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�جليل �جلديد بالكاد يقر�أ 
�ساعة �حلائط

حاول طلبة يف بريطانيا معرفة الوقت باال�ستعانة بال�ساعة التناظرية 
التي تقوم على وجود العقارب، لكن كثريا من هوؤالء ف�سلوا يف هذه 

املهمة الب�سيطة.
وقالت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اإن ال�ساعة الرقمية ُعر�ست 
اإجنلرتا  فيه  املعمول   )GCSE( الثانوية  املرحلة  امتحان  خللال 
وويلز واإيرلندا ال�سمالية، بعدما ف�سل الطلبة يف معرفة الوقت عرب 

�ساعة احلائط.
وترتاوح اأعمار الطلبة الذين يقدمون هذا االمتحان بني -14 16 

عاما.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن عر�ض ال�ساعة الرقمية جاء الأن الطلبة عانوا 

يف قراءة ال�ساعة التناظرية التي تعترب تقليدية.
هي  الذكية  الهواتف  على  الرقمية  ال�ساعة  اإن  تعليميون  قللادة  وقللال 

ال�سبب الرئي�سي وراء فقدان اجليل اجلديد لهذه املهارة ال�سهلة.
وذكر االأمني العام لرابطة قادة املدار�ض والكليات يف بريطانيا جيف 
بارتون: "علمنا باأن بع�ض املدار�ض ا�ستبدلت �ساعة احلائط بال�ساعة 

الرقمية يف بع�ض غرف االختبارات".
واأ�ساف بارتون: "اجليل ال�ساب الذي يقدم االمتحانات )حاليا( ن�ساأ 
يف احلقبة الرقمية وال يرى كثريون منهم �سرورة لل�ساعة التناظرية 
العقارب( كما هو احلللال يف االأجيال االأكللرب �سنا  اليد )ذات  اأو �ساعة 

عندما كانت ترتعرع. اإنها حرفيا م�ساألة تغري الزمن".

�لعالج با�ستن�ساق خاليا 
�لنحل.. ماذ� يقول �لعلم؟

ومقوي  طبيعي  كللعللاج  الع�سل  ملللادة  ا�ستهاك  التون�سيون  يف�سل 
غذائي يف مواجهة االلتهابات ونزالت الربد، لكن ما يقرتحه ال�ساب 
حممد ال�سويح يف جمال العاج بخلية النحل يعترب �سابقة وجتربة 

فريدة من نوعها يف تون�ض والعامل العربي.
واأ�س�ض حممد ال�سويح مركزا عاجيا متنقا يوفر جل�سة ال�ستن�ساق 
عاج  يف  للم�ساعدة  وتللهللدف  �ساعة  ن�سف  تلللدوم  النحل  خلية  هلللواء 
م�ساكل �سحية خمتلفة تتعلق خا�سة باالأمرا�ض الرئوية كااللتهابات 

والربو وتليف الرئة.
بداأ  اإنلله  عربية"،  نيوز  "�سكاي  ملوقع  ت�سريحات  يف  ال�سويح،  وقللال 
عمله  تاركا  �سنوات  منذ  االإيكولويجة  الفاحة  جمال  يف  اال�ستثمار 
االأ�سلي يف قطاع ال�سياحة وركز عمله يف مدينة الهوارية من حمافظة 
"مزرعة  اأ�سماها  اإيكولوجية  �سيعة  يف  متمثا  الللبللاد،  �سمال  نابل 
العجائب"، حيث جمع فيها الطيور اال�ستوائية والغال النادرة التي 
مل يكن يعرفها النا�ض يف تون�ض، على غرار "فاكهة التنني" و"املانغا" 

و"البابايا"، اإىل جانب نباتات ا�ستوائية خمتلفة.
با�ستن�ساق  للعاج  متنقا  مركزا  االإيكولوجي  م�سروعه  ي�سمل  كما 
التون�سيني،  اهتماما من  والقللى  اأ�سابيع  منذ  عمله  بللداأ  النحل  خلية 
اأملانيا  دول  اأثللبللتللت جناعتها يف  الللعللامل  اأخلللرى يف  غلللرار جتلللارب  على 

واأوكرانيا واملجر.
عملية  هي  النحل  خلية  داخللل  التنف�ض  "جتربة  اأن  ال�سويح  واأو�للسللح 
للمري�ض  وت�سمح  اال�للسللتللنلل�للسللاق  جل�سات  مللن  علللددا  حتللتللاج  عللاجلليللة 
والنقي يف درجة  الدافئ  الداخلي  النحل  باحل�سول على هواء خلية 
اأن  غللري مزعجة"، م�سيفا  رطللوبللة  مللع  درجلللة   35 تلل�للسللاوي  حللللرارة 
كل  مللن  واال�ستفادة  اال�للسللرتخللاء  على  ت�ساعد  اال�ستن�ساق  "عملية 
منتجات اخللية من غذاء ملكات النحل و�سمع النحل وحبوب اللقاح 
والعكرب "الربوبولي�ض"، ف�سا عن اال�ستمتاع برائحة الع�سل املنع�سة 
طيلة اجلل�سة". واأكد حممد ال�سويح اأن ا�ستن�ساق الهواء، الذي تنتجه 
خايا النحل، ي�ساعد يف عاج الربو واأمرا�ض الرئة والتهابات اجلهاز 

التنف�سي وال�سداع الن�سفي وحتى االكتئاب.
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تخفيف �حلاجبني .. توجه 
جديد لدى جنمات �لفن

بللداأ توجه جديد بالظهور يف االآونللة االأخللرية بني جنمات هوليوود وعلى 
اأق�سى حد  اإىل  يتمثل يف تخفيف احلواجب  التوا�سل االجتماعي،  مواقع 

ممكن.
يف اأ�سبوع املو�سة االأخري بباري�ض، ظهرت العديد من النجمات مثل ماي�سي 
وزوجة  حديد  بيا  االأزيلللاء  وعار�سة  العرو�ض”،  “�سراع  جنمة  ويليامز 

بروكلني بيكهام نيكوال بيلتز، بحواجب خفيفة جداً.
تتخل�ض  اأن  للممثلة  بالن�سبة  ال�سعب  يبدو من  قد  اأنلله  الرغم من  وعلى 
باالإ�سافة  امل�ساعر،  عن  للتعبري  الكثري  فعل  ميكنها  التي  احلللواجللب  من 
اإىل حماية العينني من الغبار والعرق، قامت ليلي جيم�ض، 33 عاماً، من 
اجلديد  اإعانها  اأجللل  من  وتبيي�سهما  حاجبيها  بتخفيف  اآبللي،  داونللتللون 

ل�سالح فري�سات�سي.
حاجبيها  حاقة  اإىل  مللادونللا،  ال�سهرية  باملغنية  مللوؤخللراً  االأمللر  و�سل  كما 
ب�سكل كامل، يف حماولة منها لتغيري مظهرها، وهو اأمر تفعله دائماً عرب 

تتبع اآخر �سيحات التجميل.
وقد حذر العديد من خرباء التجميل من تبيي�ض احلواجب، لي�ض فقط 
اللون  اإىل  اأحياناً  تتحول  املبي�سة  احلواجب  الأن  ولكن  ال�سامة،  الأ�سباب 
الربتقايل وميكن اأن تت�ساقط عند مل�سها قبل اأن تنمو مرة اأخرى يف كتل 

غري مت�ساوية، وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

طبخة يفتتح مهرجان 
»دي-كاف« بالقاهرة 

للفنون  اللللبلللللللد  و�لللسلللط  ملللهلللرجلللان  انلللطلللللللق 
القاهرة بعدد من  املعا�سرة )دي-كللاف( يف 
تفاعلي  م�سرحي  وعر�ض  الفنية  املعار�ض 
علي.  حممد  و�سلوى  رجللب  �سيد  للفنانني 
ويف مللقللدمللة املللعللار�للض الللتللي انللطلللللقللت مع 
املعر�ض  للمهرجان  العا�سرة  الللدورة  بداية 
التفاعلي )من الكلمة اإىل الن�ض: دمقرطة 
للم�سمم عمر  اال�سطناعي(  بالذكاء  الفن 
كامل وهو معر�ض يلقي ال�سوء على التطور 
الللكللبللري الللللذي يلل�للسللهللده اللللعلللامل نللحللو الفن 
ال�سوربجي  عللمللارة  �سطح  وفلللوق  الللرقللمللي. 
)�ستوديو  مللعللر�للض  بللللداأ  اللللقلللاهلللرة  بللو�للسللط 
للللللفللنللان ملل�للسللطللفللى عللبللد العاطي  فلللا�لللض( 
وهو معر�ض �سور فوتوغرافية للحيوانات 
التقاط  لللزواره  اأي�سا  يتيح  والللذي  االأليفة 
اأ�سبوعيا.  يللومللني  حيواناتهم  مللع  اللل�للسللور 
)ف�سائل  معر�ض  انطلق  معه  وبللالللتللزامللن 
الدمنركية  للفنانة  بللاالنللقللرا�للض(  مللهللددة 
�سارة كوبل وهو عبارة عن لوحات مر�سومة 
على جدران املباين املختلفة بو�سط القاهرة 
ومن خال حتميل تطبيق على الهاتف ثم 
توجيه الهاتف اإىل احلائط تتحول اللوحات 

اإىل ر�سوم متحركة.

�سوء �سحة �لأ�سنان قد 
يعر�سك خلطر تلف �لرئة �ص 23

اللوز  .1
اإنه  اخللليللارات.  اأف�سل  اأحللد  هللو  "اللوز  اإن  اخللللرباء  يقول 
 E خفيف وملللغلللٍذّ ومللللليء بللاالأللليللاف وامللللعلللادن وفلليللتللامللني

واملغني�سيوم، اإىل جانب الكثري من الربوتني".
االإ�سابة  خماطر  تقليل  يف  اللوز  تناول  ي�ساعد  اأن  ميكن 

باأمرا�ض القلب.
القلب  دوريللة جمعية  ن�سرت يف  درا�للسللة،  نتائج  اأكللدت  فقد 
االأمريكية، اأن تناول وجبة خفيفة يومية تتكون من 42 
نظام  مللن  كللجللزء  بالطبع  تناولها  يتم  اللللللوز،  مللن  غللرامللا 
غذائي �سحي �سامل، يوؤدي اإىل تقليل العديد من عوامل 
30 غراما  اأن  القلب، يف حللني  بللاأمللرا�للض  االإ�للسللابللة  خطر 
ال�سكري  ملر�سى  جيدة  فوائد  تقدمي  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن 

من النوع الثاين.
التوفو  .2

يحتوي جنب التوفو النباتي، امل�سنوع من حليب ال�سويا، 
على هرمون اال�سرتوجني النباتي الذي ميكن اأن ي�ساعد 

يف تقليل عوامل اأمرا�ض القلب التاجية.
غراما  و20-12  والكال�سيوم  احلديد  على  يحتوي  كما 

من الربوتني لكل 100 غرام.
ال�سيا بذور   .3

حتللتللوي بللللذور اللل�للسلليللا علللللى ملل�للسللادات االأكللل�لللسلللدة واملعادن 
واالألياف والربوتني واأحما�ض اأوميغا3- الدهنية.

العظام  القلب وتدعم قوة  اأن يعزز تناولها �سحة  وميكن 
وحت�سن التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم.

الكينوا  .4
تللعللد حللبللوب الللكلليللنللوا ملل�للسللدًرا جلليللًدا لللعللدد مللن العنا�سر 
واملغني�سيوم  الفوليك  حم�ض  ي�سمل  مبا  املهمة،  الغذائية 

والزنك واحلديد.
اأنها غنية باالألياف والربوتينات، واملواد املغذية التي  كما 

تلعب دوًرا مهًما يف ال�سعور بال�سبع.
تعزيز  يف  الغذائي  النظام  اإىل  الكينوا  اإ�سافة  ت�ساعد  كما 
احلفاظ على وزن اجل�سم وال�سحة العامة واحلماية من 

اأمرا�ض معينة.
ال�سيناريو االأف�سل لل�سعرات احلرارية.

اخليار الأف�ضل
هذا وين�سح اخلرباء بو�سع خيار اللوز على راأ�ض القائمة 
وعددا  ال�سحة  الفوائد  بني  واعللتللداال  توازنا  يحقق  الأنلله 
ال�سعرات احلرارية عن طريق ال�سعور بال�سبع اإىل احتوائه 
يتوافر  مللا ال  الللربوتللني، وهللو  مللن  على م�ستويات جلليللدة 
والغرانوال  العد�ض  اأخللرى مثل  "خيارات  يف  ب�سكل مثايل 
واجلنب واحلم�ض وزبدة الفول ال�سوداين واللحم البقري 
اخلرباء  يحذر  كما  املعلبة".  والتونة  الدهن  من  اخلللايل 
ب�سكل خا�ض ب�سرورة مراعاة عدد ال�سعرات احلرارية التي 
يحتوي عليها اأًيا من اخليارات االأخرى باملقارنة مع كمية 

الربوتني التي متنحها للج�سم.

تناولوا هذه املك�ضرات بانتظام
التجاعيد  ظهور  ملكافحة  �سحياً  خلليللارا  املك�سرات  تعترب 
واحلللل�لللسلللول علللللى بلل�للسللرة اأكلللللر �للسللبللابللا، الحللتللوائللهللا على 
اإىل  اإ�للسللافللة  االأكلل�للسللدة،  وملل�للسللادات  واملللعللادن  الفيتامينات 

االألياف والدهون اجليدة.
تهدف  كنت  اإذا  خ�سو�سا  املك�سرات  مللن  اأنلللواع   5 وهللنللاك 
اأبرزها  وهللذه  لل�سيخوخة،  امل�سادة  املكونات  عللن  للبحث 
الطبي   Eat this،Not that ملللوقلللع  بللحلل�للسللب 

املتخ�س�ض:
الذي   ،E لفيتامني  اللوز م�سدرا ممتازا  يعد  اللوز:   1-
اأ�للسللرار االأ�للسللعللة فللوق البنف�سجية،  قللد يحمي اجللللللد مللن 

ويللحللافللظ علللللى رطلللوبلللة اجللللللللد، ويلل�للسللاعللد علللللى اإ�ساح 
على  احل�سول  يف  دورا  تلعب  ال�سمات  هذه  فكل  اأن�سجته، 

ب�سرة �سحية ومتاألقة قد تبدو اأ�سغر �سناً.
الدهنية   3 اأوميغا  اأحما�ض  على  يحتوي  اجلللوز:   -  2
توهج  على  احلفاظ  يف  ت�ساعد  التي  لالتهابات  امل�سادة 

الب�سرة وتقويتها.
"ميثل  تغذية  اخت�سا�سية  األللنللريايللت،  كري�ستينا  وتللقللول 
اأهللم م�سادر البوليفينول وهللي مللادة حتتوي  اأحللد  اجلللوز 
على م�ساد لاأك�سدة وم�ساد لالتهابات مرتفع وله تاأثري 
اإيجابي �سد ال�سرطان واأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 

واالأمرا�ض الع�سبية.
3 - الف�ستق: يحتوي الف�ستق على ن�سبة عالية من املواد 
امل�سادة لاأك�سدة وااللتهابات والتي تعمل على احلد من 

حب ال�سباب وحماية ب�سرتك من التلف.
4 - الكاجو: يحتوي الكاجو اخلام على جمموعة كبرية 
وحمتوى  االأمينية  واالأحما�ض  واملعادن  الفيتامينات  من 
تللقلللللل ملللن خملللاطلللر االإ�سابة  اللللتلللي  وافلللللر ملللن االأللللليللللاف 
يقلل  كما  والوفيات،  الدموية  واالأوعلليللة  القلب  باأمرا�ض 
تللنللاول الللكللاجللو مللن خللطللر االإ�للسللابللة مبللتللازمللة التمثيل 

الغذائي ومر�ض ال�سكري.
املك�سرات  هلللذه  اأن  العلمية  الللدرا�للسللات  بع�ض  واأظلللهلللرت 
يف  املللعللادن  كثافة  من  وتزيد  العقلية،  ال�سحة  حت�سن  قد 

العظام.
 3 اأوميغا  باأحما�ض  مليئة  الربازيلية:  املك�سرات   -  5
وتقلل  ب�سرتك  مرونة  تعزز  التي  وال�سيلينيوم  الدهنية 

االلتهاب املرتبط بحب ال�سباب.
عاوة على ذلك، فاإن اجلوز الربازيلي "يحتوي اأي�سا على 
ومينع  املللرونللة،  ويح�سن  ب�سرتك،  جتديد  �سمن  عنا�سر 

التجاعيد.

هالك �آلف 
�لأنو�ع.. ماذ� يحدث 

لو �نقر�ض �لنمل؟
املخلوقات  ملللن  الللنللمللل  اأن  رغللللم 
على  تللاأثللريهللا  اأن  اإال  اللل�للسللغللرية، 
فالنمل  جلللللللللللًدا،  كللللبللللري  الللللللعللللللامل 
خملوقات رائعة ميكنها بناء اأنفاق 
الإجناز  والللتللعللاون  ومتقنة  طويلة 

مهام غري عادية.
اأعلنت   ،2002 عللام  من  يناير  يف 
مللللو�للللسللللوعللللة جللليلللنللليللل�لللض للللللاأرقلللللام 
القيا�سية اأن اأكرب م�ستعمرة للنمل 
يف العامل تتكون من نوع من النمل 
االأرجنتيني، ويبلغ طولها 3700 
مير  كلليلللللومللرت(.   6000( ملليللل 
واإيطاليا،  وفرن�سا  اإ�سبانيا  عللرب 
هلللنلللاك منلللل مرتبط  يلللكلللون  وقللللد 
باملجموعة على اجلانب االآخر من 

املحيط االأطل�سي.
بعنوان   2013 درا�لللسلللة  تللو�للسلللللت 
النمل  يف  الللللللرتاجللللللع  "�سلوك 
يف  اإ�سافية  ا�سرتاتيجية  ال�سائع: 
من  املاحية"،  اأدواتللهللم  جمموعة 
اإىل  واآخلللرون،  وي�سرتا�ض  اأنللطللوان 
اأن النمل الذي يبحث عن الطعام 
مللاألللوف وينتقل  على طللول طريق 
ملللاأللللوفلللة،  غللللري  تللل�لللسلللاريللل�لللض  اإىل 
جيدة  اإ�لللسلللرتاتللليلللجللليلللة  يلل�للسللتللخللدم 
للتوجه يف اجتاه يزيد من فر�سة 
املاألوفة،  الت�ساري�ض  اإىل  الللعللودة 
وملللن خلللال الللقلليللام بللذلللك، يكون 
لدى النمل ال�سغري الذكي فر�سة 
اأكلللللرب الإعللللللادة هللللذا الللطللعللام املهم 

للغاية اإىل الع�ض.
النمل، اإذن، بارعون ب�سكل مده�ض 
ا  يف اإطعام اأنف�سهم، كما لديهم اأي�سً

دوًرا بيئًيا حيوًيا.
�لللسللليلللكلللون م�سري  اللللنلللملللل،  بللللللدون 
تتغذى  الللتللي  االأنللللواع  مللن  العديد 
االأنواع  هللذه  وكللل  الهاك،  عليهم 

�ستنقر�ض اإذا اختفى النمل.
امللكية  الللبلل�للسللتللنللة  جللمللعلليللة  تللو�للسللح 
اأن  ميكن  النمل  اأع�سا�ض  بللنللاء  اأن 
يكون م�سكلة يف ال�ساحات اخللفية، 
االآفات  مللن  يحمي  اأن  ميكن  واأنللله 
املللن )حلليللث يتغذى  مثل حلل�للسللرات 
نللللدى الللعلل�للسللل الللللذي تنتجه  علللللى 
تفاقم  اإىل  يللوؤدي  املخلوقات(، مما 

امل�سكلة.
ومللللع ذللللللك، يللنلل�للسللح الللعلللللمللاء باأن 
البيئي  للنظام  جللًدا  مفيد  النمل 
بحيث يجب تركه مبفرده اإىل حد 

كبري.

هذه �أف�سل م�سادر �لربوتني.. 
�أبرزها نوع �سهري من �ملك�سر�ت

يعترب تناول الكثري من الأطعمة الغنية بالربوتني اإىل النظام الغذائي من 
اأهم اخلطوات للحفاظ على �ضحة وج�ضم �ضليم.

جمموعة  من  الربوتني  من  احتياجاته  على  اجل�ضم  ويح�ضل 
واللحوم  اللوز  مثل  املك�ضرات  بينها  من  امل�ضادر،  من  متنوعة 

وكذلك  والبي�ض،  ال�ضويا  وف���ول  والأ���ض��م��اك  واحل��ل��ي��ب 
 The �ضحيفة  ن�ضرته  ما  وفق  والبقوليات،  الفا�ضوليا 

Indian Express. كما تقول اخت�ضا�ضية التغذية 
املقام  يف  الربوتني  "ي�ضاعد  رانغالين،  نيها  املتكاملة، 

الأول على تعزيز ال�ضحة اجليدة، بالإ�ضافة اإىل 
بناء الع�ضالت واإ�ضالحها واحلفاظ عليها"، مبينة 
اأن الربوتينات النباتية �ضهلة اله�ضم ولها تاأثريات 

وال�ضكري  ال��دم  و�ضغط  الكولي�ضرتول  على  اأق��ل 
مقارنة باحليوانية.

وحددت اأهم واأف�ضل اأربعة اأنواع كما يلي:

يومهم  الللكللثللريون  يللبللداأ   .. اأواًل  الللقللهللوة 
وعندما  اللللقلللهلللوة،  ملللن  فللنللجللان  بلللتلللنلللاول 
ي�سعرون بالنعا�ض واخلمول، ت�ساعد جرعة 
طريق  عللن  اإيللقللاظللهللم  على  الكافيني  مللن 
وم�ستويات  القلب  �للسللربللات  مللعللدل  زيلللادة 
االأوك�سجني يف الدم ودرجة حرارة اجل�سم 

ون�ساط الدماغ.
اإيلللجلللابللليلللة عديدة  تللللاأثللللريات  وللللللكللافلليللني 
علللللى اللل�للسللحللة ال ميللكللن جتللاهلللللهللا، ولكن 
مت  حيث  ا،  اأي�سً امل�ساكل  بع�ض  يف  يت�سبب 
والقلق  احلمو�سة  بللزيللادة  الكافيني  ربللط 
الكلوي  املعادن وال�سعف  ال�سديد وفقدان 
واالأرق واالإدمان. لذا، يقرتح اخلرباء عند 
للقهوة،  اآخللر  بديل  على  العثور  حمللاولللة 

جتربة تناول تفاحة كبرية و�سحية.
يللعللتللرب الللتللفللاح مللن اأكللللر الللفللواكلله �سهرة 
يف اللللعلللامل، للل�للسللبللب وجلليلله هلللو اأنلللله مليء 

م�سادات  ي�سمل  مبللا  الغذائية  بالعنا�سر 
االأك�سدة القوية مثل كري�سيتني وفيتامني 
والفلوريدزين   C وفيتامني  وكات�سني   E
وحم�ض  كللللاروتللللني  وبللليلللتلللا  واللللريلللتللليلللنلللول 

الكلوروجينيك.
وت�ساعد حمتويات ثمار التفاح على خف�ض 

م�ستويات الكولي�سرتول، 
وكللللللذلللللللك اإنللللقللللا�للللض 

وحت�سني  اللللللوزن 
الرئة  وظلللائلللف 
وتقليل خماطر 
االإ�للللللللللسللللللللللابللللللللللة 

مبر�ض ال�سكري 
�سحة  وتلللللعلللللزيلللللز 

وحت�سني  االأملللللعلللللاء 
امللللزاجللليلللة، على  احللللاللللة 

�سبيل املثال ال احل�سر.

�بد�أ يومك بتناول هذه �لثمرة 
بدل من فنجان �لقهوة
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�ش�ؤون حملية

لأول مرة يف فعاليات الدورة ال�ضابعة

جامعة �لإمار�ت ت�سارك مبعر�ض �آي�سنار2022  باأربعة م�ساريع مبتكرة يف �ملجال �لأمني

 مدير عام �سرطة �أبوظبي وز�يد بن حمد بن حمد�ن يتفقد�ن م�سروع متحف �ملقطع

وز�رة �لرتبية و�لتعليم تنظم ملتقى »�لتعليم �لد�مج « يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل

يف ر�ضالة  للك�ضف املبكرعن �ضرطان الثدي ودعم اأهداف جمعية الإمارات لل�ضرطان 

�لنحت على �لرمال �سمن فعاليات �ل�سهر �لوردي على �سو�طئ ر�أ�ض �خليمة  
عمل �لفنان عمر �ملغربي بحفر ��سم جمعية �لإمار�ت لل�سرطان على �لرمال ر�سالة �أمل للتخفيف من معاناة �لن�ساء و�لت�سجيع للك�سف �ملبكرعن �سرطان �لثدي

•• العني- الفجر

مرة  الأول  املتحدة  العربية  االإمللللارات  جامعة  �ساركت 
الللدويل لاأمن  ال�سابعة للمعر�ض  الللدورة  يف فعاليات 
الوطني ودرء املخاطر "اآي�سنار اأبوظبي 2022" املقام 
جمموعة  �سمن  للمعار�ض،  الوطني  اأبوظبي  مبركز 
يف  املتخ�س�سة  والدولية  املحلية  ال�سركات  من  وا�سعة 

املجال االأمني.
واأكلللللد االأ�لللسلللتلللاذ الللدكللتللور اأحلللملللد علللللي ملللللراد- النائب 
حري�سة  اجلامعة  "اإن  على  العلمي-  للبحث  امل�سارك 
على امل�ساركة الفاعلة يف حدث مهم كمعر�ض "اآي�سنار" 

والذي يعد فر�سة لتقدمي اأحدث االبتكارات واحللول 
االأمللنلليللة الللتللي عللمللل عليها طلللللبللة جللامللعللة االإملللللارات، 
واإبراز  املهم،  احليوي  اجلانب  يف  االإ�سهام  جانب  اإىل 
والروبوتات  الللتللقللنلليللات  جملللال  يف  املللمللار�للسللات  اأفلل�للسللل 
م�ساركات  تواجد  "اإن  اال�سطناعي".واأ�ساف  والذكاء 
لطلبة جامعة االإمارات يف هذا املعر�ض العاملي فر�سة 
االأمن  املتقدمة يف جمال  الكت�ساب اخلللربات واملعرفة 
باأهم  وااللللتللقللاء  واأفللرعلله،  اأق�سامه  مبختلف  الوطني 
املخت�سني العاملني يف جمال احللول االأمنية، والعمل 
على �سناعة �سراكات فاعلة مع اأ�سحاب القرار يف هذه 
جناحها  يف  اجلللامللعللة  احليوية." وقللدمللت  املللوؤ�للسلل�للسللات 

اأربعة م�ساريع خمت�سة يف املجال االأمني منها: "منوذج 
التحدي  على  ال�سوء  األقى  االأ�سياء" والللذي  اإنللرتنللت 
تكنولوجيا  جمللاالت  بني  االأمنية  لات�ساالت  النا�سئ 
على  والللتللاأكلليللد  الت�سغيلية،  والتكنولوجيا  املعلومات 
اأحدث االأبحاث التي اأجريت يف هذا االجتاه نحو زيادة 

اأمان ال�سناعة من املنظور االجتماعي والتقني.
لتكنولوجيا  علللر�لللض  فلللكلللان  الللللثللللاين  امللللل�للللسللللروع  اأمللللللا 
"امليتافري�ض" اأو مبا يعرف "احلياة الثانية" واملخاوف 
التكنولوجيا،   بللهللذه  املتعلقة  واخل�سو�سية  االأمللنلليللة 
املعزز  اللللواقلللع  يت�سمن  الللللذي  االفللرتا�للسللي  واللللعلللامل 
اأ�س�ض  على  امل�سروع  �سلط  حيث  اال�سطناعي،  والذكاء 

للتكنولوجيا  واعتماده  امل�ستخدم  وقبول  امليتافري�ض، 
metaverse وحتديد العوامل التي توؤثر على ثقة 
امل�ستخدمني. والق�سايا املتعلقة باالأمان واخل�سو�سية 

الناجتة عن هذه التكنولوجيا اجلديدة.
فيما تناول امل�سروع الثالث ت�سميم حواجز االأمواج �سد 
االإمارات  جامعة  ا�ستعر�ست  كما  ت�سونامي،  موجات 
بدلة رواد الف�ساء والتي تعمل عليها اجلامعة لتكون 
بللدلللة ميللكللن ا�للسللتللخللدامللهللا يف جملللال االأمللللن القومي، 
لللاإ�للسللعللاع، ومائمتها  واالآملللنلللة  الللفللاعلللللة  ملللقللاومللتللهللا 
عمليات  يف  وا�ستخدامها  الللبللحللار،  اأعللمللاق  يف  للغو�ض 

مكافحة احلرائق.

•• اأبوظبي-الفجر

ال�سريفي مدير عام  اللواء مكتوم علي  تفقد �سعادة 
ال�سيخ زايد بن  اأبوظبي، برفقة املقدم طيار  �سرطة 
الدوريات  اإدارة  مللديللر  نهيان  اآل  حللمللدان  بللن  حمد 
العام على  اخلا�سة بقطاع االأمن اجلنائي وامل�سرف 
والعاقات  املللرا�للسللم  بللللاإدارة  ال�سرطي  امللللوروث  ق�سم 
اإن�ساء  م�سروع  م�ستجدات  اأبوظبي،  ب�سرطة  العامة 
متحف املقطع خال زيارته املوقع اجلديد للمتحف 

يف منطقة ج�سر املقطع باأبوظبي.
واأكد اللواء ال�سريفي حر�ض واهتمام القيادة العامة 
ل�سرطة اأبوظبي على اإبراز االإرث التاريخي والثقايف 
لل�سرطة ومراحل تطورها باالإمارة والتي جت�سدها 
الهيئات  مللع  املللتللوا�للسللل  بللالللتللعللاون  املتحف  مقتنيات 

والدوائر احلكومية املعنية بالثقافة والرتاث.
زايللد بن حمد بن حمدان  ال�سيخ  املقدم طيار  وقللال 
املباين  اأهلللم  اأحلللد  يعد  املقطع  ح�سن  اإن  نهيان  اآل 
ق�سماً  يلل�للسللم  اإذ  اأبلللوظلللبلللي،  مللديللنللة  يف  الللتللاريللخلليللة 
اأواخر اخلم�سينيات  لل�سرطة على الرب الرئي�سي يف 
املللرور من  املا�سي بغر�ض مراقبة حركة  من القرن 
العمراين  التطور  على  �ساهداً  ويعد  واإىل اجلزيرة، 

يف املدينة.
كما ا�ستمع �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي خال 
التي و�سل  املختلفة  املراحل  اإىل �سرح حول  اجلولة 
اإليها امل�سروع م�سيداً بجهود ق�سم املوروث ال�سرطي 
واهتمامه مبتابعة اإجناز امل�سروع والذي يعد واحداً 
من اأبرز امل�سروعات الرتاثية والثقافية والتاريخية 

الإمارة اأبوظبي.

•• دبي-الفجر

االفرتا�سي  امللتقى  والتعليم  الرتبية  وزارة  نظمت 
للتعليم الدامج الأ�سحاب الهمم يف موؤ�س�سات التعليم 
جمموعة  مب�ساركة  وذلك  وتطلعات(،  )روؤى  العايل 
من املوؤ�س�سات التعليمية والطلبة واأ�سرهم، متا�سياً مع 
اال�سرتاتيجيات الوطنية وامل�ستقبلية التي ت�ستهدف 

حتقيق اأف�سل تعليم دامج للطلبة يف الدولة.
يهدف امللتقى للتوعية بحقوق الطلبة اأ�سحاب الهمم 
وم�سودة �سيا�سة التعليم الدامج يف موؤ�س�سات التعليم 
العايل، واجلهود التي تبذلها الوزارة واجلامعات يف 
لت�سهيل  املقدمة  اخلللدمللات  جللودة  رفللع  نحو  ال�سعي 

جللملليللع الللعللقللبللات اأملللاملللهلللم، مبلللا يلل�للسللاهللم يف حتقيق 
اأف�سل  وفق  املتوقعة،  التحديات  جلميع  اال�ستباقية 
املمار�سات التي تر�سخ اجلهود الوطنية لتعزيز بيئات 

تعليمية قادرة على توفري التعليم اجليد لهم.
و�سيا�سات  امل�ستقبلية  خططها  اللللوزارة  وا�ستعر�ست 
يف  الهمم  اأ�سحاب  الطلبة  وتعليم  قبول  واإجللللراءات 
موؤ�س�سات التعليم العايل، كما مت عر�ض جتارب من 
اجلللامللعللات احلللكللوملليللة واخلللا�للسللة مللن جللامللعللة زايد 
املقدمة  اخلللدمللات  اأهللم  لتو�سيح  ال�سارقة،  وجامعة 

لهم، وتطلعاتهم يف رفع جودتها.
كما متت م�ساركة مناذج خمتلفة لطلبة من جامعتي 
الت�سهيات  يف  جتاربهم  بعر�ض  وال�سارقة،  عجمان 

وتلبية  الللعللايل،  التعليم  موؤ�س�سات  من  لهم  املقدمة 
االحرتام  على  قائمة  بفعالية  املتنوعة  احتياجاتهم 
والقبول واال�ستجابة العالية وتقدمي الدعم الازم، 

ودورها يف جناحهم االأكادميي واالجتماعي.
اجلدير بالذكر اأن وزارة الرتبية والتعليم تعمل على 
�ساأنه توفري  عللايل اجللللودة، من  دامللج  حتقيق تعليم 
يف  الهمم  اأ�سحاب  الطلبة  لتعليم  املتكافئة  الفر�ض 
املوؤ�س�سات التعليمية، والتاأكد من اأن كل طالب منهم 
الحتياجاته،  املنا�سب  امل�سار  �سمن  الربنامج  يتلقى 
تطبيق  خللال  من  للله،  املنا�سب  املوؤهل  اإىل  للو�سول 
الطفولة  مللوؤ�للسلل�للسللات  علللللى  واللل�للسلليللا�للسللات  الللقللوانللني 
احلكومية  العام  والتعليم  العايل  التعليم  و  املبكرة 

واخلا�سة.
الللوزارة لتطوير االأطللر اخلا�سة  بجانب ذلك ت�سعى 
البيانات  قواعد  وحتديث  الللدامللج،  التعليم  بربامج 
اخلللا�للسللة بللهللم مللع اجلللهللات املللعللنلليللة، وو�للسللع معايري 
وتنفيذ  لهم،  املوجهة  الللربامللج  يف  العاملني  تدريب 
الللفللعللاللليللات واللللرباملللج واحللللملللات الللتللوعللويللة على 
االأدلة  واإعللداد  رعايتهم،  جمال  يف  الوطني  امل�ستوى 
االإر�سادي  كالدليل  باالمتحانات  اخلا�سة  االإر�سادية 
وحتديد  الفردية  واخلطط  بعد،  عن  المتحاناتهم 
واالأدوات  العمل  واأدلللة  واملهنية،  االأكادميية  امل�سارات 
الدامج،  التعليم  بللرامللج  لتنفيذ  الللازمللة  والللنللمللاذج 

وت�سجيلهم يف املوؤ�س�سات التعليمية.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

فعالية   اأملل�للض  لللللل�للسللرطللان  االإمللللللارات  جمعية  نللظللمللت   
للنحت على الرمال على �سواطئ مدينة  راأ�ض اخليمة  
لدعم  اإن�سانية  ر�سالة  حتمل  فنية  منحوتات  لت�سكيل 
امل�سابني بال�سرطان، وذلك �سمن فعاليات �سهر اأكتوبر 
الر�سام  مب�ساركة  الللثللدي،  ب�سرطان  للتوعية  اللللوردي 

والفنانني  االأطللبللاء  مللن  وعلللدد  املغربي  ابللراهلليللم  عمر 
واملدعوين واأع�ساء اجلمعية واملتطوعني.

الدكتور �سامل بن ركا�ض رئي�ض جمل�ض  ال�سيخ  واأ�ساد 
اإدارة جمعية االإمللارات لل�سرطان مببادرة الفنان عمر 
املللغللربللي الللتللي جلل�للسللدت ا�للسللم اجلللمللعلليللة علللللى �سفحات 
لنا  برهن  املغربي قد  الر�سام  اأن  البحر. موؤكداً  رمال 
مللن خللال هللذا االإبللللداع الفني عللن مللهللارتلله وقدرته، 

امل�سابني  لدعم  ر�سالة  وكلماته  حروفه  �سّكلت  حيث 
والتخفيف عنهم. واأ�ساف: قد يكون هذا املج�سم على 
ر�سالة  ويج�سد  االأثللر  يرتك  لكنه  موؤقتاً،  فناً  الرمال 
تعرب عللن اأهلللداف اجلمعية بللزرع االأملللل والللتللفللاوؤل يف 
املللر�للسللى وعللائللاتللهللم. وقللالللت االأ�للسللتللاذة مهرة  نفو�ض 
راأ�ض  بللن �للسللراي مللديللرة مكتب اجلللمللعلليللة يف  حمللمللد 
اخليمة اإن الهدف من هذه الن�ساط هو ت�سليط ال�سوء 

من  ومتكينهم  املر�سى  ودعلللم  اجلمعية  م�سرية  على 
مواجهة ال�سرطان والتغلب عليه.  يذكر اأن عمل الفنان 
لل�سرطان  االإملللارات  جمعية  ا�سم  بحفر  املغربي  عمر 
ثاث  حللوايل  الوقت  من  لديه  ا�ستغرق  الللرمللال  على 
تعبرياً  وذلللك  ون�سف،  اأمللتللار   4 م�سافة  على  �ساعات 
الن�ساء  للتخفيف من معاناة  اأمل  ر�سالة  بتوجيه  منه 

والت�سجيع للك�سف املبكرعن �سرطان الثدي.

جملة �سو�طئ.. حو�ر�ت خا�سة ومو�سوعات 
�سائقة يف عدد �خلريف 2022

•• اأبوظبي- الفجر

باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  عن  �سدر 
العدد الف�سلي )60( من جملة �سواطئ "عدد اخلريف 2022"، والذي 
ي�سلط ال�سوء باللغتني العربية واالإجنليزية على اأجندة الفعاليات الثقافية 
والفنية والرتاثية التي تزخر بها اإمارة اأبوظبي خال الربع االأخري من 
العام احلايل، اإىل جانب عدد من احلوارات اخلا�سة واملو�سوعات ال�سيقة 

التي حتمل يف م�سمونها اأ�سالة احل�سارة وحداثة احلياة.
وتلللطلللرق علللدد اخللللريلللف ملللن جملللللة �للسللواطللئ، اإىل مللهللرجللان وملللللزاد ليوا 
الثقافية  االأجللنللدة  اإىل  ي�ساف  اللللذي  املللذهللل  اجلللديللد  املللهللرجللان  للتمور، 
اأكتوبر   24 وي�ستمر حتى  اأكتوبر   15 ينطلق يف  والللذي  اأبوظبي،  الإمللارة 
اآل نهيان، ممثل  2022، ويقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
والربامج  املللهللرجللانللات  اإدارة  جلنة  وتنظمه  الللظللفللرة،  منطقة  يف  احلللاكللم 
العديد  وي�سمل  الظفرة،  مبنطقة   ليوا  يف  باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية 
من امل�سابقات والفعاليات مثل قرية التمور العاملية ومزاينة التمور وتغليف 
والر�سم  الزيتون  وزيللت  والطبخ  الع�سل  وم�سابقات  التمور  ومللزاد  التمور 

والت�سوير ال�سوئي وغريها من الفعاليات الرتاثية ال�سيقة.
اأبوظبي   - والفرو�سية  لل�سيد  الللدويل  "املعر�ض  عن  العدد  يتحدث  كما 
2022"، و"القمة الثقافية اأبوظبي"، ملتقى القادة الثقافيني يف جماالت 
الفن والرتاث واالإعام واملتاحف وال�سيا�سات العامة والتكنولوجيا والتي 
اأبوظبي،   - وال�سياحة  الثقافة  دائرة  ال�سهر احلايل وتنظمها  تعقد خال 
اإىل جانب  "فن اأبوظبي" الذي �سيقام خال �سهر نوفمرب املقبل،  احلدث 
جمموعة  بني  جتمع  التي  ع�سرة  الرابعة  ن�سخته  يف  املبهر،  الرائع  الفني 
مذهلة ال�ساالت الفنية املحلية والدولية، التي تقدم اأعماال فنية مده�سة، 
الفنانني يف  اإىل جنب مع معار�ض وتكليفات وتركيبات  يتم عر�سها جنبا 

املعر�ض وعرب اأنحاء االإمارة.
ومبنا�سبة �سدور العدد 60 من جملة �سواطئ، يقدم العدد للقراء االأعزاء 
مقابلة ح�سرية مع �سمو ال�سيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�سويدي، لكون 
وفنانة  وخطاطة  "�ساعرة  وموهوبة  التخ�س�سات  متعددة  فنانة  �سموها 
ت�سكيلية وكاتبة وناقدة" عر�ست اأعمالها املثرية للفكر والعاطفة يف اأماكن 
مرموقة، مثل معر�ض �سات�سي يف لندن، وق�سر االإمارات يف اأبوظبي، واأوبرا 
دبي، اإذ اأن �سموها بحلول العام 2020، قررت تقدمي املزيد للم�سهد الفني 
رعاية  �ساأنها  من  ربحية  غري  منظمة  اإن�ساء  خللال  من  العاملي  والثقايف 

املواهب االإبداعية، وهكذا كانت "موؤ�س�سة خولة للفن والثقافة".

م�ست�سفى د�نة �لإمار�ت للن�ساء و�لأطفال يوفر 
فح�ض �ملاموجر�م جمانًا لل�سيد�ت خالل �أكتوبر

•• اأبوظبي- الفجر

مبادلة  مللن  جلللزء  واالأطللللفللللال،  للللللنلل�للسللاء  االإمللللللارات  دانللللة  كلل�للسللف م�ست�سفى 
خ�سي�ساً  املعدة  والن�ساطات  الفعاليات  من  حزمة  عن  ال�سحية،  للرعاية 
"اأكتوبر"، بهدف ن�سر الوعي بهذا  ل�سهر التوعية مبر�ض �سرطان الثدي 
املر�ض والتاأكيد على اأهمية الت�سخي�ض املبكر والفحو�ض الدورية، ويقدم 

امل�ست�سفى خال �سهر اأكتوبر فح�ض املاموغرام جماناً. 
اأخطار  تقليل  الللبللدين  للن�ساط  ميكن  بللاأنلله  الللدرا�للسللات  اأحلللدث  واأظللهللرت 
يتعاون  النتائج،  لهذه  ودعللمللاً  ال�سيدات.  بللني  الللثللدي  ل�سرطان  التعر�ض 
رائللدة وخم�س�سة  للن�ساء واالأطللفللال مع من�ساآت  االإملللارات  دانللة  م�ست�سفى 
�سل�سلة من  الإطللللاق  اأبللوظللبللي  يف  الللبللدنلليللة  والللللليللاقللة  الللريللا�للسللي  للن�ساط 
لهذه  املنت�سبني  الوعي بني  لن�سر  اأكتوبر،  �سهر  الريا�سية خال  الربامج 

املن�ساآت، وكافة اأفراد املجتمع.
واإ�سافة الإقامة عدد من الفعاليات، يقدم م�ست�سفى دانة االإمارات للن�ساء 
واالأطلللفلللال اأيلل�للسللاً فللحللو�للسللات جمللانلليللة بللالللتللعللاون مللع مللركللز هيلث با�ض 
لاإخ�ساب، وهو اأي�ساً جزء من مبادلة للرعاية ال�سحية، وذلك يف "غالرييا 
مول" لتثقيف ال�سيدات ب�سبل اإجراء الفح�ض الذاتي، واأهمية الت�سخي�ض 
املبكر، وخيارات حفظ اخل�سوبة. و�ستنعقد هذه الفعاليات من 7 ولغاية 9 

اأكتوبر، خال �ساعات عمل املركز التجاري يف الطابق االأر�سي.
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�ضحة  يف  نفكر  ع��ن��دم��ا 
اأ�ضناننا، فاإن اأكرث امل�ضكالت 
التي  و�ضوحا  ال�ضحية 
هي  ال��ذه��ن  اإىل  ت��ت��ب��ادر 
والت�ضو�ض  الأ�ضنان  وجع 
بينما  ال��ل��ث��ة،  ون���زي���ف 

الو�ضع اأكرث خطورة.

الفم عن  بع�ض م�ساكل  تك�سف  قللد  ذلللك،  ومللع 
اجل�سم،  مللن  اأخللللرى  اأجللللزاء  حلللاالت �سحية يف 
حيث ك�سف كبري م�سوؤويل طب االأ�سنان يف بوبا 
للعناية باالأ�سنان، نيل �سيكا، ملوقع "اإك�سربي�ض" 

الربيطاين:
االأ�للسللنللان مبا  �للسللحللة  ربلللط  اإىل  "بينما منلليللل   

يحدث يف اأفواهنا،
 فقد وجدت االأبحاث، اأن اأمرا�ض اللثة مرتبطة 

اأي�سا ببع�ض احلاالت ال�سحية طويلة االأمد،
الدماغية. ويف  وال�سكتات  القلب  اأمرا�ض   مثل 

الواقع،
 ُتظهر البيانات ال�سادرة عن تاأمني بوبا لاأ�سنان 
هم  االأ�سنان  بقلع  يطالبون  الذين  العماء  اأن 
بحاالت  لاإ�سابة   70% بن�سبة  عر�سة  اأكللر 

�سحية اأخرى، 
اللللفلللم وال�سحة  بلللني �للسللحللة  اللل�للسلللللة  يلللعلللزز  ملللا 

العامة".
وتابع: "ما ال يعرفه معظم النا�ض هو اأن طبيب 
يللكللون خللط دفللاعللك االأول  اأن  اأ�للسللنللانللك ميللكللن 

االأو�سع  ال�سحية  امل�ساكل  اأعللرا�للض  اكت�ساف  يف 
)الب�سر  احلللوا�للض  بع�ض  وبللا�للسللتللخللدام  نللطللاقللا. 

وال�سمع وال�سم(، 
االأ�سنان يف موقع ممتاز الكت�ساف  اأطباء  يكون 

احلاالت ال�سحية يف باقي اجل�سم".
وتعد الرئتان اأحد اأع�ساء اجل�سم التي ميكن اأن 

تتاأثر بنظافة الفم ال�سيئة.
يحتوي  فمك  كان  "اإذا  �سيكا:  الدكتور  واأو�سح 
علللللى الللكللثللري مللن اللللللويللحللات الللبللكللتللرييللة، فاإن 
اأنه ميكنك ا�ستن�ساق هذه  النظريات ت�سري اإىل 

البكترييا ون�سرها يف الرئتني.
تفاقم  اأو  الللللعللللدوى  يلل�للسللبللب  اأن  ميللكللن  وهلللللذا   

الظروف احلالية.
 اإنلللهلللا حلللاللللة �للسللائللعللة بلل�للسللكللل اأكلللللرب لللللدى كبار 
الرئوي  االلتهاب  ت�سبب  اأن  ميكن  حيث  ال�سن 

التنف�سي.
االأ�سنان ال ي�ستطيعون  اأطباء  اأن  لللذا، يف حني   
ت�سخي�ض ما اإذا كان املري�ض يعاين من م�سكلة 

يف الرئة، 

فهناك  �سيئة،  فللم  �سحة  لديه  كللان  اإذا  اأنلله  اإال 
اأدلة ت�سري اإىل اأن هذا قد يزيد من خطر تلف 

الرئة، 
وهلللو ملللا يللجللعللل املللر�للسللى علللللى درايلللللة بللله حتى 

يتمكنوا من مناق�سته مع طبيبهم العام".
 Clinical واأ�سار اإىل درا�سة ن�سرت يف جملة
خل�ست  والتي   ،Infectious Diseases
الفم  �للسللحللة  �لللسلللوء  بلللني  �للسلللللة  هلللنلللاك  اأن  اإىل 
اأن االأن�سجة داخل  وااللتهاب الرئوي، ما يعني 

الرئة ملتهبة.
اأجرتها جامعة مي�سيغان  التي  الدرا�سة  وتقول 

يف الواليات املتحدة:
الفم  �سحة  اأن  اإىل  احلالية  البيانات  "ت�سري   
اللل�للسلليللئللة هلللي عللامللل خللطللر رئلليلل�للسللي لالتهاب 

الرئوي التنف�سي لدى كبار ال�سن. 
عدم  مللن  الللرغللم  )على  املتاحة  االأدللللة  وتو�سح 
اإثللبللاتللهللا بللو�للسللوح ملللن خلللال الللتللجللارب عالية 
تدابري  اأن  وامللل�للسللبللوطللة(  والع�سوائية  اجللللودة 
تللقلللللل ملللن خللطللر االلتهاب  اللللفلللم قلللد  نللظللافللة 

الرئوي لدى كبار ال�سن، وقد متت االإ�سارة اإىل 
مزيد من الدرا�سات".

له  ن�سائح  خم�ض  اأهلللم  �سيكا  الللدكللتللور  و�للسللارك 
للحفاظ على �سحة الفم واالأ�سنان:

دقيقتني  ملللدة  يوميا  مللرتللني  اأ�للسللنللانللك  نظف   -
مبعجون اأ�سنان يحتوي على الفلورايد.

با�ستخدام  اأ�للسللنللانللك  بللني  التنظيف  تن�ض  ال   -
كانت  اإذا  اخللليللط  )اأو  االأ�للسللنللان  بللني  الللفللر�للسللاة 
امللل�للسللافللات بللني االأ�للسللنللان �للسلليللقللة(، ملللرة واحدة 

يوميا.
- تابع فحو�سات االأ�سنان املنتظمة: وقم بزيارة 
االأقل  على  ال�سحة  واأخ�سائي  االأ�سنان  طبيب 
مللرة واحللدة يف ال�سنة الإجللراء فح�ض وتنظيف 

الفم ب�سكل احرتايف.
- اتلللخلللذ خلللليللللارات منلللط حللليلللاة �للسللحلليللة: عدم 

التدخني، 
بانتظام،  الللريللا�للسلليللة  اللللتلللملللاريلللن  ومملللار�لللسلللة 
واحلفاظ على نظام غذائي �سحي، كلها ت�ساعد 
�سحية  مل�ساعفات  التعر�ض  خماطر  تقليل  يف 

خطرية، يف فمك ويف اأي مكان اآخر.
اإذا كنت تعاين من جفاف الفم، فتحدث اإىل   -
اأ�سنانك عللن عللاجللات هللذه احلللالللة. يف  طبيب 

بع�ض احلاالت،
اللعاب  مللنللتللجللات  بللا�للسللتللخللدام  اإدارتللللللله   ميللكللن 
ومع  طبية،  و�سفة  دون  املتاحة  اال�سطناعية 
اأ�لللسلللنلللانلللك مراجعة  يلللقلللرتح طللبلليللب  قللللد  ذللللللك 

متخ�س�سة اأخرى.
واأ�ساف:

لروؤية  يللذهللبللون  ال  الللنللا�للض  بللعلل�للض  اأن  "نعلم   
اأ�سنانهم اإال عندما يحتاجون اإليه حقا،  طبيب 
اأمل  حالة  يف  يكونون  عندما  املثال،  �سبيل  على 

�سديد. 
ال  االأ�سنان  طبيب  موعد  اأن  يو�سح  هللذا  ولكن 
يقت�سر فقط على اإزعاج االأ�سنان واللثة، ويتعلق 

االأمر بالعناية بج�سمك بالكامل.
النا�ض على  اأن ن�سجع   وعلى هذا النحو، نريد 
االأ�سنان  فحو�سات  انللتللظللام  يف  التفكري  اإعللللادة 
اإيقاف  يف  وامل�ساعدة  مبكرا  امل�ساكل  الكت�ساف 

تاأثريات �سحة الفم ال�سيئة".

لاللتهاب  ال�ضائعة  الأع��را���ض  وت�ضمل 
الرئوي ما يلي:

ينتج خماطا  اأو  جللافللا،  يللكللون  قللد  اللل�للسللعللال:   -
�سميكا اأ�سفر اأو اأخ�سر اأو بنيا اأو ملطخا بالدم 

)بلغم(
- �سعوبة يف التنف�ض: قد يكون تنف�سك �سريعا، 
اأثناء  الللتللنللفلل�للض، حللتللى  بلل�للسلليللق يف  تلل�للسللعللر  وقللللد 

الراحة
- �سربات قلب �سريعة

- درجة حرارة عالية
- ال�سعور بتوعك ب�سكل عام

- التعرق والرع�سة
- فقدان ال�سهية

اأو  التنف�ض  عند  �سوءا  يللزداد  ال�سدر:  يف  اأمل   -
ال�سعال

ي�سعرون  اأو  دمللا  االأ�سخا�ض  بع�ض  ي�سعل  وقللد 
باملر�ض من بني عامات اأخرى اأقل �سيوعا.

طبيب اأ�ضنانك ميكن اأن يكون خط دفاعك الأول

�سوء �سحة �لأ�سنان قد يعر�سك خلطر تلف �لرئة

در��سة: �لفول �ل�سود�ين هو �حلل �لأمثل لفقد�ن �لوزن

االأ�سرتاليني  الللبللالللغللني  مللن  جمموعتني  تقييم  وعللنللد 
مبر�ض  لاإ�سابة  مرتفع  اأو  متو�سط  خلطر  املعر�سني 

اخترب   ،2 اللللللنلللللوع  ملللللن  الللل�لللسلللكلللري 
الللبللاحللثللون تلللاأثلللري تلللنلللاول 70 

جراما من الفول ال�سوداين 
)15 جراما اإ�سافيا من 

باالإ�سافة  االأللللليللللاف( 
غللللذائللللي  نللللظللللام  اإىل 

لفقدان الوزن، مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي قليل 
الد�سم، نظام غذائي لفقدان الوزن.

اأ�سهر  ووجللدوا اأن كا املجموعتني فقدوا الللوزن بعد 6 
)6.7 كجم(.

اأوللللئلللك الللذيللن تللنللاولللوا الللفللول اللل�للسللوداين كان 
لللديللهللم حتلل�للسللن اأكللللرب يف �للسللغللط الللللدم، حيث 
�سغط  يف  انخفا�سا  املجموعة  هللذه  �سجلت 
الدم )مبقدار 5 ملم زئبقي( وهو ما يرتبط 
القلب  بللاأمللرا�للض  االإ�للسللابللة  خطر  بانخفا�ض 

واالأوعية الدموية بن�سبة 10٪.
اللللللفلللللول  "جمموعة  وتلللللللنلللللللاوللللللللت 

اللل�للسللوداين مرتني  الللفللول  مللن  جللرامللا  ال�سوداين" 35 
يللوملليللا، قللبللل 30 دقلليللقللة مللن وجللبللتللني رئلليلل�للسلليللتللني، مل 
ي�ستهلك امل�ساركون يف املجموعة ال�سابطة )غري الفول 

ال�سوداين( اأو زبدة الفول ال�سوداين.
وحلللللددت كلللللتللا املللجللمللوعللتللني مللدخللولللهللمللا ملللن الطاقة 
كيلوجول   7000 و  )للن�ساء(  كيلوجول   5500 اإىل 
طوال  ثابتة  التمرين  اأمنللاط  على  وحافظت  )للرجال( 

فرتة الدرا�سة.
اأ�سرتاليا من  اأديايد، جنوب  البحث يف  اأجللرى هذا 

جامعة  من  كليفتون  بيرت  الربوفي�سور  قبل 
جينيفر  امل�ساركة  واالأ�للسللتللاذة   UniSA

كيو.
امل�ساركة  اللللبلللاحلللثلللة  تلللقلللول 

واللللللللبلللللللاحلللللللثلللللللة يف 
جلللللللللاملللللللللعلللللللللة 

�ض  تك�سا
لتقنية  ا
ة  ذ �ستا الأ ا

ة  عد مل�سا ا
ي�ستينا  كر

 " : �سن بيرت
تك�سر  اللللدرا�لللسلللة  اإن 

اخلاطئة  املفاهيم  بع�ض 
حول االآثار ال�سحية للفول 

ال�سوداين.

وت�سيف بيرت�سن: "وجدت درا�ستنا اأن الفول ال�سوداين، 
يكون  اأن  ميكن  امل�سبعة،  غري  ال�سحية  بالدهون  الغني 

جزءا من نظام غذائي فعال لفقدان الوزن".
وتتابع :

"غالبا ما يتجنب النا�ض الفول ال�سوداين عند حماولة 
اأنه  اإنقا�ض الوزن الأنهم يعتقدون 

يللحللتللوي علللللى الللكللثللري من 
ذلك  الللكلليلللللوجللول،ومللع 

فاإن الفول ال�سوداين يحتوي يف الواقع على قيمة عالية 
بال�سبع  ت�سعر  يجعلك  اأن  ميكن  اأنلله  يعني  مما  لل�سبع، 
لفرتة اأطول وهذا ميكن اأن يكون مفيدا حقا ملن يعانون 

من الوزن الزائد".
الغنية  االأطللعللمللة  اأن  اإدراك  اأن  اإىل  بلليللرت�للسللن   وتلل�للسللري 
باالمتاء  ال�سعور  توفر  اأن  ميكن  واالألياف  بالربوتني 
ميكن اأن ي�ساعد يف تقليل الرغبة يف تناول وجبة 
الطعام،  تللنللاول  يف  االإفللللراط  اأو  خفيفة 
اأحد  ال�سوداين  الفول  ويعترب 

هذه االأطعمة.

خل�ض بحث جديد اإىل اأن الفول ال�ضوداين ي�ضاعد يف التخل�ض من بع�ض الكيلوغرامات غري املرغوب فيها، واحلفاظ على �ضحة القلب حتت ال�ضيطرة.
ووجدت الدرا�ضة اأن تناول 35 جراما من الفول ال�ضوداين املحم�ض اجلاف واململح قليال قبل وجبتني رئي�ضيتني كل يوم ميكن اأن ي�ضاهم يف اإنقا�ض 

الوزن وخف�ض �ضغط الدم وحت�ضني م�ضتويات اجللوكوز اأثناء ال�ضيام.
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العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
MOJAU_2022- 0093781 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعلان

الرخ�سة  ميلك   - اجلن�سية  اماراتي  الطنيجي  خلفان  عبيد  جا�سم   : ال�سيد  اأن  حيث 
مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  للنقليات(  )الدبلوما�سي  التجارية 
رخ�سة رقم )545957( حيث ان ال�سيد : جا�سم عبيد خلفان الطنيجي - اماراتي - 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))الدبلوما�سي 
 - الطنيجي  عبداهلل  خلفان  عبيد  م�سبح   : ال�سيد  اإىل   )%100( البالغة  للنقليات(( 

اماراتي اجلن�سية - تنازل �ساحب الرخ�سة الخر. 
يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  من   5 فقره   )14( املادة  بن�ض  عما  و 
�ساأن الكاتب العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا االإعان للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على 
اأي اعرتا�ض على  اأ�سبوعني من تاريخ هذا االإعان فمن لديه  اإليه بعد  امل�سار  االأجراء 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
MOJAU_2022- 0093727 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورة. من الطرف االأول : خليل اإبراهيم حممد يو�سف عبداهلل - اجلن�سية 
: االإمارات بكامل ح�سة البالغة 95% ومن الطرف الثاين : حممد كمال ح�سني حممد 
�سمري الدين - اجلن�سية : بنغادي�ض بكامل ح�سته البالغة 5% اىل الطرف الثالث : 
ابوبكر �سدق - اجلن�سية : بنغادي�ض لي�سبح مالك الرخ�سة  حممد علي خان حاجي 
باال�سم التجاري )اجلوهره لتلميع ال�سيارات( ن�ساط الرخ�سة  )تنظيف وتلميع ال�سيارات( 
رقم  مهنية  رخ�سة  ال�سارقة   - خورفكان  يف  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�ض 
569786 ال�سادرة بتاريخ  2010/7/12 يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان. 
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعان.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2022 / 0006733 اأمر على عري�شة

اىل املدعي عليه : لقمان اكرم ملقاوالت النجارة امل�سلحة 
نعلمكم بان املدعي افاق افتاب افتاب احمد - هندي اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة و�سدر احلكم االتي : 
ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ض به. 

حرر بتاريخ 2022/10/3
حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�شارقة الإحتادية 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002228/ 
اإىل املحكوم عليه : علي حمزة رحمت علي علي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ تك كون�سرتك�سن - ذ م م )�سركة ال�سخ�ض الواحد(

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 130924.0 
اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(      مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002638/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة بن �سبت ملقاوالت البناء )�ض ذ م م( وميثلها املدير العام ال�سيد/ حممد 

جعفر حممد عبد اهلل الزرعوين اإماراتي اجلن�سية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ح�سن اأحمد ح�سن حممد احلمادي - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 

ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 942486.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
نعمان منري حممد منري حليم ا�شفاق ح�شني عا�شق ح�شني  

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006697/ 
اإىل املحكوم عليه : نعمان منري حممد منري حليم 

ا�سفاق ح�سني عا�سق ح�سني 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ كل هو�ض لنكر عبدالباقي - اجلن�سية اأفغاين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 22968.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�شمت اهلل فاروقي �شيخ   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006072/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�سمت اهلل فاروقي �سيخ 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ فا�سل عبيد حممد ابراهيم املهريي - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 5350.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�شمت اهلل فاروقي �شيخ   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003794/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�سمت اهلل فاروقي �سيخ 
 العنوان : ال�سارقة - مويلح التجارية - بالقرب من جالك�سي ماركت - بناية رقم 1817 �سقة رقم 302 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ فا�سل عبيد حممد ابراهيم املهريي - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 5850.0  
تاريخ  يوما من   )15( اأعاه خال  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة 
اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ  يوم - املوافق - ال�ساعة - 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مطعم الرب والبحر   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005318/ 

اإىل املحكوم عليه : مطعم الرب والبحر 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ مفرح مطر عبداهلل امل�سافري - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 12850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم SHCFICIPOR2022/0005658 جتاري )جزئي(
لدى حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

املرفوعة من : بنك دبي االإ�سامي.
�سد : النا للحجر والرخام ذ.م.م.

يوم  املقرر  امل�سرفية  اخلربة  الجتماع  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سياً  للح�سور  مدعوة  عليها  املدعى 
اخلمي�ض املوافق 13/10/2022 ال�ساعة 10:30 �سباحاً الذي �سيعقد عن بعد بوا�سطة االت�سال املرئي 

عرب  تطبيق ZOOM على الرابط :
https://us05web.zoom.us/i/89836523304?pwd=N3pQUGVHZEkyYlpRcmNFRnhtOFRPdz09

م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري
اخلبري امل�سريف / اأكرم حممد خالد - قيد رقم/ 636

للتوا�سل / هاتف متحرك : 4488494 055 
amkamleh@gmail.com : بريد اإلكرتوين

اخلبري / اأكرم حممد خالد العملة 
قيد رقم/ 636     

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعالن بال�شتئناف رقم 1240/2022 اأمر اأداء ال�شارقه
ال�سادة / اإيجل ملقاوالت البناء ذ م م م�ستاأنف �سدها ومطلوب اإعانها ن�سرا

حيث اأن ال�سادة / الزهرة لتجارة ال�سقاالت ذ م م امل�ستانفة باال�ستئناف اعاه بوكالة 
املحامية / هبه اهلي قد اأقامت �سدكم هذا اال�ستئناف اعاه فاأنتم مكلفون او وكيل 
قانوين عنكم بح�سور االجتماع املقرر له يوم اجلمعة القادم املوافق 2022/10/14  
على  زووم  بعد  عن  واملرئي  امل�سموع  االت�سال  نظام  طريق  عن  �سباحا   11 ال�ساعة 

الرابط التايل : 
https://us04web.zoom.us/j/77745301096?pwd=5ZN35zbMFC2iVeEG030EcEeCoFohbd.1

Meeting ID : 777  4530  1096

Passcode : 3EtuR.J

�سيتم  قانونا  ميثلكم  من  اأو  ح�سوركم  عدم  حالة  ويف  م�ستندات  من  مالديكم  جميع  وتقدمي 
امل�سي قدما باأعمال اخلربة. والأي اإ�ستف�سار على العناوين ادناه

اخلبري احل�شابي املنتدب
اأ�شرف اأحمد حممد جنينه

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 70197
اإخطار عديل بالن�شر

رقم )2022/151015(
املخطر  : هاين اإبراهيم ح�سن حممد اإ�سماعيل - اجلن�سية : �سانت كيت�ض ونيفي�ض

هوية اإماراتية رقم : 784-1983-1830863-6
املخطر اإليه : �سينوك�ض �ستار للو�ساطة التجارية �ض ذ م م - مديرها : جنم علي - هندي اجلن�سية - هوية رقم 

: 1-0548603-1983-784 - رخ�سة جتارية رقم 1075711
املو�سوع / انذار بال�سداد

يتم  اأن  األف درهم على   367،000 التجارية وت�سديد مبلغ وقللدره  للتعامات  الطرفني  اتفاق بني  مبوجب 
بنكية  حتويات  مبوجب  دفعات  اأربللعللة  على  املبلغ  وت�سديد  اإليه  املخطر  قبل  من  جتللاري  عقد  على  التوقيع 
بتاريخ 2022/1/23 بقيمة 100،000 األف درهم وبتاريخ 2022/2/13 مببلغ 267،000 األف درهم 
مبجموع مبلغ وقدره 367،000 األف درهم ولعدم التزام �سركة الو�ساطة التجارية بتحرير عقد للتعامات 
التجارية فيما بينهما وعدم الرد على املرا�سات واالت�ساالت من قبلهم بعد حتويل املبلغ املايل لذلك وعما 
بالوفاء  املطلوب �سده  تكليف  الطالب وقد مت  املدنية االحتادية كان هذا  االإجللراءات  143 من قانون  باملادة 
بكامل املبلغ املطالب به وهو 367،000 األف درهم وذلك خال مدة خم�سة اأيام عما باملادة 144 من قانون 

االإجراءات املدنية اإال اأنه مل يقوم برد اأو ت�سديد املبالغ املحولة له ح�سب االتفاق.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �ضركة جريفني لالمن ومكافحة احلرائق - ذ م م  
العنوان : م�سنع ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - جبل علي ال�سناعية 1 - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 556517 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1126038 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/9/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/29 
الكتبي وم�ضاركوه  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
�سعيد  ملك   A  ،   3401-8B-3401 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�ضبون 
 : فاك�ض   04-3215355  : هاتف   - االأول  التجاري  املركز   - بردبي   - �سعيد  �سهيل 
3215356-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون 
العنوان : مكتب رقم A ،  3401-8B-3401 ملك �سعيد �سهيل �سعيد - بردبي 
     04-3215356 3215355-04 فاك�ض :  - املركز التجاري االأول - هاتف : 
مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه 
لت�سفية �ضركة جريفني لالمن ومكافحة احلرائق - ذ م م وذلك مبوجب قرار 
2022/9/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007103 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : اأحمد ماجد حممد عبداهلل ال�سري املهريي - جمهول حمل االإقامة  

بناء على طلب املدعية فاطمة على حممد علي احلمادي 
 397500 وقدره  مبلغ  برد  عليه  املدعي  الزام   -  1  -: فيها  وتطالبك  الدعوى  عليك  اقامت  قد 
القانونية  والفائدة  املدعية  اإ�ستلمها من  درهم(  وخم�سمائة  الف  وت�سعون  و�سبعة  )ثاثمائة  درهم 
بواقع %9 من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد. 2 - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
الدعوى  اإدارة  اأمام مكتب   2022/10/20 انت مكلف باحل�سور بجل�سة  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية  يف متام ال�ساعة 8.30 مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/10/6 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
دعوة لجتماع اخلربة الثاين يف 2022-10-17 

يف الدعوى 74 / 2022 مدين كلي - دبي
اإىل ال�سادة اخل�سم املدخل  : �سركة بروتيفيتي ممرب فرم انف�ستمنت�ض ذ.م.م.

اأعاه  املذكورة  الدعوى  املوقرة كخبري منتدب يف  تكليفي من حماكم دبي  اأنه مت  مبا 
املقامة من املدعية / �سركة عقارات الغرير ذ م م �سد املدعى عليه /  روبرت اال�ستاير 
باركر برت ، ومبا اأنه مت اإدخالكم كخ�سم مدخل من قبل املدعى عليه ، ومبا اأنه مل يتم 
بالن�سر  تقرر دعوتكم  ، فقد  االت�سال معكم  ولتعذر   ، االأول  اإجتماع اخلربة  ح�سوركم 
-10-17 املوافق  االأثنني  يوم  ظهر   4:00 ال�ساعة  الثاين  اخلربة  اجتماع  حل�سور 

 SIT �سيت  برج   -  906 رقم  : مكتب  التايل  العنوان  على  2022 يف مكتب اخلبري 
لتقدمي   050  -  416  7395 هاتف   ، دبي   - لل�سيليكون  دبي  واحة  منطقة   -

م�ستنداتكم ودفوعكم.
حممد ناظم ا�ضرب – خبري هند�ضة مدنية

رقم القيد 139 حماكم دبي 

اإعالن اإجتماع خربة 

70579

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة وعنوانها ميبل تايرز تريدينغ �سركة ال�سخ�ض الواحد )�ض.ذ.م.م.(
رقم الرخ�سة / 964502

ال�سكل القانوين :   �سركة ذات م�سئولية حمدودة. 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1582688 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحال ال�سركة املذكورة اأعاه وذلك مبوجب قرار 
اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ 2022/10/05 م  واملوثق لدي الكاتب  العدل حتت رقم/ 
MOJAU_2022_0093154  -  بتاريخ 2022/10/05 م  وبتعيني امل�سفي املذكور 
اأعاه للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل . وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف - بناية الغامن 
امل�ستندات  كافة  معة  م�سطحبا  اجلديدة - بور �سعيد دبي – ت /2955248 �ض ب/8540، 

واالوراق الثبوتية ،وذلك خال )45( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
دائرة التنمية الإقت�ضادية

حكومة دبي
دائرة التنمية القت�شادية

70021 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان االغا و�سركاه - حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�سركة وعنوانها : ميبل تايرز تريدينغ �سركة ال�سخ�ض الواحد )�ض.ذ.م.م.( 

رقم الرخ�سة / 964502
العنوان: مكتب رقم )M113( ملك عبد الواحد اأحمد را�سد بن �سبيب- بر دبي  - القوز الثالثة. 

ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سئولية حمدودة . رقم القيد بال�سجل التجاري : 1582688
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحال 
م  2022/10/05 بتاريخ  لل�سركة  العمومية  اجلمعية  قللرار  مبوجب  وذلللك  اأعللاه  املللذكللورة   ال�سركة 
بتاريخ   -  MOJAU_2022_0093154 امللللحلللرر   رقلللم  حتللت  الللعللدل  الللكللاتللب  للللدي  وامللللوثلللق 
2022/10/05 م وبتعيني امل�سفي املذكور اأعاه للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية 
املوثق لدي الكاتب العدل. وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة 
الكائنة يف – بناية الغامن اجلديدة – بور �سعيد دبي – ت: 2955248 – �ض ب : 8540 م�سطحبا 

معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
دائرة التنمية الإقت�ضادية

حكومة دبي
دائرة التنمية القت�شادية

70021
العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

     املو�شوع :  الأ�شماء
تعلن دائرة حماكم را�ض اخليمة بان املدعو/ ناجى حممد ناجى 
�سالح القحطاين ، تقدم بطلب تغيري املقطع االأول ال�سمه من 
)ناجي( اإىل )�سعود( ، ليكون ا�سمه بعد التغيري / �سعود حممد 
االعرتا�ض  له م�سلحة يف  وان من   ، القحطاين  �سالح  ناجي 
على ذلك ان يتقدم خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعان 

امام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة را�ض اخليمة.
قا�ضي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
عبداللطيف اأحمد القونى

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
MOJAU_2022- 0093880 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعان بالن�سر

االإمارات   : اجلن�سية  اجلابري،  خدمي  مبارك  عبيد  مو�سى  ال�سيدة/  باأن  للجميع  معلوملا  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل كا من : 1- ال�سيد / حمي 
الدين حممد انور مازي، اجلن�سية: بنغادي�ض بن�سبة 50% ، 2- ال�سيد / م�سطفى حممد علي، 
الن�سائية(  املاب�ض  امل�سماه )دانة مويلح خلياطة  بالرخ�سة   ،%50 ن�سبة  بنغادي�ض   : اجلن�سية 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )735499( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية 

بال�سارقه، تعديات اأخرى : • تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
MOJAU_2022- 0093779 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة : روما راين دا�ض بدون جوبال دا�ض - اجلن�سية: بنغادي�ض، 
ترغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�سيد 
: حايج املعراج بن معراج - اجلن�سية : بنغادي�ض، وترغب يف البيع والتنازل عن )50%( من 
اإىل ال�سيد : حممد ا�سماعيل نور بخ�ض - اجلن�سية :  كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك 
بنغادي�ض، يف الرخ�سة امل�سماه )امل�سافر لكي املاب�ض( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم )521411( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديات اأخرى :
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
MOJAU_2022- 0093769 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : جميب الرحمن �سالح احمد - اجلن�سية : بنغادي�ض، يرغب يف البيع 
 - �سينغ  داجنا  ماجنو   : ال�سيدة  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من  عن)%50(  والتنازل 
اجلن�سية: نيبال، ويرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل 
امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغادي�ض،   : اجلن�سية   - فقري  ا�سحاق  فقري  �سهيل  اال�سام  مظهر  حممد   : ال�سيد 
ال�سادرة من  رقم )782654(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  بامارة  تا�س�ست  الزرقاء(  الغيوم  )�سوبر ماركت 
اإىل  خدمات(  )وكيل  من  القانوين  ال�سكل  تغيري   : اأخرى  تعديات  بال�سارقة،  االقت�سادية  التنمية  دائرة 
)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(، 2. تغيري االإ�سم التجاري من )�سوبر ماركت الغيوم الزرقاء( اإىل )�سوبر 
ماركت الغيوم الزرقاء )ذ.م.م((، وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( 
ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 70555
تنازل/ بيع

اعان بالن�سر
يف  يرغب  افغان�ستان   : اجلن�سية  �سديقي،  نويد   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 1% وذلك اىل ال�سيد/ عبدالفريد جام�سادي، 
باأملارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  امل�سماه )ور�سة احلر ل�سيانة  بالرخ�سة  تركيا   : اجلن�سية 
التنمية االقت�سادية  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )503185( ال�سادرة من دائرة 

بال�سارقه، تعديات اخرى: ال يوجد
ل�سنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه 
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�سر
 : اجلن�سية   - الدين  كمال  حممد  الدين  �سهيل  حممد   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
بنغادي�ض، يرغب يف البيع والتنازل عن )10%( من كامل ح�ستها البالغة )%100( وذلك 
اإىل ال�سيد : باد �ساه مياه بزل احمد - اجلن�سية : بنغادي�ض، يف الرخ�سة امل�سماه )حممد �سهيل 
لت�سليح كهرباء وعوادم ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )804073( 

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديات اأخرى:
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555
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العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/5539 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �ستياراج مرتادين بوترياكال نارايانان ادفاالت

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعللاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقللام  قد 
وقدره )82.592( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجلللراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فللان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإعالن قرار بالتنفيذ 
  155/2019/211 تنفيذ عقاري 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- اأكرم ر�ساد اأحمد مكنا�ض - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/فاك�سون للعقارات �ض.ذ.م.م
املنفذ به  املبلغ  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/10/5 اخطاركم ب�سداد 
العقار  بيع  واال  التبليغ  تاريخ  من  يللوم   15 خللال  درهللم   )108255210.00( وقللدره 
البلدية  الثنيه االوىل - رقم  الكائنة مبنطقة   - )عبارة عن قطعة الر�للض رقم 14 

317-383 والعائدة لكم بطريق املزايدة ملقت�سيات قانون االجراءات املدنية. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2591/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )183.868.78( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  . 

املتنازع:�سركة واتر�سيل ملقاوالت املواد العازلة ذ.م.م
ال�سارقة - �سارع �سارع ميناء - مبنى برج ميناء - �سقة  ام الطرافة -  ال�سارقة -  امللارة  عنوانه:االمارات - 

 M 02
املطلوب اإعانه :  1- االأحمدية للمقاوالت والتجارة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 

املللدعللي عليه مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  الللدعللوى ومللو�للسللوعللهللا  اأقللللام عليك  مللو�للسللوع االإعللللان :  قللد 
)183.868.78( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
املوافق:2022/10/20  اخلمي�ض  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت  كفالة-  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة:09:00 �سباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2652/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/7518 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)467.869.04( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة انرتبا�ست املحدوده
عنوانه:امارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لاأعمال 

- الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف 065289955 - فاك�ض:065289922
املطلوب اإعانهما : 1- مرياكى فا�ساد اند جازينج �سي�ستمز �ض.م.ح 2- بيبني جاندار كهو�سااند�ض روهيت 

- �سفتهما : منفذ �سدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  اأقلللام عليك  قللد   : االإعلللان  مو�سوع 
وقدره )467869.04( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5889/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 5319/2021 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)846.348.94( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : لبنى ك�سيبى

عنوانه:وعنوانها املختار مكتب ي�سلم ال�سعدي للمحاماه واال�ست�سارات القانونيه - االمارات العربية املتحدة 
- دبي - ديرة - منطقة ام الرمول بناية اال�سكان والتعمري مكتب رقم 406 - مكاين رقم 3415691871

املطلوب اإعانه : 1- ح�سن فرا�ض م�سطفى طا�ض - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فللان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )846.348.94(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6652/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/355 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )55126.99( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ال�سركة الوطنية لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م - ثريفتي لتاأجري ال�سيارات - موؤ�س�سة
عنوانه:االمارات - امللارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع الكرامة - مبنى ارنكو - �سقة الثالث - 

زعبيل لتاجري ال�سيارات
املطلوب اإعانه : 1- عبيد اهلل نامدار - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)55126.99( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  280/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1399 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )257115( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : متويل - م�ساهمة خا�سة
عنوانه:االمارات - امارة دبي - املنخول - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى برجمان - برج 

املكاتب - �سقة 24 - وميثله:بدر حممد علي القرق
املطلوب اإعانه : 1- عمران اوجلو ر�ساد �ساديخوف - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  والللزامللك بدفع  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الدعوى  اأقللام عليك  : قد  االإعللان  مو�سوع 
وقدره )257115.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  671/2018/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، الدعوى رقم 2017/2294 جتاري كلي  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )16090159.48( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سرف ابوظبي اال�سامي �ض.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج - مقابل مطعم كنتاكي

املطلوب اإعانه : 1- جولديب �سينغ بالبري - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات وحدة رقم 1101 
- مبنى ايكون 2 - منطقة الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض 0/983 - م�ساحة 86.80 مرتمربع - وحدة رقم 
3501 - مبنى ايكون 2 - منطقة الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض 0/983 - م�ساحة 87.08 مرت مربع - وحدة 
الرابعة - رقم االر�للض 111/0 - م�ساحة  �سبورت ريزيدان�ض - منطقة احلبية   5 ايايت  رقم 401 - مبنى 
77.16 مرتمربع - الر�ض رقم 6583/0 - منطقة الثنية الرابعة - م�ساحة 1351.27 مرت مربع - وفاء للمبلغ 

املطالب به يف امللف اعاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6798/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

 )368220-368221-368222-410393( بللاالرقللام  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
وال�سادره عن بنك اأبوظبي االول بقيمة )177.441.91( درهم .
طالب التنفيذ : النجوم لاإطفاء وال�سامة ذ.م.م فرع ال�سارقة

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى �سيتي اأفنيو - �سقة مكتب رقم 205 
- 206 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت

منفذ   : �سفتهما   - �لللض.ذ.م.م  للمقاوالت  جلف  بيفر   -2 كري�سنا  كومار  راجي�ض   -1  : اإعانهما  املطلوب 
�سدهما

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  اأقلللام عليك  قللد   : االإعلللان  مو�سوع 
وقدره )181735.91( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2641/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2177 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )10794914.5( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سرف اأبوظبي اال�سامي
عنوانه:االمارات - امللارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج - مقابل مطعم 

كنتاكي
املطلوب اإعانه : 1- فيفا هولدينجز ليمتد - �سفته : منفذ �سده

مركبات  عن  عبارة  وهللي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : االإعلللان  مو�سوع 
امللف اعاه وذلك  به )10784914.5( درهم يف  املطالب  للمبلغ  - وفاء  للمنفذ �سده  العائدة 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:346/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم 404

مو�سوع الدعوى : الق�ساء بف�سخ العاقة العقدية والزام املدعي عليه االول ب�سداد مبلغ وقدره )35.000.000.00( درهم 
اماراتي قيمة )7.157( طن مرتي من الديزل والتعوي�ض مببلغ )2.000.000.00( مليون درهم عن ال�سرر ومافات املدعية 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامه  ال�سداد  متام  وحتى   2021/9/29 تاريخ  من  �سنويا   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة  ك�سب  من 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:امني عبداهلل - واخرون

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع االأ�سايل - مبنى بي ا�سكوير مبنى رقم 1 - �سقة 
204

وميثله:احمد �سالح عبداهلل خمي�ض الرم�سي
�للض.ذ.م.م 2- قمر ال�سواحي للتجارة ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي  البناء  اإعانهما :  1- هاي ويفز لتجارة مواد  املطلوب 

عليهما 
مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الق�ساء بف�سخ العاقة العقدية والزام املدعي عليه االول ب�سداد مبلغ 
وقدره )35.000.000.00( درهم اماراتي قيمة )7.157( طن مرتي من الديزل والتعوي�ض مببلغ )2.000.000.00( مليون 
درهم عن ال�سرر ومافات املدعية من ك�سب والفائدة القانونية بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ 2021/9/29 وحتى متام ال�سداد 
والزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2022/10/11  ال�ساعة 09.00 
�ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1653/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414

وخم�سمائة  مليون   )1.570.971.88( وقللدره  مبلغ  للمدعني  يللوؤدي  بللان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
عليه  للمدعي  املللدعللني  بلله  قللام  مللا  عللن  وذلللك   - فل�سا  وثمانني  وثمانية  درهللمللا  و�سبعني  وواحلللد  وت�سعمائة  الللف  و�سبعني 
الر�سوم  عليه  املدعي  حتميل  مع  ور�سوم  م�ساريف  من  عنه  �سددوه  وما  و�ساطة  واعمال  وا�ست�سارات  واعمال  خدمات  من 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:البا�سل لا�ست�سارات م.م.ح - واخرون

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - املبنى رقم/3 الطابق ال�ساد�ض - مكتب رقم/605 
- رقم مكاين 2682589680

املطلوب اإعانه :  1- عي�سى بن �سالح بن عي�سى ال�سقر   -  �سفته : مدعي عليه
للمدعني مبلغ وقدره  يللوؤدي  بللان  املدعي عليه  بللالللزام  املطالبة  الللدعللوى ومو�سوعها  اأقللام عليك  قد    : االإعلللان  مو�سوع 
وذلك عن   - فل�سا  وثمانني  وثمانية  درهما  و�سبعني  وواحد  وت�سعمائة  الف  و�سبعني  )1.570.971.88( مليون وخم�سمائة 
ما قام به املدعني للمدعي عليه من خدمات واعمال وا�ست�سارات واعمال و�ساطة وما �سددوه عنه من م�ساريف ور�سوم مع 
حتميل املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/10/17  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:673/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املربمة بني املدعية واملدعي عليه املوؤرخة يف 2017/12/18 للوحدة العقارية 
�سيارات خم�س�ض مببلغ وقدره  C - 2103 مب�ساحة 67.51 م2 مع موقف  تللاورز يف قرية اجلمريا �سريكل رقم  بلووم  مب�سروع 
الفقرة  حلكم  ا�ستنادا  فيها  والت�سرف  العقارية  الوحدة  وا�ستعادة  العقارية  الوحدة  ت�سجيل  بالغاء  الت�سريح   - )731.080(درهللللم 
املادة 2-10  ا�ستنادا حلكم  العقد املربم احقية املدعية باحتجاز مبلغ وقدره )73.108( درهم وامل�سدد من املدعي عليه  العا�سرة من 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  الللزام  الكفالة  املعجل طليقا من  بالنفاذ  للمدعية  احلكم  �سمول  املللربم  العقد  من 

املحاماة  . 
املدعي:بلووم هايت�ض العقارية �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - �سارع املطار - مبنى النيادي - �سقة طابق 11 �سقة 1103 - تقاطع �سارع دملا
وميثله:�سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي

املطلوب اإعانه :  1- عمرو حماده �سعد عبداحلميد ح�سن   -  �سفته : مدعي عليه
واملدعي عليه  املدعية  املربمة بني  وال�سراء  البيع  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقللام عليك  :  قد  االإعللان  مو�سوع 
م2  C - 2103 مب�ساحة 67.51  رقم  تللاورز يف قرية اجلمريا �سريكل  بلووم  العقارية مب�سروع  للوحدة   2017/12/18 املوؤرخة يف 
مع موقف �سيارات خم�س�ض مببلغ وقدره )731.080(درهم - الت�سريح بالغاء ت�سجيل الوحدة العقارية وا�ستعادة الوحدة العقارية 
وامل�سدد من  باحتجاز مبلغ وقدره )73.108( درهم  املدعية  املربم احقية  العقد  العا�سرة من  الفقرة  ا�ستنادا حلكم  والت�سرف فيها 
املدعي عليه ا�ستنادا حلكم املادة 10-2 من العقد املربم �سمول احلكم للمدعية بالنفاذ املعجل طليقا من الكفالة الزام املدعي عليه 
ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة  املوافق  2022/10/18   اتعاب املحاماة - وحللددت لها جل�سة يوم الثاثاء   بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
او م�ستندات للمحكمة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8918/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة رقم )000072-000073-000074-000075( وال�سادر 
عن بنك االمارات دبي الوطني باجمايل بقيمة )60.000( واملرجتع ب�سبب عدم كفاية الر�سيد .

طالب التنفيذ : املعز �سريف بابكر علي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي

املطلوب اإعانه : 1- احمد ب�سام �سايف - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)60000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن بالن�شر        

 729/2022/18 عقاري جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- ماني�ض جاجو جامبا الل  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :بنك دبي اال�سامي - �سركة م�ساهمة عامة 

وميثله : بدر حممد علي القرق 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى ف�سخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 2008/8/26 وماحقه والزام 
املدعي عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�سواغل وباحلاله التي كان عليها وقت التعاقد 
وما يرتتب على ذلك من اآثار و�سطب ا�سارة االجارة الواردة يف �سهادة امللكية والزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 
وقدره )169.797.42( درهم مائة وت�سعة و�ستون الف و�سبعمائة و�سبعة وت�سعون درهم واثنان واربعون فل�ض 
التام والفعلي والتعوي�ض  تاريخ االخاء  املدفوعة وما ي�ستجد من اجرة حتى  املتاأخرة غري  قيمة االجرة 

وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العاقة. 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2022/10/12 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3086/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )371.800( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  . 

املتنازع:جعفر عبدالفتاح حممود حممد
تاور  �سبيكت  - مبنى  برج خليفة  �سارع   - دبي   - التجاري  اخلليج  - منطقة  دبي  امللارة   - عنوانه:االمارات 

الطابق 25 - �سقة مكتب رقم 2502 - وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي 
املطلوب اإعانهما :  1- �سو�سن جنيب اليون�ض 2- را�سد حممد �سعيد احلمود الزيدان  -  �سفتهما : متنازع 

�سدهما 
مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )371.800( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 
ال�ساعة:09:00  امللللوافلللق:2022/10/18  الثاثاء  يوم  جل�سة  لها  وحللددت  كفالة-  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6610/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/185 جتاري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 
وقدره )20605365.23( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : نور بنك - م�ساهمة عامة - بنك نور اال�سامي �ض.م.ع - �سابقا
الللعللقللاريللة - فاك�ض  اعللمللار  زايلللد - مكتب رقللم 801 - ملك  ال�سيخ  �للسللارع  بللردبللي -  دبللي -  عللنللوانلله:امللارة 
ال�سامي عنوانه/امارة دبي -  را�سد  املحامي/جابر  رقلللم:044268888 بوكالة  رقلللم:043653265 - هاتف 

بردبي - �سارع ال�سيخ زايد
املطلوب اإعانه : 1- احلبتور للم�ساريع التجارية ذ.م.م - كفيل �سامن - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )20605365.23(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4438/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4181/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )213730.59( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدوده ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع اخلليج التجاري 2 - مبنى فيجني 
تاور - �سقة 1701

املطلوب اإعانه : 1- بي اي �سي للمقاوالت �ض.ذ.م.م )حاليا( احلبتور ليتون �ض.ذ.م.م )�سابقا( - �سفته 
: منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  اأقلللام عليك  قللد   : االإعلللان  مو�سوع 
وقدره )213730.59( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 70519

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  12212/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة اإيت�سي للخدمات الفنية ملالكها �سواجن اك�سو

جمهول حمل االقامة
الواحد  ال�سخ�ض  �سركة   - الثقيلة  للمعدات  النفق  التنفيذ/�سركة  الطالب  ان  مبا 

ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الدعوى  اأقللام عليك  قد 

وقدره )81673.49( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجلللراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فللان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  8727/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ابوبكر ح�سن �سديق حممد

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جولدن تولز للتجارة - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الدعوى  اأقللام عليك  قد 
وقدره )32000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجلللراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فللان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3459/2022/461 نزاع حمدد القمية 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

املطالبة  تاريخ  بواقع 12٪ من  القانونية  والفائدة  درهم    )37.500( بقيمة  : مطالبة  املنازعة  مو�سوع 
الق�سائية وحتى متام ال�سداد . 

املتنازع:عي�سى حممد حامد علي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - امارة دبي - القرهود - بناية اركيدا - الطابق 

الثالث - مكتب 306 - هاتف 043555230 - وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي 
املطلوب اإعانه :  1- ال�ساعر للنقل الربي العام �ض.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 

والفائدة  درهللم    )37.500( بقيمة  مطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد    : االإعلللان  مو�سوع 
القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد- وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء 
املوافق:2022/10/18 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
اأيام  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6530/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )100576( وال�سادر عن بنك دبي اال�سامي بقيمة 

. )9943(
طالب التنفيذ : رامي�ض هريا �ض.ذ.م.م

عللنللوانلله:االمللارات - امللارة دبللي - ديللرة - دبللي - �سارع االحتللاد - مبنى بناية بيزن�ض افنيو - �سقة مكتب 
311-310

املطلوب اإعانه : 1- �سياق لاعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  �ستبا�سر االجللراءات  ، وعليه فان املحكمة  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  )9943( درهم اىل طالب 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 70533

اإعالن بالن�شر 
اأعمـال اخلـبـرة احل�شابيـة

يف الدعـوى رقـم 2536/2021 جتـــاري جزئـي
املدعى عليهلا / بي اي �سي للمقاوالت �ض.ذ.م.م

الدعلوى  يف  ح�سلللللابياً  خبللللر  بتعييلنى  دبلي  حمكملة  قلللللرار  عللى  وعطفلا  اأعلاه  للمو�سلوع  باالإ�سلارة 
 ،14/09/2022 بلتلاريخ  دبلي  حمكملة  علن  ال�سلادر  التمهيلدي  احلكلم  مبوجلب  اأعلاه  املذكلورة 
يقت�سلي عللللليكم اأو ملن ميلللثلكم قانونللا مراجعللة اخلبلري احل�سلابي / اأحملد االن�سلاري علبلر و�سلائل 
االإت�سلال التاليلة )ايله & ام االن�سلاري لتدقيلق احل�سابلللات - هاتلف رقم 2955582 04، فلاك�ض 
يلللللوم  وذلك   expert@am-alansari.com الكلللللللللتلروين  بريلد   ،  04-2955589 رقم 
االثنلللللللني املوافلللللللللق 17/10/2022 ، وبخلاف ذللك مراجعلة اخلبري احل�سلابي يف موعلد اأقل�سلاه 
ال�ستام  وذللك  اعلاه  امللذكورة  االت�سلال  و�سلائل  علبلر  االإعلان  هلذا  نل�سلر  تاريلخ  ملن  اأيلام  �سلبعلة 

وتقلديلم كلافلة و جميلع امل�ستندات مو�سوع الدعلوى.
اي�ه & ام الن�ضاري لتدقي�ق احل�ضاب�ات
اخلبري احل�ضابي/ اأحم�د الن�ض�اری

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

الثالثاء   11  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13668  
Tuesday    11    October    2022   -  Issue No   13668



ثقافة وفن�ن

26

•• ال�شارقة-الفجر:

“موؤمتر  ملللن   12 الللللل  الللللللدورة  فللعللاللليللات  ت�ست�سيف 
للكتاب”  ال�سارقة  “هيئة  تنظمه  الللذي  النا�سرين” 
“معر�ض  مللن   41 الللل  اللللدورة  فعاليات  انللطللاق  قبل 
القا�سمي،  بللدور  ال�سيخة  للكتاب”،  الللدويل  ال�سارقة 
دوليه،  وماركو�ض  للنا�سرين،  الللدويل  االحتللاد  رئي�سة 
املدير التنفيذي لل “بنغوين راندوم هاو�ض”، يف جل�سة 
املللقللبللل، حول  نللوفللمللرب  تللعللقللد يف االأول مللن  حلللواريلللة، 
للتغلب  املتاحة  والللفللر�للض  احلللديللثللة،  الن�سر  توجهات 

على حتديات �سناعة الكتاب يف االأ�سواق العاملية.
وتوظف ال�سيخة بدور القا�سمي خال اجلل�سة روؤيتها 
رئا�سة  خللال  العاملية  اللل�للسللراكللات  اإبللللرام  يف  وخللربتللهللا 
الإطاق  قللادتللهللا  والللتللي  للنا�سرين،  الللللدويل  االحتللللاد 
ملللبلللادرة اخلللطللة الللعللامللليللة لللتللعللزيللز ا�للسللتللدامللة ومرونة 
غري  واال�للسللرتاتلليللجلليللة  “اإن�سباير”،  الللنلل�للسللر  �للسللنللاعللة 
امل�ستوى  على  النا�سرين  جمتمع  توحيد  يف  امل�سبوقة 
العاملي لتبني روؤية موحدة ل�سناعة الن�سر يف مرحلة 
ما بعد كورونا، حيث تتناول مع ماركو�ض دوليه عدداً 
من املو�سوعات املهمة، منها التحول الرقمي، وحرية 

الن�سر، والتنوع، واالإدماج.
التنفيذي  املللديللر  من�سب  دوللليلله  مللاركللو�للض  ويللتللوىل 
لل”بينغوان راندوم هاو�ض” التابعة ملوؤ�س�سة برتل�سمان، 
وميللتلللللك خلللربة رائللللدة يف قللطللاع الللنلل�للسللر الللعللاملللي على 
دمج  عمليات  على  خالها  اأ�سرف  عقود،  ثاثة  مللدار 
تداعيات  مللن  وتعافيها  هاو�ض”  رانللللدوم  “بينغوان 
اجلائحة العاملية، و�ساعد يف عمليات الو�ساطة للو�سول 
اإىل اتفاقيات للح�سول على حقوق مذكرات �سخ�سيات 
اأوباما،  U2، ومي�سيل  عامة، منها بونو، مغني فرقة 

قرينة الرئي�ض االأمريكي ال�سابق.
وقالت ال�سيخة بدور القا�سمي، رئي�سة االحتاد الدويل 
اجلائحة   مللن  الن�سر  �سناعة  تعايف  “مع  للنا�سرين: 
تربز  مرونة،  واأكللر  اأف�سل  م�ستقبل  لبناء  وتوجهها 
وكيفية  الناجحة  بللاالأعللمللال  املتعمقة  املعرفة  اأهمية 
الرقمية،  مواجهتها للتحديات، ومواكبتها للتحوالت 
تعترب  اإذ  الن�سر،  �سناعة  وتعايف  لنمو  املللوؤثللر  ودورهلللا 
ما  وهللو  �سناعتنا،  جوهر  اخلللربات  وتبادل  النقا�سات 
لتعزيز  جهودنا  كللافللة  وح�سد  للتعاون  حاجتنا  يللربز 
ملللرونلللة قلللطلللاع الللنلل�للسللر وجللاهللزيللتلله ملللواكللبللة تغريات 

امل�ستقبل«.

من جهته، قال ماركو�ض دوليه: “ي�سرفني امل�ساركة يف 
انطاقة  ي�سبق  الللذي  ع�سر  الثاين  النا�سرين  موؤمتر 
معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 2022، يف حوار مع 
ال�سيخة بدور القا�سمي، واأتطلع للو�سول اإىل ال�سارقة 
والتعرف على فر�ض النمو الطويلة املدى يف منطقة 
اخلليج من خال زيادة معدالت القراءة وعدد القّراء، 

ون�سر اأعمال االأ�سوات املحلية«.
القا�سمي،  بللللدور  اللل�للسلليللخللة  ملل�للسللاركللة  اأهللملليللة  وحللللول 
ومللاركللو�للض دوللليلله، يف املللوؤمتللر، قللال �للسللعللادة اأحللمللد بن 
ركا�ض العامري، رئي�ض هيئة ال�سارقة للكتاب: “انطلق 
موؤمتر النا�سرين مبثابة همزة و�سل اإقليمية خلرباء 
التوا�سل  فر�سة  لهم  موفراً  العامليني  الن�سر  �سناعة 
اأ�سبح  واليوم  التجارية،  العاقات  تعزيز  �سبل  وبحث 
حول  االأفللكللار  لتبادل  الفكر  وقلللادة  للنا�سرين  من�سة 
امل�سار امل�ستقبلي ل�سناعة الن�سر الذي ير�سمه اأ�سحاب 
امل�سلحة على امل�ستوى املحلي واالإقليمي والعاملي ب�سكل 
القا�سمي  بللدور  ال�سيخة  ا�ست�سافة  وي�سرنا  جماعي، 
املعلومات  اأحدث  وماركو�ض دوليه يف حوار ي�ستعر�ض 
ال�سوء  وي�سلط  الن�سر،  ب�سناعة  املتعلقة  والبيانات 
على اال�سرتاتيجيات العملية لتوحيد جهودنا الرامية 

لدعم �سناعة الن�سر«.
الذي يقام على  املوؤمتر  وياأتي احلللوار �سمن فعاليات 
مللللدار ثللاثللة اأيللللام 30 اأكللتللوبللر حللتللى 1 نللوفللمللرب، يف 
لي�ستكمل �سل�سلة جناحاته،  “مركز اإك�سبو ال�سارقة”، 
املللا�للسلليللة مكانته  الل11  اللل�للسللنللوات  ر�للسللخ خلللال  حلليللث 
النا�سرين،  اأملللام  االإقليمية  االآفلللاق  لتو�سيع  كمن�سة 
وجمع العام املا�سي 546 نا�سراً ووكيًا اأدبياً من 83 
للكتاب  الدويل  ال�سارقة  بتتويج معر�ض  ليثمر  دولة، 
و�سراء  بيع  م�ستوى  على  الللعللامل  يف  االأكلللرب  املللعللر�للض 

حقوق الن�سر.
12 جل�سة حوارية يقدمها  ويت�سمن برنامج املوؤمتر 
اأفكارهم  ي�ساركون  الللذيللن  اخللللرباء  كللبللار  مللن  نخبة  
توجهات  من  اال�ستفادة  �سبل  حللول  نظرهم  ووجللهللات 
االأعمال ال�ساعدة يف �سوق الن�سر االإلكرتوين والكتاب 
تواجه  التي  التحديات  مناق�سة  جانب  اإىل  ال�سوتي، 
للتغلب  الللازمللة  احللللللول  وتللقللدمي  االإملللللداد،  �سل�سلة 
الللنللا�للسللئللة يف  الللفللر�للض  عللللليللهللا، وت�سليط اللل�للسللوء علللللى 
املللتللعللدد اللللللغللات، واأنلللواع  جملللاالت الللرتجللمللة، والن�سر 
الكتب التي تلقى رواجاً مثل الكتب امل�سورة اليابانية 

“مانغا«.

يبحثان ق�ضايا التحول الرقمي وحرية الن�ضر والتنوع والإدماج

بدور �لقا�سمي وماركو�ض دوليه يناق�سان م�ستقبل 
�سناعة �لكتاب يف »موؤمتر �لنا�سرين« 12

•• دبي -د.حممود علياء 

عقدت ندوة الثقافة والعلوم و�سالون املنتدى جل�سة نقا�سية 
رمبا”  اأو  اأزرق  “كائن  الق�س�سية  للمجموعة  افرتا�سية 
للكاتب �سلطان العميمي، بح�سور رئي�ض اللجنة الثقافية يف 
الندوة عائ�سة �سلطان، ود. نادية بوهناد، ود. مرمي الها�سمي 
وتي�سري  ال�سامي،  وزينة  املطريي  و�سيخة  �سقر،  اأمللل  ود. 

�سويخ ونخبة من املهتمني.
وذكرت زينة ال�سامي �سلطان اأن العميمي يعترب ال�سعر جزء 
من هويته، ولكن ذلك مل مينعه من مباحث اأخرى ككتابة 
منا�سب  و�سغل  االإدارة  در�للض  والللروايللة،  الق�سرية  الق�سة 
عديدة من اأهمها مدير االأكادميية ال�سعرية وع�سو يف جلان 
ال�سحافة يف جريدة اخلليج  املليون، عمل يف  �ساعر  حتكيم 
والدرا�سة  البحث  على  وعكف  املللقللاالت،  من  العديد  وكتب 
يف  الدكتوراه  حالياً  ويدر�ض  واللهجات،  النبطي  ال�سعر  يف 

تخ�س�ض �سيمائيات اللغة.
الق�سية  اأن  واأكلللدت  �سلطان  عائ�سة  الكاتبة  الللنللدوة  اأدارت 
وما  الللقللارئ،  لللدى  التلقي  هللي  االأدبلللي  العمل  يف  االأ�سا�سية 
الذي يخلق ذلك التفاوت الوا�سح يف التلقي �سواء مو�سوعياً 

اأو منهجياً.
وذكرت اأن العميمي ا�ستطاع اأن ين�سج م�سروعه االأدبي اخلا�ض 

به يف كتابته، ويف املجموعة الق�س�سية “كائن اأزرق اأو رمبا” 
ل�سلطان العميمي ت�سم 22 ق�سة ق�سرية متفاوتة من حيث 
التجريبي  االجتللاه  اإىل  تتجه  ال�سرد،  يف  املعروفة  املللدار�للض 
يف  الكاتب  ويتعمد  اأخللرى،  اأحياناً  ال�ساخر  والعبثي  اأحياناً 
ويف  توقعاته،  يف  القارئ  تخالف  نهايات  يقدم  اأن  املجموعة 
اإىل عناوين ق�س�ض �سمنها يف كتابات  ق�س�ض عديدة يعود 
اأخرى له، والكاتب يقود قارئه لفخاخ خمتلفة وكاأنه ميار�ض 
معه لعبة هو الوحيد املم�سك بخيوطها. ويت�سح يف املجموعة 

تاأثر الكاتب بالفنون الب�سرية.
الكاتب  فيها  علق  اأن هناك ق�س�ض  �سلطان  عائ�سة  واأ�سارت 
اعتمدت  بللامللتلليللاز، وق�س�ض  اللللللغللة  علللللى  واعللتللمللدت  طللويللُا 
والتعاطف  املللوت  مثل  التيمات  مللن  الكثري  وهللنللاك  الفعل، 
واملوروث ال�سعبي والا يقني والعبث واحلرب، اإال اأن الزمان 

واملكان ال وجود له يف املجموعة الق�س�سية.
اأي  ال�سخ�سيات يف روايته، واإىل  وت�ساءلت ملاذا تتكرر بع�ض 

جيل ينتمي �سلطان العميمي؟
الذي  االإمللاراتلليللني  الللكللتللاب  االأول مللن  اإىل اجللليللل  ونللوهللت 
تقود  ممكن  مهمة  اأ�سماء  وكللانللت  والكتابة  للق�سة  اأ�س�سوا 
م�ساريع مهمة على م�ستوى العامل العربي، اإال اأنهم توقفوا 
عن الكتابة ولو اأنهم ا�ستمروا يف م�سروعهم الق�س�سي ملثلوا 

تغيري يف موقع االإمارات يف الق�سة الق�سرية.

نتاج  املللر باعتباره قا�ض ذو  االأديللب حممد  اإىل  اأ�للسللارت  كما 
غللزيللر ميلليللل اإىل الللواقللعلليللة االجللتللمللاعلليللة وهلللو مللن االأقلللام 
اأ�سلوب  كتابته  يف  ميار�ض  اأنه  العميمي  �سلطان  املهمة.واأكد 
الربط امل�ستمر بني اأعماله و�سخ�سياتها، فغالبا �سخ�سياته 
ال تغادره ويراها ع�سية على املوت والغياب، وهذا جزء من 

م�سروعه التجريبي يف الكتابة الق�س�سية والروائية.
الو�سط يف  نهاية اجليل  اأنه يعترب من  اإىل  العميمي  واأ�سار 
عدد  ون�سر  الكتابة  بللداأ  فقد  ال�ساب،  اجليل  وبداية  الكتابة 
حمدود من الق�س�ض، وال يعنيه اإىل اأي جيل ينتمي ولكنه 
م�سروعه  على  ويعمل  خمتلف،  �للسللوت  عللن  بالبحث  يهتم 

الق�س�سي الذي يرى اأنه الزال يف بداياته.
الق�سة يف االإمارات  املبكرة لرواد  املرحلة  اأن  العميمي  واأكد 
عليها  تاأثرت  والتي  املعرفية  واملح�سلة  املعي�سية  والظروف 
كتابتهم الق�س�سية خمتلفة عن اجليل الذي تاهم، والذي 
وم�سادر  مناهل  وتللعللدد  الرفاهية  مللن  الكثري  على  ح�سل 
االأجيال  مللن  معرفيا  عللنللاًء  اأكلللر  االأول  فللاجللليللل  املللعللرفللة، 
“اخل�سبة”  التي تلته، وهذا يت�سح يف املجموعة الق�س�سية 
املدين  اأمللني  واأحللمللد  �سيف،  مطر  و�سلمى  �سقر،  لعبداهلل 
الكثري،  وغريهم  جمعة  مطر  ومللرمي  اأحمد،  وعبداحلميد 
ومنهم من نهل من الق�سة العاملية، وكانت القدحة االأوىل 
والتي  التالية،  لاأجيال  الوهج  اأ�سعل  من  هي  لق�س�سهم 
تاأثرت بع�ض ال�سيء مبتغريات احلياة فلكل مرحلة حتدياتها 
وكل ق�سة تتاأثر بالبيئة املحيطة اإال اأنه يف كل املراحل على 

القا�ض اأن يعمل على نف�سه وم�سروعه اخلا�ض.
وراأى العميمي اأنه اإذا كان هناك مروع اأدبي جنح يف تاأ�سي�ض 
جتربة نا�سجة يف كتابة الق�سة االإماراتية فهي جتربة االأديب 
حممد املر مكتملة االأركان �سواء من ناحية الكم اأو الروؤية 
حالة  ت�سكل  ق�س�سه  وكانت  اخلا�ض،  واالأ�سلوب  االأفكار  اأو 
ا�ستنفار لدي اجليل ال�سابق يف االإمارات. وكانت لغتها �سهلة 
االإملللارات. ملجتمع  احلقيقي  الوجه  متثل  للجميع  الللقللراءة 
الق�سرية  الق�سة  ح�سور  اإىل  الها�سمي  مللرمي  د.  واأ�للسللارت 
اأن بذور الق�سة الق�سرية موجودة منذ القدم، واأن  باعتبار 
وحممود  تيمور  وحممد  تيمور  حممود  الق�سة  رواد  اأبللرز 
طاهر ال�سني، ويف االإمارات كانت جمموعة اخل�سبة لعبداهلل 
�سقر ثم كتابات �سيخة الناخي وعبداحلميد اأحمد ونا�سر 
جربان واإبراهيم مبارك وغريهم، ومن اأهم ال�سمات الفنية 
يف كتاباتهم بروز االجتاه الواقعي يف حماولة لتمثل املناهج 

وت�سوير  النف�سي  للتحليل  وامليل  الق�سة،  لكتابة  الغربية 
اأثر البيئة على االأمناط االإن�سانية، والرتكيز على معاجلة 
امل�ساكل االجتماعية، ويف املقابل كانت هناك اجتاهات اأخرى 

كالرومان�سي االجتماعي والتاريخي والواقعي.

بالتنوع  ات�سمت  الق�س�سية  املجموعة  اأن  احللل�للسللور  واأكلللد 
ال�ساخر  والتناول  الت�ساوؤالت  من  للكثري  العميق  والللطللرح 
واللهجة  اللغة  على  املجموعة  وركللزت  االأزملللات  للكثري من 

االإماراتية واأجمعوا على ا�ستح�سان املجموعة.

ندوة �لثقافة و�لعلوم و�سالون �ملنتدى يناق�سان »كائن �أزرق �أو رمبا« ل�سلطان �لعميمي

�لربوفات �مل�سرحية
اأهلللم الللركللائللز الللتللي يللقللوم عليها العمل  اللللربوفلللة امللل�للسللرحلليللة هللي 
علللللى كافة  الللعللمللل  امل�سرحي  لللتللطللويللر  فللهللي �للسللروريللة  امللل�للسللرحللي، 
امل�ستويات من حيث االإخراج والتمثيل وال�سينوغرافيا وغريها من 

عنا�سر العر�ض  امل�سرحي. 
امل�سرحية  فللالللربوفللة 
خمللللللتللللللرب للللللللبلللحلللث 
والللتللنللقلليللب وملللن ثم 
تنفيذ االأفكار لُت�سبح 
فهي  ملمو�ساً،  واقعاً 
مللللللرحلللللللللللللة  حتللللويللللل 
-طلللللللللبلللللللللخ- اللللللللللللورق 
“الن�ض  املللللكللللتللللوب 
نار  على  امل�سرحي” 
هادئة لُي�سبح عر�ساً 
مللل�لللسلللرحللليلللاً ملللرئللليلللاً 

ونا�سجاً. 
الربوفات  فللبللدايللات 
تللقللتلل�للسللر على  كلللانلللت 
التفكري االأُحادي وهو 

امل�سرحية  الربوفة  لتتطور  اأ�ساليب  البريوقراطي،  املخرج  تفكري 
م�ساركة  خللال  من  الت�ساركي”ال�سورى”  التفكري  اإىل  وتتحول 
امل�سرحية، فمن  العملية  امل�سرحي يف تطوير  العاملني يف  العر�ض 
املمكن اأن يقول ممثل بدور ب�سيط وجهة نظر قد  ُتغري من وجهة 

نظر املخرج اإىل اآفاق اأرحب واأو�سع. 
فيتخلل املخترب اجلمايل للربوفة امل�سرحية، التح�سري والتدريب 
املمثلني  اأداء  امل�سرحي  والعمل على  الن�ض  االأدوار وحفظ  وتوزيع 
ور�للسللم احلركة  واملللابلل�للض  االإ�لللسلللاءة  وت�سميم  الللديللكللور  وتللكللويللن 

امل�سرحية،
على  اجلمهور  ي�ساهدها  والتي  النهائية  العر�ض  و�للسللواًل  حلالة   
طبق من ذهب، فهذا الطبق الذي مت تقدميه  للجمهور هو رحلة 
 3 مبللعللدل  �سهور  والللثللاثللة  ال�سهرين  بللني  مللا  ت�سل  يومية  عمل 

�ساعات يومياً. 
فالربوفة امل�سرحية مبثابة اخلاط الذي ُتو�سع فيه اأ�سرار اللعبة 
املن�سجمة  العاقة  الربوفة  امل�سرحية  يف  ما  اأهللم  ومن  امل�سرحية، 
بني فريق العمل امل�سرحي فما بني ال�سهر والتعب واالأكل والعمل 
تولد  عاقة �سداقة بل واأخوة قوية ي�ستطيع املتفرج م�ساهدتها يف 
والتي تتولد  من روح الربوفة،  “روح العر�ض”  العر�ض امل�سرحي 
فللالللعللاقللة طلللرديلللة وهلللي كلللللمللا زاد الللتللفللاين وحلللب اللللربوفلللة بني 
اأع�ساء الفريق امل�سرحي كلما  كان له تاأثري وا�سح يف روح العر�ض 

امل�سرحي.  
�ضعيد الزعابي
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كتبه واأخرجه و�ضارك يف اإنتاجه جوردان بيل

 )NOPE(... خملوق �سخم ومفرت�ض 
ياأكل �أي �سيء ينظر �إليه مبا�سرة 

الفيلم الذي �سارك يف بطولته نخبة جنوم 
�ستيفن  بللاملللر،  كيكي  كللالللويللا،  دانلليللال  منهم 
يون، مايكل وينكوت، براندون برييا، ورين 
تدور  ديفيد،  وكيث  فرييرا  باربي  �سميدت، 
�للسللقلليللقللني ميللتلللللكللان مزرعة  قلل�للسللتلله حللللول 
توايل  وخللال  والدهما،  ورثللاهللا عن  خيول 
االأحداث يحاوالن التقاط دليل على وجود 
تفا�سيل  ملللللعلللللروف.يف  غللللري  طلللائلللر  جلل�للسللم 
الق�سة، تبداأ االأحداث يف العام 1997 على 
 Gordy›s( الهزلية  امل�سرحية  م�سهد 
Home( عندما يهاجم حيوان ال�سمبانزي 
امل�ساركني،  النجوم  كل  العر�ض  يف  امل�سارك 
اإال اأ�سغر ممثل يف الربنامج ويدعى )ريكي 
خوفاً  الطاولة  حتللت  يختبئ  الللذي  جلللوب(، 
مما يح�سل، غري اأن ال�سمبانزي يعر عليه 
وميد له يده حماواًل اأن يلم�سه، قبل اأن يتم 
قتله بالر�سا�ض من قبل ال�سلطات املحلية.

ومللع ملللرور اللل�للسللنللوات، يللقللوم مللالللك املزرعة 
)اأوتلليلل�للض هلللايلللوود( بللتللدريللب جمللمللوعللة من 
االإنتاج  اأجلللل  مللن  والللتللعللامللل معها  اخللليللول 

ال�سينمائي والتلفزيوين.
ب�سبب قطعة من  ُيقتل هايوود  ما  يللوم  ويف 
غري  ل�سبب  اللل�للسللمللاء  مللن  ت�سقط  احلللديللد 
)اأوتي�ض جونيور(،  ابنه  مللراأى  اأمللام  مفهوم 

اإمللريالللد. فيحاول  �سقيقته  الللذي يرثه مع 
االأخللري احلفاظ على عمل والللده قائماً، يف 
ال�سهرة  عللن  بالبحث  اإمللريالللد  ت�سعى  حللني 

والروة يف عامل هوليوود.
الطبق الطائر

لكن ب�سبب بع�ض امل�ساكل املالية التي تعاين 

اخليول  لبيع  اأوتي�ض  ي�سطر  املزرعة  منها 
حديقة  يللديللر  اأ�للسللبللح  الللللذي  )جلللللوب(  اإىل 
تللرفلليللهلليللة �لللسلللغلللرية، ملل�للسللتللغللًا قلل�للسللتلله عن 
مذبحة )Gordy›s Home( من اأجل 
املللادي.ويف ليلة ما، الحظ ال�سقيقان  الربح 
التقلب يف تيار الكهرباء داخل منزلهما مع 

البع�ض  بلللداأ  اخللتللفللاء بع�ض اخللليللول. وهللنللا 
االآخر يتفاعل بعنف خال ظهور ج�سم غري 
االأحداث  ت�ساعد  ومللع  ال�سماء،  يف  معروف 
اأن هذا اجل�سم  ال�سقيقان  وتعاقبها يكت�سف 
يلتهم  طللائللر  طبق  هيئة  على  يتج�ّسد  بللدا 
اخليول ويلفظ اأي حطام غري ع�سوي، وهو 

االأمر الذي ت�سبب يف وفاة والدهما.

توثيق الأدلة
وبللدافللع الللرغللبللة يف اللللروة واللل�للسللهللرة، قرر 
هذا  وجلللود  علللللى  االأدلللللة  تللوثلليللق  ال�سقيقان 
وبيع  ت�سويره  طريق  عن  الغريب،  اجل�سم 
بتعيني موظف  قللامللا  كللمللا  اللل�للسللور الحلللقلللاً، 
كامريات  �سبكة  لللرتكلليللب  )اأجنلللللل(  يللدعللى 
مراقبة، اإال اأنه وب�سبب التداخل الكهربائي 
منعهما  و�سرعته  الغريب  اجل�سم  ذلك  من 

ذلك من احل�سول على لقطات وا�سحة.
وبللالللرغللم ملللن هللللذا، يللاحللظ اأجنللللل وجود 
املزرعة، وهي ال تتحرك  �سحابة قريبة من 
اأنه مكان اختباء  اأبللداً، وا�ستنتج احلا�سرون 
هلللذا اجللل�للسللم الللغللريللب الللللذي اتلل�للسللح الحقاً 
اأي �سيء  ياأكل  اأنه خملوق �سخم ومفرت�ض 
ا�سم  عليه  فللاأطلللللقللوا  مللبللا�للسللرة،  اإللليلله  ينظر 
)جللللني جللللاكللللت(. وبلللعلللد حمللللللاوالت عديدة 
الت�سوير  يف  حمللرتف  مبخرج  واال�ستعانة 
من  ال�سقيقان  يتمكن  )هللوللل�للسللت(،  يللدعللى 
ابتكارها،  فللكللرة مت  عللرب  املللخلللللوق  هللذا  قتل 

ليح�سا على اللقطة املرجوة.
ت�ستهوي  االأفللام  من  النوعية  هللذه  وتبقى 

ال�سغوفني بف�ساء اخليال العلمي.

اأ�سواء  �ستايلز موؤخرا  البوب هاري  �سرق جنم 
بح�سوره  اللل�للسلليللنللمللائللي،  الللبللنللدقلليللة  مللهللرجللان 
فيلم  عللللر�للللض  ملللللواكللللبللللة  للللليللللدو  جلللللزيلللللرة  اإىل 
 Don't Worry( اللل�للسللوداوي  الت�سويق 
Darling( الذي تدور اأحداثه يف خم�سينات 
االأعمال  اأبلللرز  اأحللد  وي�سّكل  الع�سرين،  الللقللرن 

التي ُتعر�ض خال )املو�سرتا(.
يف  الرئي�سي  الللللدور  اأدى  اللللذي  �ستايلز  واأكللللد 
)من  بال�سينما  )التلذذ(  يحاول  اأنلله  ال�سريط 

دون التفكري بامل�ستقبل(.
وراح الع�سرات من املعجبني ي�سرخون منادين 
)هاري! هاري! هاري!( عند مرور ع�سو فرقة 
 28 البالغ  ال�سابق   )One Direction(
عللامللاً على اللل�للسللجللادة احلللمللراء، مللرتللديللاً بدلة 
ياقتا  فوقها  تظهر  الللداكللن  االأزرق  اللللللون  مللن 
حياته  ب�سريكة  م�سحوباً  الكبريتان،  قمي�سه 
اأ�سفر  بف�ستان  وايلد  اأوليفيا  الفيلم  خمرجة 

كناري.
و�سّم احل�سد عدداً كبرياً من املراهقات اللواتي 
تفوتهن  كيا  ال�سباح  منذ  احل�سور  يف  بّكرن 
ل الذي و�سل اإىل البندقية  روؤية جنمهّن املف�سّ
املوؤمتر  يف  يلل�للسللارك  اأن  قللبللل  ملللائلللي،  بللتللاكلل�للسللي 

ال�سحايف عن الفيلم.
اأكلللرب علللدد من  اللللذي ي�ستقطب  املللغللّنللي  وكلللان 
الللنللجللوم الذين  اأبلللللرز  اللللعلللامل،  امللل�للسللتللمللعللني يف 
يلللرتقلللب جللمللهللور امللللهلللرجلللان حللل�لللسلللورهلللم، مع 

عر�ض  ملواكبة  ح�سر  الللذي  �ساالميه  تيموتيه 
واكبت  التي  اأرمللا�للض  دي  واآنلللا  اجلمعة،  فيلمه 
االأربعاء عر�ض فيلم )بلوند( عن �سرية مارلني 

مونرو.
 )Don't Worry Darling( لله  و�للُسللبِّ
الذي ُعر�ض من خارج امل�سابقة ب�سيغة حمدثة 
لل)The Truman Show( جليم كاري، 
تاأثري و�سائل  1998 عن  العام  قللدم يف  الللذي 
االإعام على �سلوك النا�ض، وبدت فيه تاأثريات 
 )M. Night Shyamalan( �سينما 
وم�سل�سل )Black Mirror(، املرعب عن 

امل�ستقبل والتكنولوجيا.
وتوؤدي فلورن�ض بيو دور األي�ض، وهي امراأة �سابة 
ال�سغرية  النموذجية  فيكتوري  بلدة  يف  تعي�ض 
دوره  )يلللوؤدي  اأعللمللال غام�ض  رجللل  بناها  التي 

كري�ض باين( يف و�سط ال�سحراء.
 Don't( اأن  وايلد  اأوليفيا  املمثلة  و�سرحت 
الثاين  الفيلم  وهو   ،)Worry Darling
من اإخراجها، قائم على )اال�ستعارات(، م�سرية 
اأن  اأن )املفارقة التي متثلها فيكتوري هي  اإىل 

كل ما هو جميل، هو اأي�ساً كئيب(.
�ستايلز  حياتها  و�للسللريللك  الفيلم  بطل  ولي�ض 
حلللديلللث اللللعلللهلللد كللللللليلللاً بللالللتللمللثلليللل يف االأفللللللام 
فيلم  يف  اجللللنلللدي  دور  اأدى  اإذ  اللل�للسلليللنللمللائلليللة، 

)دانكرك( لكري�ستوافر نوالن �سنة 2017.
الدور  على  قريباً  �سيح�سل  الللذي  الفنان  لكّن 

على   )My Policeman( يف  االأ�للسللا�للسللي 
اأن  بالتاأكيد يف  ياأمل  فيديو(،  بللرامي  )اأملللازون 
دفعه  يف  البندقية  يف  املعرو�ض  الفيلم  ُي�ساهم 

اللل�للسللابللع. وردا على  الللفللن  اإىل االأمللللام يف عللامل 
�سوؤال عن اإمكان اجلمع بني املو�سيقى وال�سينما 

قال )ال اأريد اأن اأفكر كثرياً يف امل�ستقبل(.

واأ�ساف اأن )�سنع املو�سيقى اأمر �سخ�سي جداً(، 
اآخر،  اأحد  �سخ�سية  )نتقّم�ض  املقابل،  فيما يف 

وهذا اجلانب امل�سّلي(.

كيت بالن�سيت فى هوليوود مع 
Tar أ�سدقائها ب�سبب فيلمها �جلديد�

توا�سل املمثلة كيت بان�سيت اال�ستمتاع بردود الفعل حول اأحدث اأعمالها 
االأ�سدقاء يف  و�سط جمموعة من  وهي  موؤخًرا  عليها  مثلما ظهر   ،Tar
هوليود، حيث بدت عليها االبت�سامة طوال الوقت وفًقا ملوقع الديلي ميل 
عن  باحلديث  اخلا�سة  االيفنتات  اأحللد  من  خارجة  كانت  اأنها  اأكللد  الللذى 

فيلمها االأخري.
اأو�سكار  التي ح�سلت من قبل على جائزتي  اأن بان�سيت  التقرير  واأ�ساف 
ما زالت متتلك ال�سغف رغم تخطيها الل 50 من عمرها اأن حتقق اأكر ما 
و�سلت له موؤخًرا يف م�سريتها الفنية، بالعمل على اأكر من م�سروع فني 

مهم خال الفرتة املقبلة.
وكانت اأعني امل�سورين ر�سدت فى وقت �سابق املمثلة ال�سهرية كيت بان�سيت 
اأحد فنادق مدينة نيويورك، وهي مرتدية بدلة جينز  اأثناء خروجها من 
اأظهرها ب�سكل مميز، للنجمة التي �سبق وتوجت  داكنة مع خياطة ذهبية 

بجائزة االأو�سكار مرتني يف تاريخ وم�سريتها املهنية.
كما حر�ست كيت بان�سيت على اأن توقع ملعجبيها على توقيعات تذكارية 

وقفوا من اأجلها بهدف ال�سام على الفنانة الذى حتظي ب�سعبية كربي.
وخطفت املمثلة العاملية كيت بان�سيت خال ال�سهر املا�سى بختام مهرجان 
اأف�سل  التتويج بجائزة  اأو  الكاربت  الريد  فين�سيا ال مبجرد ظهورها على 
على  بحر�سها  ولكن  اللللدويل،  ال�سينمائي  فيني�سيا  مهرجان  مللن  ممثلة 
خال  وذلللك  املهرجان  ختام  فاعليات  خللال  ووالللدتللهللا  ابنتها  ا�سطحاب 

ظهور نادر لهما معاً.

�ضرق الأ�ضواء يف )البندقية(

هاري �ستايلز ل ُيريد �لتفكري يف م�ستقبله �ل�سينمائي

حظي ع�ّضاق الفن ال�ضابع واملهتمون بهذا العامل مب�ضاهدة فيلم الرعب اخليال العلمي الأمريكي )NOPE( الذي 
.)Monkeypaw Productions( كتبه واأخرجه و�ضارك يف اإنتاجه جوردان بيل من خالل �ضركته
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هل ميكن لأ�سحاب �لكولي�سرتول 
�ملرتفع تناول �للحم �لأحمر؟

التي  الللعللوامللل  اأخللطللر  بللني  اللللدم  الللكللوللليلل�للسللرتول يف  ن�سبة  ارتللفللاع  يعترب 
ح�سب  القلب  واأمرا�ض  الدماغية  بال�سكتة  الرتباطه  نظرا  ال�سحة،  تهدد 
اخلرباء. وتعد احلميات الغذائية وتغيري منط احلياة واحلد من الكحول، 
والتخلي عن التدخني وممار�سة الريا�سة بانتظام، بني اأهم الطرق للتحكم 

يف م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم.

ماذا لو اأكلت اللحوم احلمراء فقط؟
تقول الدكتور اآمي جود�سون على عك�ض االفرتا�ض ال�سائع باأنه ال ميكنك 
تناول اللحوم احلمراء اإذا كنت تعاين من ارتفاع الكولي�سرتول، االأمر كله 
بها،  التي تقرنها  االأحمر، وحجم ح�ستك، واالأطعمة  اللحم  يتعلق بقطع 
بينما يحاول الكثري من النا�ض الرتكيز على طعام معني باعتباره ال�سبب 
يف حاالت مر�سية خمتلفة، فاإن احلقيقة هي اأن االأمر يتعلق بجودة منط 

االأكل العام."

ارتفاع  من  تعاين  كنت  اإذا  احلمراء  اللحوم  تناول  ميكنك  كيف 
الكولي�ضرتول؟

يللاأتللي االعللتللقللاد الللرا�للسللخ بلللاأن اللللللحللوم احلللمللراء �للسللارة ب�سحة القلب من 
جمموعة كبرية من االأبحاث التي تظهر اأن الدهون امل�سبعة ميكن اأن ترفع 
م�ستويات الكولي�سرتول. نظرا الأن اللحوم احلمراء ميكن اأن حتتوي على 
ي�سطبونها  االأ�سخا�ض  العديد من  فاإن  امل�سبعة،  الدهون  عالية من  ن�سبة 
ن�سبة  خف�ض  يحاولون  الذين  الأولئك  �سيئة  فكرة  باعتبارها  الفور  على 

الكولي�سرتول لديهم.
مت اإجراء بحث على نظام BOLD الغذائي )حلم البقر يف نظام غذائي 
مثايل خال من الدهون(، وهو منط اأكل ي�سمل اخل�سار والفواكه واحلبوب 
الللكللاملللللة والللبللقللوللليللات وكللملليللات �للسللغللرية مللن اللللللحللم الللبللقللري اخللللايل من 

الدهون.
وا�ست�سهدت جود�سون بدرا�سة حمددة عن النظام الغذائي BOLD حيث 
نظر الباحثون يف كيفية تاأثري كميات خمتلفة من اللحم البقري اخلايل 
لديهم  الذين  البالغني  لللدى  الكولي�سرتول  م�ستويات  على  الللدهللون  من 

م�ستويات "مرتفعة باعتدال" بالفعل.
�سهد امل�ساركون يف الدرا�سة انخفا�سا بن�سبة ٪10 يف كولي�سرتول الربوتني 
الدهني منخف�ض الكثافة )LDL( يف نظامني خمتلفني من حلم البقر. 
البقري  اللحم  مللن  اأونلل�للسللات   4 على  الللغللذائللي   BOLD نللظللام  احللتللوى 
على  الغذائي   BOLD-PLUS نظام  واحللتللوى  الللدهللون،  اخلللايل من 
يوفر  يوميا، حيث  الدهون  البقري اخلايل من  اللحم  اأون�سات من   5.4
امل�سبعة.  الدهون  ال�سعرات احلرارية من  اأقل من ٪7 من  النظامني  كا 
يف  كبري  انخفا�ض  هللنللاك  كللان  اأ�للسللابلليللع،  خم�سة  جود�سون:" "بعد  تللقللول 

الكولي�سرتول الكلي والكولي�سرتول ال�سار."
اخلا�سة الرئي�سية من هذه الدرا�سة هي اأن امل�ساركني كانوا قادرين على 
تناول اللحوم احلمراء مع احلفاظ على حمتوى الدهون امل�سبعة منخف�سا 
الأنهم تناولوا قطعا اأقل دهونا من اللحم البقري وا�ستهلكوا نظاما غذائيا 

عاما اأقل يف الدهون امل�سبعة.

ال�ضرعة؟ بازدياد  يتباطاأ  الزمن  اأن  القائل  • من 
- اأين�ستاين 

الدفرتيا؟ ميكروب  مكت�ضف  • من 
- العامل لوفر

الفطر  بعيد  امل�ضلمون  احتفل  هجرية  �ضنة  اأي  • يف 
املبارك لأول مرة؟

- يف ال�سنة الثانية من الهجرة
الأندل�ض؟ يف  امل�ضلمون  معاقل  اآخر  كانت  التي  املدينة  ا�ضم  • ما 

- مدينة غرناطة

تنقل  اأن  ت�ستطيع  الأنها  وذلك  االأر�للض،  وجه  على  حي  كائن  اأخطر  هي  بها،  ن�ستهني  التي  الذبابة  • اأن 
النفايات وامللوثات من مكان اإىل اآخر، ومن كائن حي اإىل كائن اآخر.

�سطح  على  الرمال  حبيبات  عدد  اأ�سعاف  ت�ساوي  الأنها  جًدا  كثرية  ال�سماء  يف  املوجودة  النجوم  عدد  • اأن 
االأر�ض.

• هل تعلم اأن التم�ساح االأمريكي و التم�ساح االإفريقي وفر�ض البحر تق�سي فرتات نومها يف الوقت الذي 
تطفوا فيه على املاء خ�سو�ساً عندما يكون املاء دافئاً وهي حتب اأن ت�سند روؤو�سها اإىل ظهور زمائها.

املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�سب  • اأن م�سامري احلديد ال ت�سلح يف تثبيت خ�سب البلوط وذلك ب�سبب 
والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامري.

البقر. اأنواع  من  لنوع  ا�سم  هي  بل  ا�ستفهام  اأداة  فقط  لي�ست  االإجنليزية  يف  )ملاذا(  كلمة  • اأن 
اأ�سجار الغابات . يختبئ يف غطاء ثخني من النباتات  • اأن احليوان امل�سمى بالك�سان وهو حيوان يقيم يف 

حتى ال يظهر منه �سوى راأ�سه.
النجوم  ترى  و�سوف  النهار  و�سح  يف  بئر  قاع  اإىل  انظر  النهار   ،  يف  واأنللت  النجوم  روؤيللة  باإمكانك  اأنه   •

املتاألئة.
بني  املتو�سط  البحر  يف  وقعت  التي   ) ال�سواري  )ذات  هي  اإ�سامية  بحرية  معركة  اأول  اأن  تعلم  هل   •

امل�سلمني والبيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34هل و انت�سر فيها امل�سلمون. 
األف   8000 بحوايل  اأكر  احلايل  الوقت  يف  اجلو  يف  املوجود  الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز  اأن  تعلم  • هل 

مرة من ال�سنوات املا�سية.

الأرنب ال�صغري
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الكركم  
كللل�لللسلللفلللت درا�للللسللللة 
�للللللسللللللحلللللليللللللة عللللن 
الللللللللعللللللللديللللللللد مللللن 
الكركم،  فللللوائللللد 
اأنللله  اإىل  ملل�للسللرية 
يللللحللللمللللي اللللقلللللللب 
ال�سموم  ويلللطلللرد 
من اجل�سم ويقي 

من ال�سرطان.
واأظهرت الدرا�سة 
يعد  اللللكلللركلللم  اأن 

حبيب القلب؛ حيث اإنه يحتوي على مادة )كركومني(، التي متنع جتلط 
الدم باعتبارها اأحد م�سادات االأك�سدة، ما يحد من خطر االإ�سابة باالأزمات 

القلبية وال�سكتات الدماغية.
يف  ي�سهم  فهو  لللذا  لالتهابات؛  ُمثّبط  بتاأثري  ميتاز  الكركم  اأن  واأ�سافت 
باالإ�سافة  اجللدية،  واالأمرا�ض  والروماتيزم  املعدة  التهابات  اآالم  تخفيف 
اإىل اأنه يتمتع بتاأثري ُمطّهر؛ حيث اإنه ي�ساعد على �سفاء اجلروح واحلروق 

ال�سغرية ويحول دون االإ�سابة بالعدوى.
يكافح منللو اخلايا  الللكللركللم  اأن  الللدرا�للسللات  مللن  الللعللديللد  نتائج  واأظللهللرت 
يحتوي  التي  الفعالة،  املللواد  ويعزز  االأورام.  انت�سار  ويحد من  ال�سرطانية 
االإ�سابة  حماربة  يف  ي�سهم  مما  املللخ،  خايا  اإ�ساح  عملية  الكركم،  عليها 

مبر�ض الزهامير.
االكتئاب؛  لعاج  ال�سيني  الطب  الكركم يف  ُي�ستخدم  اأخللرى،  ناحية  ومن 
حيث اأظهرت بع�ض الدرا�سات اأن تناول الكركم بانتظام يخفف من اأعرا�ض 

االكتئاب على نحو فعال.

فاأنا  اريللد االفطار  امي ال  �سقاوه فقال المه  يبت�سم ويقفز يف  ال�سغري من جحرة �سباحا وهو  االأرنللب  خرج 
�ساأخرج للبحث عن افطار �سهي حول البيت فقالت االأم اأنت �سغري واخاف عليك ،فقال: لن اذهب بعيدا اعدك 
. وذهب االرنب يقفز هنا وهناك يبحث عن طعام لكنه وجد فرا�سه جميله تطري فاأخذ يقفز خلفها حتى ا�ساع 
طريقه لكنه مل يقلق بل قال لنف�سه ابحث عن الطعام واملاما تبحث عني ولكن مل ي�ستطع تنفيذ ما قاله فقد 
اح�ض مبن يتبعه فنظر فوجد ذئب يبحث عن افطار �سهي فخاف وجرى قبل ان يكون هو نف�سه هذا االفطار 
،واخذ الذئب يجري ورائه ومل ينقذ االرنب ال�سغري غري احل�سائ�ض الكثيفة الطويلة التي خباأته وبعد ان ذهب 
الذئب جاء ال�سبع ي�سم�سم على فري�سه فخاف االرنب وجرى فوجد امامه الثعلب وب�سرعه قال االرنب انقذين 
من ال�سبع ارجوك و�ساأكون �سديقا لك .. فرح الثعلب بهذه الهدية وبهذا االرنب املجنون الذي يريد ان يكون 
�سديقه وجرى خلف ال�سبع يخيفه حتى طرده من املكان وملا عاد اإىل االرنب وجده يقفز م�سرعا هربا منه 
فاأخذ يناديه تعال ايها االرنب لنبقى ا�سدقاء ف�سرخ االرنب وقال امي قالت يل ال ت�ساحب االكرب �سنا وا�سنانا 
واختفى االرنب م�سرعا م�ستكما قفزاته ال�سريعة حتى وجد امامه جدول املاء ومن هناك عرف مكان جحره 
فا�سرع اإىل امه وقال امي ا�سرعي اريد افطارا �سهيا من يدك فقالت له ملاذا مل تفطر يف الغابه ،فقال مل اجد 

�سيء اآكله ولكن كان كل من قابلني يريد ان ياأكلني.

جدية  اخللتللبللارات  اإىل  اخللللريلللف،  يف  االإنلل�للسللان  جلل�للسللم  يخ�سع 
ف�سيولوجية ونف�سية. ومن بني العوامل ال�سارة- برودة اجلو، 
انخفا�ض كمية �سوء ال�سم�ض، ونهاية مو�سم االإجازات ال�سنوية 

وعطلة املدار�ض ال�سيفية.
الرو�سية   Valentina Pharm �سركة  خللرباء  ويو�سح 
لاأدوية، كيف ميكن جتنب كاآبة اخلريف وامل�سكات املرتبطة 

بها.
االأطفال  يق�سي  اخلريف  ف�سل  يف  اأنلله  اإىل  اخللللرباء،  وي�سري 
والللبللالللغللني مللعللظللم الللوقللت يف اأملللاكلللن مللغلللللقللة، مللا يللللوؤدي اإىل 
انخفا�ض م�ستوى فيتامني D الذي يح�سل عليه اجل�سم من 
املناعة  منظومة  ي�ساعد  الللذي  هو  الفيتامني  وهللذا  ال�سم�ض. 

على العمل ب�سورة طبيعية.
الع�سات  اآالم  اجللل�للسللم-  فلليللتللامللني يف  نللقلل�للض  اأعلللرا�لللض  وملللن 

وعدم  ال�سعر  وت�ساقط  املللزاج  و�سوء  واالكتئاب  املزمن  والتعب 
التئام اجلروح خال فرتة طويلة.

ومن االأمرا�ض ال�سائعة يف ف�سل اخلريف- تكرر نزالت الربد 
ومن  للربد.  اجل�سم  وتعر�ض  املناعة  منظومة  �سعف  ب�سبب 
اأجل تخفي�ض خطر االإ�سابة باأمرا�ض الربد، ين�سح اخلرباء 
الغ�ساء املخاطي  باملاء وال�سابون دائما و�سطف  اليدين  بغ�سل 
العامة.  االأماكن  يف  التواجد  كل  بعد  ملحي  مبحلول  لاأنف 
كما اأن التجوال يف الهواء الطلق يف هذه الفرتة مفيد وي�ساعد 

كثريا.
ويقول اخلرباء، "يجب اأن ال تقل مدة التجوال عن 40-30 
تناول  من  واالإكثار  �ساعات،   9-7 النوم  اأي�سا  ويجب  دقيقة. 
ن�سبة جيدة من  املحتوية على  الفواكه واخل�سروات، وخا�سة 

."B و C و A فيتامينات

�خلرب�ء يك�سفون �لتاأثري �ل�سلبي للخريف يف �جل�سم

�ضمكة اجلراح املخططة ت�ضبح بجوار ال�ضعاب املرجانية على طول ال�ضاحل اجلنوبي للبحر الأحمر يف م�ضر �ضمال مر�ضى علم. )ا ف ب(


