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الطماطم حت�صن �صحة الأمعاء
�صحة  على  ي�صاعد  الطماطم  ا�صتهالك  اأن  ج��دي��دة  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت 

توازن بكرتيا الأمعاء ويعّزز ن�صبة البكرتيا اجليدة مقابل ال�صارة.
اأوه��اي��و على من��اذج حيوانية مت  الدرا�صة يف جامعة ولي��ة  واأج��ري��ت 
اإطعامها م�صحوق الطماطم املجّفف ملدة 14 يوماً، بن�صبة %10 من 

نظامها الغذائي.
حت�صناً  ال��ب��اح��ث��ون  لح��ظ  توداي"،  ن��ي��وز  "مديكال  م��وق��ع  وبح�صب 

ملحوظاً يف ن�صبة البكرتيا اجليدة اإىل ال�صارة.
تنوع  على  حتتوي  اأنها  الطماطم  لعينات  امليكروبي  التحليل  واأظهر 
الإن�صان  اأمعاء  ا�صتفادة  املرجح  واأن��ه من  البكرتيا اجليدة،  كبري من 
الغذائي  النظام  اإىل  اإ�صافتها  متت  اإذا  الطماطم  يف  امليزة  ه��ذه  من 

ب�صكل اأ�صا�صي.
وتوفر الطماطم مزايا �صحية عديدة، اأهمها فيتامني �صي والألياف 
والليكوبني الالزم ل�صحة اجللد، لكن هذه الدرا�صة هي الأوىل التي 

تدر�س تاأثري الطماطم على الأمعاء.

الرتعاج اأثناء احلمل خطر على قلب املولود 
وجد فريق من الباحثني املنت�صبني اإىل موؤ�ص�صات يف ال�صويد وفنلندا 
املولودين لأمهات م�صابات  اأن الأطفال  اإىل  والدمنارك دلياًل ي�صري 
اأثناء احلمل معر�صون خلطر متزايد لالإ�صابة  الدم  بارتفاع �صغط 

بال�صكتة الدماغية اأو اأمرا�س القلب يف وقت لحق من احلياة.
وت�صّمى م�صكلة ارتفاع �صغط الدم اأثناء احلمل "الرتعاج"، وهي حالة 
التي  البول  يف  الربوتينات  م�صتويات  وارتفاع  ال�صغط  ارتفاع  ت�صمل 

ميكن اأن تلحق ال�صرر بالكلى واأحياناً الأع�صاء الأخرى للحامل.
وا�صتند  الطبية،  "جاما"  جملة  موقع  على  البحث  نتائج  وُن�����ص��رت 
عقدي  من  وال�صويد  وفنلندا  ال��دمن��ارك  يف  املواليد  من  بيانات  اإىل 
ال�صبعينيات والثمانينيات يف القرن املا�صي، اإ�صافة اإىل �صجل بياناتهم 

مع تقدمهم يف العمر، وبلغ عدد العينة 8.5 مليون مولود.
اأث��ن��اء احلمل يرتبط  ال��دم  ارت��ف��اع �صغط  اأن  البحث  نتائج  واأظ��ه��رت 
بزيادة خطر الإ�صابة باأمرا�س القلب يف وقت لحق من احلياة لدى 

املولود بن�صبة %33، وبال�صكتة الدماغية بن�صبة 34%.
ومتيل مقدمات الرتعاج اإىل احلدوث يف وقت لحق من احلمل، على 

الرغم من اأنها قد حتدث يف وقت مبكر يف بع�س الأحيان.

لقاح ل�صرطان الثدي يحقق نتائج واعدة
اأظهرت نتائج اأبحاث اأمريكية حديثة، �صالمة لقاح جديد، قائم على 

احلم�س النووي البالزميدي، للوقاية من �صرطان الثدي.
الذين  الأ�صخا�س  املناعية لدى  ال�صتجابة  زيادة  اإىل  اللقاح  ويهدف 

يعانون مراحل متقدمة من �صرطان الثدي.
جلامعة  التابع  الأم��ريك��ي  ال�صرطان  لقاح  معهد  يف  الباحثني  فوفق 
وا�صنطن الطبية، اأثبتت الدرا�صة غري الع�صوائية التي اعتمدت على 
اأعمارهن بني الرابعة  جتارب �صريرية ل�صٍت و�صتني مري�صة ترتاوح 
والثالثني وال�صابعة وال�صبعني، مّمن اأ�صنب ب�صرطان الثدي الإيجابي 
التي  ال��ن��ووي  احلم�س  لقاح  ج��رع��ات  اأن   ،HER2�ب علميا  امل�صمى 
خ�صعن لها كل ثالثة اأ�صهر، وفرت مناعة قوية جتاه الورم الرئي�صي 

ومنعته من النت�صار.
الدرا�صة التي راقبت بيانات املري�صات خالل اأعوام وجدت اأن املري�صات 
اأي�صا  حت�صنت  اللقاح،  هذا  من  عالية  جرعاٍت  اإعطاوؤهّن  مت  اللواتي 
ل�صرطان  امل�صبب  الربوتني  ق��درة  انكما�س  مع  قوي  ب�صكل  مناعتهّن 

الثدي الإيجابي.
ُيَعدُّ من الأمرا�س التي جتعل خطة عالجه �صعبة  و�صرطان الثدي 
بع�س ال�صيء، خ�صو�صا يف ما يتعلق بالأنواع الأكرث عدوانية وانت�صارا 
يف اجل�صم، وهو، َوفق منظمة ال�صحة العاملية اليوم، اأكرث ال�صرطانات 

انت�صارا يف العامل، متقدما على �صرطان الرئة.
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متارين يومية حتميك 
من ال�صعور بالأمل

النا�س باآلم خمتلفة خالل �صاعات اليوم، بع�صها يكون  ي�صعر الكثري من 
ب�صبب اأو بدون �صبب.

كرة  لعبي  كبار  مع  عمل  ال��ذي  ديفيز،  جيم�س  العظام،  تقومي  اأخ�صائي 
15 دقيقة ت�صاعد ب�صكل  القدم يف العامل، و�صع خطة متارين تتكون من 

كبري يف تخفيف ال�صعور بالآلم خالل اليوم.
هذه اخلطة تتكون من عدة متارين، اإليك تفا�صيلها:

1 - متدد يف ال�صرير )دقيقة واحدة(: قبل النهو�س من ال�صرير، ا�صتلِق 
املرتبة  على  م�صتوية  قدميك  تكون  بحيث  ركبتيك  رف��ع  مع  ظهرك  على 

وذراعيك على جانبيك، مما يزيل ال�صغط عن اأ�صفل ظهرك.
تنف�س بعمق من خالل اأنفك واخرج الهواء ببطء، وحاول رفع بطنك.

عندما  ث��ان��ي��ة(:   30( امل��الب�����س  ارت����داء  قبل  ج�صمك  ب��اإط��ال��ة  ق��م   -  2
مباعدة  م��ع  ق��ف  ب��ال��ك��ام��ل.  اجل�����ص��م  اإط��ال��ة  بعمل مت��ري��ن  ق��م  ت�صتيقظ، 
ال��ق��دم��ني ومت��دي��د ك��ال ال��ذراع��ني لأع��ل��ى يف و���ص��ع م��ن 10 اإىل 2 لوجه 

ال�صاعة وانحن للخلف قلياًل.
وذراعيك،  اإىل �صدرك  �صاقيك  بالتمدد من خالل  واأ�صعر  اأغم�س عينيك 

وا�صتمر ملدة 30 ثانية.
باإطالة ج�صمك بعد ال�صتحمام )30 ثانية(: كرر نف�س الإطالة  3 - قم 
املرة  ه��ذه  ولكن  راأ���ص��ك،  ف��وق  احل��م��ام، مم�صًكا مبن�صفة  عندما تخرج من 

قم باإمالة اجل�صم اإىل اجلانب وا�صتمر ملدة ع�صر ثواٍن يف كل اجتاه.

تعرف على �صعر 
لوحة �صك�صبري

هاو�س  جرو�صفينور  ف��ن��دق  يف  ع��ر���ص��ت 
غرب لندن، لوحة "بورتريه" ل�صك�صبري 
خالل  له  املر�صومة  الوحيدة  اإنها  يقال 

فرتة حياته.
الفنان  ر�صمها  ال��ت��ي  ال��ل��وح��ة  وع��ر���ص��ت 
10 ماليني  للبيع مقابل  بيك،  روب��رت 
من  العلني  امل���زاد  يف  اإ���ص��رتل��ي��ن��ي،  جنيه 
عدم  ق��رر  ال���ذي  ال�صخ�صي  امل��ال��ك  قبل 

الك�صف عن ا�صمه.
اأن ال�صالت بني الكاتب  املالكون  ويقول 
�صك�صبري  ال�صهري  الإجنليزي  امل�صرحي 
ك���ان مكلفا  ال��ف��ن��ان  واأن  وا���ص��ع��ة،  وب��ي��ك 
ب��ان��ت��ظ��ام ب��ر���ص��م ���ص��ور اأع�����ص��اء رفيعي 

امل�صتوى.
وهناك لوحتان فقط ل�صك�صبري، كالهما 
ر���ص��م��ت��ا ب��ع��د وف���ات���ه، ب��ح�����ص��ب م���ا ذكرت 

�صحيفة الغارديان الربيطانية.
فيليب�س،  دن���ك���ان  ال��ف��ن��ي  اخل��ب��ري  وق����ال 
الذي حقق يف العمل قبل البيع: "هناك 
اأدلة على اأن هذه اللوحة ل�صك�صبري اأكرث 

لوحة معروفة للكاتب امل�صرحي.

درا�سة: ال�سرر الناجت عن التعر�ض 
لل�سوء الأزرق يزداد �سوءا مع تقدم العمر �ص 23

مرة �أو مرتني �أ�سبوعيًا
ويف هذا ال�صياق، قال الدكتور اأنتوين رو�صي، م�صاعد طبيب 
كيرتينج  �صلون  ميموريال  مركز  يف  اجللدية  الأم��را���س 
لل�صرطان يف مدينة نيويورك اإن غ�صيل ال�صعر كثرياً يوؤدي 
الغ�صيل  الزيت ب�صبب عدم  اأن تراكم  اإىل جفافه، يف حني 

ب�صكل كاٍف ميكن اأن يوؤدي اأي�صا اإىل الرائحة.
اأنه يجب عليهم  اأنه يخرب مر�صاه عموماً  واأو�صح رو�صي 
�صبكة  بح�صب  الأ���ص��ب��وع،  يف  مرتني  اأو  م��رة  �صعرهم  غ�صل 

اإن". اإن  "�صي 
جتعل  اأن  ميكن  كيميائية  ع��الج��ات  ل��دي��ك  ك��ان  اإذا  لكن 
�صعرك اأكرث جفافاً مثل التبيي�س اأو التجعيد اأو ا�صتخدام 
مراهم معينة، فقد ترغب يف غ�صله اأقل من مرة اأ�صبوعياً 
لتجنب تك�صر ال�صعر اأو تق�صفه اأو تق�صف الأطراف، على 

حد قوله.

فروة �لر�أ�س �لدهنية
واإذا ك��ان��ت ف���روة راأ���ص��ك ده��ن��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة، ف��ق��د حت��ت��اج اإىل 
غ�صلها مرة واحدة يومياً، وفقاً ملوقع اجلمعية الأمريكية 
دوراً  يلعب  اأن  لعمرك  ميكن  فيما  اجللدية،  ل��الأم��را���س 

اأي�صاً.
البلوغ يكون هناك  ف��رتة  اأن��ه خ��الل  اإىل  اأ���ص��ار  ذل��ك،  اإىل 
الغدد  تت�صخم  اأن  ميكن  وبالتايل  الهرمونات،  يف  زي���ادة 

الدهنية.
اإ�صابة النا�س بحب ال�صباب يف �صن  اإنه �صبب  وقال رو�صي 

املراهقة.
فروة  من  املزيد  يواجهون  قد  الأط��ف��ال  اأن  اأ�صاف  كذلك 
ال���راأ����س ال��ده��ن��ي��ة خ���الل ���ص��ن��وات ال��ب��ل��وغ، ل���ذا ف���اإن غ�صل 

�صعرهم كثرياً قد يكون مفيداً.

�لتقدم بالعمر
اجللدية،  لالأمرا�س  الأمريكية  اجلمعية  تقول  بدورها، 
الزيت مع تقدمنا يف  اأق��ل من  تنتج كمية  راأ�صنا  ف��روة  اأن 

ال�صن.
اأو  للجفاف  عر�صة  اأك��رث  يكون  ق��د  �صعرنا  اأن  واأو���ص��ح��ت 

التق�صف اإذا كان جمعداً اأو متعرجاً.
كما ميكن اأن يوؤدي غ�صله كثرياً اإىل تفاقم هذا الأمر، لذا 

عموماً  وامل��ج��ع��د  الكثيف  ال�صعر  يحتاج  ل 
وفقاً  اأ�صبوعيا،  حتى  اأو  يومياً  غ�صله  اإىل 

للجمعية.
اإىل  اأ���ص��ب��وع��ني  ك��ل  تغ�صله  اأن  يجب  لكن 
للحفاظ  الأق������ل  ع��ل��ى  اأ����ص���اب���ي���ع  ث���الث���ة 
ع��ل��ى ف�����روة راأ����ص���ك و���ص��ع��رك نظيفني 

و�صحيني.

�نتبهو� من متلي�س �ل�سعر
يف خ���رب ق���د ي���ن���زل ك��ال�����ص��اع��ق��ة على 
يهتمني  ال���ل���وات���ي  ال���ن�������ص���اء  اج���م���ي���ع 
درا�صة  ك�����ص��ف��ت  ���ص��ع��ره��ن،  ب��ت��م��ل��ي�����س 

العناية  منتجات  اأن  مو�صعة  اأمريكية 
خطر  كبري  ح��د  اإىل  ترفع  ق��د  بال�صعر 

ي�صتخدمنها  م��ن  ب��ني  ال��رح��م  ب�صرطان  الإ���ص��اب��ة 
باإ�صراف  اأفادت الدرا�صة التي جرت  ب�صكل دائم. فقد 

ون�صرت  املتحدة  الوليات  يف  الوطنية  ال�صحة  معاهد 
نتائجها اأم�س الثنني، اأن اخلطورة موجودة فعاًل.

و���ص��م��ل ه���ذا ال��ب��ح��ث ح����وايل 33 األ����ف ام�����راأة يف جميع 
ال���ولي���ات الأم��ريك��ي��ة ع��ل��ى م���دى اأك����رث م��ن 10 اأع����وام، 

تراوحت اأعمارهن بني 35 و74 عاماً.
اأن معدل الإ�صابة ب�صرطان بطانة  اأو�صحت الدرا�صة  كما 
الرحم بلغ اأكرث من %4 لدى الن�صاء الالتي ي�صتخدمن 
منتجات تنعيم ال�صعر ل�4 مرات اأو اأكرث يف ال�صنة، مقارنة 
ب� %1.64 بالن�صبة اللواتي مل ي�صتخدمن هذه املنتجات، 

وفقا ملا اأفادت �صحيفة "الغارديان".

مر�قبة لـ11 عامًا
ا�صتخدمن  اللواتي  الإن��اث  اأن  النتائج  اأظهرت  ذل��ك،  اإىل 
منتجات ال�صعر كن اأكرث عر�صة لالإ�صابة بهذا النوع من 
 60% يقارب  ما  اأن  واأك��دت   .155% بن�صبة  ال�صرطان 
من الإناث امل�صتخدمات ملنتجات تنعيم ال�صعر كن من ذوات 
الب�صرة ال�صمراء اللواتي يتميزن بال�صعر املجعد، وبالتايل 

هن الفئة املعر�صة اأكرث لالإ�صابة ب�صرطان الرحم.
وايت،  األ��ك�����ص��ن��درا  البحث  ف��ري��ق  رئي�صة  ح���ّذرت  ب��دوره��ا، 
للقلق.  مثرية  الدرا�صة  لها  تو�صلت  التي  الأرق��ام  اأن  اإىل 

اأن  و���ص��ددت على 
تلك الأبحاث تعّد الأوىل من نوعها ممن در�صت العالقة 
بني ا�صتخدام منتجات تلمي�س وتنعيم ال�صعر وهذا النوع 

من ال�صرطان.

مر�س خطري
ي�صار اإىل اأن �صرطان عنق الرحم يعترب من الأمرا�س غري 
ال�صائعة يف اأمريكا، حيث ي�صّكل %3 من اأنواع ال�صرطان 
التي ت�صيب الن�صاء. اإل اأن هناك خماوف من ازدياد اأعداد 
الأورام  لعلم  الأمريكية  اجلمعية  ذكرت  حيث  الإ�صابات، 
%81 من مري�صات  اأن ما يقارب  ال�صريرية قبل فرتة، 
5 ���ص��ن��وات ع��ل��ى الأق����ل بعد  ���ص��رط��ان ال��رح��م يع�صن مل���دة 

ت�صخي�س املر�س.

الظروف تدفع طالبا 
ل�صتثمار مواهبهم مبهن عدة

القت�صادية  ال����ظ����روف  ن��ت��ي��ج��ة 
بها  مير  التي  القا�صية،  واملعي�صية 
اأكرث  اإقليم كرد�صتان العراق، منذ 
اأع���وام، ي�صطّر كثري من   10 من 
ل�صتثمار  اجل��ام��ع��ي��ني  ال�����ص��ب��اب 
مواهبهم يف جمالت خمتلفة، اإىل 

جانب الدرا�صة.
الطالب،  ال��ر���ص��م،  ح��ب  مينع  فلم 
دارك������و اإدري�����������س، م���ن ال���ت���ف���وق يف 
درا�صته، حتى حقق طموح والديه، 
يف الن�������ص���م���ام ل��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب يف 

جامعة ال�صليمانية.
لكن �صغفه بر�صم اللوحات والأزياء 
موهبته  ���ص��ق��ل  لف���ت���ة،  ب��اأ���ص��ك��ال 
ت��دري��ج��ي��اً، ودف��ع��ه لق��ت��ح��ام عامل 
حتى  الن�صائية،  الأزي�����اء  ت�صميم 
ف���رتة وجيزة  اأ���ص��ح��ى يف غ�����ص��ون 
على  الأزي���اء  م�صممي  اأ�صهر  اأح��د 

م�صتوى اإقليم كرد�صتان العراق.
التوفيق  اأن  �صحيح  دراك���و:  وق��ال 
الطب،  ك��ل��ي��ة  يف  ال����درا�����ص����ة  ب����ني 
ومم����ار�����ص����ة م���ه���ن���ة دق���ي���ق���ة مثل 
للغاية،  ع�����ص��ري  اأم������ر  اخل���ي���اط���ة، 
ال�صليم  ال��ي��وم��ي  التخطيط  ل��ك��ن 
وجدولة الأوق��ات، هو �صر جناحي 
العمل  ب���ني  ال����ت����وازن  حت��ق��ي��ق  يف 

والدرا�صة.
اأنني  ج����ازم����اً  اأع���ت���ق���د  واأ������ص�����اف: 
�صبيل  ال����ت����خ����رج،  ب���ع���د  ����ص���اأخ���ت���ار 
موهبتي  تطوير  طريق  يف  امل�صي 
اأحلم  لأن��ن��ي  الأزي������اء،  ت�صميم  يف 
ع��امل��ي��ة. ويعزو  ���ص��ه��رة  يف حت��ق��ي��ق 
ال�صباب  م��ن  الكثري  ج��ن��وح  دارك���و 
اخل��ري��ج��ني، ن��ح��و م���زاول���ة مهن، 
البعد عن تخ�ص�صاتهم  كل  بعيدة 
الأكادميية، اإىل ما ي�صميه باخللل 
يف ال��ن��ظ��ام ال����رتب����وي.  وي����رى اأن 
ير�صم  م���ا  اأن  يف  ت��ك��م��ُن  امل�����ص��ك��ل��ة 
وم�صتقبلهم،  ال��ط��ل��ب��ة  م�����ص��ائ��ر 
الثانوية  ام��ت��ح��ان��ات  م�����ص��اراُت  ه��و 
ال���ع���ام���ة، ول���ي�������س ال����ص���ت���ث���م���اُر يف 

مواهبهم وحتقيق طموحاتهم.

ميزة من  وات�صاب .. فتح 
التطبيق على 4 اأجهزة

هاتفا  ي�صتخدمون  مم��ن  كنت  اإذا 
ذكيا، فمن الوارد اأن تكون منزعجا 
ت��ف��ع��ي��ل تطبيق  ق������درة  ع�����دم  م����ن 
اأك����رث م��ن اجلهاز،  وات�����ص��اب ع��ل��ى 
جزءا  �صت�صبح  امل�صكلة  ه��ذه  لكن 
م���ن امل��ا���ص��ي ع��م��ا ق���ري���ب، بف�صل 
موقع  وب��ح�����ص��ب  "ثورية".  م��ي��زة 
يتابع  الذي   ،"WABetaInfo"
فاإن  ب���اأول،  "اأوًل  "وات�صاب  اأخ��ب��ار 
م���ي���زة جديدة  ي��خ��ت��رب  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
با�صتخدام  للم�صتخدمني  ت�صمح 
اإىل  ي�صل  م��ا  على  احل�صاب  نف�س 

اأربعة اأجهزة يف الوقت نف�صه.

خبري يح�صم اجلدل.. هذه عدد 
مرات غ�صيل ال�صعر الأمثل

لغ�سيل  �ل�سحيحة  ــر�ت  �مل عــدد  حــول  �لأ�سخا�س  يختلف 
�ل�سعر �أ�سبوعيًا، �إذ ل يز�ل �جلدل مثار� بني خرب�ء �ل�سحة 

وعامة �لنا�س.
�إجابة و�حدة تنا�سب �جلميع  �أنه ل توجد  وك�سف �خلرب�ء 
حول عدد �ملر�ت �لتي يجب �أن نغ�سل فيها �سعرنا �أو ما ميكننا 

فعله للحفاظ عليه يف �أيام �لر�حة.
فقد يعتمد عدد �ملر�ت �لتي يجب عليك فيها تنظيف خ�سالت 
�سعرك على عدة عو�مل، مبا يف ذلك نوع �ل�سعر، ومدى دهون 

فروة ر�أ�سك، وم�ستويات ن�ساطك.

ظهر اجتاه جديد موؤخراً على موقع التوا�صل 
الب�صل  ف��ي��ه  ي�صتخدم  ت���وك  ت��ي��ك  الج��ت��م��اع��ي 
لتنقية الهواء حول املنازل بالإ�صافة اإىل عالج 

الإنفلونزا. ما هو عالج الب�صل؟
ال�����ع�����الج ب���ال���ب�������ص���ل ه�����و اجت��������اه �����ص����ائ����ع على 
ت����وك ك�����ص��ف��ت ع��ن��ه م�����ص��ت��خ��دم��ة ت�صمى  ت��ي��ك 
مقطع  ن�صر  خ��الل  من   Poshmamma
يف  وت�صعه  الب�صل  بتقطيع  تقوم  وه��ي  فيديو 
الذي  الفيديو  مقطع  ويف  املنزل.  اأنحاء  جميع 
تقول  م�صاهدة،  مليون   2.5 من  اأك��رث  ح�صد 
ا�صتخدام  مي��ك��ن  اإن����ه   Poshmamma

الب�صل كمنقي للهواء وكعالج لالإنفلونزا.
تفعل  "ماذا  ق��ال��ت  الفيديو  على  تعليقها  ويف 
بالب�صل؟ تقطعه وتوزعه حول منزلك، و�صوف 
والبكترييا  ال�����ص��م��وم  وي�����ص��ح��ب  ال���ه���واء  ي��ن��ق��ي 

والفطريات والفريو�صات من الهواء".
اأن ال��ب�����ص��ل قوي  واأ���ص��اف��ت ���ص��اح��ب��ة ال��ف��ي��دي��و 
م���ن املر�س،  يف احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ن��زل��ك خ��ال��ي��اً 
منزلك،  يف  اآخ��رون  اأنا�س  مر�س  "اإذا  مو�صحة 

الب�صل  على  واح�صل  البقالة  اإىل حمل  فاأ�صرع 
الأحمر لإبعاد املر�س و�صحب ال�صم".

هل العالج بالب�صل يعمل بالفعل؟
توك  تيك  م�صتخدمي  م��ن  العديد  ن�صر  بينما 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ت���دع���م ع����الج ال��ب�����ص��ل، حذر 

والعلميون  ال��ط��ب��ي��ون  اخل����رباء 
م������ن ع��������دم وج����������ود دل���ي���ل 

يدعم الدعاء باأن الب�صل 
يف  ي�صاعد  اأن  ميكن 

ت���ط���ه���ري ال����ه����واء 
الفريو�صات.  م��ن 
للخرباء  ووف����ق����اً 
دليل  ي���وج���د  "ل 

و�����ص����ع  اأن  ع�����ل�����ى 
املنزل  ح��ول  الب�صل 

ي���ن���ق���ي  اأن  مي������ك������ن 
ال��ه��واء م��ن ال�����ص��م��وم اأو 

اأو  الفطريات  اأو  البكترييا 
الفريو�صات".

عالج الب�صل.. اجتاه جديد على 
تيك توك لتنقية املنزل من اجلراثيم
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�ش�ؤون حملية

نظمته وز�رة �لدولة ل�سوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي بالتعاون مع جامعة �لإمار�ت حتت عنو�ن »خليفة و�لتمكني �ل�سيا�سي«

 منتدى بناء الوعي ال�صيا�صي لطلبة اجلامعات ي�صلط ال�صوء على اإجنازات م�صرية التمكني ال�صيا�صي يف دولة الإمارات 

•• اأبوظبي- الفجر
ت�صوير – اأجمد �رضغام

احلادية  دورت��ه  يف  اجلامعات-  لطلبة  ال�صيا�صي  الوعي  بناء  منتدى  �صلط 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ل�����ص��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  تنظمه  وال���ذي  ع�����ص��رة، 
بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية املتحدة، ال�صوء على الإجنازات التي 
حققتها م�صرية التمكني ال�صيا�صي التي انطلقت يف عام 2005م، مما اأ�صهم 
الوطني،  القرار  الفاعلة يف عملية �صنع  امل�صاركة  على  املواطنني  يف حتفيز 
وتعزيز م�صاركتهم  وامل��راأة-  ال�صباب  املجتمع- وبخا�صة  فئات  كافة  ومتكني 
يف جمال العمل الربملاين يف الدولة، اإىل جانب م�صاركتهم الفاعلة يف جميع 

املجالت الأخرى.
ال�صمو  ل�صاحب  الثقايف  "امل�صت�صار  ن�صيبة  اأن��ور  زك��ي  الدكتور  معايل  وق��ال 
العربية  الإم���ارات  جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  اهلل"-  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
املنظومة  "اإن  املنتدى:  اأع��م��ال  افتتاح  مبنا�صبة  م�صورة  كلمة  يف  املتحدة" 
الت�صريعية تتناغم مع ال�صلطة التنفيذية للدولة وتدعمها يف اتخاذ القرار 
اأكرث  لي�صبحوا  وال�صابات  ال�صباب  لإع��داد  الالزمة  الظروف  تهيئة  بهدف 
م�صاركة واأكرب اإ�صهاماً يف احلياة العامة، لالهتمام بق�صايا الوطن والتفاعل 
اأم�س احلاجة  الإم��ارات يف  ملئوية  ال�صتعداد  واإننا ويف م�صرية  املجتمع،  مع 
ل�صتمرارية هذه الفعاليات املهمة، التي من �صاأنها اإبراز اجلهود ال�صيا�صية 
لدولة الإمارات، وامل�صاهمة يف تعزيز الوعي ال�صيا�صي لدى طلبة اجلامعات 

للم�صي قدماً  نحو �صناعة م�صتقبل م�صرق يليق بدولتنا".
على  واحل��ف��اظ  الرت��ق��اء  م�صوؤولية  اأن  نن�صى  األ  "علينا  معاليه:  واأ���ص��اف 
املكت�صبات و�صون املنجزات التي حققتها دولة الإمارات يف املا�صي واحلا�صر 
هي م�صوؤولية كل فرد منا، لرن�صم مالمح اخلم�صني عاماً املقبلة، ون�صهم يف 
تعزيز م�صرية التنمية وتر�صيخ ريادة الدولة عاملياً، و�صوًل اإىل حتقيق املراكز 

الأوىل عاملياً بحلول الذكرى املئوية لتاأ�صي�س دولة الإمارات".
كما قالت معايل �صما بنت �صهيل املزروعي- وزيرة دولة ل�صوؤون ال�صباب يف 
كلمتها: "كّثفت دولة الإمارات العربية املتحدة جهودها للعمل على تو�صيع 
قدراتهم  دع��م  على  وواظبت  الوطن،  �صباب  ل��دى  ال�صيا�صية  امل�صاركة  اآف��اق 
واإمكانياتهم املعرفية ليكونوا اأكرث وعياً وجاهزية ب�صفتهم "�صركاء جناح" 

ي�صاهمون يف بناء ور�صم م�صتقبل دولة اأكرث �صعادة ورفاهية.
هامة  م��ب��ادرة  ميثل  ال�صيا�صي  ال��وع��ي  ب��ن��اء  "منتدى  امل���زروع���ي:  واأ���ص��اف��ت 
لتعزيز ثقافة امل�صاركة ال�صيا�صية لدى ال�صباب الذين توؤمن قيادتنا الر�صيدة 
خمتلف  يف  الإيجابية  واإ�صهاماتهم  م�صاركتهم  لتاأكيد  وت�صعى  بقدراتهم 
ابتكار  يف  بتميزهم  ولثقتها  والقت�صادية،  والجتماعية  ال�صيا�صية  امليادين 

احللول العملية التي تعزز مكانة الدولة عاملياً".
املجل�س  ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزارة  وكيل  لوتاه  ه��الل  ط��ارق  �صعادة  ق��ال  كذلك 
الوعي  ب��ن��اء  منتدى  "ُيعقد  املنا�صبة:  ب��ه��ذه  كلمته  يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
ال�صيا�صي لطلبة اجلامعات هذا العام حتت عنوان "خليفة وعملية التمكني 

باإذن اهلل تعاىل-  الكبري للمغفور له-  الدور  على  تاأكيداً  ال�صيا�صي"، وذلك 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" يف اإطالق برنامج التمكني يف 
بهدف   ،2005 ع��ام  يف  والثالثني  الرابع  الوطني  اليوم  مبنا�صبة  خطابه 

تهيئة الظروف الالزمة لإعداد مواطن اأكرث م�صاركة واأكرب اإ�صهاماً".
قائاًل:  ال�صيا�صي  والتمكني  �صعادته يف مداخلته خالل جل�صة خليفة  وتابع 
اأفرزت  فقد  التمكني،  م�صرية  يف  ومهمة  كبرية  مكانة  لل�صباب  كان  "لقد 
الواعدة  الأف��ك��ار  ذوي  من  ال�صباب  ف��وز  ال�صابقة  النتخابية  ال�صتحقاقات 
وتراثه  قيمه  م��ن  النابعة  الإم���ارات���ي  املجتمع  بخ�صو�صية  ال��ت��ام  وال��وع��ي 
بع�صوية املجل�س الوطني الحتادي، مما كان له الأثر الوا�صح يف مداولت 

املجل�س الوطني الحتادي خالل ف�صوله الت�صريعية الأربع الأخرية".
ومن جانبه، قال �صعادة الدكتور عمر النعيمي- الأمني العام للمجل�س الوطني 
الحتادي":  الوطني  املجل�س  "متكني  مو�صوع  حول  حديثه  يف  الحت��ادي- 
�صكل  �صياغة  عند  اأعينهم  ن�صب  الإمارات  لدولة  املوؤ�ص�صون  الآباء  "و�صع 
ال�صيادية  اأن تكون دولة معا�صرة يف تنظيم موؤ�ص�صاتها  الدولة وموؤ�ص�صاتها 
و�صلطاتها، وميثل املجل�س الوطني الحتادي ال�صكل احلديث ملبداأي ال�صورى 
وامل�صاركة، اللذين كانا متاأ�صلني يف طريقة احلكم قبل الحتاد". كما اأو�صح 
يف حديثه خالل املنتدى الكيفية التي ميار�س بها املجل�س الوطني الحتادي 
مبداأي ال�صورى وامل�صاركة وكيف تطورت هذه املمار�صة عرب ال�صنوات وخا�صة 

بعد مرحلة التمكني وانتخاب ن�صف اأع�صاء املجل�س الوطني.

واأ�صارت �صعادة �صم�صة �صالح "املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للمراأة- الأمني 
العام ملجل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�صني"، يف عر�صها ملو�صوع "املوؤ�صرات 
لدولة  الر�صيدة  القيادة  حر�س  اأن  ال�صيا�صي" اإىل  التمكني  لنتائج  العاملية 
الإم��ارات على دعم امل��راأة وملف التوازن بني اجلن�صني خالل العقد املا�صي 
الإمارات  متكنت  وقد  ال�صيا�صية  احلياة  يف  م�صاركتها  ن�صبة  زي��ادة  اإىل  اأدى 
من حتقيق نقلة نوعية يف ترتيبها على موؤ�صرات التناف�صية العاملية املعنية 
بالتوازن بني اجلن�صني، وكذلك املوؤ�صرات املتعلقة بالتمثيل الربملاين للمراأة، 
حيث تقدمت الإمارات اإىل املركز 11 عاملياً والأول عربياً يف موؤ�صر امل�صاواة 
اأن  بعد   2022 الإمنائي عام  املتحدة  الأمم  التابع لربنامج  بني اجلن�صني 
الدولة �صعدت  اأن  اأي   ،2015 املوؤ�صر عام  بهذا  49 عاملياً  املرتبة  كانت يف 

املهم. العاملي  املوؤ�صر  بهذا  فقط  �صنوات   7 خالل  مركزاً   38
اإدارة البحوث والتنمية يف الحتاد  وتناولت الأ�صتاذة اأحالم اللمكي- مدير 
"تعترب  فقالت:  للمراأة"،  ال�صيا�صي  "التمكني  مو�صوع  ال��ع��ام-  الن�صائي 
تعزيز م�صرية  الدولة نحو  لإجناح جهود  �صرورياً  اأمراً  ال�صيا�صية  امل�صاركة 
التنمية ال�صيا�صية يف الدولة باعتبار اأن املراأة �صريك ا�صرتاتيجي، اإ�صافة اإىل 
ذلك فاإن وجود املراأة على مقاعد املجل�س الوطني الحتادي هو تاأكيد على 
تكامل الأدوار بينها وبني الرجل يف امل�صاهمة مبراجعة م�صودة الت�صريعات 
واإب��داء الراأي حولها، وتقدميها طرح خمتلف مكمل للرجل حول الق�صايا 
واملفكر  الكاتب  الدكتور يو�صف احل�صن-  �صعادة  املختلفة". وقال  املجتمعية 

الإماراتي وال�صفري ال�صابق لدولة الإمارات- يف حديثه حول "دور موؤ�ص�صات 
�صرورة  ال�صيا�صي  "الوعي  لل�صباب":  ال�صيا�صي  التمكني  يف  العايل  التعليم 
املجتمعات وبخا�صة يف ظل حتولت  رقي  اأه��م مالمح  اأح��د  وي�صكل  وطنية 
امل�صاركة يف  لل�صباب  يتاح  ما  وبقدر  متنوعة  مت�صارعة وحتديات  ومتغريات 
امل�صاركة بقدر  ال�صيا�صية والتنموية ومعرفة الآليات الناجحة لهذه  احلياة 
ما تتم تنمية �صخ�صية ال�صباب وتطور اأمناط �صلوكهم وتك�صبهم الجتاهات 
الإي��ج��اب��ي��ة وت��ع��زز ت��ف��اع��ل��ه��م وولئ���ه���م ل��وط��ن��ه��م وق��درت��ه��م ع��ل��ى التفكري 
العقالين واملو�صوعي والتحليل والتنبوؤ والروؤية ال�صاملة للبيئة ال�صيا�صية 

والجتماعية من حولهم".
نحو  املجتمعات  تقود  كقاطرة  الأهمية  بالغ  اجلامعات  دور  "اإن  واأ���ص��اف: 
ال�صباب  لأن  لطلبتها،  والثقافية  والذهنية  واملعرفة  القدرات  وبناء  البحث 
هم الفئة الأكرب يف املجتمع، وال�صتثمار يف هذه الفئة هو على درجة كبرية 
التعليم  يف  جهداً  يتطلب  وه��ذا  وامل�صتدامة،  ال�صاملة  للتنمية  الأهمية  من 
امل�صاركة  من  ال�صباب  ميكن  ومب��ا  ال��ع��ام،  الوعي  وبناء  وال�تاأهيل  والإع���داد 
وعن�صر  وواجباتها،  املواطنة  حقوق  من  لهم  حق  وه��و  وامل�صوؤولة  الفاعلة 

اأ�صا�صي من متا�صك املجتمعات وتطورها".
الوعي  ن�صر  يف  الأ���ص��رة  “دور  ع��ن��وان  حت��ت  نقا�صية  حلقة  تنظيم  مت  كما 
التدري�س يف  ال�صيا�صي"، وحتدثت فيها الدكتورة مرمي لوتاه- ع�صو هيئة 
ل�صرطة  العامة  القيادة  من  القبي�صي-  م��وزة  والدكتورة  الإم���ارات،  جامعة 
ال��ت��دري�����س يف جامعة  هيئة  ع�صو  اجل��ن��اح��ي-  حممد  وال��دك��ت��ور  اأب��وظ��ب��ي، 
اأجيال  تاأ�صي�س  يف  الإم���ارات  دول��ة  يف  لالأ�صرة  املميزة  املكانة  عن  الإم����ارات، 
من  ميكنهم  ومب��ا  اإليه،  والنتماء  الوطن  بق�صايا  واملعرفة  الوعي  لديهم 
العمل وتوظيف جميع قدراتهم خلدمته والرتقاء بجميع قطاعاته، وهذا 
ما مكن دولة الإمارات من حتقيق الإجنازات خالل اخلم�صني عام املا�صية، 

و�صيكون ركيزة ملوا�صلة الإجنازات يف اخلم�صني القادمة.
كما �صهد املنتدى تنظيم حلقة نقا�صية طالبية حول امل�صابقة البحثية التي 
مت الإعالن عنها خالل دورة املنتدى العام املا�صي، كما مت تكرم الفائزين يف 
ال�صام�صي الفائز باجلائزة الأوىل،  امل�صابقة، وهم الطالبة �صارة �صرور  هذه 
والطالبة  الثانية،  ب��اجل��ائ��زة  الفائز  ال�صرياين  خلفان  �صالمة  والطالبة 

اليازية عبد اهلل املزروعي الفائز باجلائزة الثالثة.
الدولة  وزارة  م�صاريع  على  املنتدى  خ��الل  واحل�صور  الطلبة  تعرف  وق��د 
الواقع  نظارة  وه��ي:  والذكية  الرقمية  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ل�صوؤون 
التفاعلية  وال�صا�صات  الحتادي"،  الوطني  املجل�س  يف  "اأنت  الف��رتا���ص��ي 
الإح�صائية  و"اخلريطة  النتخابية"  العملية  "رحلة  مببادرتي  واخلا�صة 
باملراكز  املتعلقة  املعلومات  جميع  على  احل�صول  تكفل  لالنتخابات" والتي 
الت�صويت  على جهاز  الط��الع  فر�صة  الطلبة  منح  اإىل  اإ�صافة  النتخابية. 
الطلبة  لدى  ال�صيا�صي  الوعي  تعزيز  ت�صهم جميعها يف  والتي  الإلكرتوين، 
وحتفزهم على امل�صاهمة الفاعلة يف ممار�صة واجبهم الوطني يف ال�صتحقاق 

النتخابي القادم.

زكي ن�صيبة: املنظومة الت�صريعية تتناغم مع ال�صلطة التنفيذية بهدف تهيئة الظروف لإعداد �صباب اأكرث م�صاركة واإ�صهامًا يف احلياة العامة
الريادة وحتقيق  التنمية  عجلة  لدفع  والقيم  بالإمكانيات  ويتمتعون  اأف�صل  م�صتقبل  مالمح  بطموحاتهم  ير�صمون  �صبابنا  املزروعي:  • �صما 

الحتادي    الوطني  املجل�س  قبة  حتت  القرار  �صناع  مع  ق�صاياهم  اليوم  يناق�صون  فهم  التمكني،  م�صرية  يف  كبرية  مبكانة  ال�صباب  حظي  لوتاه:  هالل  • طارق 
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تو�سلت در��سة جديدة �إىل �أن �لآثار �ل�سارة للتعر�س �ليومي مدى �حلياة لل�سوء �لأزرق �ملنبعث من 
�لهو�تف و�أجهزة �لكمبيوتر و�لتجهيز�ت �ملنزلية تزد�د �سوء� مع تقدم �لعمر.

ودر�س �لعلماء من جامعة ولية �أوريغون، ذبابة �لفاكهة �ل�سائعة، وهي كائن منوذجي مهم ب�سبب 
�لآليات �خللوية و�لنمائية �لتي ت�سرتك فيها مع �حليو�نات �لأخرى و�لب�سر.

وقاد جاغا جيبولتوفيت�س، الباحث يف كلية العلوم يف جامعة 
ولية اأوهايو، والذي يدر�س ال�صاعات البيولوجية، الدرا�صة 
تدريجيا  انتقل  ثم  الظالم  يف  الذباب  بقاء  معدل  لفح�س 
اإىل بيئة من ال�صوء الأزرق امل�صتمر من الثنائيات الباعثة 

لل�صوء، اأو امل�صابيح.
ال�صوء يف عمر يومني  اإىل  التحولت من الظالم  وحدثت 
ال�صوء  تاأثري  الدرا�صة  و�صملت  يوما،  و60   40 ثم  و20، 
الأزرق على امليتوكوندريا يف خاليا الذباب، بح�صب الورقة 
 Nature Partner جم��ل��ة  يف  امل��ن�����ص��ورة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
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وت��ع��م��ل امل��ي��ت��وك��ون��دري��ا ك��م��ح��ط��ة ط��اق��ة ل��ل��خ��ل��ي��ة، وتولد 
م�صدر  وه��و   ،)ATP )اأو  الفو�صفات  ثالثي  الأدي��ن��وزي��ن 

للطاقة الكيميائية.
املطول  التعر�س  اأن  اأظهر جيبولتوفيت�س  �صابق،  ويف بحث 
النظر  بغ�س  الذباب،  يوؤثر على طول عمر  الأزرق  لل�صوء 

عما اإذا كان ي�صيء يف عيونهم مبا�صرة.
وك�صف جيبولتوفيت�س: "اجلانب اجلديد من هذه الدرا�صة 
ميكن  الأزرق  لل�صوء  املزمن  التعر�س  اأن  يظهر  اجلديدة 
ال��ط��اق��ة حتى يف اخل��الي��ا غري  اإن��ت��اج  م�����ص��ارات  اأن ي�صعف 
تفاعالت  اأن  حددنا  لقد  ال�صوء.  ا�صت�صعار  يف  املتخ�ص�صة 

معينة يف امليتوكوندريا انخف�صت ب�صكل كبري ب�صبب ال�صوء 
العمر  ح�صب  الأخ��رى  التفاعالت  انخف�صت  بينما  الأزرق، 
بغ�س النظر عن ال�صوء الأزرق. وميكنك التفكري يف الأمر 
اإ�صابة  اإىل  اأذى  ي�صيف  الأزرق  لل�صوء  التعر�س  اأن  على 

الذباب املتقدم يف ال�صن".
����ص���روري لإيقاع  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال�����ص��وء  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ولح����ظ 
���ص��اع��ة من   24 دورة  ل��ل�����ص��خ�����س،  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال�����ص��اع��ة 
العمليات الف�صيولوجية مثل ن�صاط موجات الدماغ، واإنتاج 
الهرمونات وجتديد اخلاليا، وهي عوامل مهمة يف اأمناط 

الأكل والنوم.
زيادة  اأن  اإىل  ت�صري  اأدل���ة  ه��ن��اك  اإن  جيبلتوفيت�س  وق��ال��ت 
التعر�س لل�صوء ال�صطناعي عامل خطر للنوم وا�صطرابات 

ال�صاعة البيولوجية.
عر�س  و�صا�صات   LED لإ���ص��اءة  ال�صائد  ال�صتخدام  وم��ع 
يف  ال�صوء  من  متزايدة  لكميات  الب�صر  يتعر�س  الأج��ه��زة، 
ال�صتخدام  �صائعة   LED م�صابيح  لأن  الأزرق  الطيف 

تنبعث منها ن�صبة عالية من ال�صوء الأزرق.
وتابعت: "هذه التكنولوجيا، اإ�صاءة LED، حتى يف معظم 
ملعرفة  كافية  ا�صتخدامها لفرتة  يتم  املتقدمة، مل  البلدان 
من  متزايدة  خم��اوف  وهناك  الإن�صان.  عمر  على  تاأثريها 
�صوء  وخ��ا���ص��ة  ال���ص��ط��ن��اع��ي،  لل�صوء  املمتد  التعر�س  اأن 
ب�صحة  �صارا  يكون  قد  الأزرق،  باللون  املخ�صب   LED
لل�صوء  للتعر�س  الكاملة  التاأثريات  اأن  حني  ويف  الإن�صان. 
الب�صر،  ل��دى  الآن  حتى  معروفة  غ��ري  العمر  ع��رب  الأزرق 
احلي  الكائن  يف  ق�صري  وقت  يف  ال�صيخوخة  ت�صارع  لوحظ 
النموذجي، ما ينبهنا اإىل احتمال حدوث تلف خلوي ب�صبب 

هذا الإجهاد".
اخلطوات  بع�س  هناك  اإن  العلماء  ق��ال  ذل��ك،  غ�صون  ويف 

ذلك  من  اأنف�صهم،  مل�صاعدة  بها  القيام  للنا�س  ميكن  التي 
على  �صتعمل  ال��ت��ي  الكهرمانية  ال��ع��د���ص��ات  ذات  ال��ن��ظ��ارات 
تر�صيح ال�صوء الأزرق وحماية �صبكية العني. وميكن �صبط 
الأخرى  والأج��ه��زة  املحمولة  الكمبيوتر  واأج��ه��زة  الهواتف 

ملنع انبعاثات ال�صوء الأزرق.
التعر�س  اأن  ال�صابق  عملنا  "اأظهر  جيبلتوفيت�س:  واأو�صح 
لي�س لالأطوال  الأزرق، ولكن  لل�صوء  اليومي مدى احلياة 
املوجية املرئية الأخرى، له اآثار �صارة على الدماغ والقدرات 
احلركية وعمر الكائن احلي النموذجي. ونحن الآن نبلغ اأن 
التاأثريات ال�صارة لل�صوء الأزرق على الذباب تعتمد ب�صدة 

ال�صوء  كثافة  لنف�س  التعر�س  ط��ول  نف�س   - العمر  على 
يقلل من العمر ويزيد من التنك�س الع�صبي ب�صكل اأكرب يف 
الذباب الأكرب �صنا منه يف الأ�صغر".ويف البحث ال�صابق، كان 
�صاعة يف   12 ل��دورات يومية مدتها  تعر�س  ال��ذي  للذباب 
ال�صوء و12 �صاعة يف الظالم، حياة اأق�صر مقارنة بالذباب 
الذي ظل يف الظالم الدام�س اأو الذباب الذي ظل يف ال�صوء 
الذي  الذباب  الزرقاء.واأظهر  املوجية  الأط��وال  تر�صيح  مع 
تعر�س لل�صوء الأزرق تلفا يف خاليا �صبكية العني وخاليا 
الدماغ واأ�صعف احلركة، وت�صاءلت قدرة الذباب على ت�صلق 

جدران العبوات املو�صوع فيها، وهو �صلوك �صائع عادة.

درا�صة: ال�صرر الناجت عن التعر�س 
لل�صوء الأزرق يزداد �صوءا مع تقدم العمر

�صعور قد يزيد من خطر اإ�صابتك بنوبة قلبية!

ووجد الباحثون اأن العزلة الجتماعية وال�صعور بالوحدة 
ي��زي��دان م��ن خ��ط��ر ح���دوث ح��ادث��ة قلبية وع��ائ��ي��ة قاتلة 
اأخ��رى، وهي ال�صكتة الدماغية، حيث يتوقف تدفق الدم 

اإىل الدماغ.
ويف حديثه عن خلفية البحث، قال كري�صتال �صني: "على 

العزلة  اأن  بو�صوح  اأثبتت  البحث،  من  عقود  اأربعة  مدى 
�صحية  بنتائج  يرتبطان  بالوحدة  وال�صعور  الجتماعية 

�صارة".
ب��ال��وح��دة، ل  ال�صعور  فيه  يتزايد  وق��ت  البحث يف  وي��اأت��ي 
 18 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الأ�صخا�س  بني  �صيما 

و25 عاما، ولكن اأي�صا يف الفئات العمرية الأكرب �صنا.
بني  الت�صال  ندرة  اأنها  على  الجتماعية  العزلة  وُتعّرف 
�صخ�س واآخر من اأجل العالقات الجتماعية مثل العائلة 
اأو  بالوحدة  ال�صعور  هي  الوحدة  اأن  حني  يف  والأ�صدقاء، 

الت�صال بالآخرين ب�صكل اأقل مما هو مرغوب فيه.
يعي�صوا حياة منعزلة  اأن  ل��الأف��راد  "ميكن  �صني:  واأو���ص��ح 
ن�صبيا ول ي�صعرون بالوحدة، وعلى العك�س من ذلك، قد 
الت�صالت  م��ن  العديد  لديهم  ال��ذي��ن  الأ�صخا�س  يظل 

الجتماعية يعانون من الوحدة".
"دليل قوي  ع��ام، هناك  ب�صكل  اإن��ه  ق��ال �صني  ذل��ك،  وم��ع 
يربط بني العزلة الجتماعية وال�صعور بالوحدة مع زيادة 

خطر تدهور �صحة القلب والدماغ ب�صكل عام".
ويف حني اأنه عامل مهم يف �صحة القلب والأوعية الدموية 
والع�صبية، فمن املهم مالحظة اأن هذا البحث لي�س نهائيا 

ولي�س �صببيا.
لتطوير  م��ل��ح��ة  ح��اج��ة  "هناك  ���ص��ني:  ق���ال  ذل����ك،  وم���ع 
من  للحد  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ال��ربام��ج  وتقييم  وتنفيذ 
القلب  على  والوحدة  الجتماعية  للعزلة  ال�صلبية  الآث��ار 
والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة و���ص��ح��ة ال���دم���اغ، وخ��ا���ص��ة بالن�صبة 

لل�صكان املعر�صني للخطر".
وعالوة على ذلك، اأ�صاف �صني اأن الأطباء يجب اأن يتخذوا 
تكرار  ع��ن  املر�صى  "�صوؤال  عليهم  واأن  اأي�����ص��ا،  اإج����راءات 
م�صتوى  عن  را�صني  كانوا  اإذا  وم��ا  الجتماعي  ن�صاطهم 

اأن  املحتمل[  [وم��ن  العائلة  اأو  الأ�صدقاء  مع  تفاعلهم 
املعزولني اجتماعيا  يكونوا م�صتعدين لإحالة الأ�صخا�س 
اأو وحيدين".وبالإ�صافة اإىل اإمكانية حت�صني �صحة القلب 
بدورها  �صتوؤدي  التفاعالت  هذه  فاإن  الدموية،  والأوعية 
اإىل حت�صني �صحتهم العقلية، وهو اأمر يعاين منه ال�صباب 

يف جميع اأنحاء العامل.
وعلى الرغم من احلاجة اإىل مزيد من البحث للتاأكد من 
فاإن  القلبية،  والنوبات  العقلية  ال�صحة  بني  �صلة  وج��ود 
هذا البيان يوفر نافذة على التاأثري الذي ميكن اأن حتدثه 

ال�صحة العقلية.

حتدث نوبات �لقلب عندما ينقطع تدفق �لدم �إىل �لقلب فجاأة، و�إذ� تركت دون عالج، ميكن �أن تكون قاتلة 
للمري�س ومدمرة.

تكون  قد  �أنها  �إىل  جديدة  در��سة  ت�سري  ج�سدية،  �لأحد�ث  لهذه  �خلطر  عو�مل  معظم  �أن  حني  ويف 
نف�سية �أي�سا.

ون�سرت جمعية �لقلب �لأمريكية )AHA( در��سة ت�سري �إىل �أن �لوحدة و�لعزلة �لجتماعية 
ميكن �أن تزيد من خطر �لإ�سابة بنوبة قلبية مميتة بن�سبة ت�سل �إىل %29.
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العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151574(
املنذر: بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليهم :1- هارون كرمي
ا�س اآيه خلدمات الريا�صية �س.ذ.م.م ام   -2

وواحد  )�صبعمائة  درهم   771،861،68 وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليهم  املنذراملنذر  ينذر 
ثالثون  خ��الل  للمنذر  فل�صا(  و�صتني  وثمانية  دره��م  و�صتني  وواح��د  وثمامنائة  ال��ف  و�صبعني 
يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة 
املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع  بت�صوية  القانونية قبلكم للزامكم  الج��راءات 
العقار رقم 902 بالطابق رقم 9 مببنى مارينا فيو رقم 8 البالغ م�صاحته 5،720،05 قدم 
واملرهون  لكم  اململوك  دب��ي  ب��اإم��ارة  دب��ي  140 مبنطقة مر�صى  رق��م  الر���س  مربع على قطعة 
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 

١٤ ل�صنة ٢٠٠٨ بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151581(
املنذر: بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : عامرعي�صى مو�صى العامري
دره���م )�صتمائة   698،875،44 وق���دره  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذرامل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
للمنذر  فل�صا(  واربعني  واربعة  درهم  و�صبعني  الف وثمامنائة وخم�صة  وت�صعني  وثمانية 
خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر 
املرت�صدة  املديونية  بت�صوية  للزامكم  قبلكم  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق 
 1 12 مببنى اعمار تاور  1201 بالطابق رقم  بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 
رقم 1 البالغ م�صاحته 1812 قدم مربع واملواقف رقم L2 /12،13 على قطعة الر�س 
رقم 411 مبنطقة رقة البطني باإمارة دبى اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام 
ل�صنة   14 رقم  التاميني  الرهن  قانون  بعدهما من  وما  و)٢٦(   )٢٥( واملادتني  القانون 

بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.  2008
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/151585(
املنذر : بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : زهنج غنينج
ينذر املنذراملنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 1،227،935،67 درهم )مليون ومائتان 
و�صبعة وع�صرين الف وت�صعمائة وخم�صة وثالثني درهم و�صبعة و�صتني فل�صا( للمنذر خالل 
ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا 
 1 تاور رقم  28 مببنى مادا ريزيدن�س  بالطابق رقم   2805 العقار رقم  بيع  فيها طلب 
P4-17 على قطعة الر�س رقم  1،656.35 قدم مربع واملواقف رقم  البالغ م�صاحته 
مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون   474
 2008 14 ل�صنة  التاميني رقم  الرهن  واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون 

بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/151589(
املنذر: بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : رامي احمد املبارك
ينذر املنذراملنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 1،697،470،40 درهم )مليون و�صتمائة و�صبعة 
وت�صعني الف واربعمائة و�صبعني درهم واربعني فل�صا( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال 
امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الج��راءات القانونية قبلكم 
بالطابق   2404 رق��م  العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  املرت�صدة  املديونية  بت�صوية  للزامكم 
 ،G-015 واملواقف رقم  2،890،33 قدم مربع  البالغ م�صاحته   1 2 رقم  24 مببنى فهد  رقم 
واملرهون  لكم  اململوك  دبي  باإمارة  الوىل  الثنية  61 مبنطقة  رقم  الر���س  على قطعة   G-014
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 

ل�صنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/151587(
املنذر : بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : حممد رزاق كنعان
)مليون  دره��م   1،577،788،86 وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرورة  اليه  امل��ن��ذرامل��ن��ذر  ينذر 
وخم�صمائة و�صبعة و�صبعني الف و�صبعمائة وثمانية وثمانني درهم و�صتة وثمانني فل�صا( 
للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان 
املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة 
348،58 مرت  1305 البالغ م�صاحته  بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار )اأر���س( رقم 
لحكام  طبقا  للمنذر  وامل��ره��ون  لكم  اململوك  دب��ي  ب��اإم��ارة   ٢ ال�صفا  وادى  مبنطقة  مربع 
ل�صنة   14 رق��م  التاميني  الرهن  قانون  بعدهما من  وم��ا  و)٢٦(   )٢٥( وامل��ادت��ني  القانون 

٢٠٠٨ بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/151584(
املنذر : بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : جوانينج زهاجن
ينذر املنذراملنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 1،118،817،11 درهم )مليون ومائة وثمانية 
ع�صر الف وثمامنائة و�صبعة ع�صر درهم واحد ع�صر فل�صا( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه 
وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 218 بالطابق 
رقم واملواقف  قدم مربع   1،158،20 م�صاحته  البالغ   1 رقم  �صاوث  ام��واج  روي��ال  2 مببنى   رقم 
B-383 على قطعة الر�س رقم 66 مبنطقة نخلة جمريا باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون   0  0
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 

ل�صنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/151588(
املنذر: بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : رامي احمد املبارك
وثالثمائة  )مليون  درهم  ينذر املنذراملنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 1،358،888،49 
وثمانية وخم�صني الف وثمامنائة وثمانية وثمانني درهم وت�صعة واربعني فل�صا( للمنذر خالل 
ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية قبلكم لإلزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب 
بيع العقار رقم 1704 بالطابق رقم 17 مببنى فهد 2 رقم 1 البالغ م�صاحته 2،890،33 
B1-057-B1-058 على قطعة الر�س رقم 61 مبنطقة الثنية  قدم مربع واملواقف رقم 
الوىل باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لأحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( وما 
بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم ١٤ ل�صنة ٢٠٠٨ باأمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر 

القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/151586(
املنذر : بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : 1- مى را�صد م�صبح
عبد اهلل را�صد بن عيد الفال�صي عمر   -2

ينذر املنذراملنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 4،214،498،42 درهم )اربعة ماليني 
ومائتان واربعة ع�صر الف واربعمائة وثمانية وت�صعني درهم واثنني واربعني فل�صا( للمنذر 
خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر 
املرت�صدة  املديونية  بت�صوية  للزامكم  قبلكم  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق 
بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار )اأر�س( رقم 886 البالغ م�صاحته 6،214،97 قدم 
للمنذر طبقا لحكام  واملرهون  لكم  اململوك  دبي  باإمارة  الوىل  �صقيم  ام  مربع مبنطقة 
14 ل�صنة  التاميني رقم  الرهن  القانون واملادتني )٢٥( و )٢٦( وما بعدهما من قانون 

حقوق املنذر القانونية الخرى. كافة  حفظ  مع  دبي  بامارة   2008
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/151583(
املنذر  : بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليهم : 1- �صاديا ا�صالم 
مازومدر املحيط  عبد   -  2

وواحد  )�صتمائة  دره��م   651،804،90 وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرورة  اليهم  امل��ن��ذرامل��ن��ذر  ينذر 
تاريخه  يوما من  للمنذر خالل ثالثون  فل�صا(  وت�صعني  دره��م  واربعة  وثمامنائة  الف  وخم�صني 
وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار )اأر�س( رقم 4676 
واملرهون  لكم  اململوك  دب��ي  ب��اإم��ارة   3 اليفره  مبنطقة  مربع  ق��دم   1،912،64 م�صاحته  البالغ 
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 

الخرى. القانونية  املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  دبي  بامارة   2008 ل�صنة   14
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/151582(
املنذر: بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : عامر عي�صى مو�صى العامري
ينذر املنذراملنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 762،459،33 درهم )�صبعمائة واثنني و�صتني 
من  يوما  ثالثون  خالل  للمنذر  فل�صا(  وثالثني  وثالثة  دره��م  وخم�صني  وت�صعة  واربعمائة  الف 
كافة الجراءات  اتخاذ  له  املنذر يحق  فان  املهلة  ال�صداد خالل هذه  امتناعكم عن  تاريخه وحال 
رقم  العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  املرت�صدة  املديونية  بت�صوية  للزامكم  قبلكم  القانونية 
504 بالطابق رقم 5 مببنى اعمار تاور 1 رقم 1 البالغ م�صاحته 1529 قدم مربع واملواقف رقم 
على قطعة الر�س رقم 411 مبنطقة رقة البطني باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون   L2/21
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 

2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى. ل�صنة   14
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/151576(
املنذر : بنك ابوظبي التجاري �س م ع

املنذر اإليه : ا�صالم رجب ال�صيد جمال
ينذر املنذراملنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 530،250،00 درهم )فقط خم�صمائة 
وثالثون الفا ومائتان وخم�صني درهما لغري( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال 
امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 502 
بالطابق رقم 5 مببنى mog197 رقم 1 البالغ م�صاحته 861،11 قدم مربع على قطعة 
الر�س رقم 331 مبنطقة جبل على الوىل باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا 
لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�صنة 

٢٠٠٨ بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بتحول

 جمموعة اأم بي اأم اإي ذ.م.م
من �سركة ذات م�سئولية حمدودة ايل �سركة م�ساهمة خا�سة 

اىل  تقدمت  اأنها  )ال�صركة(،   CN تعلن جمموعة اأم بي اأم اإي ذ.م.م، رخ�صة رقم 1827215- 
وزارة القت�صاد بطلب حتول ال�صكل القانوين لل�صركة من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة ايل �صركة 
م�صاهمة خا�صة، وذلك اإعماًل لن�س املادة 279 من املر�صوم بقانون احتادي رقم 32 ل�صنة 2021 
يف �صاأن ال�صركات التجارية، ومبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�صركة املنعقدة يوم اخلمي�س املوافق 
له  من  اأو  الدائنني  فعلى  لل�صركة.  القانوين  ال�صكل  حتول  على  باملوافقة   ،2022 نوفمرب   10
مطالبة اأو م�صلحة اأو حقوق على جمموعة اأم بي اأم اإي ذ.م.م، التقدم مبطالبته اأو اعرتا�صه على 
حتول ال�صركة اإىل �صركة م�صاهمة خا�صة مع امل�صتندات املوؤيدة عن طريق بريد م�صجل يتم اإر�صاله 
اىل ال�صركة وذلك خالل 30 يوماأً من تاريخ اإ�صدار الإعالن على : العنوان : جزيرة ابوظبي، كا�صر 

الأمواج، قطعة P9، فيال A14، وحدة، املوؤ�ص�صة الوطنية لال�صتثمار.
mghanbar@mbmepay.ae :اأو الربيد الإلكرتوين

اأو التوا�صل على هاتف رقم: 026662299/0523076677

اإعــــــــــــــــــالن 
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ق�صم الإ�صهادات
املو�سوع / الأ�سماء

ال�صابي  علي  را���ص��د حممد  امل��دع��و/  ب��ان  اخليمة  را����س  دائ���رة حم��اك��م  تعلن 
ال�صحي ، تقدم بطلب اإ�صافة م�صمى ال�صهرة )ال�صابي( وتعديل م�صمى القبيلة 
حممد  خلود   ، امل��رزوق��ي  علي  حممد  عائ�صة   / �صقيقاته  ل�صماء  )ال�صحي( 
، لتكون ا�صمائهم بعد الإ�صافة والتعديل / عائ�صة حممد علي  علي ال�صحي 
ال�صابي ال�صحي ، خلود حممد علي ال�صابي ال�صحي ،   وان من له م�صلحة يف 
العرتا�س ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ الع��الن امام ق�صم 

ال�صهادات يف حمكمة را�س اخليمة.
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�ض اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية
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ق�صم الإ�صهادات
املو�سوع / الأ�سماء

تعلن دائ���رة حم��اك��م را����س اخليمة ب��ان امل��دع��و/ ب��الل حممد 
مولود ، تقدم بطلب تغيري املقطع الأول ل�صم ابنته من )تيا( 
ب��ع��د ال��ت��غ��ي��ري/ ل��ني ب���الل حممد  ، ل��ي��ك��ون ا�صمها  اىل )ل���ني( 
،  وان من له م�صلحة يف الع��رتا���س ان يتقدم خالل  مولود 
خم�صة ع�صر يوما من تاريخ العالن امام ق�صم ال�صهادات يف 

حمكمة را�س اخليمة.
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�ض اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

ق�صم الإ�صهادات
املو�سوع / الأ�سماء

تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان املدعو/ ظاهر حمد عبداهلل 
نهيل العرياين ، تقدم بطلب تغيري املقطع الأول ل�صم ابنه من 
)مطر( اىل )غيث( ، ليكون ا�صم ابنه بعد التغيري / غيث ظاهر 
، وان من له م�صلحة يف العرتا�س ان  العرياين  حمد عبداهلل 
ق�صم  ام��ام  الع��الن  تاريخ  يوما من  ع�صر  خ��الل خم�صة  يتقدم 

ال�صهادات يف حمكمة را�س اخليمة.
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�ض اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر
رقم الدعوى 2022/727 جتاري جزئي 

بناء على طلب مدعي / �صركة مبارك واولده للنقل العام - اجلن�صية 
اىل مدعى عليه / بونيت جو�صي موكي�س  / الهند   

فاأنت مكلف باحل�صور امام حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد عنك يف ال�صاعة 00.00 من يوم الربعاء املوافق 
2022/11/23 ، لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
الوقت  وكيل عنك يف  اإر�صال  اأو  ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور  ودفوع 

املحدد فاإن املحكمة �صتبا�صر الدعوى غيابيا.
مكتب اإدارة الدعاوى الإبتدائية 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70349

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0007883 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : النجم الزرق للمقاولت الفنية  
جمهول حمل الإقامة  

من  ب�صورة  عليها  املدعي  واإعالن  الدعوى  ت�صجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )15900( درهم والزامها بالر�صوم 
وامل�صاريف.  انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/11/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�صارقة 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/11 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإ�ستئنافية املدنية الحتادية
تظلم     SHCAPCIGRI2022 /0001541 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صمري ديب �صينك اأرورا  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/24 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية املحكمة الإ�صتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/17 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإ�ستئنافية املدنية الحتادية
تظلم     SHCAPCIGRI2022 /0001542 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صمري ديب �صينك اأرورا  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/24 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية املحكمة الإ�صتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/17 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003592 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�صغل برج ايفل للمالب�س ومن ميثلها قانونيا  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/6 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
او بوا�صطة وكيل معتمد ،  الواحد( �صخ�صيا  اليوم  2 - دائرة  مدير الدعوى 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/14 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003580 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فاروق حممد منور ابوغوا�س  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/6 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/16 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

تغيري ا�سـم / غزه عبده مر�سد الردينى 
تقدمت املواطنة / غزه عبده مر�صد الرديني / بطلب 
اىل ق�صم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�صمها من )غزه( 

اإىل )فاطمة(. 
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 

العالن ن�صر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�سم التوثيق العام 

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ماجد �لفطيم �سيتي �سنرت �ملمزر - ذ م م  
اأم��الك )�س ذ م م( - دي��رة - بور�صعيد -  العنوان : ملك خا�س - ملك ماجد الفطيم 
القيد  رق��م   836400  : الرخ�صة  رق��م    ، م�صوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�صكل 
بال�صجل التجاري : 1418292 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/8/31 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/8/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
العنوان  م   م  ذ  �س   - �لإد�ريــة  و�ل�ست�سار�ت  �حل�سابات  لتدقيق  �ل�سارد  املعني 
119 ملك ال�صيخ ح�صر بن مكتوم ال مكتوم دي��رة - القرهود - هاتف :  : مكتب رقم 
2555155-04 فاك�س : 2555151-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70392 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �ل�سارد لتدقيق �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت �لإد�رية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�صيخ ح�صر بن مكتوم ال مكتوم ديرة - القرهود 
تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب    04-2555151  : فاك�س   04-2555155  : ه��ات��ف   -
الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية ماجد 
دب��ي بتاريخ  ق��رار حماكم  �لفطيم �سيتي �سنرت �ملمزر - ذ م م   وذل��ك مبوجب 
 2022/8/31 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/8/31
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
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العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة    ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0002840 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : عبدالرحمن �صامل را�صد املزروعي  

حيث انه  قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي  
املنفذ علي عبداهلل حميد الزعابي - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 61625.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �ساهنواز حممد حبيب   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004032/ 

اإىل املحكوم عليه : �صاهنواز حممد حبيب 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�صالمي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 27627.0

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - هاين موفق �ساهني 
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004090/ 

اإىل املحكوم عليه : هاين موفق �صاهني 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�صالمي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 114549.0

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد زاهر ه�سام غنامه   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006195/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد زاهر ه�صام غنامه 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�صالمي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 72986.0  

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة /بيتك ملقاولت البناء )ذ م م(  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005071/ 

اإىل املحكوم عليه : �صركة / بيتك ملقاولت البناء - ذ م م  العنوان : الإمارات - اإمارة ال�صارقة - منطقة وا�صط - 
معهد الإمارات لل�صياقة - هاتف : 0568225333 - 0504947128

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ منري عبدالقادر ح�صن من�صور ب�صفته مدير و�صريك ب�صركة / تاميانز لرتكيب اللومنيوم والزجاج - ذ م م 
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 316200.0 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة  فاأنت  ذلك  )م( عن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  املذكورة.  ويف حالة  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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التاريخ  17/11/2022

املو�سوع / مذكرة اإعالن بالن�سر
يف الدعوى رقم 2029/2022 جتاري جزئي-دبي

املدعي عليها // كريتف لذر اآرت للوحات الفنية
نحيط �صيادتكم علماً اأنه قد مت اإنتدابنا خبري ح�صابي يف الدعوى املذكورة اأعاله واملرفوعة �صدكم من 
ال�صيد/ �صرفيو )�س.ذ.م.م( وعليه فاأنتم مكلفون باحل�صور اأو من ميثلكم قانوناً يف اإجتماع اخلربة الأول 
املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 24/11/2022 يف متام ال�صاعة 01:00 ظهراً عرب تقنية املكاملات 
رقم  على  اخلبري  مع  التوا�صل  يرجى  وعليه   ،)ZOOM( تطبيق  عرب  بعد  عن  واملرئية  ال�صوتية 
الهاتف الأر�صي 048868184 اأو رقم هاتف 0501557583 و من خالل الربيد الإليكرتوين 
برابط  تزويدكم  يتم  و�صوف   a.ashraf@mak-ca.com -info@mak-ca.com
الجتماع بعد تزويدنا بالربيد الإلكرتوين لالأ�صخا�س املخولني بح�صور الجتماعات و برقم الهاتف 
اأي�صا وتزويدنا ب�صورة الهوية والتوكيالت والتفوي�صات الالزمة للمخولني باحل�صور. علما  املتحرك 

بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اأعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانوناً.
�خلبري �حل�سابي 

 �أ/ �أ�سامه �أحمد علي مالك

اإعالن اإجتماع خربة 

70392
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : م�سنع �لرمي نا�سيونال لتنقية مياه �ل�سرب - �س ذ م م  
ال�صكل  105-2 ملك حممد �صعيد ح��ارب - دي��رة - بور�صعيد -  العنوان : مكتب رقم 
بال�صجل  القيد  رقم   673271  : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1098548 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �ت�س 
بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك    914 رق��م  مكتب    : العنوان  �حل�سابات  لتدقيق  �م  �يه 
2973060-04 فاك�س   : �صعيد - هاتف  بور   - - ديرة  ال�صباب  را�صد لدعم م�صاريع 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2973071  :

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �ت�س �يه �م لتدقيق �حل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب 
 04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : هاتف   - �صعيد  ب��ور   - دي��رة   -
املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  دبي  وال�صياحة يف  الإقت�صاد  تعلن  مبوجب هذا 
اأعاله لت�صفية م�سنع �لرمي نا�سيونال لتنقية مياه �ل�سرب - �س ذ م م وذلك 
مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2022/8/29 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/8/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اأع��اله، م�صطحباً  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل 
ن�صر  تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة
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اعالن بالن�سر        

جزئي جتاري   2071/2022
اإىل املدعى عليه /1- ا�س .تي .�صي عمان )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى  / اأداء للتوظيف �س ذ م م
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإلزام املدعي عليها  مببلغ وقدره )1386775.88 
5% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف  اأتعاب املحاماة و الفائدة  درهم( و الر�صوم و امل�صاريف و 
�صند  الفواتري  من  فاتورة  كل  2%عن  وفائدة  وال�صداد  التام  ال�صداد  وحتى   2021/07/31

الدعوى وفق العقد و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
قاعة  يف  �صباحا   09:00 ال�صاعة   2022-11-15 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   BUILDING_DESC& ُبعد  عن  التقا�صي 
اأيام  ب�ثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  اأو  مذكرات  من  لديك�  ما  بتقدمي  عليك  و  قانونيا 

على القل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 70197

اإعـالن منفذ �سده  بالن�سر
 اإخطار دفع يف الق�سية رقم UAQCEXCIBOUNCE2022 / 0000610 ال�سيكات املرجتعة

اإىل املنفذ �صده/ �صهاب احمد على ربيعه جندي )يعلن بالن�صر(
نخطركم من  اأنه قد �صدر العالن �صدك يف الق�صية امل�صار اليها اعاله ل�صالح 

طالب التنفيذ / بنك دبي ال�صالمي
ومبا اأن طالب التنفيذ املذكور اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور، 

و دفع الر�صم املحدد لذلك،  ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي: 
املجموع 30057 درهم  بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف

تاريخ  (من  يوم   15 خالل)  اأعاله  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  اأنت  هذا  مبوجب 
�صتتخذ بحقك  املحكمة  لتبليغكم.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فان  التايل  اليوم 

الإجراءات القانونية
اأم القيوين الحتادية 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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MOJAU_2022- 0102184 رقم املعاملة

تنازل/بيع - اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيد/ طارق عبداهلل ا�صماعيل املطوع، اجلن�صية : المارات، يرغب يف البيع 

والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل كال من:
ال�صيد / �صهيل احمد خان حممد ايوب خان، اجلن�صية: باك�صتان بن�صبة %50 

وال�صيد / �صيد واجد علي �صاه �صيد ابرار ح�صني �صاه، اجلن�صية : باك�صتان بن�صبة %50
بالرخ�صة امل�صماه )مطعم رياح املدينة( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )770918( ال�صادرة 

من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه،
م�صوؤولية حمدودة  ذات  �صركة  اىل  فردية  �صركة  من  القانوين  ال�صكل  تعديالت اخرى: • تغيري 

م م ( ذ  املدينة  رياح  مطعم   ( لي�صبح  التجاري  ال�صم  • تعديل 
2013 يف �صان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 

من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية   .

 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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تنازل/بيع - اعالن بالن�سر

باك�صتان   : اجلن�صية   - علي  احمد  �صامل  حممد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
 : ال�صيد  اإىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف   ،
بيت  )مطعم  امل�صماه  الرخ�صة  يف  باك�صتان   : – اجلن�صية  عنانت  منور  منور  عمران 
كرات�صي ودلهى للربياين( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )560848( 

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، 
تعديالت اخرى: • ل يوجد

ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
تنازل/بيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع ب�اأن: ال�صيد/ ا�صماعيل تازاتاترا ايامو- اجلن�صية:الهند يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/ عبا�س على 
الجنادان حممد - اجلن�صية: الهند، يف الرخ�ص�ة امل�صماه )�ص�ادي م�ارت( ال�صادرة من 

دائرة التنمي�ة الإقت�صادي�ة بال�صارقة برخ�ص�ة رقم)115947(
تعديالت اأخرى:ليوجد

ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
تنازل/بيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد: حممد �صامل �صيف بن �صويف اآل علي - اجلن�صية: 
الإمارات العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )%100( 
وذلك اإىل ال�صيد: نبيل �صامل �صيف بن �صويف اآل علي - اجلن�صية: الإمارات العربية 
املتحدة، يف الرخ�صة امل�صماه )�صالون القمة الف�صية للرجال( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )763162( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة،

تعديالت اأخرى:
ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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انذار عديل بالن�سر 
رقم 2022/151642

املنذر : م�صطفى عبداحلميد عو�س معو�س
املنذر اإليه : احمد حممود منت�صرفتح الباب ال�صيد

لذا فاإن املنذر ينذركم ويكلفكم – مبوجب هذا الكتاب - ب�صرورة الوفاء بقيمة املديونية مببلغ 
املبني ب�صدر الإنذار وذلك خالل خم�صة اأيام من    ) درهما  الف  ع�صر  )احدى  درهم   11.000
تاريخ هذا الكتاب واإل �صي�صطر املنذر اإىل اللجوء اإىل الق�صاء لإلزامكم بهذا الأمر والطالبة 
بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�صتالم مبلغ املديونية بتاريخ مع حفظ حق املنذر 
يف اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية جتاه املنذر اإليه واملطالبة باأية مبالغ او تعوي�س عن كافة 
الأ�صرار املادية واملعنوية جراء هذا الأمر مع حتميلكم الر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة . 

وذلك يف خالل مدة اأق�صاها 5 ايام من تاريخ ت�صلمكم الأخطار.  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر 
رقم 2022/151605

املنذر / ارماواتى مو�صتار حممود
املنذر اليها / اخلطرى للخدمات الفنية �س.ذ.م.

لحقاً للتعامالت التجارية بينكم و بني املنذرة وحيث انكم تخلفتم عن الداء بالتزاماتكم التعاقدية لكرث من 6 
اأ�صهر مما تكبدت معه املنذرة خ�صائر مادية ومعنوية، وحيث انه ومبوجب عر�س ال�صعار املوؤرخ 2021/11/17 
املربم بني الطرفني والذي مبوجبه قامت املنذرة بتحويل مبلغ وقدره 157،551 درهم، مئة و�صبعة وخم�صون 
اعمال وعليه  باي  بالقيام  اليها  املنذر  تقم  تاريخه مل  انكم وحتى  دره��م وحيث  الف وخم�صمئة وواح��د وخم�صون 
وق��دره��ا مبلغ وقدره  املحولة  املبالغ  اع��ادة  امل��ربم و���ص��رورة  التعاقد  بف�صخ  امل��ن��ذرة  تبلغكم  الن���ذار  ذل��ك  ومبوجب 
درهم ل�صالح املنذرة وهو املبلغ املثبت  وخم�صون  وواحد  وخم�صمئة  الف  وخم�صون  و�صبعة  مئة  درهم،   157،551

بامل�صتندات.
وعليه، وب�صفتنا وكالء عن املنذرة، نخطركم بف�صخ العقد و الزامكم مببلغ وقدره 157،551 درهم، مئة و�صبعة 
وخم�صون الف وخم�صمئة وواحد وخم�صون درهم.، اإىل املنذرة وذلك خالل )5( اأيام من تاريخ العالن لهذا الإنذار 

القانوين.
مواجهتكم  يف  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  باتخاذ  �صتقوم  موكلتنا  ف��اإن  لذلك،  ال�صتجابة  ع��دم  ح��ال  ويف 
اأتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  اإىل  بالإ�صافة  القانونية  الفوائد  مع  امل�صتحقة  املبالغ  ب�صداد  لإلزامكم 

املحاماة والتعوي�س عن الإ�صرار التي حلقت باملنذرة نتيجة اإمتناعكم عن �صداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2022/20535
املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك .

املنذر اإليه  :  : �صيان روبريت لندريت .
نتيجة  دره��م   )١٠٠،٢٨٤.٠٠( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�صبوع من تاريخ 
ال�صيارة رقم  ) 7٨٤١7 / خ�صو�صي /J/ دبي( من نوع ) فولفو S٨٠_ ا�صتي�صن( 
موديل )٢٠٠9( _ لون ) ازرق( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعالن بالن�سر        

          يف الدعوي رقم 130 ل�سنة  2022 عقاري كلي دبي
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعى عليه/١_ مارتني جاكو بيتري  دى ويت - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/نا�صيونال اإير  كارجو ال�صرق الأو�صط م م ح

رقم  ٢٦٢9  الأر���س  التنفيذ واحلجز على  اإج���راءات  ببطالن  املطالبه  الدعوى ومو�صوعها  عليك�   اأق��ام  قد 
 مبنطقة معي�صم الأول رقم البلدية١- ٦٨٥ وم�صاحتها 9٨3.٢٥ مرت مربع وتعادل ١٠،٥٨3.٦١ قدم مربع.
رق����م  الأول  م���ع���ي�������ص���م  مب���ن���ط���ق���ة   ٢٦٢9 رق�������م  ل������الأر�������س  امل����دع����ي����ة  ب����اإ�����ص����ت����ح����ق����اق  احل�����ك�����م  ث�����ان�����ي�����اً: 
م����رب����ع. ق��������دم   ١٠،٥٨3.٦١ وت�������ع�������ادل  م�����رب�����ع  م������رت   9٨3.٢٥ وم���������ص����اح����ت����ه����ا   ٦٨٥  ال�����ب�����ل�����دي�����ة١- 

ثالثاً: اإلزام املدعى عليهم بالر�صوم والأتعاب وامل�صاريف.
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق ٢٢-١١-٢٠٢٢ ال�صاعة ٠9:٠٠ �صباحا يف قاعة التقا�صي عن ُبعد  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة ب�ثالثة اأيام على القل.. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
MOJAU_2022- 0100268 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء
 784199179690682 املخطر : علي عبداهلل اجلويف - �صوري اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 
املحرر  برقم  دبي  حماكم  من  �صادرة  وكالة  مبوجب   - اجلويف  علي  عبداهلل   / ال�صيد  عن  وكيل  ب�صفتي 

)2022/1/326303(. العنوان : ال�صارقة  - هاتف : 0508307722
املخطر اإليه :علي خالد الدو�س – �صوري اجلن�صية

العنوان : دبي - هاتف رقم : 0567764940 /0509657755
مو�صوع الإخطار : املطالبة مببلغ 211،000 درهم

211،000 درهم   اإليه قد حرر ل�صالح املخطر اقرار مديونية مببلغ اجمايل  اأن املخطر  الوقائع :حيث 
مئتان واحدى ع�صر الف درهم على ان يقوم ب�صداد املبلغ عند الطلب

وحيث اأن املخطر اإليه ل يرد على املكاملات الهاتفية ويتهرب دون مربر
وحيث اأن املخطر يرغب يف اخطار املخطر اليه بال�صرورة �صداد املبلغ يف موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ 
الإخطار واإل �صوف يقوم املخطر باتخاذ الإجراءات القانونية �صد املخطر اإليه لرد املبلغ ويتحمل املخطر 

اإليه كافة امل�صاريف والر�صوم، 
وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا.

 الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
MOJAU_2022- 0102157 رقم املعاملة

تنازل/بيع
والتنازل  البيع  يف  يرغب  باك�صتان  اجلن�صية   ، اقبال  حممد  علي  ال�صيد/�صاكر  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�صتان  اقبال - اجلن�صية  اقبال حممد  �صليم  ال�صيد:حممد  50% وذلك اىل  البالغة  عن كامل ح�صته 
 %30 ن�صبة  والتنازل عن  البيع  باك�صتان يرغب يف  وال�صيد حممد قا�صم علي نظر ح�صني - اجلن�صية   -
50% وذلك اىل ال�صيد ذو القرنني هارون غالم جيالين - اجلن�صية باك�صتان  من كامل ح�صته البالغة 
ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�صبة 1% من كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد حممد عي�صى 
ا�صحاق ح�صن املازمي - اجلن�صية المارات يف الرخ�صة امل�صماة )ال�صاهر خلدمات تو�صيل الطلبات( والتي 
تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 797188 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة - 
تعديالت اخرى:تغيري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل ذ.م.م ، تغيري ال�صم التجاري خروج �صريك/

ودخول اخر/اخرين .
2013 يف �صان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 70535
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
جزئي  مدين   SHCFICIREA2022 /0007633 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�صماء علي حممد احمد �صدادي - جمهول حمل القامة 
نعلمكم ان املدعية جنوى علي احمد نا�صر - اماراتية اجلن�صية ، قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب 
فيها بالتي:اول التم�س من عدالتكم حتديد اقرب جل�صة لنظر يف هذه الق�صية يف ا�صرع وقت ممكن واعالن 
والفائدة  درهم   )7.٠٥3( وقدره  مببلغ  املطالبة  ثانيا:املو�صوع   - الدعاء  ولئحة  باجلل�صة  �صده  املتنازع 
القانونية بواقع ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة بقوة 
القانون طبقا لحكام املادة ٢٢9 الفقرة اخلام�صة من قانون الجراءات املدنية - ثالثا:الزام املتنازع �صده 

بدفع الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
ال�صارقة الحتادية املحكمة  الدعوى حمكمة  ادارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�صور بجل�صة ٢٠٢٢/١١/٢3 
البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة  ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقهما اعاله - بو�صفك مدعي عليه -   حرر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦ 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2496/2018/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�صابعة رقم ١3٦

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم على �صبيل الت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )١٤١٤9٢٤( درهم فقط مليون 
واربعمائة واربعة ع�صر الف وت�صعمائة واربع وع�صرون درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 

بدء املطالبة وحتى ال�صداد التام . 
املدعي:اليوتك ملقاولت الملنيوم والزجاج ذ.م.م - فرع دبي

الثامن - منطقة ال�صجعة - بجوار �صركة علي مو�صى واولده للمقاولت - خلف  عنوانه:ال�صارقة - طريق املطار اجل�صر 
م�صنع ا�صمنت ال�صارقة - وميثله:رو�صه علي بالل احمد البلو�صي

املطلوب اإعالنه :  ١- مازن مهدي الزكوم اأ�صالة عن نف�صه وب�صفته مدير �صركة �صومر للمقاولت وباأي �صفة  -  �صفته 
: مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم على �صبيل الت�صامن والتكافل مببلغ 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهم  واربع وع�صرون  وت�صعمائة  الف  واربعة ع�صر  واربعمائة  درهم فقط مليون  وقدره )١٤١٤9٢٤( 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ ب��دء املطالبة وحتى ال�����ص��داد ال��ت��ام - وح���ددت لها جل�صة ي��وم الرب��ع��اء  املوافق  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة ١٢.٠٠ م�صاءا يف قاعة    ٢٠٢٢/١١/٢3

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70545 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:1573/2022/300 ا�ستئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف املدنية الثالثة رقم ٨3
مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:١٤١٠-٢٠٢٢ مدين جزئي والر�صوم 

وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:اروما انرتنا�صيونال للمقاولت البناء �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة بزن�س باي - �صارع بربج خليفة - بناية برامي 
تاور - الطابق ٢٨

وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن 
املطلوب اإعالنه :  ١- ا�س دي اي للتجارة املعدات �س.ذ.م.م  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:٢٠٢٢/١٤١٠ مدين جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  ٢٠٢٢/١١/٢٤  ال�صاعة ١٠.٠٠ �س بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4121/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم ٢3٠
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )٠٠٢٢٨( وال�صادر عن جماهري للمقاولت �س.ذ.م.م 

بقيمة )٢9.٨٠٥.٦٢( درهم .
ام��ارة دبي - ديرة - دبي - �صارع  ���س.ذ.م.م - عنوانه:المارات -  طالب التنفيذ : كينيتك�س ميدل اي�صت 

بور�صعيد - مبنى بناية دبي الوطنيه للتاأمني - �صقة ١١٠١
املطلوب اإعالنه : ١- جماهري للمقاولت �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١7 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3٠.9١7.٦٢( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021
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•• ابوظبي-الفجر:

نظم نادي تراث الإمارات - مركز زايد للدرا�صات 
وال��ب��ح��وث حم��ا���ص��رة اف��رتا���ص��ي��ة اأم�����س بعنوان 
العامية  اللهجة  يف  الأجنبية  الكلمات  »معجم 
خليفة  �صرور  املعجم  موؤلف  قدمها  الإماراتية« 
الباحث يف تراث وتاريخ دولة الإمارات،  الكعبي 
»قراءة  برنامج  �صل�صلة  املحا�صرة �صمن  وج��اءت 

يف اإ�صدارات اإماراتية« الذي ينظمه املركز. 

وقال �صرور الكعبي اإن املعجم جاء انطالقاً من 
الإمارات  ل��دول��ة  املحلية  اللهجة  على  احل��ر���س 
تاأليفه  م��ن  ال��ه��دف  اأن  مبيناً  املتحدة،  العربية 
هو تعريف الن�سء والأجيال اجلديدة بلهجتهم 
م�صرياً  عليها،  دخلت  التي  والكلمات  الإماراتية 
اإىل اأن جمتمع الإمارات كان يتميز بتنوع وثراء 
لكن حدثت تغريات كبرية  املحلية،  اللهجات  يف 
والثقايف  الب�صري  ال��ت��ن��وع  ب�صبب  اللهجة  على 

املوجود يف الدولة.

الإماراتية  اللهجة  مم��ي��زات  امل��ح��ا���ص��ر  وت��ن��اول 
دخلت  ال��ت��ي  والإ���ص��اف��ات  ال��ت��غ��ريات  وا�صتعر�س 
ع��ل��ي��ه��ا ل���ع���دد م���ن الأ����ص���ب���اب م���ن ب��ي��ن��ه��ا ظهور 
الب�صرية  وال��ه��ج��رات  احل��دي��ث��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
م��ن خ���ارج الإم������ارات، ح��ي��ث ا���ص��ت��وع��ب��ت اللهجة 
تخ�س  التي  الأجنبية  وامل�صميات  امل�صطلحات 
التعبريات  ا����ص���ت���وع���ب���ت  ك���م���ا  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 
وال���ص��ط��الح��ات ال��داخ��ل��ة اإل��ي��ه��ا م��ن الحتكاك 

بالثقافات الأخرى.

املعاجم،  جم��ال  يف  ب��ال��رواد  املحا�صر  اأ���ص��اد  كما 
ل�صيما بالدكتور فالح حنظل الذي و�صفه باأنه 
اأبو املعاجم يف الإمارات، كما ثمن جهود املوؤ�ص�صات 
والدعم  ال����دول����ة  يف  ال������رتاث  ب��ح��ف��ظ  امل��ه��ت��م��ة 
الر�صمي الكبري للباحثني يف هذا اجلانب. ودعا 
اإىل الفتخار باللهجة املحلية والعمل على ن�صر 
املعرفة بها وباللغة العربية عموماً بني الأجيال 
املكون  ال��ل��غ��ة مت��ث��ل  اأن  ع��ل��ى  ع��ط��ف��اً  اجل���دي���دة 

الرئي�س يف ح�صارة كل جمتمع.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأب���ان���ت ف��اط��م��ة امل��ن�����ص��وري مديرة 
برنامج  اأن  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ص��ات  زاي����د  م��رك��ز 
»قراءة يف اإ�صدارات اإماراتية« الذي ت�صرف عليه 
الدرا�صات  ق�صم  رئي�صة  ال��درع��ي  عوي�س  م���وزة 
ال�صوء  ت�صليط  اإىل  يهدف  املركز  يف  والبحوث 
كتابها  با�صت�صافة  الإم��ارات��ي��ة  الإ���ص��دارات  على 

للحديث حولها.
ون��وه��ت بجهود ن��ادي ت��راث الإم����ارات يف توثيق 
اللهجة املحلية حيث اأ�صدر عام 2008 »معجم 

ل��ه��ج��ة الإم������ارات وت��اأ���ص��ي��ل��ه��ا« للدكتور  األ���ف���اظ 
القي�صي  ف��اي��ز  وال���دك���ت���ور  ع��ب��دال��ف��ت��اح احل���م���وز 
امليدانية يف هذا  وال��درا���ص��ات  اجل��اب��ري،  و�صيخة 
يف  ممثاًل  ال��ن��ادي  بها  ي�صطلع  ظل  التي  املجال 

مركز زايد للدرا�صات والبحوث منذ �صنوات.
الإداري  امل��دي��ر  الأم����ريي  ب���در  امل��ح��ا���ص��رة  �صهد 
ونخبة من  والبحوث،  للدرا�صات  زاي��د  يف مركز 
ال��ب��اح��ث��ني وال��ك��ت��اب وامل��خ��ت�����ص��ني ال��ذي��ن اأث����روا 

النقا�س بعدد من املالحظات واملداخالت.

تراث الإمارات ينظم حما�صرة عن الكلمات الأجنبية يف اللهجة الإماراتية

•• ال�صارقة-الفجر:

حتت رعاية قرينة �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، 
القا�صمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو 
موؤ�ص�صة ورئي�صة جمل�س اإرثي للحرف املعا�صرة، 
 – البيت  ت�صيدي  “ذا  ف��ن��دق  يف  “اإرثي”  د���ص��ن 
م�صتوى  على  نوعه  م��ن  ت��ع��اون  اأول  ال�صارقة” 
املنطقة متثل يف معر�س خا�س �صم جموهرات 
وحلي تاريخية من عالمة “بولغري” الإيطالية 
املا�صي،  القرن  اإىل منت�صف  تاريخ بع�صها  يعود 
من  املنتجة  الإم��ارات��ي��ة  “التلي”  وم�����ص��غ��ولت 
ح��رف��ي��ات اإم��ارات��ي��ات م��ن م��رك��ز )ب����دوة( التابع 

ملجل�س اإرثي، بع�صها يعود لأكرث من 35 عاماً.
املعار�س  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ب���داي���ة  ومي���ث���ل احل�����دث 
منها  اإمياناً  ال�صارقة،  من  “بولغري”  اأطلقتها 
ب��دور الإم��ارة يف احلفاظ على ال��رتاث، وحماية 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  وج���ه���وده���ا  احل�����ريف،  الإرث 
احل���رف ال��ي��دوي��ة وال��رتاث��ي��ة يف دول���ة الإم����ارات 
العالمة  ت���ع���ر����س  ح���ي���ث  وال�����ع�����امل،  وامل���ن���ط���ق���ة 
مع  بالتعاون  الرتاث”  “جمموعة  الإي��ط��ال��ي��ة 
الذي يدعم الإرث الثقايف من  “اإرثي”  جمل�س 
الإماراتية، وجاء اختيار  التلي  خالل م�صغولت 
التي  امل��ع��ار���س  �صل�صلة  ل��ت��د���ص��ني  “بولغري” 
ال�صارقة،  م��ن  انطالقاً  ال��ع��امل  ح��ول  �صتنظمها 
ت��ت��وي��ج��اً ل��ل��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق ال�����ذي ���ص��ه��دت��ه مع 

“اإرثي” خالل الأعوام املا�صية.
ال�صراكة  اإرث��ي من خالل هذه  ويوا�صل جمل�س 
ت��ع��زي��ز ح�����ص��ور احل����رف الإم���ارات���ي���ة ع��امل��ي��اً اإىل 
ويفتح  التجارية،  العالمات  واأرق���ى  اأب��رز  جانب 

اإيطايل متجدد  اإماراتي  ثقايف  اإىل حوار  املجال 
ي�صتند اإىل جماليات ورقي احلرف الرتاثية، وما 
حتمله كل من مدينتي ال�صارقة وروما من تاريخ 
ثقايف وجمايل تراثي اأ�صيل، وقدم املعر�س 41 
قطعة من املجوهرات واحللي التاريخية النادرة 
الكرمية  ب��الأح��ج��ار  وامل��زي��ن��ة  “بولغري”  م��ن 
ُعر�صت �صمن جمموعة خمتارة ومعا�صرة من 
م�صغولت “التلي” وتنوعت بني قطع “الليد”، 
و”�صاير ياي”، و”بوخو�صتني مكرمي م�صبك”، 

وغريها من اأ�صكال واأنواع ن�صيج التلي.
و�صّكل املعر�س خطوة جديدة يف م�صرية “اإرثي” 
نحو احلفاظ على احلرف الرتاثية وا�صتثمارها 
كمنتج اأ�صيل وتقدميها بروؤية معا�صرة، تعززها 
للحرفيات  ال��ع��ال��ي��ة  املهنية  وال��ل��غ��ة  الت�صاميم 
الإماراتيات من مركز “بدوة” وتقنيات الن�صيج 

الإبداعية التي تراعي اأدق التفا�صيل.
تقنيات  با�صتخدام  املعرو�صة  القطع  اإن��ت��اج  ومت 
فريدة منها “تلي مكرمي مطعم باللوؤلوؤ” الذي 
يتطلب 99 �صاعة لن�صج املرت الواحد منه، و”تلي 
جناح” الذي يتميز باحلواف املجنحة امل�صنوعة 
بوخو�صتني  و”جناح  اجل��ل��دي��ة،  الأ���ص��رط��ة  م��ن 
مطعم باللوؤلوؤ” يف ت�صميم هجني من�صوج يدوياً 
احلفاظ  ل�صمان  و”املكرمي”  “التلي”  يجمع 
على احلرف التقليدية وا�صتدامة ا�صتخدامها يف 

الأزياء املعا�صرة.
وعر�صت “بولغري” عدداً من جمموعاتها التي 
الكرمية  بالأحجار  ابتداًء  العريق،  لإرثها  ترمز 
امللونة التي مت ق�صها وجتميعها لتحاكي موا�صيع 
التي  والقطع  الطبيعة،  من  م�صتوحاة  واأ�صكاًل 

روما،  ملدينة  العريقة  ال��ع��م��ارة  فنون  ت�صتوحي 
والأملا�س  للذهب  اخلالدة  الأن��اق��ة  جتمع  والتي 
معا�صرة،  هند�صية  واأ�صكال  دائرية  ت�صاميم  يف 
وانتهاًء بالن�صيابية واملرونة التي متيز ت�صاميم 
اأفعوانيات ال�”�صريبينتي” وال�”توبوغاز”، والتي 
احلرف  وجماليات  الرت���داء  �صهولة  بني  جتمع 
جعلها  م��ا  الإي���ط���ايل،  التميز  لتج�صد  ال��ي��دوي��ة 
دولت�صي  عالمة  لأيقونات  املف�صلة  املجموعات 
لولوبريجيدا،  لورين، وجينا  فيتا، مثل �صوفيا 
واأنغريد  ك��اردي��ن��ايل،  وك��الودي��ا  اإيكبريغ،  واأنيتا 

بريغمان، واإليزابيث تايلور، وغريهن.
واف��ت��ت��ح امل��ع��ر���س ب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��خ��ة ح���ور بنت 
ال�صارقة  م��وؤ���ص�����ص��ة  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ل��ط��ان 
دائرة  رئي�س  القا�صمي،  فاهم  للفنون،وال�صيخ 
بح�صور  ال�������ص���ارق���ة،  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
لالرتقاء  “مناء”  م��دي��رة  ك��رم  ب��ن  ���ص��ع��ادة رمي 
ب�����امل�����راأة، ول���و����ص���ي���ا ب��و���ص��ك��اي��ن��ي، م�������ص���وؤول عن 
وعدد  بولغري  يف  وال���رتاث  التجارية  العالمة 
الهيئات  ممثلي  من  الر�صمية  ال�صخ�صيات  من 
ونخبة  ال�����ص��ارق��ة،  احل��ك��وم��ي��ة يف  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
الإمارات  والأزي����اء يف  امل��ج��وه��رات  م��ن م�صممي 
كبار  م����ن  جم���م���وع���ة  ج���ان���ب  اإىل  وامل���ن���ط���ق���ة، 

الإعالميني وال�صحفيني العرب والأجانب. 
ك�����رم، مديرة  ب���ن  ���ص��ع��ادة رمي  ق���ال���ت  ب����دوره����ا، 
املعر�س  ه��ذا  “ياأتي  ب��امل��راأة:  لالرتقاء  “مناء” 
بولغري،  م��ع  الثانية  للمرة  فيه  نتعاون  ال���ذي 
ثمرة جلهودنا الرامية لتو�صيع اآفاق تنوع حرفنا 
يف املنطقة وفتح اأبواب التعاون الدويل لرت�صيخ 
ا�صت�صافة  وي�����ص��رن��ا  ت��راث��ن��ا احل���ريف وم��ف��ردات��ه، 

معر�س يجمع الب�صمة الثقافية لدولة الإمارات 
اليدوية  احل��رف  بتميز  معروفة  عاملية  وعالمة 

الفاخرة«.
ملكانتها  ال���ت���ل���ي  ح���رف���ة  “اخرتنا  واأ�����ص����اف����ت: 
الإم����ارات،  ل��دول��ة  الثقايف  ال��ت��اري��خ  يف  الرا�صخة 
ودورها واأهميتها يف دعم احلرفيات الإماراتيات 
ملنتجات  املعا�صرة  الروؤية  ومتثل  وجمتمعاتهن، 
التابع  ب��دوة  قدمتها حرفيات مركز  التي  التلي 
لإرثي م�صاراً حلرفة التلي نحو الأ�صواق العاملية 
جموهرات  جم��م��وع��ات  جت�صد  حيث  احل��دي��ث��ة، 
احتفاًء  اإرث��ي  التي قدمها  التلي  بولغري وقطع 
الإماراتية  للثقافتني  احل���ريف  الفني  ب��ال��رتاث 

والإيطالية«. 
م�صوؤول  بو�صكايني،  لو�صيا  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
“بولغري”:  عن العالمة التجارية والرتاث يف 
“يحتفي هذا املعر�س بالتعاون بني جمل�س اإرثي 
للحرف املعا�صرة وعالمة بولغري التي تاأ�ص�صت 
جموهراتنا  لتج�صد  اإي��ط��ال��ي��ا  يف   1884 ع���ام 
الإي���ط���ايل ومهارة  الإب������داع  ي���دوي���اً  امل�����ص��ن��وع��ة 

احلرفيات واحلرفيني يف هذا املجال«.
حماية  يف  ت�صتثمر  ع��الم��ة  “نحن  واأ����ص���اف���ت: 
امل�صتقبل،  يف  من��ون��ا  ل�صمان  الإي��ط��ايل  ال���رتاث 
ال��ذي يحمي  اإرث��ي  التعاون مع جمل�س  وي�صرنا 
وي���دع���م احل��رف��ي��ات ال��ل��وات��ي مي��ار���ص��ن احلرف 
وي�صهم  الإم��ارات��ي،  املحلي  ال���رتاث  يف  املتاأ�صلة 
ويتما�صى  التقليدية،  احل��رف  على  احل��ف��اظ  يف 
هذا مع جهودنا يف بولغري، حيث جتمعنا القيم 
نوا�صل  لكننا  احل����رف،  م��ث��ل حم��ب��ة  امل�����ص��رتك��ة، 

التقدم اإىل الأمام والتطلع اإىل امل�صتقبل«.

جوهر اأعمال بولغري التاريخية
41 قطعة فنية من  وت��وزع املعر�س، ال��ذي �صم 
اأق�صام،  اأربعة  الثمينة،  على  واملجوهرات  احللي 
“املتالألئ  وق�����ص��م  الألوان”،  “�صيد  ق�صم  ه��ي 
وق�صم  الروماين”،  “الرتاث  وق�صم  الأبدي”، 

املجوهرات “امل�صتوحاة من الطبيعة«.
الألوان”،  “�صيد  ق�صم  م��ع��رو���ص��ات  اأب����رز  وم���ن 
بالورود،  ممتلئة  مزهرية  �صكل  على  “م�صبك” 
املر�صع  وال���ب���الت���ي���ن���ي���وم  ال����ذه����ب  م����ن  م�������ص���وغ 
الأخ�صر  وال��زم��رد  والأزرق  الأح��م��ر  ب��ال��ي��اق��وت 
من  1959، و”اأقراط”  لعام  والأمل��ا���س، ويعود 
ال��ذه��ب وال���زم���رد الأخ�����ص��ر وال��ي��اق��وت الأحمر 
 ،1973 لتاريخ  تعود  والتي  والأمل��ا���س،  والأزرق 
الياقوت  م��ن  ذهبية  ق��الدة  الق�صم  ت�صمن  كما 
ذهبية  واأق����راط����اً  والأمل����ا�����س،  والأزرق  الأح���م���ر 

بالياقوت الأحمر والأزرق والأملا�س.
الأبدي”  “املتالألئ  ق�صم  معرو�صات  واحت�صنت 
����ص���واراً ذه��ب��ي��اً م��ر���ص��ع��اً ب��الأمل��ا���س، ي��ع��ود لتاريخ 
جنحت  للمكياج  “ميلوين”  وع��ل��ب��ة   ،1967
البي�صوي  ت�صميمها  ب�����ص��ب��ب  ال�����ص��ب��ع��ي��ن��ي��ات  يف 
املنت�صرة يف  العلب  الأك��رب حجماً من  الن�صيابي 
تلك احلقبة، حيث تفتح العلبة بعد ال�صغط على 
الزر امل�صنوع من الأحجار الكرمية اإىل ن�صفني 
للمكياج،  وق�صماً خم�ص�صاً  وت�صم مراآة وم�صطاً 
ك��م��ا ���ص��م ال��ق�����ص��م ع��ل��ب��ة ب����ودرة ذه��ب��ي��ة مر�صعة 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   ،1965 ل��ل��ع��ام  ت��ع��ود  ب��الأمل��ا���س 
بالأملا�س،  مر�صعني  البالتينيوم  م��ن  م�صبكني 
الأبي�س  الذهب  من  الألفية”  “نه�صة  وق��الدة 
ت�صميمها  مت  والأمل���ا����س،  وال��ك��وارت��ز  باجلم�صت 

احتفاًء بالألفية اجلديدة يف عام 2000.
الروماين”  “الرتاث  ق�صم  عليه  ا�صتمل  ومم��ا 
بالعقيق  ال���ذه���ب  م���ن  وخ�����امت  و�����ص����وار  ق�����الدة 
والفريوز من عام 1970، م�صتوحاة من �صاحة 
بياتزا ديل بوبولو يف روم��ا، وق��الدة قلعة �صانت 
ال�صكل  م��ن  امل�����ص��ت��وح��ى  الت�صميم  ذات  اآجن��ي��ل��و 
كما  ال�صهرية،  اآجنيلو  �صانت  لقلعة  اخلما�صي 
احتوى الق�صم قالدة و�صواراً واأقراطاً من الذهب 
باجلم�صت والكوارتز والأملا�س، من عام 1977، 
وقالدة توبوغاز ذهبية من ثالثة األوان، من عام 
اإ���ص��اف��ة اإىل ���ص��وار ت��وب��وغ��از ذه��ب��ي مع   ،1983
من  ب��الأمل��ا���س،  مر�صعان  واأ���ص��ف��ر  بني  ميناءين 
1972.وت�صمل الأعمال قطعتني تعر�صان  عام 
بولغري  “جمموعة  ���ص��م��ن  الأوىل  ل���ل���م���رة 
وهما قالدة و�صوار “ناتوراليا” من  الرتاثية”، 

الذهب.
ال��ث��م��ي��ن��ة يف ق�صم  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ج���م���وع���ات  وم�����ن 
م�صبك  الطبيعة”،  من  “امل�صتوحاة  املجوهرات 
ذهبي على �صكل غزال، بعقيق الأونيك�س الأبي�س 
والبني، والياقوت، والأملا�س، ويعود لعام 1971، 
ومنها اأيقونات بولغري من “الأفعوانيات”، التي 
ال�صتينيات،  يف  تايلور  اإليزابيث  املمثلة  ارتدتها 
كليوباترا  جم��م��وع��ة  ���ص��م��ن  ف��ري��الن��د،  ودي���ان���ا 
يف  املعرو�صات  وم��ن  و���ص��اع��ة،  ق��الدة  ت�صم  التي 
مبيناء  ذه��ب��ي  “�صريبنتي”  ح���زام  الق�صم  ه���ذا 
وهو  الأملا�س،  من  عيونها  اأفعى  �صكل  على  اأ�صود 
من  الأ�صلية  القطعة  ع��ن  الأ���ص��ل  طبق  ن�صخة 
توبوغاز  �صريبينتي  �صوار  و�صاعة   ،1970 ع��ام 

من الذهب، تعود لعام 1960. 

�أول تعاون من نوعه على م�ستوى �ملنطقة 

»اإرثي« و»بولغري« يف حوار ثقايف  بني ال�صارقة 
وروما يجمع التلي واملجوهرات التاريخية النادرة

•• العني – الفجر

الذي   ”2022 للكتاب  العني  “مهرجان  فعاليات  �صمن 
الثقافة  لدائرة  التابع  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  ينظمه 
فعالياته  وت�صتمر  العني،  مدينة  يف  اأبوظبي   – وال�صياحة 
الأم�صية  �صهد احل��دث تنظيم  20 نوفمرب اجل���اري،   حتى 
التي  املويجعي،  يف ق�صر  املغناة”  “الكلمة  الثالثة لربنامج 
املغناة  الق�صائد  من  واأرثهم  النبطي  ال�صعر  برموز  حتتفل 
اخلالدة، وتناولت الأم�صية ق�صائد ال�صاعر الإماراتي الراحل 
خليفة بن مرتف، لتحمل اجلل�صة عنوان من اأهم ق�صائده 
الأم�صية كل من خبري  و���ص��ارك يف  يا من ون«.  “ اآه  املغناة 
الرتاث الإماراتي حممد �صعيد الرميثي، واأحمد خليفة بن 
مرتف، ابن ال�صاعر الراحل، والعالميني ال�صاعر عبداهلل 
ال�صام�صي، وح�صني العامري الذي ادار الأم�صية التي بداأت 
العزف على  الإم��ارات��ي خالد حممد مبرافقة  الفنان  بغناء 
بن  الراحل خليفة  ال�صاعر  ق�صائد  العود ملجموعة من  اآل��ة 
مرتف. وحظيت الأم�صية بح�صور جماهريي كبري من كافة 

الفئات العمرية. 
فار�س �لهيلي 

بالرتحيب  اجلل�صة  ال��ع��ام��ري  ح�صني  الإع��الم��ي  وا�صتهل 
والفني  ال��ث��ق��ايف  ب��ال�����ص��اأن  املهتمني  وامل�����ص��ارك��ني  بال�صيوف 
ال���رتاث���ي، ل��ي��ب��داأ خ��ب��ري ال����رتاث الإم����ارات����ي حم��م��د �صعيد 
ال��رم��ي��ث��ي ب�����ص��رد ���ص��رية ال�����ص��اع��ر ال���راح���ل ال����ذي ي��ع��د اأحد 
ال�صعراء الذين اكت�صبوا �صهرة وا�صعة ب�صبب كلمات ق�صائده 
مثل  الإم��ارات��ي  املحلي  الفن  جن��وم  بها  تغنى  التي  العذبة 
ميحد حمد و علي بن روغة، جلماليتها الراقية التي و�صف 
البادية  بها كل تفا�صيل الن�صان يف حياته الجتماعية من 

التي تعلق بها و�صاهمت يف بناء ابداعه ال�صعري. 
العام  العني يف قرية هيلي  ول��د بن م��رتف يف مدينة  حيث 
معانيها  بكافة  اجلميلة  البدوية  البيئة  يف  وعا�س   ،1945
فكان فار�س ال�صعر وامليدان، اأ�صهم ع�صقه لل�صحراء يف اثراء 
وخاطبت  ال��دول��ة  ارج���اء  يف  �صدحت  التي  كلماته  ف�صاحة 
جميع متذوقي الكلمات الراقية، كما حفزت ق�صائده موهبة 
وال���ردود  امل�صاكاة  ق�صائد  معه  ليتبادلوا  اآن����ذاك  ال�صعراء 

الأدبية  وامل���ف���ردات  ب���ال���دللت  املليئة  امل��ع��اين  ذات  اجل��زل��ة 
اجلزلة. 

وتابع باأن الراحل اأثار يف م�صريته ال�صعرية التي و�صلت اإىل 
للتعرف  ف�صولهم  الفرتة  تلك  يف  العمالقة  ال�صعراء  قلوب 
على بن مرتف، اإذ التقى مبجموعة كبرية منهم مثل: را�صد 
امل�صاكاة  ق�صائد  وتبادلوا  �صوقات،  اب��ن  اجل��م��ري،  اخل�صر، 
فيما بينهم يف اأجواء حما�صية حظيت باإعجاب ع�صاق ال�صعر 
حمد  وميحد  روغ��ة  بن  علي  بق�صائده  تغنى  كما  النبطي. 
ال��ذي اب��دع يف غناء ق�صيدة “ اأح��ب ال��رب وامل��زي��ون “ التي 
كانت ول زالت خالدة وقد عا�صرتها كل الأجيال، وتغنى بها 

مطرب الأم�صية خالد حممد و�صط تفاعل اجلمهور. 
الراحل،عن  ال�صاعر  اب��ن  م��رتف  بن  خليفة  اأحمد  وحت��دث 
اأعوام.  الع�صرة  التي بداأها يف عمر  ال�صعر  م�صرية وال��ده يف 
مو�صحاً اأن كلمات ق�صائد والده الراحل قريبة للقلب نظراً 
حب  بكل  ت�صل  التي  ال�صل�صة  كتابتها  وطريقة  لن�صيابها 
الن�صيان  يهزمها  ل  باحلياة  ناب�صة  بقيت  ولهذا  جلمهوره، 

لقيمتها الرتاثية امل�صتمدة من طبيعة الرتاث املحلي.

»ق�صر املويجعي« ي�صتذكر روائع �صاعر البادية  خليفة بن مرتف 
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كل جتربة �ساركُت فيها لها خ�سو�سية معينة وتعّلمُت منها

ماريتا احلالين: الغناء والتمثيل جمالن  
يكمالن بع�صهما البع�س

اإيجابياً  تفاعاًل  ون��ال��ت  بها،  اخل��ا���س  كليب  الفيديو  م��ع  معنى(  اإل  )�صو  اأغنية  اأخ���رياً  ط��رح��ِت   •
�صريعاً؟

- �صحيح الأغنية باللهجة اللبنانية وفيها الكثري من الفرح. وقد كتبْت كلماتها غنى �صنو، وهي الأغنية 
املخرج �صريج جمدلين،  اإدارة  يا�صني، ومت ت�صويرها يف لبنان حتت  الأوىل لها، وحّلنها ووّزعها جمال 
ِرج جديد اأي�صاً ول يزال يف مقتبل العمر، واأنا متحّم�صة جداً للتعامل معه. والأغنية ت�صبه كثرياً  وهو خُمْ

اأعماًل قدّمُتها �صابقاً ولكن بطريقة خمتلفة وبكلمات تنطوي على فكرة جديدة.
اجلديدة؟ الأ�صماء  مع  التعامل  لني  تف�صّ • هل 

- نعم، وهناك َمن �صّكل َتعاُمله معي اأول عمل له يف جتربته الفنية، من بينهم امللحن نبيل خوري. هو 
اأعطاين ثالث اأغنيات يف بداية دخوله عامل التلحني، كما اأن هناك اأ�صماء اأخرى جديدة �صاأتعامل معها 
يف املرحلة املقبلة وهذا الأمر ُيْفِرحني كثرياً، كوين اأنتمي اإىل اجليل اجلديد، ولذلك اأحب اأن اأتعامل مع 

هذا اجليل، خ�صو�صاً اأن هناك الكثري من الأ�صماء املوهوبة ولكنها مغمورة وغري معروفة.
ل اأعتمد يف التعامل الفني على ال�صم املعروف، بل على ال�صم الذي اأرتاح للتعامل معه والذي ُيْعطيني 
الأعمال التي اأحبها. يهمني التنويع كثرياً، واأنا اأتعاون مع اأي �صخ�س يعطيني ما اأحبه �صواء كان معروفاً 

اأو مغموراً.
النت�صار  حتقيق  من  متّكنِت  فهل  تقّدمينها،  التي  واللهجات  باللغات  التنويع  حتاولني  اأنك  �صك  • ل 

الذي تريدينه؟
الأغنيات  اإىل  اأك��رث  اأ�صتمع  الوقت �صرُت  ولكن مع  الإنكليزية،  باللغة  اأغّني  كنت  الغناء  ب��داأُت  - عندما 
على  كثرياً  انت�صرت  وملكي(  )اإيل  اأغنية  مثاًل  بي.  خا�س  األبوم  �صمن  تقدميها  اإىل  وانتقلُت  العربية 

تطبيق )تيك توك(، وبعدها ارتفع عدد م�صاهداتها على )يوتيوب(، وهذا الأمر اأْفرحني كثرياً.
اإنتاج  اأرّك��ز على  انت�صار فريو�س كورونا وقبل تردي الأو�صاع يف لبنان. وكنُت  كل ذلك ح�صل معي قبل 
الكثري من الأعمال اجلديدة وفق خمطط معنّي اأعددُت له، ولكن ما ح�صل يف لبنان اأّثر على كل الفنانني 

ومل نعد نعرف ماذا نفعل، وهذا الأمر جعلني اأكرث بطئاً يف طرح الأغنيات.
اإىل ذلك، فاإن التمثيَل اأخذ اأي�صاً الكثري من وقتي. ومع بداية اأزمة كورونا كنُت اأ�صّور اأول م�صل�صالتي 
)2020( ومن بعده �صورت م�صل�صل )حكايتي(. كما انتهيُت اأخرياً من ت�صوير م�صل�صل جديد بعنوان 
)نزيف(. وخالل الفرتة املقبلة، �صاأركز اأكرث على طرح الأغنيات اجلديدة وعلى التواجد اأكرث كمغنية، 
خ�صو�صاً اأن لدّي جمموعة من الأغنيات اجلاهزة، كما يتم التح�صري لأعمال اأخرى غريها، واأمتنى اأن 

َق يف اختياراتي واأن يحب النا�س ما �صاأقدمه لهم. اأَُوفَّ

عربياً؟ معروفة  اأ�صبحِت  اإنك  القول  ميكن  • هل 
- النا�س يعرفونني يف اأي بلد اأزوره. وقد فرحُت كثرياً عندما اأخربين النا�س يف الأردن اأنهم �صاهدوا 

م�صل�صل )حكايتي( مع اأنه عمل لبناين، كما اأن والدي )الفنان عا�صي احلالين( يخربين دائماً اأن 
َمن يلتقيهم ي�صاألون عني، وهذا الأمر يفرحني كثرياً.

ل �صك يف اأنني اأحب اأن اأحقق تواجداً اأكرب، خ�صو�صاً اأنني اأزور م�صر اأكرث من غريها واأحييُت 
فيها جمموعة من احلفالت الناجحة. وعندما اأدخل اإىل ح�صاباتي على )ال�صو�صيال ميديا(، 
عَددي  ٌق  َتفوُّ يوجد  ول  مت�صاٍو،  وب�صكل  العربية  ال��دول  كل  متابعني يل من  هناك  اأن  اأج��د 

ملُتاِبعني من بلد معنيَّ على متابعني من بلد اآَخر، واأمتنى مع الوقت اأن اأحقق انت�صاراً اأو�صع، 
، ويف راأيي اأن هذه هي الطريقة الأ�صّح  خ�صو�صاً اأنني اأَم�صي يف طريق الفن بتمّهل وتروٍّ

وهي تنا�صبني كثرياً.
اأنك تخططني لتحقيق التوازن بني كونك مغنية وبني كونك ممثلة؟  • هل هذا يعني 

ومتى ميكن اأن يح�صل َت�صاُرب بني املجالني؟
- رمبا َيعترب البع�س اأن الغناء والتمثيل جمالن بعيدان عن بع�صهما، ولكن بالن�صبة 
قدراتي  م��ن  اأ���ص��ع  كليب،  الفيديو  ت�صوير  خ��الل  م��ث��اًل،  بع�صهما.  يكمالن  هما  اإيّل 
يعني  التمثيل، وهذا  اإىل جانب  �صاأغني  م�صل�صلي اجلديد  اأنني يف  كما  فيه،  التمثيلية 
اأ�صتفيد من موهبتي كمغنية يف التمثيل والعك�س �صحيح. وبالن�صبة  اأنني اأ�صتطيع اأن 

اإىل النا�س، البع�س يحبني يف التمثيل اأكرث من الغناء والبع�س الآَخر يف�صلني 
يف الغناء، واأنا ممتنة لأ�صحاب الراأينْي.

الآخر؟ على  املجالني  اأحد  لني  تف�صّ هل  اإليك،  • وبالن�صبة 
م�صل�صل  اأي  بت�صوير  ان�صغايل  القدر. وخالل  بنف�س  اأحّبهما  بل   -

اأ�صتغل يف الوقت  اأركز عليه جيداً واأعطيه كل ما عندي، ولكنني 
الت�صوير.  بعيدة عن موقع  اأك��ون  عندما  املو�صيقى  على  نف�صه 

ر يف التمثيل، وعندما اأكون مغنية  وحني اأكون ممثلة ل اأق�صّ
ول  املطلوب  بال�صكل  احلالتني  اأعي�س  ال��غ��ن��اء.  على  اأرّك���ز 

اأعطيهما من كل قلبي، ول يزال  اأي جمال بل  ر يف  اأق�صّ
اأحققها  اأن  اأري���د  ال��ت��ي  الأح����الم  م��ن  الكثري  بانتظاري 

فيهما.
فيه؟ ودورك  )نزيف(  م�صل�صل  عن  تتحّدثني  • وكيف 

- امل�صل�صل موؤّلف من 30 حلقة وُيفرت�س اأن ُيعر�س قريباً. 
ه��و ع��م��ل ع��رب��ي م�����ص��رتك م��ن ب��ط��ول��ت��ي وب��ط��ول��ة امل��م��ث��ل ال�صوري 

اإ�صماعيل متر، ومن اإنتاج �صركة )غولد فيلمز( وهي �صركة اإنتاج لبنانية، 
امل�صل�صل جميل جداً  �صوريني ولبنانيني وعراقيني.  والعمل ي�صم ممثلني 

التي قّدمُتها  الأدوار  اأياً من  ي�صبه  مل�صاركتي فيه، ودوري ل  و�صعدُت كثرياً 
يف اأعمايل ال�صابقة. هو دور �صعب ومرّكب وقد تاأّثرت به كثرياً، واأتوقع اأن 

يتفاعل معه النا�س كثرياً، خ�صو�صاً اأنه يحمل ر�صالة مهمة جداً.
الآن؟ حتى  قّدمِتها  التي  الأدوار  اأف�صل  اأنه  يعني  • هذا 

خ�صو�صية  لها  فيها  �صاركُت  جتربة  فكل  الأف�صل،  اإن��ه  اأق��ول  اأن  ميكنني  ل   -
معينة وتعّلمُت منها. م�صل�صل )2020( هو اأول عمل �صاركُت فيه ومل يكن من 

بطولتي بل دوري فيه كان �صغرياً جداً، ولكن النا�س ل يزالون يتحدثون عنه حتى 
مل�صل�صل  بالن�صبة  نف�صه  والأم��ر  عندهم،  جيداً  انطباعاً  تركُت  الآن ومن خالله 

)حكايتي(.
انت�صر  لكنه  ج��داً،  �صعبة  ظ��روف  ت�صويره يف  لبناين ومت  م�صل�صل  اأن��ه  وم��ع 

هناك  ان  اأي  )يوتيوب(،  على  تابَعه  ال�صا�صة  على  ي�صاهده  مل  وَم��ن  عربياً، 
َم�صاهدي  بع�س  اأن  كما  م�صاهدته،  على  يحر�صون  ج��دداً  اأ�صخا�صاً  دائماً 

فيه تكون )ترند( على )تيك توك( وحتقق ماليني امل�صاهدات. وبالن�صبة 
مل�صل�صل )نزيف( مل ُيعر�س حتى الآن واأنا بانتظار رد فعل النا�س حوله، 

لكنني �صخ�صياً متفائلة جداً لأنني من خالله حتّديُت نف�صي. واأ�صعر 
باأنني اأتقّدم من عمل اإىل اآَخر.

فيه؟ ت�صاركني  عمل  اأي  يف  البطولة  دور  ت�صرتطني  • هل 
- كال، ولكن عندما تُعر�س علّي البطولة يكون الأمر اأف�صل. يهّمني 
الدور اجلميل، و�صبق اأن ُعر�س علّي عمل من بطولتي ولكنني مل 
اأحب الدور ولذلك اعتذرُت عنه. البطولة لي�صت �صرطاً بالن�صبة 

اإيّل، واأنا اأعمل حالياً وفق ا�صرتاتيجية معّينة.
املقبلة؟ للفرتة  لها  حت�صرين  التي  امل�صاريع  • ما 

- ب�صدد ت�صجيل جمموعة من الأغنيات اجلديدة، كما ُعر�صت 
ياأتي  كي  ينا�صبني  ما  بينها  من  �صاأختار  الن�صو�س  بع�س  علّي 

قراراً �صائباً ويف مكانه.

من  انتهت  اأن��ه��ا  كامل  اإي��ن��ا���س  الفنانة  اأك���دت 
"بيت  م�صل�صل  من  الأخ��رية  امل�صاهد  ت�صوير 
فرح" بالتزامن مع عر�صه على قناة احلياة، 
ب�صبب  بالتجربة  ا�صتمتعت  اأنها  اإىل  م�صرية 
فتحى  مع  التعاون  وكذلك  لل�صخ�صية  حبها 
املريح  باملمثل  و�صفت  وال���ذى  ال��وه��اب  عبد 
"بيت  م���������ص����ل���������ص����ل  يف العمل معه. 
املا�صى  اأكتوبر   22 فرح" انطلق عر�صه يوم 
20 حلقة،  على قناة احلياة وهو مكون  من 
وبطولة فتحى عبد الوهاب، داليا م�صطفى، 
ليلى ح�صني،  اينا�س كامل، حممد على رزق، 
م���روة ع��ي��د، �صمر ع���الم، ف���دوى ع��اب��د، فتوح 
طمب�صاوى  ي���ارا  من�صور،  م�صطفى  اأح��م��د، 
تاأليف هبة  الفنانني، وتاأليف  اآخر من  وعدد 
رج���ب، واإخ����راج �صريين ع���ادل واإن��ت��اج �صركة 
�صعبان  وع�صام  ه�صام  للمنتجني  ت��وت  كينج 

اللذان يعودان لالإنتاج بعد غياب.
اإطار  يف  فرح"  "بيت  م�صل�صل  اأح����داث  ت���دور 
الرومان�صية  ب��امل�����ص��اع��ر  م��ل��ي��ىء  اج��ت��م��اع��ى 
داخل  ���ص��ق��ة  يف  يعي�س  رج���ل  ح���ول  ال�����ص��ج��ن، 
ال��وح��دة والعزلة  وي��ع��اين م��ن  �صكنية  ع��م��ارة 
بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من املواقف 
حياته  �صكل  تغري  التي  بالعمارة  جريانه  مع 
ال�صخ�س حكاية مع  متاماً، حيث يكون لهذا 

كل جارة من جريانه بالعمارة.
وتعاقدت اينا�س كامل على امل�صاركة يف بطولة 
عبد  ري��ه��ام  النجمة  م��ع  "الأ�صلى"  م�صل�صل 
خالل  دوره���ا  ت�صوير  لبدء  وت�صتعد  الغفور 
الأي����ام امل��ق��ب��ل��ة، وال��ع��م��ل ت��األ��ي��ف اأم���ني جمال 
واإخ�����راج اح��م��د ح�����ص��ن واإن���ت���اج ���ص��رك��ة اأروم����ا 
ل��ل��م��ن��ت��ج ت��ام��ر م��رت�����ص��ى وم���ق���رر ع��ر���ص��ه يف 
�صهر يناير املقبل على اإحدى قنوات ال�صركة 

املتحدة للخدمات الإعالمية.

بداأت املمثلة امل�صرية ليلى علوي ت�صوير م�صاهدها يف فيلم "مهمة يف �صهل ح�صي�س" املقرر 
اأن يعر�س عام 2023.

جت�صد ليلى علوي، من خالل الأحداث التي تدور يف اإطار اجتماعي - كوميدي، �صخ�صية 
امراأة تعمل يف اأحد امل�صارف وتواجه بع�س امل�صكالت يف حياتها الزوجية. ومعظم اأحداث 
العمل تدور يف اأحد الفنادق يف منطقة �صهل ح�صي�س يف مدينة الغردقة امل�صرية.الفيلم 
املريغني، وحممد حممود،  ف��وؤاد، وحمدي  بيومي  املمثلني  كل من  بطولته  ي�صارك يف 
واإخراج  ال�صيد،  لوؤي  تاأليف  من  والعمل  الغيطي.  ومي  هجر�س،  وتامر  الزاهد،  وفرح 
حممود كرمي.وكان اآخر عمل �صينمائي لليلى علوي هو "ماما حامل" الذي عر�س يف 
بداية العام احلايل. وهذا العام اأي�صاً ُعِر�س لها فيلم "200 جنيه". وكان من املفرت�س 
اأن يعر�س لها فيلم "التاريخ ال�صري لكوثر" من عدة �صنوات، اإل اأنَّه اأ�صبح جمهول 
اأحداثه حول الوقائع التي تلت ثورة  "التاريخ ال�صري لكوثر" تدور  امل�صري.وفيلم 
25 يناير، وتتناول فكرة �صرورة امتالك املواطن امل�صري للفكر والوعي الالزم 
زينة،  الفيلم  اأم��ور خمتلفة. وت�صارك يف بطولة  ل�صتيعاب ما يحدث حوله من 
وحم�صن حميي الدين، واأحمد حامت، وفرا�س �صعيد. والق�صة من تاأليف واإخراج 
حممد اأمني.وقد تغيب ليلى علوي عن ال�صباق الدرامي ل�صهر رم�صان املقبل، 
اإْذ مل تتعاقد على اأي من الأعمال حتى الآن.وكان اآخر عمل تلفزيوين لها 
هو م�صل�صل "منورة باأهلها" اإخراج ي�صري ن�صر اهلل، و�صارك يف بطولته 
اأبو احل�صن، وعر�س عرب من�صة  با�صم �صمرة و�صلوى خطاب وعبا�س 

�صاهد يف مار�س/ اآذار املا�صي، وحقق جناحاً كبرياً.
املا�صي، و�صاركها  تانية" يف رم�صان  "دنيا  لها م�صل�صل  وعر�س 
�صليم،  واأ�صرف زكي ومي  بطولته  جمدي كامل ووف��اء �صادق 
والق�صة من تاأليف اأمني جمال، و�صيناريو وحوار حمدي التايه، 

واإبراهيم ال�صباغ، ومن اإخراج اأحمد عبد العال.

اإينا�س كامل انتهت من م�صل�صل "بيت فرح"    ليلى علوي تبداأ ت�صوير 
م�صاهدها يف فيلم

 "مهمة يف �صهل ح�صي�س"

بعد �لنتهاء من ت�سوير م�سل�سل )نزيف(، وهو �أول عمل عربي من بطولتها، طرحت �لفنانة ماريتا �حلالين �أغنية 
جديدة بعنو�ن )�سو �إل معنى( على �أن تركز خالل �لفرتة �ملقبلة على جمموعة من �لأغنيات �جلديدة.

�أنها  �إىل  لفتة  خمتلفة،  فنية  ومو��سيع  �لتمثيل  يف  جتربتها  وعن  جديدها  عن  حتّدثت  ماريتا  �حلــو�ر..  هذ�  يف 
)متفائلة جدً�( بـ )نزيف( لأنها من خالله حتّدت نف�سها، منتظرة رد فعل �لنا�س حوله عند عر�سه.
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تاأثري الواقي ال�صم�صي على اإنتاج فيتامني »د«
اأعلنت الدكتورة ناتاليا جوفتان، اأخ�صائية الأمرا�س اجللدية، اأن ا�صتخدام 
يف   D فيتامني  اإنتاج  مينع  قد  دائما  ال�صم�س  اأ�صعة  من  الوقاية  كرميات 

اجل�صم.
 D فيتامني  اأن  اإىل   ،Gazeta.ru م��ع  مقابلة  يف  الأخ�صائية  وت�صري 
ال�صم�س.  اأ�صعة  من  الواقية  الكرميات  ا�صتخدام  عند  حتى  اجللد  ينتجه 
املهم  الفيتامني  هذا  اإنتاج  مينع  اأن  ميكن  با�صتمرار،  ا�صتخدامها  اأن  بيد 

للج�صم.
باإنتاج  البنف�صجية  ف��وق  لالأ�صعة  التعر�س  عند  اجل�صم  "يبداأ  وت��ق��ول، 
ولكن  اجل��ل��د،  ا���ص��م��رار  ع��ن  م�صوؤولة  نف�صها  الأ���ص��ع��ة  وه���ذه   .D فيتامني 

."D الكرميات الواقية حتجبها، اأي نظريا يتقل�س اإنتاج فيتامني
وت�صيف، ولكن هذه الكرميات الواقية لن ت�صبح عقبة حقيقية اأمام اإنتاج 

فيتامني D اإل اإذا و�صعت على اجللد بطبقة �صميكة وجتدد كل �صاعتني.
وت�صري الأخ�صائية، اإىل اأن احل�صول على كمية كافية من فيتامني D من 
ال�صم�س غري ممكن، لأن الفيتامني نف�صه غري ن�صط بيولوجيا، ول ي�صبح 

ن�صطا يف اجل�صم اإل بعد التحولت الأي�صية يف الكبد والكلى.
اجل�صم  لعمل  اإ�صافية  عوامل  على  اأي�صا  حتوله  طريقة  "تعتمد  وتقول، 

ككل. وكلما كانت الب�صرة داكنة اأكرث، قل اإنتاج هذا الفيتامني يف اجللد".
وت�صيف، ولكن هذا ل يعني يجب التخلي نهائيا عن ا�صتخدام الكرميات 
ال�صم�صية  �صلبية خطرية، مثل احل��روق  اآث��ار  اإىل  ي��وؤدي  الواقية. لأن��ه قد 

والأورام و�صيخوخة اجللد وال�صعر املبكرة.

خم�س مواد غذائية يف�صلها املعمرون
اأعلن اخلرباء، اأن الفا�صوليا واملوز هي من بني املواد الغذائية املف�صلة لدى 

املعمرين.
غذائهم  يف  ي�صتخدمون  املعمرين  اأن  خمتلفة  درا�صات  نتائج  اأظهرت  وقد 
ال��ذي يعزز الدماغ وهو غني  امل��واد البندق،  امل��واد املتوفرة. ومن بني هذه 

.B6 و E بفيتامينات
الأطعمة  ه��ذه  ج��دا.  مفيدة  الكاملة  احلبوب  اأ�صا�صها  التي  الأطعمة  واأن 
حتمي وحت�صن �صحة الأمعاء وت�صاعد على التحكم مب�صتوى ال�صكر يف الدم 

وتطبيع م�صتوى �صغط الدم. كما اأنها مفيدة لأمرا�س القلب.
الذاكرة  يعزز  لأنه  العمر.  اإطالة  على  اأي�صا  ي�صاعد  املوز  للخرباء،  ووفقا 

ويح�صن عملية اله�صم وحتى ميكنه حماية اجل�صم من ال�صرطان.
يحتوي  لأن��ه  الغذائية.  امل���واد  ه��ذه  ب��ني  ال�����ص��دارة  ويحتل احلم�س مركز 
فيتامينات  وجمموعة   Кو  Еو  Сو  А فيتامينات  من  جيدة  ن�صبة  على 
В، بالإ�صافة اإىل الفو�صفور والبوتا�صيوم واحلديد واملغني�صيوم. احلم�س 

ي�صرع عملية ا�صتعادة اخلاليا والأن�صجة.
وي�صري اخلرباء، اإىل اأن الفا�صوليا ال�صوداء ت�صاعد على اإطالة العمر. هذه 
 В9و  В6و  В3و  В2و  А وفيتامينات  الغذائية  بالألياف  غنية  امل��ادة 
واملغني�صيوم.  والزنك  والفو�صفور  والكال�صيوم  الفوليك  بحم�س  وكذلك 
كما اأن هذا النوع من الفا�صوليا يخف�س م�صتوى الكولي�صرتول يف الدم، 

ويح�صن عمل اجلهاز اله�صمي.

�ليابان؟ يف  �ملُتبع  �حلكم  نظام  هو  • ما 
- احلكم المرباطوري.

�لب�سرية؟ تاريخ  يف  �لأقدم  هو  �لعلوم  من  • �أي 
- علم الفلك.

قزح؟ قو�س  منها  يتكون  �لتي  �لطيف  �ألو�ن  عدد  • كم 
- �صبعة األوان.

�لأر�س؟ كوكب  يف  بحرية  �كرب  ��سم  هو  • ما 
- بحرية قزوين.

م�ساحة؟ �لعامل  قار�ت  �أكرب  هي  • ما 
- قارة اآ�صيا.

بح�راً ع�صر  �ص�تة   : هو  ال�صعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 
الكواكب  ارتفاع  لقيا�س  فلكية  اآلة  ال�صطرلب  اآلة  اأن  تعلم  • هل 

الدينا�صور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �صار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 
فرنا�س بن  عبا�س  وا�صمه  عربي  ا�صل  من  هو  الطريان  حاول  اإن�صان  اأول  اأن  تعلم  • هل 

اجلراحة  يف  اخليوط  ا�صتخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 

مرات باأربع  ال�صم�س  اأ�صعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�صعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �صناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�صتخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
اأيام ثالثة  م�صرية  من  ال�صيء  تب�صر  كانت  اليمامة  زرقاء  اأن  تعلم  • هل 

العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�صى  تفتيت  اإىل  اأ�صاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الهدف على  النظر  لت�صديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

الأر�س على  اجلاذبية  �صد�س  ت�صاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

الفتى املدلل
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�لرمان �حللو
حت��������ت��������وي ث����م����ر 
احللو  ال������رم������ان 
 %  10 ع������ل������ى 
�صكرية،  م��������واد 
ح���ام�������س   1%
الليمون، 84 % 
% رماد   3 م���اء، 
ق���������ص����ر ال�����رم�����ان 
ب�����ع�����د جت���ف���ي���ف���ه 
 %  3 وح�����رق�����ه، 
 %  3 ب�����روت�����ني، 

األياف وعنا�صر مرة وفيتامينات )A، B، C( ومقادير قليلة من احلديد 
ترتفع  ب��ذوره  ويف  واملنغنيز  والبوتا�س  والكال�صيوم  والكربيت  والفو�صفور 

ن�صبة املواد الدهنية 9-7 %.
بالفيتامينات وله خوا�س  الغذائية وخا�صة  بعنا�صره  الرمان غني  يعترب 
ويفيد  للحرارة  وخمف�س  ل��الآلم  م�صكن  فهو  عظيمة  وعالجية  وقائية 
الإ�صهال  وقاب�س حلالت  الطق�س احلار  اأثناء  ال�صديد  العط�س  يف حالت 

ومانع للنزيف وخا�صة الناجت عن البوا�صري والأغ�صية املخاطية.
حيث ع�صري الرمان ي�صفي بع�س حالت ال�صداع واأمرا�س العيون وخا�صة 
�صعف النظر واإن مغلي اأزهار الرمان يفيد يف عالج اأمرا�س اللثة وترهلها، 
ال�صيالن  امل��زم��ن، على قطع  الإ���ص��ه��ال  ال��ن��زف وع��الج  اإي��ق��اف  ت�صاعد على 

الأبي�س من املهبل.

ابا �صالح رجل عجوز عا�س حياته ي�صقى ويتعب حتى اأ�صبح من اأغنياء قريته، يف احد الأيام جل�س يف داره ينظر 
لبنه �صالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت الأمور على 
عك�س ما متنى الب فلم يكن �صالح غري فتى مدلل وحيد ل ياأبه ب�صيء ل يعمل ول يفكر يف العمل لذلك قال 
ابا �صالح لزوجته ام ابنه عندما اموت لن يعرف �صالح قيمة املال بل �صي�صرفه على هواه وملذاته و�صينتهي املال 

يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�صون يف فقر ورمبا ل جتدون ما تعي�صون فيه فكيف ن�صلح حاله؟
فكرت ام �صالح كثريا ثم قالت اترك المر يل رمبا ا�صتطعت ان افعل معه �صيء .. ذهبت الم بطيبتها وحنانها 
.. بكت  يا امي  اق��رتب منها �صالح و�صاألها م��اذا بك  راأ�صها وظهر عليها احل��زن وعندما  ابنها وقد احنت  اإىل 
بحرارة من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �صببه ل يهمه فقال بل 
يهمني كل ما يجري هنا احكي يل ارجوك .. فقالت وتق�صم ان ل تقول لبيك فقال اق�صم فقالت الم ان اباك 
مير بظروف مالية �صيئة جدا وقد خ�صر معظم ماله يف احدى ال�صفقات والن نحن على و�صك ان ل جند قوت 
يومنا وهو ل يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�صت برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم 

بالمر وتعي�س على امل ان ترث ما �صيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �صالح ب�صب ما اأ�صاب والده واأي�صا حزن لن والده ل يراه ال فتى مدلال.. فنام ليلته قلقا ويف ال�صباح 
كان قد عزم على امرا ما فخرج من فوره يبحث عن عمل يقوم به ويك�صب منه ما ي�صد احتياجاته ابيه وامه .. 
وبالفعل مع �صعيه اجلاد وجد عمال وقبله بل وداوم عليه منذ ال�صباح اإىل امل�صاء ويف نهاية ال�صبوع الول منحه 
�صاحب العمل اجرته فاخذها وهو �صعيد ويكاد قلبه ان قفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا وذهبا 
لوالده وقال له يا ابي هذا املال ك�صبته من عملي فام�صك الب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �صالح 

وا�صرع وام�صك الدنانري وكاد ان يحرق ا�صابعه وقال ملاذا.. انا تعبت يف هذا املال لآتي به.. وملاذا تفعل ذلك.
ابت�صم الب واخد املال من يده وقال الن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�صبته من تعبك واح�ص�صت بطعمه وكيف 

هو غايل لقد ا�صعدت قلبي وت�صتحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت لوفر لك هذا املال.

ك�صف الأطباء الربيطانيون اأعرا�س �صرطان البنكريا�س التي تظهر عادة يف فرتة الراحة 
وال�صرتخاء وقبل النوم.

الوطنية الربيطانية،  ال�صحية  اأن خرباء هيئة اخلدمات  اإىل   ،Express وي�صري موقع 
ال��ن��وم ق��د ي��ك��ون نذيرا  ال��ع��ل��وي م��ن البطن وال��ظ��ه��ر قبل  مل���اذا الأمل يف اجل���زء  اأو���ص��ح��وا 

لل�صرطان.
الأكرث  ال�صرطان  ملر�س  اأن���واع  �صتة  من  واح��د  هو  البنكريا�س  �صرطان  معروف  هو  وكما 
اأو حتى ل  اأعرا�صه يف البداية ل تكون وا�صحة ول تثري الهتمام،  انت�صارا يف العامل. واإن 
تظهر نهائيا. ويعترب الريقان اأكرث اأعرا�س �صرطان البنكريا�س �صيوعا، لأن الورم يت�صخم 
وي�صغط على قنوات ال�صفراء. ولكن هناك عار�س اآخر يظهر فقط يف فرتة ال�صرتخاء اأو 
قبل النوم. واملق�صود هو ال�صعور بالأمل يف اأعلى البطن ي�صاحبه اأمل دوري يف الظهر. وهذا 

ميكن اأن يظهر عند تناول الطعام اأو النحناء اإىل الأمام.
ويقول اخلرباء، "ميكن اأن يرافق �صرطان البنكريا�س، اأمل يف املنطقة ال�صرا�صفية )اجلزء 
العلوي من البطن( وينتقل اأحيانا اإىل اأ�صفل الظهر، وفقا لو�صعية اجل�صم. وين�صح الأطباء 

عند ال�صعور مبثل هذا الأمل ب�صرورة مراجعة الطبيب، للتاأكد من 
اأنه لي�س ب�صبب ورم خبيث اأو بالعك�س تاأكيده، وعلى �صوء ذلك 

و�صف العالج الالزم".
البنكريا�س: تغريات يف  اأعرا�س �صرطان  اإىل  وتن�صب 

فقدان  الداكن؛  البول  البطن؛  انتفاخ  ال��رباز؛ 
ارت���ف���اع درجة  ال��ت��ع��ب؛  ال�����وزن؛  اأو  ال�����ص��ه��ي��ة 

احلرارة؛ حمى اأو ق�صعريرة.
اخلطر:  جمموعة  اإىل  الأط��ب��اء  وين�صب 
امل���دخ���ن���ني؛ وم�����ن ي���ع���ان���ون م����ن ال�����وزن 
الزائد؛ ومدمني الكحول؛ ومن جتاوزوا 

التهاب  من  يعاين  من  واإن  عاما؛   75
بتناول  امل��ف��رط  ه��و  امل��زم��ن؛  البنكريا�س 

اللحوم احلمراء واملعاجلة.

ك�صف اأعرا�س �صرطان البنكريا�س التي تظهر قبل النوم

�لزهرة �ملحلية للفنانة �لب�سرية �لأمريكية �ملعا�سرة رينا بانريجي يف معر�س »�أبو�ب �ملمكن«، �سمال �سرق فرن�سا. � ف ب


