التوايل، ومتكن الت�سوير من قيا�س ن�ساط الدماغ والك�سف عن 

التغريات يف تدفق الدم وتقييم املادة البي�ساء يف الدماغ".
الوزن  الأطفال ذوي  اأدمغة  "مت ر�سد تغيريات هيكلية يف  واأو�سحت 

املرتفع، مبا يف ذلك �سعف كبري يف �سالمة املادة البي�ساء".
الوظيفي  املغناطي�سي  ال��رن��ني  �سور  "ك�سفت  كالتنهاوزر  واأ���س��اف��ت 
بانخفا�س  كانت مرتبطة  والبدانة  ال��وزن  زي��ادة  اأن  الراحة  يف حالة 
التحكم  على  تنطوي  التي  للدماغ  الوظيفية  ال�سبكات  يف  الت�سال 

املعريف والتحفيز واتخاذ القرارات على اأ�سا�س املكافاأة".
وُن�����س��رت ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة ع��ل��ى م��وق��ع اجل��م��ع��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة للطب 
�سنوات،  و10   9 بني  اأعمارهم  طفاًل   11878 و�سملت  الإ�سعاعي، 

من 21 مركزاً للت�سوير يف خمتلف اأنحاء الوليات املتحدة.

ت�رم الغدد الليمفاوية حتت الإبط .. عالم يدل؟
قال املركز الحتادي للتوعية ال�سحية اإن تورم الغدد الليمفاوية حتت 

الإبط له اأ�سباب عدة، منها ما هو ب�سيط ومنها ما هو خطري.
واأو�سح املركز الحتادي اأن الأ�سباب الب�سيطة لتورم الغدد الليمفاوية 
حتت الإبط هي عدوى ناجمة عن اإ�سابة يف منطقة الإبط على �سبيل 

املثال اأثناء حالقة �سعر الإبط.
وميكن اأن تتورم الغدد الليمفاوية حتت الإبط اأي�ساً بعد الإ�سابات اأو 

العمليات يف الثدي اأو الإبط اأو منطقة الذراع.
اأن تتورم الغدد الليمفاوية حتت الإبط بعد تلقي تطعيم  كما ميكن 

على �سبيل املثال تطعيم �سد كورونا.
واأ�سار املركز الحتادي اإىل اأن تورم الغدد الليمفاوية حتت الإبط قد 
كان  اإذا  �سيما  ل  الن�ساء،  لدى  الثدي  ب�سرطان  بالإ�سابة  اأي�ساً  ينذر 
م�سحوباً باأعرا�س اأخرى مثل وجود عقد يف الثدي اأو تغريات طارئة 

على حلمة الثدي اأو حجم الثدي.
احلقيقي  ال�سبب  لتحديد  الطبيب  ا�ست�سارة  ينبغي  ح��ال  اأي��ة  وعلى 
�سيما يف حال  ل  الإب���ط،  الليمفاوية حت��ت  ال��غ��دد  ت��ورم  وراء  الكامن 
ا�ستمرار التورم على مدار عدة اأ�سابيع مع ظهور اأعرا�س اأخرى مثل 

احلمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن.

نظام غذائي يقلل خماطر �صرطان �صائع عند الرجال
اأن  نباتي �سحي ميكن  نظام غذائي  تناول  اأن  درا�سة حديثة  وج��دت 
وذلك  اخلم�س،  مبقدار  الأم��ع��اء  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  من  يقلل 

فقط عند الرجال.
كوريا  هي" يف  "كيونغ  جامعة  يف  العلماء  وج��د  �سن"،  "ذا  وبح�سب 
اجلنوبية اأن احتمالية الإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم كانت اأقل 
الفاكهة  الكثري من  تناولوا  الذين  الرجال  املئة لدى  22 يف  بن�سبة 

واخل�سروات، مقارنة مبن ياأكلون اأقل.
"م�سادات  ك��ي��م:  جيهي  الربوفي�سور  ال��درا���س��ة  م��وؤل��ف  ق��ال  ب����دوره، 
الأك�سدة املوجودة يف الفواكه واخل�سروات واحلبوب الكاملة ميكن اأن 

تقلل من خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم".
وهذا  الن�ساء،  الأمعاء من  ب�سرطان  لالإ�سابة  اأكرث عر�سة  والرجال 
ميكن اأن يف�سر �سبب ارتباط تناول كميات اأكرب من الأطعمة النباتية 

ال�سحية بتقليل املخاطر لدى الرجال ب�سكل اأكرب.
وت��اب��ع امل�����س��ارك��ون يف ال��درا���س��ة م��ا اأك��ل��وه و���س��رب��وه مل��دة ع���ام، و�سنف 

الباحثون وجباتهم الغذائية وفقا ملدى �سحتهم.
 19 على مدى  بال�سرطان  الإ�سابة  اأقل حالت  اأن  النتائج  واأظهرت 
ع��ام��ا ك��ان��ت ل��دى ال��رج��ال ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا اأك���رث الأن��ظ��م��ة الغذائية 

ال�سحية النباتية.
الطازجة  واخل�سروات  الفواكه  ال�سحية  النباتية  الأطعمة  وت�سمل 

واحلبوب مثل ال�سوفان والقمح والأرز البني.
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تران�صيلفان��ص�ر�س بالتي�صيفال��س.. 
اكت�صاف دينا�ص�ر جديد

م�سطح،  راأ���س  له  �سابقا  دينا�سور غري معروف  درا�سة حديثة عن  ك�سفت 
اأ�سبحت  التي  املنطقة  �سنة على جزيرة يف  70 مليون  ح��وايل  عا�س منذ 

الآن غرب رومانيا.
طوله  يبلغ  ك��ان  ال��ذي  بالتي�سيفالو�س"  "تران�سيلفانو�سور�س  واكت�سف 
عظام  على  العثور  بعد  لدينا�سور،  بالن�سبة  �سغري  حجم  وه��و  م��ري��ن، 
ال��ذي ن�سر يف جملة  2007 يف جم��رى نهر، وفقا للبحث  جمجمته ع��ام 
الإخبارية  اإن"  اإن  "�سي  �سبكة  ال�سوء  عليه  و�سلطت  الفقارية  احلفريات 

الأمريكية.
ويف الع�سر الطبا�سريي، كانت هذه املنطقة من رومانيا اأرخبيال ا�ستوائيا، 
مكان  اأي  يف  اأق��ارب��ه��ا  م��ن  اأ�سغر  هناك  تعي�س  التي  الدينا�سورات  وك��ان��ت 
�سنتيمرا،   12 واأك��ربه��ا بطول  اكت�سفت،  التي  العظام  اآخ��ر. وم��ن خ��الل 
حول  التفا�سيل  م��ن  كبري  ق��در  ع��ن  �سنوات  م���دار  على  الباحثون  ح�سل 
اآكل النباتات، الذي كان مي�سي على قدمني وله ذيل  الدينا�سور ال�سغري 

قوي و�سميك.
وقال املوؤلف امل�سارك فيليك�س اأوغ�ستني، عامل احلفريات وطالب الدكتوراه 
يف جامعة "توبنغن" يف اأملانيا: "اإذا مات الدينا�سور وظل على الأر�س بدل 
من اأن ُيدفن جزئيا، لكان الطق�س والقمامة دمرا جميع عظامه ومل نكن 

لنعلم عنه �سيئا".
لكن عظام "تران�سيلفانو�سور�س بالتي�سيفالو�س" كانت قادرة على ال�سمود 
كانت  ال��ق��دمي  النهر  روا���س��ب جم��رى  لأن  ال�سنني،  م��ن  امل��الي��ني  لع�سرات 

حتميها، وفقا للموؤلف امل�سارك.

اأعرا�س احل�صبة 
الأملانية لدى الأطفال

اأن  الأمل���ان���ي���ة   Eltern جم��ل��ة  اأوردت 
يهاجم  الأمل����ان����ي����ة  احل�����س��ب��ة  ف����ريو�����س 
اأنه  اإىل  م�����س��رية  ال�����س��ت��اء،  يف  الأط���ف���ال 
ينتقل عرب الرذاذ من ال�سخ�س امل�ساب 
ال�سليم، وذلك عن طريق  ال�سخ�س  اإيل 
اإفرازات اجلهاز التنف�سي مثل العط�س اأو 

خماط الأنف.
الأ�سرة  ب�سحة  املعنية  املجلة  واأو�سحت 
باحل�سبة  الإ�سابة  اأعرا�س  اأن  والطفل 
الربد،  نزلة  اأع��را���س  يف  تتمثل  الأملانية 
مثل ال�سعال والزكام واحلمى وال�سداع، 
اإىل ج��ان��ب ال��ط��ف��ح اجل��ل��دي امل��م��ي��ز له، 
وهو عبارة عن بقع �سغرية يف حجم حبة 
العد�س ذات لون اأحمر فاحت، اإ�سافة اإىل 
ويف  الأذن  خلف  الليمفاوية  الغدد  ت��ورم 

الرقبة واآلم املفا�سل.
اأنه يتم عالج  "Eltern" اإىل  واأ�سارت 
احل�����س��ب��ة الأمل��ان��ي��ة م��ن خ���الل تخفيف 
مواجهة  يتم  امل��ث��ال  �سبيل  على  املتاعب 
الأدوي������ة اخلاف�سة  احل��م��ى م��ن خ���الل 
يف  التامة  الراحة  اإىل  اإ�سافة  للحرارة، 

الفرا�س.

اكت�صاف الت�صابه بني مر�س انف�صام 
ال�صخ�صية واخلرف لأول مرة �ص 23

�سعار  حلول �سحرية
�سنر  ال��داي��ت  مركز  ومالكة  التغذية  اأخ�سائية  وت��ق��ول 
نيوز  "�سكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  ج���ربي يف  ال������وزان  ���س��و���س��ن 
يقعون �سحية احلميات  النا�س  يجعل  ال��ذي  اإن  عربية"، 
الغذائية غري العلمية، هو ادِّعاء من ين�سر هذه احلميات 
�سحرية  بحلول  ال��زائ��د  ال���وزن  خ�سارة  على  ت�ساعد  اأن��ه��ا 
تكون  حميات  هكذا  اأن  اإىل  م�سرية  ج��داً،  ق�سري  وبوقت 
يدعمونها  خمت�سني،  غري  اأ�سخا�س  قبل  من  خمرعة 

بدعايات م�سللة على و�سائل التوا�سل الجتماعي.
الغذائية  الت�سويق للحميات  فاإن  ال��وزان جربي  وبح�سب 
غ��ري ال��ع��ل��م��ي��ة، ع���ادة م��ا ي��ك��ون م��رف��ق��اً م��ع ع���ب���ارات مثل 
اإىل   6 م��ن  خ�����س��ارة  ميكن  "هكذا  اأو  الدهون"  "حارقة 
لفتة اإىل اأن دور احلميات  اأ�سبوع"،  يف  كيلوغرامات   10
ا�ستعمال  على  الت�سجيع  الأحيان  بع�س  يف  يكون  امل�سللة 

منتجات باهظة الثمن ت�ساعد يف التنحيف.

�سر احلميات اخلطاأ
وك�سفت الوزان جربي اأن ال�سر يف جميع احلميات اخلطاأ 
بهدف  احل��راري��ة  ال�سعرات  قليلة  تكون  حيث  واح���د،  ه��و 
اإنقا�س الوزن يف فرة ق�سرية، وبالتايل فاإنه عند توقف 
الزائد  الوزن  اإر�ساداتها، ي�ستعيد اجل�سم  اتباع  الفرد عن 
كنتيجة عك�سية، م�سددة على �سرورة ا�ستعانة الراغبني يف 
خ�سارة وزنهم باملراجع العلمية مثل الطبيب املخت�س اأو 
اأخ�سائية التغذية ولي�س املجالت والإعالنات واملعلومات 

املنت�سرة على النرنت.
يتحمل  م��ن  اأن  على  بالت�سديد  حديثها  ج��ربي  وختمت 
هو  العلمية،  غ��ري  احل��م��ي��ات  �سحية  ال��وق��وع  م�����س��وؤول��ي��ة 
الأم��ر مرتبط ب�سحته، م�سرية  ال�سخ�س نف�سه لأن هذا 
اإىل  ت�سل  قد  ال�سحة  على  احلميات  هذه  اأ�سرار  اأن  اإىل 
جفاف اجل�سم والإم�ساك، اأما التاأثري الأكرب فيكون على 
الذين يعانون من اأمرا�س كالكول�سرول واأمرا�س الكلى 

وغريها.

دايت وخال من ال�سكر
من جهته، يقول اأخ�سائي �سناعة وت�سويق املواد الغذائية 
اإن  ن��ي��وز عربية"،  "�سكاي  مل��وق��ع  ج��ب��ارة يف ح��دي��ث  ول��ي��د 
انت�سار احلميات غري العلمية على �سبكة الإنرنت، ت�سبب 
تلقائياً باجنذاب الأ�سخا�س الراغبني بتخفي�س اأوزانهم 
"دايت" اأو  للمنتجات الغذائية، التي حتمل �سعارات مثل 
�سعرها مرتفع  يكون  ما  عادة  ال�سكر" والتي  من  "خال 
مقارنة بال�سلع العادية، حيث ياأتي هنا دور التجار ل�ستكمال 

"غ�سيل  م�������س���ار 
ال����ذي  الدماغ" 
ب�������������داأه ن����ا�����س����رو 
احلميات اخلطاأ.
ي�سرون �سعارات

اأن  ج����ب����ارة  وي���ك�������س���ف 
امل�ستهلكني  اجن���������ذاب 

ال���ت���ل���ق���ائ���ي ل���ل�������س���ع���ارات 
لعمل  يدفعهم  ال�����س��ح��ي��ة، 

باعتقادهم  ه����و  م����ا 
ال�������������س������ل������وك 
ال���������س����ح����ي����ح، 
�������س������راء  اأي 

"قليلة  ال�����س��ل��ع 
ولكن  الد�سم"، 

م�����ا ي�������س���رون���ه قد 
ال�������واق�������ع  يف  ي�������ك�������ون 

ي�سعب  ع����ب����ارات  جم�����رد 
ال��ت��اأك��د م���ن ���س��ح��ت��ه��ا، وتزيد 

وتقف يف  للطعام  ا�ستهالكهم  من 
طريق فقدانهم للوزن وتخلق لديهم 

حالة من الإحباط.

من يقرر؟
ويلفت جبارة اإىل اأن املواد الغذائية امل�سّنعة حتتوي على 
ال�سخ�س  اأن  حني  يف  والركيبات،  العنا�سر  من  الكثري 
النا�س خالل  يتناول  م��اذا  اأن يقرر  ال��ذي ميكنه  الوحيد 
الدايت، لي�س التاجر اأو املعلومات املنت�سرة على الإنرنت 
اإىل  الأف����راد  بتوجيه  ي��ق��وم  ال���ذي  التغذية  اأخ�����س��ائ��ي  ب��ل 

الطعام ال�سحي املنا�سب.

احلمية القاتلة حت�سد اأرواحا اأكرث من التدخني
حذر خرباء يف التغذية من بع�س اأنواع احلمية التي تعد 
الدم،  ارتفاع �سغط  اأو  التدخني  الإن�سان من  اأخطر على 
وقالوا اإن هذه احلميات القاتلة حت�سد اأرواح مئات الآلف 

من الب�سر �سنويا.
واأ�سارت بيانات درا�سة اأمريكية اإىل اأن احلمية التي ت�ستند 
وال�����س��ك��ر، وت�ستبعد يف  وال��ده��ون  ال��ل��ح��وم احل��م��راء  على 
الوقت نف�سه اخل�سراوات والفواكه، تت�سبب مبقتل ن�سف 

مليون اأمريكي و90 األف بريطاين �سنويا.
وب��ذل��ك ت��ت��ف��وق م��ث��ل ه���ذه احل��م��ي��ات، ال��ت��ي يطلق عليها 

اخلرباء "احلميات القاتلة"، على التدخني وارتفاع �سغط 
املبكرة، وفق ما  الوفاة  اأ�سبابا  اأب��رز  باعتبارهما من  ال��دم 
اأم�س اخلمي�س.  ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 
وهي  الغربية"،  "احلمية  ي�سمى  مم��ا  اخل����رباء  وي��ح��ذر 
حمية غنية باللحوم احلمراء والدهون وال�سكر، مع قليل 
من الفاكهة واخل�سار، وقالوا اإنها كانت وراء وفاة واحدة 

من كل خم�سة اأ�سخا�س يف 2017.
11 مليون �سخ�س يف  اأن نحو  البيانات  اأح��دث  واأظهرت 
ناجمة  اأمرا�س  ب�سبب  لقوا حتفهم  العامل،  اأنحاء  جميع 

عن "احلمية القاتلة"، وذلك خالل العام 2017.
الوفيات  من  ع��دد  اأك��رب  ت�سجيل  والهند  ال�سني  و�سهدت 
الوفيات  ع��دد  وو�سل  �سنويا،  الغذائي  بالنظام  املرتبطة 
اأك����رث م���ن 3 م��الي��ني وم��ل��ي��ون ���س��خ�����س على  ف��ي��ه��ا اإىل 

التوايل، تليهما رو�سيا ب�550 األف �سخ�س.
وج����اءت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة يف معدل 
وحلت  القاتلة،  الغذائية  الأنظمة  عن  الناجمة  الوفيات 
م�ستوى  على  ع�سرة  الثامنة  املرتبة  يف  املتحدة  اململكة 
ال���درا����س���ة، الدكتور  امل�����س��ارك يف  امل���وؤل���ف  ال���ع���امل. وق����ال 
كري�ستوفر موراي: "توؤكد الدرا�سة ما اعتقده الكثريون 
العدد  عن  م�سوؤول  التغذية  �سوء  ب��اأن  ع��دة،  �سنوات  منذ 

الأكرب من الوفيات مقارنة مع خماطر اأخرى".

ل�ن ب�صرتك يحدد 
درجة طالء الأظافر 
اأوردت جملة "Jolie" اأن الأحمر 
الأظافر،  ط���الء  األ����وان  �سيد  ي��ع��د 
اختيار  ي��ن��ب��غ��ي  اأن�����ه  اإىل  م�����س��رية 
درجة لون طالء الأظافر الأحمر 
للح�سول  الب�سرة  ل��ون  على  ب��ن��اء 

على اإطاللة جذابة ومتناغمة.
باملو�سة  املعنية  املجلة  واأو���س��ح��ت 
الفاحتة  ال��ب�����س��رة  اأن  واجل����م����ال 
املرجاين،  الأحمر  مع  رائعة  تبدو 
مع  املتو�سطة  الب�سرة  تتاألق  بينما 
للربتقايل  املائلة  الأح��م��ر  درج��ات 

اأو النبيذي.
وت��غ��ازل درج����ات ال��ت��وت��ي ودرج���ات 
الأحمر الدافئة الب�سرة املائلة للون 
درجات  تداعب  الزيتوين، يف حني 
الأحمر القوية والعميقة كالأحمر 

النبيذي الب�سرة الداكنة.

ال�صينما ال�ص�رية تع�د 
للمهرجانات مع رحلة ي��صف

ب��ع��د اأك�����رث م���ن 10 ���س��ن��وات من 
م��ق��اط��ع��ة ال�����س��ي��ن��م��ا ال�����س��وري��ة، يف 
العاملية  ال�سينمائية  امل��ه��رج��ان��ات 
"رحلة  ف��ي��ل��م  ي����اأت����ي  وال���ع���رب���ي���ة، 
زي������دان،  اأمي������ن  ل��ل��ن��ج��م  يو�سف" 
هذه  ليك�سر  �سعيد،  ج��ود  وامل��خ��رج 
ال���ع���زل���ة، وُي���ن���ه���ي امل��ق��اط��ع��ة، بعد 
ال���ق���اه���رة  ع���ر����س���ه يف م���ه���رج���ان 

ال�سينمائي الدويل.
�سوري  رج��ل  رحلة  يتناول  الفيلم 
وما  املخيم،  اإىل  منزله  م��ن  ه��رب 

يالحق هذه الرحلة من تبعات.
ويف لقاء مع "�سكاي نيوز عربية"، 

قال جود �سعيد:
رح���ل���ة ي��و���س��ف ب������داأت م���ن حلظة 
اأمين  ال��ف��ن��ان  وب���ني  بيني  من�سية 
زيدان، فن�ساأت بذرة احلكاية، التي 
عملنا عليها بالتعاون مع ال�سديق 

و�سام كنعان.
الق�سة،  يف  ظ��ه��ر  ال�����ذي  امل��خ��ي��م 
اللحظة  ع�سنا  ب��ن��ي��ن��اه،  م��ن  ن��ح��ن 
معا، واأح�س�سنا بحزن من ي�سكنون 

اخليم.
الب�سطاء دوما اأ�سدق من غريهم، 
و����س���خ�������س���ي���ات ال���ع���م���ل م�����ن ه���ذه 

ال�سريحة غري املزيفة.
له،  م���ك���ت���وب  زي��������دان  اأمي������ن  دور 
وال�����س��خ�����س��ي��ة ف��ي��ه��ا ح��ن��ان زي���دان 

احلقيقية.
اإن�ساء  على  قادرتان  �سوريا وم�سر 
م�ستمدة  حقيقة،  م�سركة  درام��ا 

من روابط البلدين.

ه��س فقدان ال�زن.. خدعة 
�صقط فيها كثريون

ي�سعى الكثري من الأ�سخا�ص اإىل خ�سارة وزنهم الزائد بطريقة �سريعة، 
ولكن هذه اللهفة لفقدان الوزن عادة ما تكون نتائجها عك�سية، وتقود 
اأ�سا�ص علمي، لينتهي الأمر  اأي  الأفراد للوقوع �سحية حميات لي�ص لها 
اجل�سدية  �سحتهم  على  �سلبًا  ت��وؤث��ر  نتائج  على  باحل�سول  ب��ه��وؤلء 
والنف�سية. ولعل اأبرز ما ي�ساهم يف هذا التوجه اخلطاأ، هو اتباع الأفراد 

للحميات الغذائية املنت�سرة عرب الإنرتنت والتي ل تعتمد على اأي 
قواعد علمية، بل فقط على ق�س�ص جناح غري �سحيحة.

املعدة،  ال��ت��ه��اب  اإن  ال�سحية  للتوعية  الحت����ادي  امل��رك��ز  ق��ال 
من  اأن  مو�سحا  للمعدة،  املبطن  امل��خ��اط��ي  الغ�ساء  ي�سيب 
وامل���واد  بيلوري"،  "هيليكوباكر  امل��ع��دة  ج��رث��وم��ة  اأ���س��ب��اب��ه 
املهيجة مثل الأدوية اأو الكحول، والتوتر النف�سي وا�ستجابات 

مناعية.
البطن،  العلوي من  اآلم يف اجل��زء  اأعرا�سه  اأن من  واأ�ساف  
والنتفاخ، وحرقة املعدة، وفقدان ال�سهية، والغثيان، والقيء، 

والتج�سوؤ، ورائحة الفم الكريهة.
ب��الأدوي��ة مثل مثبطات م�سخة  يعالج  اأن��ه  اإىل  املركز  واأ���س��ار 
الأطعمة  عن  بالبتعاد  الغذائي  النظام  وبتعديل  الربوتون، 
وامل�سروبات املهيجة للمعدة مثل الأطعمة احلريفة، والد�سمة، 
والقهوة، وتناول اللحوم قليلة الد�سم، واخل�سروات، املطهوة 

بالبخار، والإقالع عن التدخني واخلمر.

التهاب املعدة...
اأ�صباب واأعرا�س
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�ش�ؤون حملية

انطالق احتفالت نادي تراث الإمارات بعيد الحتاد الـ »51«

بح�سور حممد بن حم

املدر�صة املتحدة حتتفل بعيد الحتاد الـ51

و�سط اأجواء تفي�ص مب�ساعر النتماء والعتزاز بالهوية الوطنية وحب الوطن

غرفة ال�صارقة حتتفي بعيد الحتاد الـ 51 بفعاليات مميزة 
و�سحذ الهمم وم�ساعفة اجلهود وت�سافرها ملوا�سلة م�سرية العمل والتطوير والعزم  العهد  لتجديد  منا�سبة  الحتاد  عيد  • العوي�ص: 

اأط���ل���ق ن����ادي ت����راث الإم�������ارات اح��ت��ف��الت��ه بعيد 
الحت�����اد احل�����ادي واخل��م�����س��ني ل���دول���ة الإم�����ارات 
 2 اجلمعة  حتى  ت�ستمر  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  العربية 
على  اأبوظبي  م�سرح  �سهد  حيث  املقبل،  دي�سمرب 
البداية لربنامج الحتفال  كا�سر الأم��واج �سربة 
�سعيد  حميد  �سعادة  بح�سور  �سباحاً  العا�سرة  يف 
و�سعادة  ل��ل��ن��ادي،  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرميثي  ب��ولح��ج 
علي عبد اهلل الرميثي املدير التنفيذي للدرا�سات 
والإعالم، و�سعادة حممد جمعة املن�سوري املدير 

التنفيذي للخدمات امل�ساندة.

واألقى  ال��وط��ن��ي،  ال�����س��الم  وع����زف يف الح��ت��ف��ال 
كلمة  املناعي  علي  ب��ن  �سعيد  ال��راث��ي  امل�ست�سار 
التهنئة  رف���ع فيها  الإم�����ارات  ت���راث  ن���ادي  ب��ا���س��م 
ال�سادقة اإىل قيادة و�سعب دولة الإمارات العربية 
العيد  مبنا�سبة  اأر�سها،  على  مقيم  وك��ل  املتحدة 

الوطني احلادي واخلم�سني.
واأكد املناعي اأن الإماراتيني ي�سريون اليوم �سوب 
املا�سية  الأع��وام  امل�ستقبل فخورين مبا حتقق يف 
بعد مرحلة التاأ�سي�س التي اأر�ساها موؤ�س�س الدولة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 

اهلل ثراه، ثم مرحلة التمكني التي قادها املغفور 
اهلل،  رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ل��ه 
م�����س��ي��ف��اً: »وه����ا ن��ح��ن ن�����س��ري ال���ي���وم خ��ل��ف قائد 
امل�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل«.
وجدد املناعي العهد خالل الكلمة بو�سع الوطن 
وال�����س��ري على ط��ري��ق رفعة  الأع���ني  ن�سب  دائ��م��اً 
ال��وط��ن وخ����ريه، وال���س��ر���س��اد يف ذل���ك بحكمة 
الآباء، والهتداء باإرث املغفور له ال�سيخ زايد بن 
على  ث��راه«، م�سدداً  اهلل  نهيان »طيب  اآل  �سلطان 

ال��ت��زام ال��ن��ادي ب��ال��ق��ي��ام ب����دوره يف احل��ف��اظ على 
هوية الوطن وحفظ تراثه والتعريف بح�سارته 
العريقة. وا�ستمل الربنامج الفتتاحي لحتفالت 
على  واخلم�سني  احل��ادي  الوطني  بالعيد  النادي 
الدولية  املنهل  مدر�سة  تلميذات  قدمته  عر�س 
اخلا�سة حمل معاين الوحدة والحتاد، تبع ذلك 
الإع����الم يف  اإن��ت��اج ق�سم  ع��ر���س فيلم ق�سري م��ن 
النادي بعنوان »ق�سة جناح« يوثق مل�سرية اثنني من 
الرميثي،  �سايف  الفار�س حممد  النادي هما  اأبناء 
امل���رزوق���ي وجناحاتهما  اأح��م��د حم��م��د  وال�����س��ب��اح 

ال��ري��ا���س��ي��ة امل��ت��م��ي��زة. وان��ت��ق��ل��ت الح��ت��ف��الت من 
امل�سرح اإىل القرية الراثية التابعة للنادي، حيث 
جتول �سعادة حميد �سعيد بولحج الرميثي املدير 
ال��ع��ام ل��ن��ادي ت���راث الإم�����ارات ي��راف��ق��ه املديرون 
الأق�سام  وروؤ���س��اء  الإدارات  وم��دي��رو  التنفيذيون 
ببدء  اإيذاناً  بالقرية  انطلقت  التي  الفعاليات  يف 
الحتفالت  ال��ن��ادي �سمن  وينظم  الح��ت��ف��الت.  
�سوقاً �سعبياً على كا�سر الأم��واج يعمل يومياً من 
حمالت  وي�سم  م�ساء   10 وح��ت��ى  �سباحاً   10
امل�سغولت  خاللها  م��ن  تعر�س  املنتجة  ل��الأ���س��ر 

ينظم  كما  والأزي��اء.  والعطور  والبخور  اليدوية، 
فعاليات يومية للطبخ ال�سعبي واحلرف اليدوية 
البحري  ال���راث  ومعار�س  الراثية  واملنتجات 
ي��وؤرخ لالحتاد، وعرو�س  وال��ربي ومعر�س �سور 
املحامل الراثية التي تقام على امتداد كورني�س 
لالأطفال،  والتلوين  الر�سم  واأن�سطة  اأب��وظ��ب��ي، 
والرفيهية  ال���راث���ي���ة  ال���ربام���ج  م���ن  وغ���ريه���ا 
 VIP ل���ف���رق���ة  ي���وم���ي���ة  ع����رو�����س  اإىل  اإ����س���اف���ة 
م�سرح  على  يومية  وجوائز  وم�سابقات  للحربية، 

ال�سوق ال�سعبي بدءاً من اخلام�سة م�ساء.

•• العني - الفجر

حم  ب��ن  م�سلم  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سهد 
اأق��ي��م��ت يف املدر�سة  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ري الح��ت��ف��الت 
وذلك  العني  العامرة يف مدينة  املتحدة مبنطقة 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�51  الحت����اد  ع��ي��د  مبنا�سبة 
العربية املتحدة ، بح�سور ال�سيخ �سعيد بن حممد 
املدر�سة  ع��ام  ال��ف��را م�سرف  نبيل كمال   ، ب��ن ح��م 
املدر�سة  م��دي��رة  عمر  ���س��الم  ال��دك��ت��ورة   ، املتحدة 
راأ�سها  على  احلكومية  الهيئات  م��ن  جمموعة  و 
ال�سرطة املجتمعية وعدد من املدار�س احلكومية 
الذين �ساركوا بفعالية   اأولياء الأمور   ، واخلا�سة 
يف هذا الحتفال . وقد ت�سمن الحتفال جمموعة 
الثقافية  والتي  عك�ست  الفعاليات الراثية  من 

انتماء الطالب والطالبات لدولتهم وقاداتهم .
ويف بداية الحتفال قام بن حم بجولة يف املعر�س 
الراثي  ثم انطلقت فقرات احلفل الذي اختتم  

بور�س عمل للطلبة واملعلمني واأولياء المور ..
التهاين  بخال�س  ح��م  ب��ن  حممد  ال�سيخ  وت��ق��دم 
وال��ت��ربي��ك��ات ل��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

ال�51  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  و�سعبا  حكومة 
اأنه يوم فخر وعزة بوحدة البيت  للدولة، موؤكدا 

الإماراتي واإجنازات هذا البلد العظيم املعطاء.

وق���ال ب��ن ح��م: اإن ذك���رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�51 
ال��ع��دي��د من  ل��دول��ة الإم�����ارات حت��م��ل يف طياتها 
املعاين الطيبة والعميقة التي تنطوي عليها تلك 

املنا�سبة الغالية على قلوب اأبناء الإمارات جميعا.. 
الرا�سخة  الوطنية  الهوية  تعبريا عن  تاأتي  فهي 
الآباء  اأ�س�سها  و�سع  التي  والبنيان  الأ�س�س  قوية 

املوؤ�س�سون .
واأ�ساف بن حم: روؤية الإم��ارات وا�سحة ودقيقة 
التنمية وغايتها  الإن�����س��ان ه��و ه��دف  ب���اأن  ت��وؤم��ن 

وهو يف نف�س الوقت اأداتها و�سانعها واملواطن هو 
الرثوة احلقيقية لقيادة م�ستقبل هذه الدولة اإىل 

املزيد من التاألق والإ�سراق .

•• ال�شارقة- الفجر

و�سط اأجواء تفي�س مب�ساعر النتماء والعتزاز بالهوية الوطنية وحب الوطن، 
احتفت غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة بعيد الحتاد ال� 51، يف مقرها الرئي�سي، 
برفع  الحتفالت  وب���داأت  اجلميع.  قلوب  على  العزيزة  املنا�سبة  بهذه  ابتهاجا 
علم الدولة وعزف ال�سالم الوطني، واآيات من الذكر احلكيم، و�سملت املظاهر 
وامل�سابقات  والوطنية  والراثية  الثقافية  الفعاليات  من  العديد  الحتفالية 
التي  الراثية،  الوطنية  والرق�سات  الأهازيج  واأداء  ال�سعرية  الق�سائد  واإلقاء 
لدولة  املوؤ�س�سني  الآب���اء  وم��ب��ادئ  قيم  اإح��ي��اء  على  الغرفة  خاللها  من  حر�ست 
الإمارات العربية املتحدة وتر�سيخ املعاين الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية يف 

اأر�س الإم��ارات. و�سهد احتفال الغرفة، �سعادة  نفو�س املواطنني واملقيمني على 
ال�سارقة،  اإدارة غرفة جتارة و�سناعة  رئي�س جمل�س  العوي�س،  �سلطان  عبد اهلل 
و�سعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاين لرئي�س جمل�س اإدارة الغرفة، 
العو�سي،  اأم��ني  اأحمد  حممد  و�سعادة  الغرفة،  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  وع��دد 
اإك�سبو  التنفيذي ملركز  مدير عام الغرفة، و�سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س 
غرفة  مظلة  حت��ت  العاملة  وامل��وؤ���س�����س��ات  الإدارات  م���دراء  م��ن  وع���دد  ال�����س��ارق��ة، 
اآيات  اأ�سمى  وموظفوها  العليا  واإدارت��ه��ا  الغرفة  اإدارة  جمل�س  ورف��ع  ال�سارقة. 
التهاين والتربيكات للقيادة الر�سيدة بهذه املنا�سبة الوطنية، موؤكدين حر�سهم 
على العمل وامل�سي بثبات نحو حتقيق غايتها بتعزيز املكانة القت�سادية لإمارة 
�سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  قال  املنا�سبة  وبهذه  عموما.  الإم���ارات  ودول��ة  ال�سارقة 

العوي�س: "ن�ستح�سر يف هذا اليوم املجيد 51 عاما من العطاءات التي اأطلقها 
القادة املوؤ�س�سون للدولة و�سارت من بعدهم قيادتنا الر�سيدة الذين قادوا الوطن 
احلياة،  جمالت  وكافة  اأول  الإن�سان  �سملت  الكبرية  بالإجنازات  حافلة  مل�سرية 
واأعلت من �ساأن اأبناء الإمارات يف خمتلف املحافل املحلية والإقليمية والعاملية، 
ومل ت��دخ��ر ج��ه��دا يف �سبيل رف��ع��ة ال��وط��ن، حتى غ��دت دول���ة الإم����ارات منوذجا 
قيادة  روؤي��ة  بف�سل  والنماء،  والتطور  ال��ري��ادة  يف  العامل  م�ستوى  على  يحتذى 
ل تعرف يف �سناعة امل�ستقبل م�ستحيال، و�سعب يعي م�سوؤولياته يف بناء وطنه، 
واحلفاظ على مكت�سباته، موؤكدا اأن عيد الحتاد منا�سبة لتجديد العهد والعزم 

والتطوير  العمل  ملوا�سلة م�سرية  الهمم وم�ساعفة اجلهود وت�سافرها  و�سحذ 
روؤية  والوظيفي لتحقيق  والإداري  القيادي  امل�سوؤوليات كل من موقعه  وحتمل 
ور�سالة الغرفة واأهدافها ال�سراتيجية لتظل ب�سمتها را�سخة يف دعم م�سرية 
تقدم دولة الإمارات وريادتها اقت�ساديا. ويف ختام احلفل اأطلق �سعادة عبد اهلل 
�سلطان العوي�س، مبادرة "اأنت القدوة" التي هدفت اإىل تكرمي اأ�سحاب الب�سمات 
الوا�سحة يف العمل وحتقيق الإجنازات والعمل املتفاين، كما مت تكرمي اجلهات 
امل�ساركة واأع�ساء اللجنة التنظيمية لالحتفال اإ�سافة اإىل الفائزين يف امل�سابقات 

التي نظمتها اللجنة التنظيمية لحتفالت عيد الحتاد بالغرفة.

تزامًنا مع احتفالت عيد الحتاد

افتتاح مرحلة ماقبل ريا�س الأطفال 
يف مدر�صة �صقر الإمارات بالعني

•• العني - الفجر

تزامًنا مع احتفالت دولة الإمارات بعيد الحتاد احلادي واخلم�سني افتتح 
يف  الأطفال  ريا�س  ماقبل  مرحلة  ق�سم  الظاهري  تري�س  بن  حمد  �سعادة 
بفقرات  ال��رو���س��ة  اأط��ف��ال  فيه  ���س��ارك  باحتفال  الإم�����ارات  �سقر  م��در���س��ة 
ال�سكر  كلمته  خ��الل  �سعادته  وج��ه  وق��د  م��ن��وع��ة.  فلكلورية  و  مو�سيقية 
والتقدير لقيادة املدر�سة و لأع�ساء الهيئة الإدارية والتعليمية  جلهودهم 
الإمارات  دول��ة  روؤي��ة  لتحقيق  قدًما  وامل�سي  اجل��اد  العمل  على   وحثهم   ،
و  الربية  العامل يف جمال  اأف�سل دول  لتكون يف م�ساف  املتحدة  العربية 

التعليم.



�شحة وتغذية

23

ك�سف ت�سوير بالرنني املغناطي�سي للدماغ عن وجود 
والذهان،  اخلرف  بني  ع�سبية  بيولوجية  روابط 
جملة  يف  اأغ�سط�ص   3 يف  ُن�����س��رت  ل��درا���س��ة  وف��ق��ا 

.JAMA Psychiatry
الف�سام  مقارنة بني  مرة،  الباحثون، لأول  واأجرى 
واخلرف اجلبهي ال�سدغي، وهما ا�سطرابان يقعان 

يف منطقتي الف�ص اجلبهي وال�سدغي من الدماغ.

النف�س  ع��امل  �ساغه  ال��ذي  املفهوم  اإىل  الدرا�سة  ه��ذه  وت�ستند 
الأملاين اإميل كريبيلن يف عام 1899،  واملعروف با�سم "اخلرف 
 ،)dementia praecox( املبكر"  "اجلنون  اأو  املبكر" 
للمر�سى،  التدريجي  والعاطفي  العقلي  التدهور  ي�سف  الذي 
البلوغ  اأو يف ف��رة  امل��ت��اأخ��رة  امل��راه��ق��ة  ي��ب��داأ يف مرحلة  وال���ذي 

املبكر.
بداية  وم���ع  الت�سخي�س.  ه���ذا  ال��ع��ل��م��اء  جت��اه��ل  م��ا  و���س��رع��ان 
"انف�سام  م�سطلح  ا�ستخدام  يف  العلماء  ب��داأ  الع�سرين،  القرن 
ال�سخ�سية" لهوؤلء املر�سى، لأن املر�س ل ياأخذ م�سارا �سيئا يف 

جميع الأ�سخا�س املعنيني.
العلماء  وج��د  الآيل،  والتعلم  الت�سوير  مب�ساعدة  الآن،  ولكن 
يف  الع�سبية  الت�سريحية  لالأمناط  ال�ساحلة  الأوىل  املوؤ�سرات 
اجلبهي  باخلرف  امل�سابني  املر�سى  توقيع  ت�سبه  التي  الدماغ، 
ال�سدغي.ومن النادر اأن يعود العلماء يف الأبحاث الأ�سا�سية اإىل 
النتائج التي تبدو اأنه عفا عليها الزمن، والتي يزيد عمرها عن 
جامعة  من  كوت�سولريي�س،  نيكولو�س  حالة  عاما.ويف   120
�سروتر، من معهد  وماتيا�س  ماك�سيميليان يف ميونخ،  لودفيج 
باحثان  وهما  والدماغ،  الب�سري  الإدراك  لعلوم  بالنك  ماك�س 

وطبيبان، كان هذا مبثابة حافز لهما.
وافر�س كريبيلن اأن �سبب امل�سار املنهك اأحيانا للمر�سى يقع 
املكان  وهو  الدماغ،  من  وال�سدغي  الأمامي  الف�س  مناطق  يف 
الجتماعي  وال�سلوك  ال�سخ�سية  يف  التحكم  فيه  يتم  ال���ذي 
"�ساعت  كوت�سولريي�س،  بح�سب  الفكرة،  لكن هذه  والتعاطف، 
لأنه مل يقع العثور على اأي دليل لعمليات التنك�س الع�سبي التي 

لوحظت يف مر�س األزهامير يف اأدمغة هوؤلء املر�سى".
وب��ع��د خم�سة ع�سر ع��ام��ا، وم���ع وج���ود جم��م��وع��ات ك��ب��رية من 
كان  الآيل،  التعلم  وخ��وارزم��ي��ات  الت�سوير  وتقنيات  البيانات 
اإجابات  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ث��ور  امل��ت��اح��ة  الأدوات  ك��وت�����س��ول��ريي�����س  ل���دى 
حمتملة، بالتعاون مع �سروتر، الذي يدر�س الأمرا�س التنك�سية 

الع�سبية، وخا�سة اخلرف اجلبهي ال�سدغي.

اأوجه الت�سابه بني الف�سام واخلرف اجلبهي ال�سدغي
 ،)FTD( ال�سدغي  اجلبهي  اخل���رف  على  ال��ت��ع��رف  ي�سعب 
املبكرة  مراحله  يف   ،)bvFTD( ال�سلوكي  املتغري  وخا�سة 
فاإن  وبالتايل،  الف�سام.  وب��ني  بينه  اخللط  يتم  ما  غالبا  لأن��ه 
يعانون من كال  الذين  الأ�سخا�س  وا�سحة: يف  الت�سابه  اأوج��ه 

املجموعتني، حتدث تغريات �سخ�سية وكذلك �سلوكية.
ونظرا لأن كال ال�سطرابني يقعان يف املناطق الأمامية والزمنية 
واجلزرية للدماغ، كان من املمكن مقارنتها ب�سكل مبا�سر. وبعد 
ال�سحية  ال�سوابط  بني  للتمييز  الآيل  التعلم  من��وذج  تدريب 

وامل��ر���س��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ا���س��ط��راب��ات ال��ذه��ان ال�سديدة 
ت��داخ��الت حم��ددة بني  البحثية  املجموعة  اأو اخل���رف، ح��ددت 
ملر�س  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  على  الدماغ  "ب�سمات" 
انف�سام ال�سخ�سية واخلرف اجلبهي ال�سدغي املتغري ال�سلوكي 
الذهانية  ال���س��ط��راب��ات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  )bvFTD(.على 
اإل  واإدراكية متداخلة،  اأعرا�س �سلوكية  ال�سديدة واخلرف لها 
بنف�س  بالفعل  الدماغ  ُتغري  كانت  اإذا  ما  املعروف  اأن��ه من غري 
بعد  الباحثون  ي�ستك�سف  مل  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الطريقة. 
مراحل  يف  للمر�سى  م�سركة  دم��اغ��ي��ة  ت��غ��ي��ريات  اأي  اأه��م��ي��ة 
املر�س املعر�سة للخطر، وفقا للموؤلفني.ويف حماولة لتحديد 
ال�سلوكية  التغريات  يف  ي�سركان  واخل��رف  الذهان  كان  اإذا  ما 
يف الدماغ، جمع الباحثون بيانات من 1870 فردا، من يناير 
 2020 اأبريل  بني  حتليلها  ومت   ،2019 يوليو  اإىل   1996
الدرا�سة، كان  امل�سمولني يف  املر�سى  2022.ومن بني  واأبريل 
157 م�سابا بالف�سام، و108 كان لديهم bvFTD، و102 
اإدراك��ي خفيف  لديهم �سعف  و96  �سديد،  اكتئاب  يعانون من 
مبر�س  اأ�سيبوا  و44  املبكرة،  مراحله  يف  األزهامير  مر�س  اأو 
التعلم  خ��وارزم��ي��ات  ذل��ك  بعد  الباحثون  األزهامير.وا�ستخدم 
املر�سى هذه عن طريق حتليل  للتمييز بني جمموعات  الآيل 
بالرنني  الت�سوير  اختبارات  يف  الرمادية  امل��ادة  حجم  خرائط 
لهذه  الت�سخي�س  اأمن��اط  ومقارنة  ا�ستقاق  املغناطي�سي.وبعد 
لتقييم مدى  اأخ����رى  ا���س��ت��خ��دم��وا خ��وارزم��ي��ة  ال���س��ط��راب��ات، 
 160 الت�سخي�سية يف  الأمن��اط  ه��ذه  الإن���ذار وتطور  مالءمة 
و161  للذهان  عالية  اإكلينيكية  خماطر  من  يعانون  مري�سا 
مري�سا يعانون من اكتئاب حديث الظهور، ومقارنة اختبارات 
اختبار  اإج���راء  م��ع  الأ�سا�سية  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير 

الت�سوير بالرنني املغناطي�سي بعد عام واحد.
ال�سلوكي  للمتغري  الت�سخي�سي  النمط  اأن  الباحثون  ووج���د 
حجم  يف  انخفا�س   ،)bvFTD( ال�سدغي  اجلبهي  للخرف 
%41.2 م��ن مر�سى  ع��ن��ه يف  ال��ت��ع��ب��ري  ال��ف�����س اجل��ب��ه��ي، مت 

الت�سخي�سي  النمط  التعبري عن  الف�سام.ويف غ�سون ذلك، مت 
ال��ذي��ن يعانون  امل��ر���س��ى  %85.5 م��ن  ل���دى  ال��ف�����س��ام  مل��ر���س 
زادت  كلما  اأن���ه  اإىل  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  bvFTD.وتو�سل  م��ن 
بني  الت�سابه  تقي�س  وال��ت��ي  امل��ر���س��ى،  ل��دى   bvFTD درج���ة 
ل��دي��ه��م من��ط ظاهري  ي��ك��ون  اأن  اح��ت��م��ال  زاد  ال���س��ط��راب��ني، 
على  اأعرا�سهم  حت�سن  احتمال  ويقل   "bvFTD ب�  "�سبيه 
باملثل  املعاملة  نتائجنا  "تدعم  املوؤلفون:  عامني.وكتب  م��دى 
ال��ت��ي مل  امل��ب��ك��رة  الوظيفية  ل��الأم��را���س  ال��دم��اغ  ب�سمات  ب��ني 
والنف�سية".واأ�سافوا:  الع�سبية  والأم��را���س  منها  التعايف  يتم 

ال�سباب الذين يعانون من  اأن املر�سى  "اأخريا، ك�سفت درا�ستنا 
الدماغ  اأمن��اط  مفرط  ب�سكل  اأظ��ه��روا  �سعيفة  وظيفية  نتائج 

هذه مبرور الوقت، 
باعتباره  لكريبيلن  امل��ب��ك��ر  اجل��ن��ون  م��ف��ه��وم  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
اإىل  حاجة  وه��ن��اك  ال�سدغي.  اجلبهي  يف  تدريجيا  ا�سطرابا 
مزيد من الدرا�سات حول م�سارات الأمرا�س اجلزيئية لتو�سيح 
على  املختلفة  املر�سية  الفيزيولوجية  العمليات  تنفيذ  كيفية 
 bvFTD امل��ت��داخ��ل��ة يف ا���س��ط��راب��ات  ال��ع�����س��ب��ي��ة  ال��ت��غ��ريات 

وا�سطرابات طيف الف�سام".

ا�سطرابان يقعان يف منطقتي الف�ص اجلبهي وال�سدغي من الدماغ

اكت�صاف الت�صابه بني مر�س انف�صام ال�صخ�صية واخلرف لأول مرة

اخلرباء يك�صف�ن فائدة امل�صي ملدة دقيقتني بعد تناول ال�جبة الغذائية!

ملدة  التنزه  اإىل  الأ�سخا�س  يهدف  اأن  ويجب 
ال�سغري"  "امل�سي  ح��ت��ى  ول��ك��ن  دق��ي��ق��ة،   15
بع�س  ي��ق��دم  دق��ائ��ق  خم�س  اإىل  دقيقتني  مل��دة 

الفوائد، كما ي�سيفون.
ودر�س باحثون من جامعة ليمريك يف اأيرلندا 
���س��ب��ع درا����س���ات ق��ارن��ت اآث����ار اجل��ل��و���س مقابل 
اأو امل�سي على مقايي�س �سحة القلب،  الوقوف 
يف  ال�سكر  وم�ستويات  الأن�سولني  ذل��ك  يف  مبا 
ال��دم. ووج��دوا اأن امل�سي اخلفيف بعد الوجبة 
كان له تاأثري كبري يف �سبط م�ستويات ال�سكر 

يف الدم.
وُطلب من امل�ساركني اإما الوقوف اأو امل�سي ملدة 
 30 اإىل   20 ك��ل  دق��ائ��ق  خم�س  اإىل  دقيقتني 

دقيقة على مدار اليوم.
ب�سع  اأن  ال�سبع  ال��درا���س��ات  جميع  واأظ���ه���رت 
دق��ائ��ق ف��ق��ط م��ن امل�����س��ي اخل��ف��ي��ف ب��ع��د تناول 
الوجبة كانت كافية لتح�سني م�ستويات ال�سكر 

يف الدم ب�سكل ملحوظ مقارنة باجللو�س.
وعندما فعل امل�ساركون ذلك، ارتفعت م�ستويات 

ال�سكر يف الدم وانخف�ست ب�سكل تدريجي.
ال��ت��ق��ل��ب��ات احل����ادة يف م�ستويات  وي��ع��د جت��ن��ب 
للمر�سى  الأهمية  بالغ  اأم���را  ال��دم  يف  ال�سكر 

الذين يديرون مر�س ال�سكري. وُيعتقد اأي�سا 
مر�س  ت��ط��ور  يف  ت�ساهم  احل���ادة  التقلبات  اأن 

ال�سكري من النوع 2.
ي�����س��اع��د يف خف�س  ال����وق����وف  وح���ت���ى جم����رد 
اأنه  م�ستويات ال�سكر يف الدم، على الرغم من 
لي�س بنف�س القدر الذي فعله امل�سي اخلفيف. 
م�ساركة  يتطلب  اخل��ف��ي��ف  امل�����س��ي  لأن  وذل���ك 
اأكرث ن�ساطا للع�سالت من الوقوف وي�ستخدم 
ال�سكر عندما يكون هناك الكثري منه يدور يف 

جمرى الدم.
وقال اأيدان بايف، املعد الرئي�سي للدرا�سة، التي 
ُن�سرت يف جملة Sports Medicine، اإن 
امل�سي ملدة دقيقتني اإىل ثالث دقائق يكون اأكرث 
عملية خالل يوم العمل. وقال اإن النا�س "لن 
ينه�سوا ويرك�سوا على جهاز امل�سي اأو يذرعوا 
ميكنهم  ل��ك��ن  واإيابا"،  ذه���اب���ا  امل��ك��ت��ب  اأرج�����اء 
الذهاب  حتى  اأو  القهوة  بع�س  على  احل�سول 
اآ�سلي،  اإي��وان  الدكتور  املمر.وقال  يف  نزهة  يف 
اأخ�سائي اأمرا�س القلب يف جامعة �ستانفورد، 
"التحرك  بالدرا�سة:  والذي مل يكن مرتبطا 
ولو قليال ي�ستحق العناء وميكن اأن يوؤدي اإىل 

تغيريات قابلة للقيا�س". 

وجدت درا�سة اأن الذهاب يف نزهة ق�سرية بعد تناول الوجبة ميكن اأن يقلل ن�سبة ال�سكر يف الدم ويبعد خطر الإ�سابة بالنوع الثاين من داء 
ال�سكري.

ويقول اخلرباء اإن احلركة من 60 اإىل 90 دقيقة بعد تناول الطعام هو الأمثل لأنه يف هذا هو الوقت ت�سل م�ستويات ال�سكر يف الدم اإىل 
الذروة ما ي�سمح للع�سالت بامت�سا�ص الوقود من الطعام.
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العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
  253/2022/12315 تنفيذ �ضيكات  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ارون جالجا في�سوانات �ساماكالييل نارايانان

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )12.332( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  7109/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/722 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )162004.61( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : فري�سنك للتجارة العامة �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديره

املطلوب اإعالنه : 1- بدر ال�سماء لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )162004.61( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  10417/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  4623/2020 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)20.914( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : الغرير لالن�ساءات خر�سانة �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة القوز ال�سناعية 1 - ور�سة ملك دائرة العقارات - مقابل حمطة 

القوز للبا�سات - رقم مكاين:2166482313
املطلوب اإعالنه : 1- تر�ست تامي للمقاولت  - �سفته : منفذ �سده

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

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  2006/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2234/2021 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)16.646( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : املركز المريكي الربيطاين الطبي اجلراحي �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية 

المارات اتريوم - �سقة ط 2 مكتب 252 - وميثله:حممد را�سد حممد بن جرب ال�سويدي
املطلوب اإعالنه : 1- نارميان بنت علي بن حممد املزروعية - �سفته : منفذ �سده

املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�سوع الإع��الن : قد 
وقدره )16.646( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
00000

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  7403/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1958/2022 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)19052( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : غزالة لتاأجري ال�سيارات وميثلها مالكها ال�سيد/مراد حممد العمور
عنوانه:امارة دبي - منطقة الرب�ساء - بناء ال�سعفار - مكتب رقم 907 - بالقرب من �سيدلية ليف - رقم 

مكاين:1830875663
املطلوب اإعالنهما : 1- مطعم زيتون اخ�سر 2- وليد حممد عاهد ال�سعدي - �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)19052( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  886/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 202101154 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )122216( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : عبداهلل حممد يو�سف بوخما�س
عنوانه:يعلن على وكيله القانوين ال�ستاذه خديجة �سهيل ال�سعدي

 - زاده  ملك  2- م�سطفى حاجي  ذ.م.م  العامه  للتجارة  زاده  ملك  �سركة حاجي   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)122216( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  1160/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

رقم  واملعدل باحلكم  الدعوى رقم 383/2019 عقاري جزئي  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
781/2021 ا�ستئناف عقاري واملميز باحلكم رقم 86/2022 طعن عقاري ال�سادر يف:2022/2/7

طالب التنفيذ : �سركه متا�س ليمتد وميثلها تيودور �سروهال
عنوانه:المارات - امارة راأ�س اخليمة - دهان - را�س اخليمه - �سارع �سارع 20 - �سقة فيال رقم 2 - خلف 

جممع الحتاد
املطلوب اإعالنه : 1- ايفا للفنادق واملنتجعات م.م.ح - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)50706.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  اال�ضتئناف رقم:1543/2022/300 ا�ضتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:1355/2022 والر�سوم وامل�ساريف 

والتعاب. 
امل�ستاأنف:جي�سا اندوزو برييتي

عنوانه:المارات - امارة دبي املحي�سنة 2 �سارع الثامن ع�سر بجوار �سوبر ماركت ازهار املدينة 
�سكن عمال رقم 43

وميثله:عادل �سامل عبداهلل �سامل الغافري 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد امني علي طاهري  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:1355/2022 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/12/6  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
70197 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  اال�ضتئناف رقم:21/2022/386 ا�ضتئناف تظلم مدين 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89
والر�سوم  رق���م:2022/33 تظلم مدين  التظلم  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : ال�ستئناف  مو�سوع 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:عادل �سامل الغافري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - دوار الربيد �سارع الزهراء بناية داما�س الطابق 14 مكتب رقم 
1448 - وميثله:عادل �سامل عبداهلل �سامل الغافري 

املطلوب اإعالنه : 1- هازلني انتونيو توليو  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مدين  تظلم  رق����م:2022/33  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  قد   : الإع���الن  مو�سوع 
بتاريخ 2022/6/17 - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/12/21  ال�ساعة 5.30 م�ساء 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�سي  بقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
70197

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  اال�ضتئناف رقم:1110/2022/300 ا�ضتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:976/2022 مدين جزئي والر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب. 

امل�ستاأنف:خليفه حممد خليفه �سبحه الرميثي
عنوانه:دبي - ديرة- بور�سعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني واعادة التاأمني - الطابق احلادي ع�سر - مكتب 

1101 اىل 1104 - مقابل ديرة �سيتي �سنر
وميثله:عبدالرحمن احمد عبداهلل حممد 

املطلوب اإعالنه :  1- ح�سن عا�سور ح�سن عبداهلل املال  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/976 مدين جزئي بتاريخ:2022/8/16. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/12/8  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
70021

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بالن�ضر        

 4773/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سده : 1- �سركة ال�سرق الو�سط للخر�سانه اجلاهزة ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :�سركة التاأمني العربية �س.م.ل - فرع دبي 

وقدره  مبلغا  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)12.539.10( درهم اثني ع�سر الف وخم�سمائة وت�سعه وثالثون درهم وع�سرة فل�س - مع الفائدة 
عليها  املدعي  ثانيا:الزام   - التام  ال�سداد  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/12/7 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اعالن بالن�ضر        
 5533/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �سده : 1- عبدال�سالم حممد ال�سيخ طه  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :عبداهلل م�ساعد ق�سم اهلل عبداهلل
وميثله:عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�سرب 

وقدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
املحاماة والفائدة 5% من  )32500( دولر ما يعادل )11730725( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
تاريخ 2019/1/1 اىل 2020/12/31 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2022/12/1 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:2207/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )400.000( درهم اربعمائة الف درهم قيمة ال�سيكات رقم 
000049 وامل�ستحق يف 2013/9/15 وال�سيك رقم:000051 وامل�ستحق يف 2013/10/25 وال�سيك رقم 000052 وامل�ستحق 
يف 2013/10/1 ل�سالح املدعي مع الفوائد وقدرها 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى متام ال�سداد الزام املدعي 

عليه بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب . 
املدعي:فا�ست تراك خلدمات ال�سحن �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بزن�س بوينت - �سقة طابق ميزانني 
مكتب 9 - خلف معر�س �سيارات ني�سان  -  وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�سام�سي

املطلوب اإعالنه :  1- مرت�سى عبدالرزاق ان�ساري  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/10/13 - بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )400.000( درهم اربعمائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف التظلم المر 

او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70472

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
MOJAU_2022- 0104051 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد:�سبيحه �سغري �سعيد اخل�سوين الكتبي - اماراتي اجلن�سية 
ميلك الرخ�سة التجارية )الرائد امللكي ملقاولت البناء رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقة 
 - الكتبي  اخل�سونى  �سعيد  �سغري  ال�سيد:�سبيحه  ان  حيث  رقم:738643  رخ�سة  مبوجب 
)الرائد  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�سية  اماراتي 
100% اىل ال�سيد:عبداهلل �سغري �سعيد اخل�سوين الكتبي -  امللكي ملقاولت البناء( البالغة 

اماراتي اجلن�سية - تنازل �ساحب الرخ�سة لخر
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
MOJAU_2022- 0104016 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
البيع  باك�ستانية اجلن�سية ترغب يف   ، افراهيم  افراهيم حممد  ال�سيدة:�سائره  بان  للجميع  ليكن معلوما 
 - اجلن�سية  هندية   - هار�ساندانى  ال�سيدة/ريخا  اىل  وذلك   %49 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - امني  ا�سف  مالك حممد  ا�سف  �سامي  وال�سيد:مالك 
51% وذلك اىل ال�سيدة/ريخا هار�ساندانى - هندية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماه  كامل ح�سته البالغة 
 539724 )مركز واحة اجلمال اللبناين للتجميل( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

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

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 70535
MOJAU_2022- 0104016 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�ضر
ايدافالتو  مامو  �سيفيدين�سريي  ال�سيد:عثمان  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف  يرغب  - حيث  الهند  اجلن�سية   ،
الرخ�سة  الهند - يف  ، اجلن�سية  ال�سيد:�سليمان كون�سى حممد  100% اىل 
ال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   - الراحه  التجارية:مطعم 

وحتمل رقم:571531 - تعديالت اخرى ليوجد
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوم 

من تاريخ ن�سر هذا العالن  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70349

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
عري�ضة   على  اأمر  من  التظلم   SHCFICIGRIPET2022 /0008198 يف  الدعوى رقم

اإىل : ماير جياجن جياجن - جمهول حمل الإقامة  - دبي بدللة املدعي
رقم  القامة  العنوان/حمل   - خان  لمري  خان  لمري  املتظلم/حممد  بان  نعلمكم 
الهاتف:525544023 - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة ب���:بالفراج عن املركبة 
�سدها   1- املتظلم  تخ�س  التي  املحجوزة  املمتلكات  قائمة  من  و�سطبها  الدعوى(  )مو�سوع 

الوىل واملتظلم �سده الثاين.
لذا يتوجب عليكم احل�سور امام الدائرة دائرة المر على عرائ�س - الدائرة الثانية حمكمة 
ال�سارقة الحتادية �سباح يوم املوافق:2022/12/7 ال�ساعة 08:00 لتقدمي ما لديكم من 
دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر 

الجراءات القانونية يف غيابكم  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

حامد عبداحلميد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان ال�ضرعية
احوال   يف  الدعوى رقم 270/ 2022 

اىل املدعي عليه:طالل احمد علي ابو مايها - اردين اجلن�سية - جمهول حمل القامة خارج 
الدولة مبا ان املدعية/الهام ابو احل�سن فتح علي ابراهيمي

قد اقامت عليك الدعوى ال�سرعية املذكورة بالرقم اعاله امام هذه املحكمة املطالبة بالر�سوم 
 2022/2021  &  2021/2020  &  2020/2019 تاريخ  من  لالبناء  الدرا�سية 

واللتزام بالر�سوم الدرا�سية لل�سنوات القادمة اىل انتهاء املح�سونني من التعليم.
وقد حددت املحكمة جل�سة 2022/8/1 للنظر يف الدعوى فانت مكلف باحل�سور �سخ�سيا او 
من ينوب عنك ر�سميا امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على الدعوى ويف حالة تخلفك 
عن احل�سور يف املوعد املحدد فان املحكمة �ستنظر يف الدعوى وت�سدر حكمها غيابيا - حتريرا 

يف يوم اخلمي�س املوافق:2022/7/7 م.  
القا�ضي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0006787 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عامر اعظم حممد - جمهول حمل القامة
نعلمكم ان املدعية اأجرة ال�سارقة ذ.م.م - قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها بالتي:اول:قيد 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ثانيا:الزام   - عليه  املدعي  واعالن  لنظرها  موعد  وحتديد  الدعوى 
القانونية  والفائدة  فل�س  و19  درهم  ع�سر  و�سبعة  و�ستمائة  درهم  الف  ع�سرة  درهم   )10617.19(
12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�سوم  بواقع 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
لذلك انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/12/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/24  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
حميد عبداهلل ال�ضعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0007235 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ديباك كومار كومار - جمهول حمل القامة
نعلمكم ان املدعية اأجرة ال�سارقة ذ.م.م - قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها بالتي:اول:قيد 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ثانيا:الزام   - عليه  املدعي  واعالن  لنظرها  موعد  وحتديد  الدعوى 
والفائدة  فل�سا  واثنان و�سبعون  واربعون درهم  الفا وثالثمائة وثمانية  �ستة ع�سر  )16348.72( درهم 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليه 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
لذلك انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/12/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/24  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
حميد عبداهلل ال�ضعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
الدع�ى رقم 1225 ل�صنة 2022 – مدين جزئي

حماكم دبي البتدائية
املرفوعة من: املدعية اركو للمقاولت العامة

�سد: املدعى عليها: �سركة الفارعة للمقاولت العامة ذ.م.م - فرع ابوظبي
املدعى عليها )�سركة الفارعة للمقاولت العامة .ذ.م.م - فرع اأبوظبي 

مدعو للح�سور �سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة الأول عرب تطبيق ) زووم( ، وذلك 
وفقاً ملا يلي:  تاريخ الإجتماع: يوم اخلمي�س املوافق 8 دي�سمرب 2022 ، ال�ساعة 3:00 ع�سراً.

رابط الإجتماع:
https://us06web zoom.us/1 /859622082177pwd=NE9RNVgzZEFCCONXOTIwanA4dEZOQT09 

Passcode: 078585. Meeting ID: 859 6220 8217
الإماراتية  الهوية  واإر�سال  قانوناً  عنكم  ينوب  من  اأو  اأعاله  املحدد  املوعد  يف  احل�سور  يرجى  وعليه 
والتفوي�س لل�سخ�س الذي �سيح�سر الجتماع ، ويرجى احل�سور قبل املوعد بع�سر دقائق والتاأكد من 

جاهزية الكامريا وامليكروفون.
للتوا�سل وال�ستف�سار بخ�سو�س الإجتماع يتم التوا�سل مع مكتب اخلبري الهند�سي )دكتور مهند�س / 

. dr.sultan@it.ae سلطان را�سد الكتبي على هاتف رقم 0529944440 وعلى الربيد الإلكروين�
arch.alkitbi@gmail.com

اخلبري الهند�سي املنتدب بالدعوى / 
دكتور مهند�ص / �سلطان را�سد الكتبي

اإعالن بالن�ضر

70197 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
ال�سيد/ �سعيد الع�سري حممد باحلب العامري.. املحرتمني

يف الدع�ى 2226-2022 جتاري جزئي
حيث اأن املدعية: ا�س ار �سي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م - اأقام عليكم الدعوى رقم 2226/2022 جتاري 

جزئي، وبناًء على احلكم ال�سادر من قبل املحكمة يف تاريخ 2022/11/16 بندب اخلبري الهند�سي 
م / يو�سف عبدالقادر املال خبرياً للقيام مبهمة اخلربة يف النزاع املذكور اأعاله

لذلك يقت�سى تقدمي دفوعكم واملذكرة اجلوابية املتعلقة بالدعوى اأي م�ستندات ترغبون بتقدميها يف 
مكتب اخلبري الهند�سي م/ يو�سف عبد القادر املال الكائن يف )دبي( - بجانب مركز لم�سي بالزا للت�سوق 
- مركز �سلطان لالعمال- الطابق الول - مكتب 123 - اللفية لدارة امل�ساريع وال�ست�سارات الهند�سية 

- هاتف : 043376060( وذلك بتاريخ يوم الأربعاء املوافق 2022/12/07
اأو باإر�سال ر�سالة عرب الربيد اللكروين almulla.expert@gmail.com ويف حال تخلفكم 

عن اأو عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اخلبري �سيبا�سر الدعوى يف غيابكم.
وتف�سلوا بقبول فائق الحرام

م./ يو�سف عبد القادر حممد املال
هاتف متحرك : 0505992299
اخلبري الهند�سي املنتدب يف الدعوى 2226/2022 جتاري جزئي / رقم القيد : 216

اعالن مبوعد تقدمي مذكرة جوابية

70197
العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإعالن بيع / اندماج
ان��د تي ريالتي ليمتد )ف��رع( )دب��ي( ) فرع  ال  ال�سادة /  ب��اأن  تعلن وزارة القت�ساد 
�سركة الهند( مقيدة يف �سجل ال�سركات الأجنبية لدي الوزارة حتت رقم ) 4748( 
قد تقدمت بطلب لتعديل ال�سم التجاري لي�سبح ) ال اند ت ريالتي دفلبوز ليمتد 
- فرع دبي( وتعديل بياناتها يف �سجل ال�سركات الأجنبية تبعا لذلك نظراً لنتقال 

ملكيتها اإىل �سركة ) ال اند ت ريالتي دفليز ليمتد( بطريقة  )البيع والندماج ( .
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق التقدم باعرا�سهم اإىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز 

اأ�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا الإعالن على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سجيل التجاري 
) Abu Dhabi 901( :س.ب�

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�ضاد 

اإدارة ال�ضركات التجارية

70021 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:2282/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  ب�سداد مبلغ وقدره )300000(  املدعي عليه  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
بالنفاذ املعجل بال  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 

كفالة. 
املدعي:ا�سرف حممد �سامبيا

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع ال مكتوم - مبنى امل�سعود - �سقة طابق العا�سر 
1005

املطلوب اإعالنه :  1- احمد حممد رفيع احمدنيا  -  �سفته : مدعي عليه 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
)300000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/12/5  ال�ساعة 09.00 
�س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392
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العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اإعالن مدعى عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002988 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد علي حممد ريا�س  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/30 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/21 م.   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 70608
MOJAU_2022- 104281 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ال�سيد �سلطان �سعيد عمري على الظاهري - اجلن�سية: الإمارات العربية املتحدة،  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
/حممد  ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من   )%51( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
 )%37( عن  والتنازل  البيع  يف  ويرغب  املتحدة،  العربية  الإمارات  اجلن�سية:   - احلمادي  احللو  علي  احمد 
ويرغب  باك�ستان،  اجلن�سية   - على  اميد  على  /عابد  ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من 
يف البيع والتنازل عن )12%( من كامل ح�سته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�سيد عبيد اهلل �سري حممد 
مهر - اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )ال�سعادة للتجارة تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
)763494( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى : 1. تغيري ال�سكل القانوين 
من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(، 2.  تغيري الإ�سم التجاري من )ال�سعادة للتجارة( 
اإىل )ال�سعادة للتجارة )ذ،م،م((، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء   2013
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
 - �سديقى  هدى  نور  �سديقى  هدى  نور  جميد  ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
اجلن�سية الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )25%( وذلك 
الرخ�سة  الهند يف  اجلن�سية   - �سيخ  �سفيان  ابو  �سيخ  �سفيان  ابو  ال�سيد فرحان  اإىل 
امل�سماه )دار طوبى للخياطة والتطريز( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)774911( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 70555
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيدة : ديل كومارى ادهيكاري خاتيودا - اجلن�سية : نيبال ، 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيدة : كامال 
ال�سم�س(  دار  )كافترييا  امل�سماه  الرخ�سة  نيبال يف   : اجلن�سية   - �ساندرا ب ك  رام  ب ك 
التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رقم )773375(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست 

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : اكزيتو للتجارة - �ص ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 111-0-227 ملك ال�سيخ احمد بن را�سد بن �سعيد ال مكتوم - بردبي 
 - ال�سفا الوىل - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م(
، رقم الرخ�سة : 794456 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1748377 مبوجب هذا تعلن 
باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/23 واملوثق 
اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/11/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  عالم  ر�سوان  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
 : هاتف   - الوىل  النهدة   - خليفة  ال  �سليمان  بن  عي�سى  بن  عبداهلل  ال�سيخ  ملك   807
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-5876901  : فاك�س   04-5876900

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : ر�سوان عالم حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب 807 ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سليمان ال خليفة 
  04-5876901 5876900-04 فاك�س :  - النهدة الوىل - هاتف : 
امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
وذلك مبوجب قرار  اكزيتو للتجارة - �ص ذ م م  اأع��اله لت�سفية  املذكور 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/11/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2022/11/23 بتاريخ  دب��ي 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

 ا�سم ال�سركة : فيادك�ص جلوبال خلدمات تكنولوجيا املعلومات والتجارة - �ص ذ م م 
ال�سكل   - اوفر�سي�س - مر�سى دبي  بيه  ام  2902-52 ملك  العنوان : مكتب رقم 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 799818 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1327412 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/11/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/11/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
العنوان  م  م  ذ  �ص   - احل�سابات  لتدقيق  ال�سويدي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
 : دي��رة - هاتف  الغيث - بور�سعيد -  704 ملك حممد �سعيد خلف  : مكتب رقم 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�س   04-2288982

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70640 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ص ذ م م
 - بور�سعيد   - الغيث  �سعيد خلف  704 ملك حممد  رقم  : مكتب  العنوان 
ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  فيادك�ص 
وذلك  جلوبال خلدمات تكنولوجيا املعلومات والتجارة - �ص ذ م م  
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/11/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
اأي اعرا�س  2022/11/22 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي بتاريخ 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  6421/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  ال�سادر يف الدعوى رقم 658/2020 جتاري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 
وقدره )1.271.279( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ح�سانة تولدلريتاون بريت�س )فرع( ومتثلها زهام موبني ب�سفتها مالكة املوؤ�س�سة
رقم  - هاتف  العا�سر  الطابق   - ت��اور  ب��رامي   - ب��رج خليفة  �سارع   - التجاري  - اخلليج  دب��ي  عنوانه:امارة 

043352200 - فاك�س:043342200 - رقم مكاين:2583686879
املطلوب اإعالنه : 1- عارف حممد �سالح علي الزرعوين - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1271279( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70591 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اإنذار عديل بالن�ضر 
رقم ) 151827/2022(

املنذر : �سمري �سريف �سباح     بوكالة املحامي: ح�سن عبد اهلل اآل علي 
املنذر اإليهما : 1/ اأمري �سريف 2/ نور اأ�سد ال�سحادات

املو�سوع اإنذار عديل بالن�سر للمطالبة مببلغ 1.120.000 درهم اإماراتي قيمة ال�سيك رقم 
�سباح �سريف  �سمري  )املخطر(  ملوكلنا  م�ستحق   00118

ب�����س��داد مبلغ ال�سيك  اإليهما  امل��ن��ذر  ، ي��ن��ذر  امل��ن��ذر  ل��ذل��ك:ومب��وج��ب ه��ذا الإن����ذار ال��ع��ديل ف���اإن 
1.120.000 درهم اإماراتي - وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ اعالن هذا الإنذار العديل بالن�سر 
- ويف حال مل يقم املنذر اإليهما ب�سداد كامل املبلغ ، ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية �سدكما .
ويحتفظ املنذر بحقه كاماًل مبطالبة املنذر اإليهما بالتعوي�س عن العطل وال�سرر عن التاأخري 

يف �سداد املبلغ .
واقبلوا وافر الحرام

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية

اإعالن حكم بالن�ضر
�ضادر من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية االبتدائية  2021/10200 جتاري )جزئي( 

املرفوعة من املدعية / فارما ايتك�س ميدكال �سبالي )�س ذ.م.م( 
�سد املدعى عليها / �سيدلية �سحر ذ.م.م . .

تعلمك باأنه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اإليها القرار املبني اأدناه .
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: 

الزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغا قدره 74854.97 درهم )اأربعة و�سبعون األفا 
وثمامنائة واأربعة وخم�سون درهما ومائتان و�سبعة وت�سعون فل�سا(، والزامها بفائدة بواقع 
5 % �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على األ تزيد على اأ�سل 

املبلغ املق�سي به، مع اإلزامها مب�سروفات الدعوى ومائتي درهم مقابل اأتعاب املحاماة
مكتب ادارة الدعوي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بالن�ضر        

             يف الدعوى رقم  38  / 2022 / 1013 - جتاري م�ضارف جزئي
املنظورة يف دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى: اإلزام املدعى عليها الأوىل بالتكافل والت�سامن مع املدعى عليهما الثانية والثالث باأن يوؤديا للبنك املدعي 
مبلغ وقدره 799،007.00 درهم ) �سبعمائة وت�سعة وت�سعون األفاً و�سبعة دراهم اإماراتية و الفائدة القانونية بواقع 12% من 
بالتكافل والت�سامن فيما بينهم  ال�سداد. ت�سمني املدعى عليهم الأوىل والثانية والثالث  تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
املدعى: بنك الفجرية الوطنى فرع دبي

عنوانه الإمارات اإمارة دبي - بر دبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى بناء بنك الفجرية الوطني 
 Yosef.A.Shahin@prestigeadvocates.com مكاين 2908894348

املطلوب اإعالنهما  1- بي ار تي لالغذية �س.ذ.م.م  2-  بي ار تي انربري�سي�س .�س.ذ.م.م  - �سفتهما: مدعى عليهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اإلزام املدعى عليها الأوىل بالتكافل والت�سامن مع املدعى عليهما 
دراهم  و�سبعة  األفاً  وت�سعون  وت�سعة  �سبعمائة   ( درهم   799،007.00 وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  باأن  والثالث  الثانية 
اإماراتية و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد. ت�سمني املدعى عليهم الأوىل والثانية 
الربعاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   - املحاماة  اأتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  بينهم  فيما  والت�سامن  بالتكافل  والثالث 
املوافق  2022/12/7  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

الدع�ى رقم 231/2022 جتاري كلي
�سد املدعى عليهم : 8 م�سنع ابو ظبي الوطني ل�سناعة ال�سمنت ذ.م.م . 9/ جمموعة بو 
حمدان للمعدات الثقيلة واخلفيفة - �سركة ال�سخ�س الواحد 10/ اأنتي�سا �سان باولو ا�س 

بي )ايه - ايطاليا 11 /بنك �سانتاندير )ا�س ايه( فرع ميالنو ايطاليا
املقامة من املدعي : البنك الهلي الكويتي �س.م.ك - ابو ظبي مبا اأن هناك دعوى مقامة 
اأبوظبي البتدائية حتت الدعوى رقم 231/2022 جتاري كلي ، وحيث  �سدكم مبحاكم 
اأنه مت ندب جلنة خرباء ثالثية يف الدعوى املذكورة اأعاله فاإننا وعمال باأحكام قانون 
، ندعوكم حل�سور اجتماع  اأمام املحاكم  اأعمال اخلربة  الإثبات ل�سنة 1992م بخ�سو�س 
اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق ZOOM وذلك يوم الثالثاء املوافق 2022/12/6 يف 
متام ال�ساعة 12:00 ظهراً ، ويرجى منكم اإر�سال كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 

قبل ح�سوركم لالجتماع. 
ع�سو اللجنة - اخلبري امل�سريف : حممد �سعيد ال�سريف 
رقم الهاتف : 042527888

اإعالن اجتماع خربة بالن�ضر

70021
العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

MOJAU_2022- 0104270 رقم املعاملة
تنازل/وبيع - اعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / احمد بن حممد بن احمد ال�سعدي، عمانى اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه %100 

و ذلك اىل ال�سيد حممد حنيف، باك�ستاين اجلن�سية يف رخ�سة امل�سماه 
رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات  واإ�سالح  ل�سيانة  املتميزة  )ال�سواعد 
رقم )789080( ،  تعديالت اخرى : تغيري الرخ�سة من فردية ايل وكيل اخلدمات وتغيري 

وكيل اخلدمات - تنازل �ساحب الرخ�سة لخر
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70626 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  2447/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 228

بال�ستئناف  وامل��ع��دل  م��دين  ن��زاع   915/2022 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
رقم:898/2022 ا�ستئناف مدين ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )128.91( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

.
طالب التنفيذ : ح�سني بن نبيل بن حبيب اخلواهر

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحتاد - مبنى ان جي اي - �سقة طابق 7 م 
703 - بالقرب من مرو ديرة �سيتي �سنر

وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�سام�سي
املطلوب اإعالنه: 1- حممد بن طاهر بن عي�سى البناوي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)128.91( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

ب����  والكائنة    )94436 رق��م  )رخ�سة  )�����س.ذ.م.م(  ح��رة  منطقة  مينا  جي  جي  /اأي  �سركة 
دبي ، �س ب 500632 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي 
للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة 

جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2022/11/9 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب :  ال�سيد / اأ�سري �سهاد كنحامد  
ا�سم ال�سركة : فريتك�س للمحا�سبة 

�س ب : 29583 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971504154043+  

Email:ashir@aaconsultuncy.ae :  الربيد اللكروين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�ضعار ت�ضفية
70021

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم  732/2022/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����س��داد  م�����س��ارف ج��زئ��ي  2021 جت���اري  ل�سنة   452 رق���م  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  تنفيذ احل��ك��م   : التنفيذ  م��و���س��وع 
)5555946.89 درهم( �ساماًل الر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك برودا عنوانه : الإمارات- اإمارة دبي- بردبي- دبي- ال�سوق الكبري- بناية بنك برودا- مكتب رقم 201 مكاين 2809195296
 وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�س ال�سام�سي

املطلوب اإعالنه : اإكزمي غلوبال م.د.م.�س  - عنوانه : الإمارات- اإمارة دبي- اجلمريا الأوىل- دبي- برج فورت�سن- الوحدة 1303- ابراج بحرية 
gm@eximglobal.com.in -045584618 -1249374157 جمريا- املجموعة ج- مكاين

05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/12/7 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء  :املنفذ �سده: �سيد مهتاب ح�سني �سيد ح�سن ر�سا  الإع��الن  مو�سوع 
اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن 
ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية- رقم الر�س: 
1- ا�سم املبنى: فورت�سن تاور- رقم الوحدة: 601- التقييم:  969- املنطقة: الثنية اخلام�سة- امل�ساحة: 97.58 مر مربع- رقم املبنى: 
582.365.68 درهم.  وحدة عقارية- رقم الر�س: 969- املنطقة: الثنية اخلام�سة- امل�ساحة: 90.49 مر مربع- رقم املبنى: 1- ا�سم 

املبنى: فورت�سن تاور- رقم الوحدة: 804- التقييم: 540.767.87 درهم.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم  698/2018/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/345 عقاري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2056572.47 درهم( 
�ساماًل الر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري )فرع( عنوانه : اإمارة دبي- بردبي- الكاف- مكتب ملك بنك ابوظبي التجاري- �س.ب: 12808- فاك�س رقم: 
3143194981 مكاين   043348000

31- هاتف رقم  اإم��ارة دب��ي- �سارع حممد بن زاي��د- بجوار موتور �سيتي- فيال رق��م   : اك��رم  - عنوانه  اك��رم حممد  ا�سعد  اإعالنه :  املطلوب 
asad@akran.infi  -0501588146  -1428066182 رقم  مكاين   0501588146

�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/12/7 املوافق  الربعاء  :اأن��ه يف يوم  الإع��الن  مو�سوع 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
�سخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأي��ام  وامل�ساريف خالل ع�سرة  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  الإج���راءات 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية- املنطقة: معي�سم الول- رقم الر�س:3 

امل�ساحة: 46.08 مر مربع- رقم املبنى:2- ا�سم املبنى: لجو في�ستا-بي- رقم الوحدة: 1406- التقييم: 256052.02 درهم.
رقم  في�ستا-بي-  لجو  املبنى:  ا�سم  املبنى:2-  رقم  مربع-  مر   46.08 امل�ساحة:  الر�س:3  رقم  الول-  معي�سم  املنطقة:  عقارية-  وح��دة 

الوحدة: 1407- التقييم: 256052.02 درهم.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر )للمنفذ �ضده( 
يف التنفيذ رقم  698/2018/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/345 عقاري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2056572.47 درهم( 

�ساماًل الر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري )فرع( عنوانه : اإمارة دبي- بردبي- الكاف- مكتب ملك بنك ابوظبي التجاري- �س.ب: 12808- فاك�س رقم: 

3143194981 مكاين   043348000
31- هاتف رقم  اإم��ارة دب��ي- �سارع حممد بن زاي��د- بجوار موتور �سيتي- فيال رق��م   : اك��رم  - عنوانه  اك��رم حممد  ا�سعد  اإعالنه :  املطلوب 

asad@akran.infi  -0501588146  -1428066182 رقم  مكاين   0501588146
�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/12/7 املوافق  الربعاء  :اأن��ه يف يوم  الإع��الن  مو�سوع 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
�سخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأي��ام  وامل�ساريف خالل ع�سرة  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  الإج���راءات 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية- املنطقة: معي�سم الول- رقم الر�س:3 

امل�ساحة: 46.08 مر مربع- رقم املبنى:2- ا�سم املبنى: لجو في�ستا-بي- رقم الوحدة: 1406- التقييم: 256052.02 درهم.
رقم  في�ستا-بي-  لجو  املبنى:  ا�سم  املبنى:2-  رقم  مربع-  مر   46.08 امل�ساحة:  الر�س:3  رقم  الول-  معي�سم  املنطقة:  عقارية-  وح��دة 

الوحدة: 1407- التقييم: 256052.02 درهم.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 70021

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف التنفيذ رقم  1562/2017/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/1246 جتاري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1707680.24 درهم( 

�ساماًل الر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : اإمارة دبي- �سارع املطار- بجوار بناية امل�سعود ووكالة الفطيم لل�سيارات- ت: 044266024 متحرك: 

�س.ب:118385  0502429874
 وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

دوار  208- بجانب  رقم  �سقة  البنف�سج-  بناية  امل��روج-  دب��ي- جممع  اإم��ارة   : - عنوانه  ايجور برييفريزيف   �سفيتو�سالف   : اإعالنه  املطلوب 
s.p.o.eroi@ae.estee.com -0504582022 :الدفاع- �س.ب: 54343- متحرك

ال�ساعة   2022/12/7 املوافق  الربعاء  يوم  اأنه يف  �سفياتو�سالف برييفريزيف  و  كوزنيت�سوفا  ليودميال  �سدهم:  :املنفذ  الإع��الن  مو�سوع 
ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة  05:00:00م 
الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  موا�سفات 
العقار: وحدة عقارة- املنطقة: مر�سى دبي رقم الر�س: 47- رقم البلدية: 188-392- امل�ساحة: 97.83 مر مربع- ا�سم املبنى: او�سن 

هايت�س- مبنى: 1- رقم الوحدة: 3202- التقييم: 1.258.720.08 درهم.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر )للمنفذ �ضده(
يف التنفيذ رقم  1562/2017/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/1246 جتاري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1707680.24 درهم( 

�ساماًل الر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : اإمارة دبي- �سارع املطار- بجوار بناية امل�سعود ووكالة الفطيم لل�سيارات- ت: 044266024 متحرك: 

�س.ب:118385  0502429874
 وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

دوار  208- بجانب  رقم  �سقة  البنف�سج-  بناية  امل��روج-  دب��ي- جممع  اإم��ارة   : - عنوانه  ايجور برييفريزيف   �سفيتو�سالف   : اإعالنه  املطلوب 
s.p.o.eroi@ae.estee.com -0504582022 :الدفاع- �س.ب: 54343- متحرك

ال�ساعة   2022/12/7 املوافق  الربعاء  يوم  اأنه يف  �سفياتو�سالف برييفريزيف  و  كوزنيت�سوفا  ليودميال  �سدهم:  :املنفذ  الإع��الن  مو�سوع 
ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة  05:00:00م 
الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  موا�سفات 
العقار: وحدة عقارة- املنطقة: مر�سى دبي رقم الر�س: 47- رقم البلدية: 188-392- امل�ساحة: 97.83 مر مربع- ا�سم املبنى: او�سن 

هايت�س- مبنى: 1- رقم الوحدة: 3202- التقييم: 1.258.720.08 درهم.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم  3435/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

درهم(   11790886( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي  2019/569 جت��اري  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
�ساماًل الر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : الإمارات- اإمارة دبي- بور�سعيد- مقابل ديرة �سيتي �سنر- جانب حمطة مرو �سيتي �سنر- 
بناء )ان جي اي( الطابق 7 مكتب A703-  وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن

DIB( 261 رقم  الثاين- قطعة الر���س رقم  اإم��ارة دبي- جممع دبي لال�ستثمار   : اإعالنه : �سركة نيلم التجارية ذ.م.م - عنوانه  املطلوب 
neelamrc@emirates.net.ae  0504505193  )597  -911

مو�سوع الإعالن :املنفذ �سدهم: عمر لطيف زاهد لطيف �سريك وكفيل �سركة نيلم ذ.م.م - عثمان لطيف زاهد لطيف ب�سفته �سريك وكفيل 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/12/7 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف  ذ.م.م  التجارية  نيلم  �سركة 
http:// سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين�

املزايدة ولكل  ال�سا�سي قبل دخول  الثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae
 301 من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري 
ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  حق منفعه- رقم الر�س: 261- املنطقة: جممع 
بتاريخ  ينتهي  منفعه(  البناء فقط )حق  قيمة  درهم   15.000.000 التقييم:  مربع-  7329.18 مر  امل�ساحة:  الثاين-  لال�ستثمار  دبي 

عطاء. لأعلى  يباع   2040/2/17
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر )للمنفذ �ضده(
يف التنفيذ رقم  3435/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
درهم(   11790886( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي  2019/569 جت��اري  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

�ساماًل الر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : الإمارات- اإمارة دبي- بور�سعيد- مقابل ديرة �سيتي �سنر- جانب حمطة مرو �سيتي �سنر- 

بناء )ان جي اي( الطابق 7 مكتب A703-  وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
DIB( 261 رقم  الثاين- قطعة الر���س رقم  اإم��ارة دبي- جممع دبي لال�ستثمار   : اإعالنه : �سركة نيلم التجارية ذ.م.م - عنوانه  املطلوب 

neelamrc@emirates.net.ae  0504505193  )597  -911
مو�سوع الإعالن :املنفذ �سدهم: عمر لطيف زاهد لطيف �سريك وكفيل �سركة نيلم ذ.م.م - عثمان لطيف زاهد لطيف ب�سفته �سريك وكفيل 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/12/7 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف  ذ.م.م  التجارية  نيلم  �سركة 
http:// سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين�

املزايدة ولكل  ال�سا�سي قبل دخول  الثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae
 301 من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري 
ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  حق منفعه- رقم الر�س: 261- املنطقة: جممع 
بتاريخ  ينتهي  منفعه(  البناء فقط )حق  قيمة  درهم   15.000.000 التقييم:  مربع-  7329.18 مر  امل�ساحة:  الثاين-  لال�ستثمار  دبي 

عطاء. لأعلى  يباع   2040/2/17
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13711 بتاريخ 2022/11/30 70197

اعالن بيع  عقار بالن�ضر )للمنفذ �ضده(
يف التنفيذ رقم  732/2022/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����س��داد  م�����س��ارف ج��زئ��ي  2021 جت���اري  ل�سنة   452 رق���م  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  تنفيذ احل��ك��م   : التنفيذ  م��و���س��وع 

)5555946.89 درهم( �ساماًل الر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك برودا عنوانه : الإمارات- اإمارة دبي- بردبي- دبي- ال�سوق الكبري- بناية بنك برودا- مكتب رقم 201 مكاين 2809195296

 وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�س ال�سام�سي
املطلوب اإعالنه : اإكزمي غلوبال م.د.م.�س  - عنوانه : الإمارات- اإمارة دبي- اجلمريا الأوىل- دبي- برج فورت�سن- الوحدة 1303- ابراج بحرية 

gm@eximglobal.com.in -045584618 -1249374157 جمريا- املجموعة ج- مكاين
05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/12/7 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء  :املنفذ �سده: �سيد مهتاب ح�سني �سيد ح�سن ر�سا  الإع��الن  مو�سوع 
اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن 
ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية- رقم الر�س: 
969- املنطقة: الثنية اخلام�سة- امل�ساحة: 97.58 مر مربع- رقم املبنى: 1- ا�سم املبنى: فورت�سن تاور- رقم الوحدة: 601- التقييم: 
582.365.68 درهم.  وحدة عقارية- رقم الر�س: 969- املنطقة: الثنية اخلام�سة- امل�ساحة: 90.49 مر مربع- رقم املبنى: 1- ا�سم 

املبنى: فورت�سن تاور- رقم الوحدة: 804- التقييم: 540.767.87 درهم.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021



ثقافة وفن�ن
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•• دبي -د.حممود علياء

اأمناء  جمل�س  رئي�س  امل��ر  حممد  معايل  افتتح 
م��ك��ت��ب��ة حم��م��د ب���ن را����س���د م��ع��ر���س الإم������ارات 
�سمن  ال��راب��ع��ة  دورت���ه  يف  واملقتنيات  للهوايات 
51 يف ندوة الثقافة  احتفالت عيد الحتاد ال� 
رئي�س جمل�س  ال��ب��دور  ب��الل  بح�سور  وال��ع��ل��وم 
الإدارة وعلي عبيد الهاملي ود. �سالح القا�سم 
ومرمي  ال�سريف  وعلي  بوخ�س  ر�ساد  واملهند�س 
يف  وامل�ساركني  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ثاين  بن 

املعر�س ونخبة من الهواة واجلمهور.
املعرو�سات  ع���ل���ى  امل�����ر  حم���م���د  م���ع���ايل  اأث����ن����ى 
بروفات  من  الهوايات  بع�س  وف��رادة  وتنوعها، 
متعددة  طبعات  اأو  اإم��ارات��ي��ة،  نقدية  لعمالت 
ل��رواي��ة واح���دة، وه��داي��ا ت��ذك��اري��ة وغ��ريه��ا من 
اأن فكرة القتناء تعزز  الهوايات املتنوعة، واأكد 
املعرفة وت�سكل لدى ال�سخ�س اأفق اأو�سع و�سغف 
لتبلور  اأ�سيل  ج��زء  وه��و  والتتبع  للبحث  دائ��م 

املعرفة.
املعرو�سات يف  تنوع  اأن  اإىل  البدور  واأ�سار بالل 
هذه الدورة يوؤكد متتع املقتنيني مبزاج خا�س 
ق����ادر ع��ل��ى ال��ت��ق��اط ال���ن���وادر خ���الل الرحالت 
وال�سفرات والتجوال خارج الدولة وداخلها، واأن 
امل�ساركة يف املعر�س تعبري عن الرغبة يف اقت�سام 
متعة القتناء مع جمهور وا�سع، وللتعرف اأكرث 
تعززه  ما  وه��ذا  املختلفة،  ال�سعوب  ثقافات  اإىل 
م�ساركته يف هذه الدورة مبجموعة من الهدايا 
الفعاليات  يف  عليها  ح�����س��ل  ال��ت��ي  ال��ت��ذك��اري��ة 
والأن�سطة الثقافية والجتماعية على امل�ستوى 

املحلي واخلارجي.
����س���ارك يف امل��ع��ر���س الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور حممد 
فريدة  مبجموعة  العلماء  �سلطان  عبدالرحيم 
من بروفات العمالت الورقية لالإمارات والتي 

توؤكد �سغف املقننني جلمع الغرائب والفرائد.
وجاءت م�ساركة د. �سعيد حارب مبجموعة من 
رحالته  لتوثق  عاملية  مل��دن  التذكارية  الأك���واب 

املعامل  بع�س  على  اجلمهور  وت��ع��رف  وجت��وال��ه 
ال�سهرية يف عدد من الدول.

كما عر�س املهند�س ر�ساد بوخ�س جمموعة من 
املعامل  لبع�س  التذكارية  ال�سياحية  الزجاجات 

التاريخية للعديد من الدول.
و�سارك عبداهلل جا�سم املطريي خبري امل�سكوكات 
مبجموعة متنوعة من الكتب التي �سدرت عن 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 

ثراه.
بهواياته  احل�ساوي  �سيف  اأحمد  م�ساركة  واأت��ت 
ومقتنياته املتخ�س�سة واملتنوعة مبجموعة من 

الأو�سمة الع�سكرية اخلا�سة بوزارة الداخلية.
ال�سابق جمال علي  القدم  و�سارك الالعب كرة 
ب��ن ���س��اح��وه مب��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن فناجني 
القهوة املرة والتي حتمل الكثري من ال�سعارات 

والرموز املحلية.
املتاحف  �ساحب  بو�سابر  اأحمد  ح�سن  و�سارك 
الراث  روائ��ع  ت�سم  التي  الراثية  واملقتنيات 

ال��������دورة مب��ق��ت��ن��ى فريد  ه�����ذه  الإم������ارات������ي يف 
اجليب  �سكاكني  م��ن  جمموعة  وه��و  وخمتلف 
ال�سغرية والنادرة واملتنوعة والتي اندثرت منذ 

فرة طويلة.
وقد نقل بو�سابر ع�سقه لالقتناء لأولده فكانت 
م�����س��ارك��ة اب��ن��ت��ه ن���وف ب��و���س��اب��ر وال��ت��ي �ساركت 
املقتنيات،  م��ن  رائ��ع��ة  بنماذج  �سابقة  دورات  يف 
فاأتت م�ساركتها يف هذه الدورة بنماذج م�سغرة 
اإعجاب  ح���ازت على  وال��ت��ي  اآلت اخل��ي��اط��ة  م��ن 
وده�سة اجلمهور وكذلك مناذج من الك�ستبانات 

املزرك�سة والفريدة.
وعر�س �سعيد بن �سلوه النعيمي يف هذه الدورة 
جمموعة متنوعة من ميداليات املفاتيح والتي 
ت�سم جمموعة من الأ�سكال والألوان واخلامات 

الرائعة.
���س��ارك عامر  ال�سابقة  ال����دورات  اأن���ه يف  وي��ذك��ر 
امل�����س��ارك��ني مبقتنيات  اأ���س��غ��ر  ال���زرع���وين وك���ان 
مب�ساركة  ازدان���ت  ال���دورة  ه��ذه  اأن  اإل  متنوعة، 

الربيدية  املغلفات  خمتلفة وهي جمموعة من 
الإماراتية )الإيروغرام(.

وناف�سته �سقيقته هنا الزرعوين يف ح�سد لقب 
اأ�سغر امل�ساركني مب�ساركتها والتي عك�َس �سغفها 
اأفالم  ملقتنيات  بجمعها  والط�����الع  ب��ال��ق��راءة 
ب��داأت بجمعها منذ  وكتب )ه��اري بوتر( والتي 
هنا  وتقول  عمرها  من  ع�سرة  الثانية  يف  كانت 
الزرعوين اإن اإعجابها مبا متثله �سخ�سية هاري 
لتتبع كل ما  للقوة واحلق واخلري دفعها  بوتر 
ي�سدر ويطبع من كتب واأ�سكال ومقتنيات عن 

الرواية و�سخ�سياتها.
ودجمت وفاء املحي�سن وهي من حمبي القراءة 
املقتنيات،  ج��م��ع  ه��واي��ة  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ط��ال��ع��ة 
هوايتيها بجمعها رواية الأمري ال�سغري بلغات 
اأ�سكال وقطع  الرواية من  ع��دة، وما �سدر عن 
�سورة  عليها  مطبوع  تذكارية  وهدايا  معدنية 

بطل الرواية واملوؤلف والطيارة التي يقودها.
و���س��ارك ع��ب��دال��رزاق ع��ب��داهلل العبداهلل يف هذه 

الدورة مبجموعة من مغلفات مناديل ال�سيافة 
املعطرة ما يوؤكد �سغف وفرادة القتناء.

اأك���واب  بجمع  امل��خ��م��ري  عبيد  م�����س��ارك��ة  واأت����ت 
العالمات التجارية والتي حتمل اأ�سكال متنوعة 
ولقيت  املتنوعة  والأ���س��ك��ال  الفنية  ال��رم��وز  من 

اإعجاب وا�ستح�سان احل�سور.
الزرعوين  ح�����س��ن  فتحية  امل��ه��ن��د���س��ة  و���س��ارك��ت 
لأول مرة يف هذه الدورة مبجموعة كبرية من 
ال��ه��وات��ف وال���ب���دالت ال��ق��دمي��ة وال��ت��ي اقتنتها 

حملياً اأو خالل جتوالها ورحالتها املختلفة.
امل��ه��ريي مبجموعة  �سيف  ���س��ارك حم��م��د  ك��م��ا 
من جم�سمات ال�سخ�سيات الكرتونية مبختلف 

اأحجامها واأ�سكالها واألوانها.
املرزوقي �سغف  م��روان حممد  واأك��دت م�ساركة 
القتناء بعر�سه ملجموعة من العمالت العاملية 
من  واأح����داث  و�سخ�سيات  م��ع��امل  ت�سم  وال��ت��ي 
الفكرة  التقاط  اأهمية  على  يوؤكد  ما  الإم���ارات 

وتتبعها لتخرج ب�سورة اأو�سع واأ�سمل للمقتني.
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•• جواداالهارا-الفجر:

الإم�����ارات  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل  م�����س��ار  “الإعالم:  ع��ن��وان  حت��ت 
�سرف  �سيف  ال�����س��ارق��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ا�ست�سافت  واملك�سيك” 
رئي�س  م��ن  ك���اًل  للكتاب”  ال����دويل  ج����واداله����ارا  م��ع��ر���س 
ال�سحفي  الكاتب  اخلليج،  ل�سحيفة  التنفيذي  التحرير 
الكاتب  نيوز،  غلف  �سحيفة  حترير  ورئي�س  برقاوي،  رائ��د 
وال�����س��ح��ف��ي ع��ب��د احل��م��ي��د اأح���م���د، ورئ��ي�����س حت��ري��ر جملة 
ومديرة  ن��وات��ك��ا،  اإدواردو  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  الأ���س��ب��وع��ي  ال��ن��ا���س��ر 
م�سروع الأدب الإلكروين ملركز الثقافة الرقمية باملك�سيك، 
الكاتبة مونيكا نيبوتي، للوقوف عند م�سار تطور العالقات 
املك�سيكية الإماراتية تاريخياً واليوم، وبحث جهود تطويرها 

عرب ال�ستثمار بو�سائل الإعالم التقليدية واحلديثة. 
رائ��د برقاوي  اأري��الن��و،  اأدارت��ه��ا زيث  التي  وا�ستهل اجلل�سة 
بالوقوف عند جوهر العالقات بني املدن والدول تاريخياً، 
املدن  ه��ي  �سابقاً  ال��ع��امل  يف  املركزية  امل��دن  “كانت   بقوله: 
التجارية التي متتلك موانئاً، فمن خالل حركة التنقل كان 
يحدث تبادل ثقايف حقيقي على كافة امل�ستويات، ويظهر يف 
اللغة، واملو�سيقى، والفن، وثقافة الطبخ، وغريها من اأ�سكال 
الثقافة، وهذا ما مييز دولة الإمارات العربية املتحدة اليوم، 
التوا�سل  لتعزيز  وا�سعة  جم��الت  فتح  جت��اري  مركز  فهي 

واحلوار الثقايف مع خمتلف بلدان العامل«.
التجارية وتاأثريها على  وا�ست�سهد برقاوي بقوة العالقات 
تعزيز اأفق التوا�سل بني الإمارات واملك�سيك بتقدمي مقارنة 
خالل  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  حول  بالأرقام 
اإىل  2011، وما يقابلها اليوم، م�سرياً  2010 و  الأع��وام 

�سنوات،  50 مليون دولر قبل ع�سرة  يبلغ  اأن حجمها كان 
ولكن مع منو حركة الطريان وتوفر رحالت يومية �سريعة 
و�سل حجم التبادل التجاري اإىل 3 مليار دولر، موؤكداً اأنه 
من خالل هذه العالقات احلّية تت�سكل عالقات ثقافية بني 

البلدين وتتطور باأبعادها كافة.
وقال: “اإن اأكرث دولة متثل فر�سة لتوا�سل املنطقة العربية 
مع العامل هي دولة الإمارات العربية املتحدة، ملا متتاز به من 
مقومات؛ فهي احتاد تقدم كل اإمارة منه منتجاً ي�ستقطب 
العامل، فمنها يقدم منتج نفطي، واأخرى تقدم منتج جتاري، 
اأو بحري، و�سوًل اإىل املنتج الثقايف، الأمر الذي يربر وجود 
200 جن�سية تعي�س يف الإمارات وتقدم منوذجاً يف التعاي�س 

والتوا�سل الثقايف بني ح�سارات العامل«. 
ب������دوره ���س��ل��ط ع��ب��د احل��م��ي��د ال�������س���وء ع��ل��ى دور الإع�����الم 
الإم���ارات  ب��ني  امل�سافة  تقلي�س  يف  الإب��داع��ي��ة  وال�سناعات 
ب��داأت قبل  البلدين  العالقة بني  اأن  اإىل  واملك�سيك، م�سرياً 
ترجمة  وكانت من خالل  الطريان،  وتطوير خطوط  فتح 
تقدمي  يف  دوراً  راأي����ه-  -وف���ق  لعبت  فقد  املك�سيكي،  الأدب 
وتراثه  املك�سيكي  واملجتمع  ال�سخ�سّية  طبيعة  عن  �سورة 

الثقايف. 
�سناعة  اأن  اإىل  ال�ساحك”  العاملي  “النظام  موؤلف  واأ���س��ار 
فتح  يف  املا�سي  ال��ق��رن  ت�سعينيات  خ��الل  �ساهمت  ال��درام��ا 
نافذة اأمام العرب على الثقافة املك�سيكية، حيث كان العرب 
ق�سة  يروي  الذي  )ك�ساندرا(  الفنزويلي  امل�سل�سل  يتابعون 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  الغنى،  اإىل  الفقر  م��ن  تتحول  غجرية  فتاة 
اإع��ادة نظر  اإىل  اليوم لكن ب�سورة حتتاج  هذا الأم��ر يتكرر 
بوابة  املك�سيك من  التي تقدم  نتفليك�س  عرب من�سات مثل 

م�سل�سالت اجلرمية والع�سابات. 
املك�سيكني  الأدب��اء  كبار  نخبة من  وا�ستعر�س عبد احلميد 
ال��ذي��ن و���س��ل��ت اأع��م��ال��ه��م اإىل ال��ق��راء ال��ع��رب م��ب��ك��راً، مثل 
متوجهاً  رولفو،  وخوان  فيونت�س،  وكارلو�س  باث،  اأوكتافيو 
بذلوا جهوداً  الذين  العرب  للمرجمني  والتقدير  بال�سكر 
العربية  اللغة  اإىل  بالإ�سبانية  املكتوب  الأدب  نقل  كبرية يف 

اأمثال الراحل �سالح علماين. 
اإماراتية  �سداقة  جمعية  با�ستحداث  احلميد  عبد  وطالب 
مك�سيكية تتوىل مهمة تطوير العالقات بني البلدين على 
امل�ستوى الثقايف، كما اأو�سى باإطالق جائزة لالأعمال الأدبية 
والعك�س،  الإ�سبانية  اإىل  العربية  من  املرجمة  واملعرفية 
م�سرياً اإىل اأن هذه اخلطوات العملية من �ساأنها اأن حتدث 

فرقاً وا�سحاً يف العالقات على اأر�س الواقع. 
من جانبه حتدث اإدواردو نواتكا عن ال�سمات امل�سركة التي 
جتمع اإمارة ال�سارقة ومدينة جوادالهارا بو�سفهما اثنتني 
العاملية،  املعرفة  عوا�سم  خ��ارط��ة  على  امل��رك��زي��ة  امل��دن  م��ن 
بقوله: “كال املدينتني متثل بالن�سبة للعامل ملتقى ل�سّناع 
املعرفة والإبداع يف العامل، فاإمارة ال�سارقة بتنظيمها اأكرب 
اأرب��ع��ة عقود من  خ��الل  ال��ع��امل جنحت  للكتاب يف  معر�س 
اأر�سها، وهذا متاماً ما فعلته  اأن جتمع العامل على  الزمن 
بتاأمل  اإل  ذل��ك  اأث��ر  قيا�س  ج��واداله��ارا، ول ميكن  مدينة 
والكتاب  ال��ن��ا���س��ري��ن  ل���دى  وال��ف��ردي��ة  ال�����س��غ��رية  الق�س�س 

واملبدعني وامل�ستغلني يف العمل ال�سحفي«.
وانعكا�سه  ال�سارقة  تقوده  ما  اأهمية  اأكرث  “لنعرف  وتابع: 
جتربة  عند  ال��وق��وف  ميكن  الثقافات  ب��ني  التوا�سل  على 
النا�سر  جملة  م��ن  والإ���س��ب��ان��ي��ة  العربية  الن�سخة  اإط���الق 

باللغة  الناطقني  ا�ستهداف  اأرادت  الأ�سبوعي، فاملجلة حني 
الن�سخة  ال�����س��ارق��ة، وم��ن��ه��ا ���س��درت  اإىل  ت��وج��ه��ت  ال��ع��رب��ي��ة 
الن�سخة  اإط�����الق  ف��ك��رة  اأن  الأم�����ر  وال���الف���ت يف  ال��ع��رب��ي��ة، 
الإ�سبانية من املجلة جاءت يف ال�سارقة يف معر�س ال�سارقة 
مك�سيكية  مبوؤ�س�سات  هناك  التقينا  حيث  للكتاب،  ال��دويل 

وتطورت الفكرة لتج�سد اليوم على اأر�س الواقع«. 
التكنولوجيا  لتاأثري  ق��راءة  نيبوتي  مونيكا  قدمت  بدورها 

ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى ف��ت��ح اأف���ق ال��ت��وا���س��ل ب��ني ح�����س��ارات العامل، 
م��ن خيارات  ي��وف��ره  وم��ا  الإل��ك��روين،  الأدب  متوقفة عند 
اأن  اإىل  م�����س��رية  نف�سه،  ال��وق��ت  يف  حت���دي  م��ن  ي�سكله  وم���ا 
التكنولوجيا تعتمد على اللغة الإجنليزية وهو ما يجعلها 
اللغة الأكرث انت�ساراً، لكن املطلوب واملهم هو اللتفات لأثر 
ذلك، والعمل لتقدمي اأدب من اللغة الإ�سبانية والعربية يف 

من�سات الأدب الإلكروين.

خالل جل�سة �سمن فعاليات ال�سارقة �سيف �سرف »جوادالهارا الدويل للكتاب«

�صحفي�ن واأدباء ي�ؤكدون ق�ة الإعالم يف ردم الفج�ة بني الثقافة 
الالتينية ونظريتها العربية 

•• ال�شارقة-الفجر:

ب���������ني ج������م������ال������ي������ات اخل������ط 
اجلوثيك  وخ����ط  ال����دي����واين 
ال�سارقة  ت��ف��ت��ح  ال���الت���ي���ن���ي، 
الثقافة  ب���ني  ج��م��ال��ي��اً  ح�����وراً 
العربية ونظريتها الالتينية، 
خ�����الل ف���ع���ال���ي���ات الح���ت���ف���اء 
�سرف  �سيف  ال�سارقة  ب��اإم��ارة 
م��ن معر�س   36 ال����  ال�����دورة 
ال��دويل للكتاب،  ج��واداله��ارا 
حيث ي�سطف جمهور املعر�س 
اأم�����ام من�سة  ي��وم��ي��اً  ب��امل��ئ��ات 
الثقافة  دائ�������رة  خ�����س�����س��ت��ه��ا 
بال�سارقة للخطاط الإماراتي 
واملك�سيكي  اجل�����الف،  خ���ال���د 
على  ليح�سلون  دوكينز،  �سيد 
مكتوبة  اأ���س��م��ائ��ه��م  ل���وح���ات 
العربية  اخل����ط����وط  ب����اأح����د 

واأخرى مكتوبة بالالتينية.

املك�صيكي�ن يحمل�ن اأ�صماءهم باخلط الدي�اين يف جناح ال�صارقة 
�صيف �صرف »ج�ادالهارا الدويل للكتاب«
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)تيك توك( اكت�سح و�سيطر على كل التطبيقات الأخرى

فادي حداد: الفيدي� كليب يعي�س حاليًا حالة َمَر�صية ولكنه لن مي�ت
• من املعروف اأنك من اأكرث املُْخِرجني تركيزاً على اإخراج 
كليب  الفيديو  اأن  يعترب  َم��ن  هناك  ولكن  كليب،  الفيديو 
الغنائي يف  امل��ج��ال  َت��راُج��ع  اإىل غ��ري رجعة بعد  وىل زم��ُن��ه 

العامل العربي ب�سكل عام ويف لبنان ب�سكل خا�س؟
- ل �سك يف اأن اأزمة )كورونا( انعك�ست �سلباً على الفنانني 
الذين َتراَجَع عدد حفالتهم. ويف لبنان حتديداً، كان لأزمة 
لأن  كليبات  الفيديو  اإنتاج  على  ال�سلبي  تاأثريها  امل�سارف 
املودعني  �سائر  مع  ح�سل  كما  ودائعهم،  خ�سروا  الفنانني 

رة. اللبنانيني، وتوّقفوا عن اإنتاج الأغنيات امل�سوَّ
)باك  �سوى  هناك  يعد  فلم  الإنتاج،  ل�سركات  بالن�سبة  اأم��ا 
���س��ت��ي��ج( و)روت���ان���ا( ال��ل��ت��ان ت��ق��وم��ان ب��اإن��ت��اج اأع���م���ال بع�س 
بل هي  لن تطول،  الأزم���ة  ه��ذه  اأن  اأظ��ن  لكنني  الفنانني، 
�سيعود  بل  اليوم،  هو  ما  على  الو�سع  ي�ستمّر  ول��ن  موؤقتة 

اأقوى مما كان عليه �سابقاً.
َتفاُقم  دوَره��ا يف  ف��اإن )ال�سو�سيال ميديا( لعبت  ذل��ك،  اإىل 
ا�ستخدام  يتم  حيث  ت��وك(  )تيك  خ�سو�ساً  الأزم����ة،  ه��ذه 

املَ�ساهد اخلا�سة على الأغنيات.
• وعربياً؟

اأي�����س��اً، ول��ك��ن لي�س كما  ت��راج��ع  ال��ف��ي��دي��و كليب  - جم���ال 
ح�سل يف لبنان و�سورية، لأنهما تاأّثرا اأكرث من 

الأزمة  ب�سبب  غريهما 

َمَر�سية  حالة  حالياً  يعي�س  كليب  الفيديو  القت�سادية. 
ال��دواء والعالج كي  اأن نوؤمن له  ولكنه لن ميوت ونحاول 

يعود اإىل عافيته وي�ستعيد �سحته ال�سابقة.
كي  رة  امل�سوَّ الأغنية  به  �سُتداوون  الذي  الدواء  نوع  • ما 
َت�ساُعد ويف  اأن )تيك توك( يف حالة  ت�ستعيد عافيَتها مبا 

اأوج تاأّلقه وجناحه؟
بالذّل  النا�س يقبلون  - هناك جزء من 

باأ�سياء  ويقومون  توك(  )تيك  على 
اأن يتقبلها املنطق. هم  ل ميكن 

يبالغون بكل �سيء، باحلركات 
والت�سرفات والتحديات.
الفنانني؟ تق�سد  • هل 
اأما  - بل عموم النا�س. 

فو�سل  ال����ف����ن����ان����ون، 
البع�س  ع��ن��د  الأم����ر 
تقدمي  اإىل  م��ن��ه��م 
َم�ساهد خُميفة على 

)تيك توك(.
• ماذا 

تق�سد باملَ�ساهد املُخيفة؟
ب�سورتهم  تليق  ل  التي  احل��رك��ات  ببع�س  يقومون  ه��م   -

ومكانتهم وم�سريتهم الفنية.
البع�س منهم. ما ن�ساهده  الفنانني، بل  اأق�سد كل  واأنا ل 
ت��وك( من قبل ه��وؤلء )بهدلة( بهدف حتقيق  على )تيك 
هذا  ي�ستخدم  البع�س  اأن  مع  اأك��رث،  ولي�س  م�ساهدة  ن�سب 

التطبيق بطريقة �سحيحة.
وهناك مَر�س ُمْنَت�ِسر بني بع�س الفنانني 
اأرقام  حتقيق  ا�سمه  النا�س  عامة  وبني 

عالية من املُ�ساهدات.
�سُي�ستخَدم  ال��ذي  العالج  وم��ا   •
كليب  ال���ف���ي���دي���و  ي�����س��رج��ع  ك����ي 

�سحته؟
تقدمي  ع���ل���ى  ي����ق����وم  ال�����ع�����الج   -
اهتمام  يثري  ج���داً  ع���اٍل  م�ستوى 
ب�سكل  ع��ن��ه  وي���ت���ح���دث���ون  ال���ن���ا����س 

اإيجابي.
وه����ذا م���ا اأ���س��ع��ى ل��ل��رك��ي��ز ع��ل��ي��ه يف 

املرحلة احلالية.
اأخطط لإحداث خ�سة يف عامل الفيديو 
ت�ستعيد  ك��ي  ال��ف��ك��رة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  كليب 

رة مكانَتها واأجْماَدها. الأغنية املُ�َسوَّ
الهدف  ه���ذا  حت��ق��ي��ق  اأن  يف  ���س��ك  ول 

يتطلب وقتاً اأكرب وجهداً اأكرث.
اأع��وام، كان الفيديو  قبل ثالثة 
و)يك�سر  ال��ب��ل��د  ح��دي��ث  ك��ل��ي��ب 
الذي  التايل  اليوم  يف  الدنيا( 
فيقال  اليوم  اأم��ا  طرحه،  يلي 
)ه����ل ����س���اه���دَت )ت���ي���ك ت���وك( 
الأغنية  اأن  ك��م  ���س��اه��دَت  وه���ل 

جميلة(.
و�سيطر  اكت�سح  ت���وك(  )ت��ي��ك 
على كل التطبيقات الأخرى.
من  ���س��ت��ت��م��ك��ن��ون  وه�����ل   •

مواجهة )تيك توك(؟
اإليه ونقّدم  �سنن�سّم  - بل 
اأع���م���ال���ن���ا ع����ربه لأن�����ه ل 
النا�س  ن��ح��رم  اأن  ميكن 

منه.
مواجهة،  ل��ي�����س��ت  ه���ي 
بل �سنقوم بكل ما هو 
نقدم  ك���ي  م��ط��ل��وب 
م�سّورة  اأع����م����اًل 
مب�����س��ت��وى ع����اٍل 

جداً.

و)اإن�ستغرام(  التلفزيون  مكان  توك(  )تيك  اأخذ  وهل   •
و)يوتيوب(؟

اإىل  ينتمي  ال��ذي  م��ن اجلمهور  اأخ��ذ فئة كاملة  ه��و  ب��ل   -
الفئة العمرية ال�سابة.

الفئة  هذه  مع  يتنا�سب  حمتوى  تقدمي  اإىل  ن�سعى  ونحن 
ول  عاملّي  ت��وك(  )تيك  ب�سبب  فنياً  يح�سل  وم��ا  العمرية. 

ينح�سر ببلد معني.
ال�سنة؟ هذه  �سّورَتها  التي  كليبات  الفيديو  عدد  • ما 

- ل �سك اأن �سوق الفيديو كليب َتراَجَع كثرياً، ولكنني مل 
اأب���داً وف��ق ه��ذا املقيا�س و)ي��ك��رّث خ��ري اهلل مازلُت  اأت��راج��ع 

اأعمل(.
هذه  ���س��ّورَت��ه��ا  ال��ت��ي  الأع��م��ال  ع��دد  ب��ني  ت��ق��ارن  • وك��ي��ف 

ال�سنة وبني التي �سّورْتها قبل الأعوام الثالثة املا�سية؟
اأكرب من  ال�سنة كان عددها  التي �سّورُتها هذه  الأعمال   -
رة ال��ت��ي ق��م��ُت ب��اإخ��راج��ه��ا ال��ع��ام املا�سي.  الأغ��ن��ي��ات امل�����س��وَّ
اأكرث. نحن يف  َن الو�سع  �سَّ كلما تخل�سنا من )كورونا( حَتَ

طريقنا اإىل ال�سفاء.
)تيك  عرب  �سُيقدم  الذي  كليب  الفيديو  موا�سفات  • وما 

توك(؟
اإىل  رائعة  واملَ�ساهد  ج��داً  جميلة  الفكرة  تكون  اأن  يجب   -
حد تقليدها اأو ا�ستعمال َم�ساهد ُم�ساِبهة لها. لدّي اأفكاري 
اأحتدث  اأن  اأ�ستطيع  ل  ولكنني  �ساأطّبقها،  التي  اخلا�سة 

عنها.
الأفكار  هذه  تقّدم  كي  تراهن  الفنانني  من  اأي  وعلى   •

التي تتكّتم عليها؟

- قريباً �سُيطرح عمل جديد للفنان امل�سري رامي �سربي 
واآَخر للفنان ماهر جاه.

توك(؟ )تيك  على  العملني  هذين  طرح  �سيتّم  • وهل 
- على )تيك توك( واأي�ساً على كل املن�سات الأخرى.
واأمتنى اأن ننجح يف حتقيق الهدف الذي نخّطط له.

�سورة  لتقدمي  ون�سعى جاهدين  البداية  �سوى  لي�ست  هي 
قوية جداً وفيديو يخطف العني فوراً.

يتعلق  كي  املطلوب  بكل  و�سنقوم  )ال�ستوري(  على  �سرنكز 
املتلقي بالق�سة والت�سوير واملَ�ساهد، واأل يكتفي با�ستخدام 

)الأوديو( فقط وتركيب َم�ساهده اخلا�سة عليها.
النا�س  ي�����س��ّوره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��وه��ات  اأن  يعني  وه���ذا   •

كخلفيٍة لالأغنيات اأّثرت �سلباً على الفيديو كليب؟
النا�س  ا�ستخدم  كلما  م��ادي��اً  ي�ستفيد  الفنان  اأن  �سك  ل   -

اأغنياته و�سّوروا فيديوهاتهم اخلا�سة.
توك(  )تيك  على  فيديو  ين�سر  �سخ�ساً  مننع  اأن  ميكن  ل 
ولكنني  عاطفية،  اأغنية  على  ابنه  يحمل  وه��و  فيه  َيْظهر 
حمتوى  تقليد  خ��الل  م��ن  نف�سه  ال�سيء  يفعل  اأن  اأري���ده 

فيديو كليب الفنان.
اخلا�س  كليب  والفيديو  الفنان  ب�سوت  الأغنية  اأن  • اأي 

بها من �سناعة م�ستخدمي )تيك توك(؟
- هذا �سحيح مئة يف املئة.

واإذا جنح الفنان بدْفع م�ستخدمي )تيك توك( اإىل تقليده 
فار�س  مرييام  كليب  يف  ح�سل  كما  اأف�سل،  الو�سع  ي�سبح 
امل�ساهدات  ماليني  حققْت  والتي  رق�سها  النا�س  قّلد  التي 

وانت�سرت عاملياً.

م�سل�سل  يف  م�ساهدها  ت�سوير  ف���وؤاد  دي��ن��ا  الفنانة  توا�سل 
انطلق  وال���ذى  حلقة   15 م��ن  امل��ك��ون  املاميز"  "حكايات 
ت�سويره الأ�سبوع املا�سى للعر�س قريباً على احدى قنوات 
امل��ت��ح��دة ل��ل��خ��دم��ات الإع��الم��ي��ة، وجت�����س��د دي��ن��ا ف����وؤاد خالل 
وتواجه  لطفلني  اأم  وه��ى  �سليم  خالد  زوج��ة  دور  الأح���داث 

العديد من التحديات يف تربيتهم يف اطار اجتماعى ليت.
على  واإ���س��راف  درام��ي��ة  معاجلة  املاميز"  "حكايات  م�سل�سل 
طاهر  �سمر  وح���وار  و�سيناريو  ال��وه��اب  عبد  دع���اء  الكتابة 
�سركة  واإنتاج  اأحمد �سالح  واإخ��راج  �سعد  يو�سف ومى  ورمي 
�سيرنجى، وبطولة خالد �سليم، دينا ف��وؤاد، وليد ف��واز، هبة 
اأم��ان��ى ك��م��ال، رب��اب ممتاز وع��دد من  عبد الغنى، ن��وره��ان، 

الأطفال وتدور اأحداث العمل يف اطار اجتماعى ليت.
بني  ال��ث��ان��ى  ال��ت��ع��اون  املاميز"  "حكايات  م�سل�سل  وي�سجل 
خالد �سليم ودينا فوؤاد يف الدراما بعدما قدما �سوياً م�سل�سل 
"جمال احلرمي" الذى مت عر�سه عام 2020، وهو تاأليف 
�سو�سن عامر واإخراج منال ال�سيفى، وبطولة نور اللبنانية، 
وخ��ال��د �سليم، ودي��ن��ا ف����وؤاد، واإ���س��الم ج��م��ال، وح���ازم �سمري، 
رئ��ي�����س، وهدى  وف��را���س �سعيد، وك���رمي عبد اخل��ال��ق، ورن���ا 

الأتربى وحممد �ساهني.
"اللى  ال���درام���ا، م�سل�سل  ف����وؤاد يف  دي��ن��ا  اأع��م��ال  اآخ���ر  وك���ان 
 ،2021 رم�سان  �سهر  مالو�س كبري" ال��ذى مت عر�سه يف 
بطولة يا�سمني عبد العزيز، اأحمد العو�سى، خالد ال�ساوى، 
دينا فوؤاد، خالد �سرحان، اأحمد �سعيد عبد الغنى، دنيا عبد 
العزيز، حممود حافظ، هدى التربى، عايدة ريا�س، اأحمد 
الرافعى، فتوح اأحمد، اميان ال�سيد، بدرية طلبة، اأحمد عبد 
ب�سنت  يا�سني جونيور،  الرافعى، حممود  اهلل حممود، �سبا 
م�سطفى  واإخ��راج  يا�سني  حممود  عمرو  وتاأليف  النربواى 

فكرى.

ابنة  ب��دور  قامت  اإنها  ال�سباعي،  ناهد  الفنانة  قالت 
م�سرية  ب"،   19" فيلم  يف  ي����ارا،  ال��ع��ق��ار،  ���س��اح��ب 

عزلة  حت��ب  ل  ك��ان��ت  ال��ف��ي��ل��م  يف  �سخ�سيتها  اإىل 
تكن حتب حياتها،  نف�سه مل  الوقت  والدها، ويف 

رف�س  وال��ده��ا  ولكن  التغيري  يف  ترغب  وك��ان��ت 
ذلك، ورف�س اخلروج من عزلته والبتعاد عن 

حيواناته.
واأ�سافت خالل لقائه مع الإعالمية منى ال�ساذيل 

 :"cbc" قناة  على  ي��ذاع  "معكم" ال��ذي  بربنامج 
اإيجابية،  �سلبية ول  تكن  الفيلم مل  "�سخ�سيتي يف 

اإخراج والدها  واإمنا هي دنيوية للغاية، هي حاولت 
مم���ا ه���و ف���ي���ه، م���ع ح��ب��ه��ا ل��ل��ب��ي��ت ال�����ذي ت���رب���ت فيه 

واحليوانات وال��زرع، ولكنها مل تتمكن من ذلك، ويف 
الوقت نف�سه مل تتمكن من العي�س مع والدها".

اأمورا  هناك  اأن  الفيلم  يف  اأعجبني  ما  "اأكرث  وقالت: 
م�سترة، لأنني ل اأحب اأن تكون الأمور وا�سحة ب�سكل 

م�ستمر".

ناهد ال�صباعي: 
�صخ�صيتي يف فيلم "19 

ب" لي�صت �صلبية ول 
اإيجابية واإمنا دني�ية

دينا ف�ؤاد متزوجة من خالد �صليم واأم 
لطفلني يف م�صل�صل "حكايات املاميز"

الثالثة  الأع��وام  خالل  رة  امل�سوَّ الأغنية  �سهدت 
بينها  خمتلفة،  ولأ�سباب  كبريًا  تراجعًا  املا�سية 
هيمنة )تيك توك( على كل التطبيقات الأخرى، 
ما اأتاح الفر�سة اأمام املتلقي لن�سر الفيديو اخلا�ص 

لة لديه. به على الأغنية املف�سّ
اأزمة  بوجود  اأق��ّر  ح��داد  ف��ادي  اللبناين  املُْخِرج 
املخطط  عن  حتدث  كما  كليب  الفيديو  يعي�سها 
مل�ساعدة  املقبلة  املرحلة  خالل  �سيعتمده  ال��ذي 

هذا املجال الفني ل�ستعادة مكانته ال�سابقة.
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درا�صة: الإ�صابة بك�رونا 
مرتبطة با�صطرابات الدماغ!

من  متزايدة  خماطر  كورونا  بفريو�س  اأ�سيبوا  الذين  الأ�سخا�س  يواجه 
احلالت الع�سبية والنف�سية مثل الذهان والنوبات الع�سبية واخلرف بعد 

عامني من الإ�سابة، وفقا لدرا�سة اأجرتها جامعة "اأك�سفورد".
فاإن   Lancet Psychiatry جملة  يف  ن�سرت  التي  للدرا�سة  ووفقا 
الرغم من  على  بكورونا،  الإ�سابة  بعد  �سيوعا  اأكرث  كانا  والكتئاب  القلق 

اأنهما عادة ما ينح�سران يف غ�سون �سهرين من الإ�سابة.
اأ�ستاذ  هاري�سون،  بول  للدرا�سة،  الرئي�سي  املوؤلف  عن  �سادر  لبيان  ووفقا 
واخلدمات  امل��ر���س��ى  على  مهمة  اآث���ار  لها  "النتائج  ف���اإن  النف�سي،  ال��ط��ب 
املرتبطة  الع�سبية  احل��الت  ح��الت جديدة من  اإىل  ت�سري  لأنها  ال�سحية 
انح�سار  بعد  طويلة  ل��ف��رة  حت��دث  اأن  املحتمل  م��ن  كوفيد19-  ب��ع��دوى 
من  اأك��رث  يف  خمتلفا  ا�سطرابا   14 خماطر  الباحثون  وفح�س  الوباء". 
1.25 مليون مري�س، يراوحون من الأطفال اإىل كبار ال�سن الذين كانوا 
يف الغالب يف الوليات املتحدة، بعد عامني من الإ�سابة بكورونا وقارنوها 
بعدوى  م�سابني  �سخ�س  مليون   1.25 لنحو  الإل��ك��رون��ي��ة  بال�سجالت 
اجلهاز التنف�سي الأخرى. ووجد الباحثون اأن الأطفال كانوا اأكرث عر�سة 
لالإ�سابة بال�سرع اأو النوبات )260 من كل 10000( خالل عامني من 
تنف�سية  بعدوى  اأ�سيبوا  الذين  باأولئك  مقارنة  كورونا،  بعدوى  الإ�سابة 
اأخرى )130 من كل 10000(. كما زاد خطر الإ�سابة با�سطراب نف�سي، 

على الرغم من اأن حدوثه ل يزال نادرا )18 من كل 10000(.

تقليل كمية امللح لتخفي�س خطر 
الإ�صابة بارتفاع �صغط الدم

اأعلنت الدكتورة ماريات موخينا، خبرية التغذية الرو�سية، اأن ملح الطعام 
ميكن اأن يت�سبب مبا ي�سبه الإدمان عند البع�س. وهذا ي�سكل خطورة كبرية 
على ال�سحة. وت�سري اخلبرية يف مقابلة مع راديو "�سبوتنيك" اإىل اأنه وفقا 
لتو�سيات منظمة ال�سحة العاملية، يجب اأن ي�ستهلك ال�سخ�س البالغ 5 غم 
من امللح يوميا. واملق�سود هنا لي�س فقط كمية امللح التي ن�سيفها للطعام 
عند الطهي، بل ت�سمل اأي�سا كمية امللح املوجودة يف الأطعمة اجلاهزة، التي 
تباع يف املتاجر والأ�سواق. وت�سيف، ولكن بع�س النا�س يتناولون كمية اأكرث 
لزيادة  وي�سعون  املذاق"،  "حم�سنة  التوابل  من  يعتربونه  لأنهم  امللح،  من 
م�ستقبالت  على  درا�سة  "اأجرينا  وتقول،  با�ستمرار.  امل�ستهلكة  امللح  كمية 
ويعتربونه  امللح  يتكيفون مع  النا�س  بع�س  اأن  وتبني  الب�سر.  التذوق عند 
حمفزا للمذاق. هوؤلء يعانون من �سبه الإدمان على امللح. لذلك يزيدون 
يف  ال��ت��ذوق  م�ستقبالت  حتفيز  اأج��ل  م��ن  با�ستمرار،  امل�ستهلكة  امللح  كمية 
اأنهم قبل تذوقهم للطعام ي�سيفون له كمية من امللح.  الل�سان. ويالحظ 

لأنهم يعتقدون اأن الطبق غري مالح بامل�ستوى املطلوب".
ووفقا لها، اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة، اأن "الإدمان" على امللح ينت�سر بني 
اأن  العلم  مع  ال��دم.  �سغط  م�ستوى  ارتفاع  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س 

الإفراط با�ستهالك امللح هو اأحد عوامل اخلطر امل�سببة لهذا املر�س.

• من ال�ساعر الذي مهد لقيام دولة باك�ستان؟ 
- ال�ساعر حمّمد اإقبال. 

هو  النقاد  فيه  قال  ال��ذي  البيت  �ساحب  هو  من   •
البيت الوحيد الذي لي�ص فيه مطعن؟ 

- احلطيئة.
القروي؟  بال�ساعر  امللقب  ال�ساعر  • من 

- ر�سيد �سليم اخلوري
• ما املق�سود بالروتني؟ 

- العادة املتكررة الرتيبة 
ال�سعر؟  عبيد  هم  • من 

اأح�سن  يف  يبدو  حتى  �سعرهم  يف  ويغريون  يبدلون  الذين  ال�سعراء   -
�سورة. 

ي�سوع؟  كلمة  اأ�سل  • ما 
- اأ�سلها عربية 

العامل  دول  امل��وج��ودة يف جميع  البحريات  ع��دد  ع��ن  يزيد  وح��ده��ا  كندا  امل��وج��ودة يف  البحريات  جمموع   •
جمتمعة. 

• يف العام 1471 �سهدت مدينة بازل ال�سوي�سرية اإعدام دجاجة بعد اأن حوكمت ر�سميا بتهمة كونها �سيطانا 
متنكراً يف �سورة دجاجة وذلك لأنها و�سعت بي�سة ذات األوان غريبة. 

• جميع كواكب املجموعة ال�سم�سية تدور حول حمورها من الغرب اإىل ال�سرق با�ستثناء كوكب الزهرة الذي 
يدور من ال�سرق اإىل الغرب. 

• عدد الأميني على م�ستوى العامل يبلغ نحو ملياري �سخ�س. 
• ت�ستطيع الذبابة املنزلية اأن تنقل اجلراثيم مل�سافة ت�سل اإىل 25 كيلو مرا من م�سدرها الأ�سلي. 

• اإذا ذاب كل اجلليد املوجود يف القارة القطبية اجلنوبية فاإن م�ستوى املحيطات والبحار �سريتفع مبعدل 
70 مراً، وهو الأمر الذي يعني اأن ربع الياب�سة �سيغمره املاء. 

• حتتوي �سبكية العني على نحو 135 مليون خلية ح�سية م�سئولة عن التقاط ال�سور ومتييز الألوان. 
• ي�ستطيع راأ�س الثعبان اأن يلدغ حتى بعد مرور ن�سف �ساعة على بره. 

بائع ال�سعادة
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اللوز
مارى  الفرن�سية  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت 
الفرن�سية  التغذية  خبرية  بلومي، 
ال�����س��ح��ي��ة للوز  ال���ف���وائ���د  اأه���م���ي���ة 
وال��زي��ت اخل��ا���س ب��ه، وال���ذي يعمل 
ع�سارة  حمو�سة  امت�سا�س  ع��ل��ى 
امل���ع���دة، ح��ي��ث ي��ف�����س��ل ت���ن���اول زيت 
ال��ل��وز ب��ع��د ت��ن��اول ال��ط��ع��ام حلماية 

جدار املعدة.
الفرن�سية،  اخل���ب���رية  واأو����س���ح���ت 

ويف�سل  ال�سبع،  على  ي�ساعد  اأن��ه  كما  وال��ربوت��ني  بالألياف  غنى  اللوز  اأن 
 160 ل��وز على  20 حبة  ال��غ��ذائ��ي��ة، حيث حت��ت��وى  ال��وج��ب��ات  ب��ني  تناوله 
�سعرا حراريا، كما اأنه غنى باأوميجا – 9 وفيتامني ه� ، ولديه القدرة على 
امل�ستويات  بف�سل  لل�سغط  ومنظم  ال�سرايني  ت�سد  التي  اجللطات  اإيقاف 
املرتفعة للبوتا�سيوم الذي يعمل على ا�ستبعاد امللح كما يعمل على اخراق 

الكولي�سرول ال�سيئ والتخل�س منه يف الرباز.
واأ�سافت بلومي اأن اللوز عبارة عن كوكتيل من م�سادات الأك�سدة، ويحتوي 
على الزنك واحلديد وفيتامني ه� و ب – 9 وهو، مفيد للع�سالت ب�سبب 
املاغن�سيوم ومفيد للعظام بف�سل الكال�سيوم، ومفيد للجلد ومن الأف�سل 
خلطة مع الفاكهة الغنية بفيتامني �سي، مثل الربتقال والكيوي واملاجنو، 

وهو كذلك غنى بفيتامني بى – 3 وي�سهل عملية اله�سم.

هناك من اأعلن انه يبيع ال�سعادة ومن ي�سعر انه بحاجة اليها فلياأتي اليه .. وهكذا حدث يف مدينتنا 
لذلك فلم ينتظر عم م�سعود �ساحب البقالة الكبرية يف مدينتنا فذهب اإىل احلكيم بائع ال�سعادة 
اإىل دكاين احد ،ل يحدثني احد ،لي�س يل ا�سدقاء  وهوحزين مكتئب واخذ ي�سرخ ويقول ل ياأتي 
كثريون ،ب�ساعتي �ستف�سد ان مل ابعها ،ل اك�سب ول ا�ستطيع العي�س هكذا فلماذا يقاطعني النا�س 
انا ا�سري على �سراط م�ستقيم وبكى بحرقة ،كاأنه طفل �سغري..ا�ستمع اليه احلكيم بائع ال�سعادة ثم 
قال له اذهب ثم تعال بعد ثالثة ايام �ستجد ال��دواء، ويف هذه الفرة كان احلكيم مير كل يوم من 
ال�سارع الذي يقع به دكان عم م�سعود ويجل�س طويال ينظر اليه ويراقبه بدون ان يراه وبعد 3 ايام 
ذهب عم م�سعود اإىل احلكيم وقال جئت طالبا الدواء فاأين هو فقال له هو داخل هذه الزجاجة عليك 
ا�سبوعني بعدها عندما تفتحها وتتناول ما فيها  ان ت�سعها يف املحل وتخبئها ول متد يدك عليها 
�ست�سبح ا�سعد رجل ولكن ب�سرط ان تبت�سم ل ترك البت�سامة خ�سرت او ك�سبت �سع على وجهك 
ابت�سامة جميلة ول ترك كلمات احلمد وال�سكر وا�ستقبل النا�س باأح�سن ما يكون الرحاب والتهليل 
ولو مر يوم عليك بدون ذلك �سيف�سد الدواء، ولن عم م�سعود كان م�ستعدا لكل �سيء فقال ح�سنا هذا 
امر ب�سيط ويف ال�سباح وجد النا�س عم م�سعود يقف يف دكانه يرحب بهم ويلقي حتيته هنا وهناك 
او ل�سراء بع�س احتياجاتهم  النا�س يقربون منه للحديث معه  ابت�سامة جميلة فبداأ  وعلى وجهه 
وهكذا مر ال�سبوعان ويف نهايتهما كان عم م�سعود قد اعتاد البت�سام وال�سحك ومقابلة النا�س بوجه 
ب�سو�س �سعيد بعدها ذهب واتى بالزجاجة فلم يجد فيها �سيئا فعاد م�سرعا ايل احلكيم الذي قال له 
نعم مل يكن فيها �سيء، ال�سعادة �ساعت منك لعدم وجود البت�سامة والر�سا وعندما عادوا اليك عادت 

ال�سعادة .. الن هم ا�سدقاء ومازال احلكيم يبيع ال�سعادة. 

اأمرا�س  اأخ�سائي  ياديغار،  ت��وم  الدكتور  ك�سف 
ال��رئ��ة ع��ن اأرب���ع ع��الم��ات حت��ذي��ري��ة ت�سري اإىل 

�سعف منظومة املناعة.
اإىل   ،doctorpiter.ru م���وق���ع  وي�����س��ري 
بالتعب  ال�سعور  ياديغار،  لالأخ�سائي  وفقا  اأن��ه 
التئام  وع��دم  ب��الأم��را���س  الإ�سابة  وتكرر  دائما 
اجلروح والإجهاد، هي عالمات ت�سري اإىل �سعف 

منظومة مناعة اجل�سم.
ووفقا لالأخ�سائي، لتحديد ما اإذا كانت منظومة 
املناعة �سعيفة يجب على ال�سخ�س النتباه اإىل 

4 عالمات رئي�سية ت�سري اإىل ذلك.
ال�سخ�س  ك��ان  اإذا  ب��الأم��را���س-  ت��ك��رر الإ���س��اب��ة 

امل�����س��ادات احليوية.  دائ��م��ا وي��ت��ع��اط��ى  مي��ر���س 
هذه  لأن  ت�سعف.  ج�سمه  مناعة  منظومة  ف��اإن 
ين�سح  لذلك  امل��ن��اع��ة.  منظومة  تدمر  الأدوي����ة 

بتعزيز منظومة املناعة.
من  الع�سبي  ال�سغط  يزيد  الدائم-  الإجهاد   -
اإىل  خطر الإ�سابة بالعدوى املر�سية، ما يوؤدي 
ت��ك��رر الإ���س��اب��ة ب���الأم���را����س. ل��ذل��ك ف���اإن فرة 
ت�ستغرق  ق��د  امل��ن��اع��ة  منظومة  ك��ف��اءة  ا���س��ت��ع��ادة 

اأ�سابيع اأو اأكرث.
- اجلروح - يتطلب اإ�سابة اجل�سم، بجرح، اإر�سال 
املزيد من املواد املغذية اإىل منطقة اجلرح، فاإذا 
طبيعية،  ب�سورة  تعمل  املناعة  منظومة  كانت 

اإذا مل يلتئم  ف�سوف يلتئم اجلرح �سريعا. ولكن 
اجل����رح خ����الل ف����رة ط��وي��ل��ة ف��ي��ج��ب مراجعة 

الطبيب.
ي�سعرون  عندما  الكثريون  ي�ستغرب   - التعب   -
ولي�سوا  ج��ي��دا  ي��ن��ام��ون  ف��ه��م  امل�ستمر،  بالتعب 
وين�سح  �سحي.  حياة  منط  ويتبعون  ع�سبيني 
ال��ذي��ن يعانون  ي��ادي��غ��ار الأ���س��خ��ا���س  ال��دك��ت��ور 
التحاليل  اإج���راء  ب�سرورة  امل�ستمر،  التعب  من 
الالزمة لتحديد مدى ن�ساط منظومة املناعة. 
لأن اجل�سم يف هذه احلالة قد يكون يف �سراع مع 
عدوى مر�سية، ما ت�سبب يف ن�سوب احتياطاته، 

لذلك مل تعد لديه طاقة كافية.

عالمات ت�صري اإىل �صعف املناعة

جي�سيكا األبا لدى ح�سورها حفل Baby2Baby يف مركز با�سيفيك ديزاين يف وي�ست هوليوود، كاليفورنيا. رويرتز


