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م�ضاد حيوي جديد من بكرتيا البطاطا
اأبلغ فريق من الباحثني الأوروبيني عن اكت�ضاف م�ضاد حيوي جديد 
م�ضاد للفطريات ي�ضمى "�ضولنيمي�ضني"، مت ا�ضتخال�ضه من بكرتيا 

ممر�ضة ت�ضيب البطاطا ونباتات زراعية اأخرى.
ووج����دت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ن�ضرها م��وق��ع الأك��ادمي��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة لعلم 
اأن  ميكن  ال�ضلة  ذات  واملركبات  �ضولنيمي�ضني  اأن  الدقيقة،  الأحياء 

تكون مفيدة يف كل من البيئات الزراعية وكذلك العالج ال�ضريري.
وقالت ريتا مون�ضون من جامعة كامربيدج: ب�ضبب التهديد املتزايد 
اأكرث  ب�ضكل  ننظر  اأن  "علينا  احليوية  للم�ضادات  املقاومة  للبكرتيا 

ات�ضاعاً اإىل عدد اأكرب بكثري من املجموعات امليكروبية املتاحة لنا".
"�ضولنيمي�ضني" لأول  املمر�ضة  البطاطا  بكترييا  على  التعرف  ومت 
الباحثون يف جامعة كامربيدج  وب��داأ  15 عاماً.  اأك��رث من  م��رة منذ 
بالتعاون مع جمل�س الأبحاث العلمية يف غرناطة باإ�ضبانيا، التحقيق 

يف اإمكانات امل�ضادات احليوية منذ حوايل عقد من الزمان.
ت�ضنع م�ضادات  اأن  النباتية ميكن  البكرتيا  هذه  اإن  الباحثون  وقال 

حيوية اإ�ضافية ذات اإمكانات م�ضادة للفطريات.

الرجال اأ�ضرع �ضيخوخة من الن�ضاء لكن الفارق يقل
ال��دول بني  املتوقع يف كثري من  العمر  ف��ارق  اإن  قالت درا�ضة جديدة 
اأط���ول من  ي���زال  ل  الن�ضاء  واإن متو�ضط عمر  ي��ق��ل،  وامل����راأة  ال��رج��ل 
�ضبعينات  يف  ر�ضدها  مت  التي  الفجوة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  ال��رج��ال، 

القرن املا�ضي وبلغت حوايل 10 �ضنوات قد قلت اإىل 5.
وك�ضف الدرا�ضة التي اأجريت يف جامعة يوفا�ضكيال بفنلندا "اختالفاً 
بني اجلن�ضني يف وترية التقدم يف ال�ضن، وهو ما مل تف�ضره العوامل 

املتعلقة بنمط احلياة وحدها".
وبح�ضب موقع "ميديكال اإك�ضربي�س"، من عوامل منط احلياة التي 
تف�ّضر ت�ضارع ال�ضيخوخة التدخني، لكن انخفا�س ن�ضبته يف ال�ضنوات 
الأخرية بني الرجال اأحد اأ�ضباب �ضيق الفجوة العمرية بني اجلن�ضني 
حالياً. واعتمدت الدرا�ضة على م�ضاركة توائم غري متطابقة، وتبني 
اأن الأخ الذكر اأكرب من تواأمه الأنثى بعام بيولوجي مع بلوغ �ضن ال� 
50. وت�ضتفيد املراأة من املميزات التي مينحها هرمون ال�ضرتوجني 
لإبطاء ال�ضيخوخة، لكن بح�ضب البيانات الفنلندية مل تعد الفجوة 
بني متو�ضط عمر اجلن�ضني 10 �ضنوات كما كانت منذ 50 عاماً، بل 
التدخني  ال�ضحي مبخاطر  الوعي  واأن  فقط،  �ضنوات   5 اإىل  �ضاقت 

والكحول قد �ضاهم يف ذلك كثرياً.

هذا ما ياأكله اأقوى رجل يف العامل خالل يوم واحد
تختلف الحتياجات اليومية من ال�ضعرات احلرارية من �ضخ�س لآخر 
ب�ضكل طفيف، لكن اأقوى رجل يف العامل لن يكفيه هذا بل يعده وجبة 

من وجبات اليوم.
وترتاوح احتياجات الفرد اليومية من ال�ضعرات احلرارية من 2000 

اإىل 2600 �ضعرة حرارية يف اليوم، بناًء على اجلن�س والعمر.
لكن بريان �ضو "40 عاًما" ل تكفيه 2600 �ضعرة حرارية يف اليوم، 

بل اإن هذا عادة ل يكفيه ك�ضعرات حرارية لوجبة واحدة.
ووفقا ملوقع eatthis، فاإن �ضو "عندما يبداأ التدريب حلدث تناف�ضي 
يتطلع اإىل ا�ضتهالك 8000 �ضعرة حرارية يف اليوم، لكن يف النهاية 
حرارية  �ضعرة   11000 اإىل   10000 نطاق  يف  ا�ضتهالكه  ي�ضبح 

يوميا"، اأي اأنه ياأكل 4 اأ�ضعاف ما ياأكله معظم النا�س.
ب�4  فاز  امل�ضتوى حيث  القوي عالية  الرجل  �ضو يف م�ضابقات  ي�ضارك 
احتل  كما  العامل،  رج��ل يف  لأق��وى  الر�ضمية  املناف�ضة  اأكربها  م��رات، 

املرتبة الأوىل يف تلك املناف�ضة عدة مرات.
رفع  مثل  اأح��داًث��ا  تت�ضمن  وال��ت��ي  القبيل،  ه��ذا  م��ن  مب�ضابقة  للفوز 
ومكاب�س  رط��اًل،   350 عن  بع�ضها  وزن  يزيد  التي  الأطل�س  اأحجار 
امل��رك��ب��ات من  و�ضحب  رط���اًل،   835 اإىل  وزن��ه��ا  ي�ضل  ب����اأوزان  علوية 
احلافالت وعربات الإطفاء والطائرات، يتعني على �ضو ق�ضاء الكثري 

من الوقت يف التدريب با�ضتخدام كميات هائلة من الوزن.
اأن ياأكل الكثري من الطعام يوميا بحيث يوفر له  اأي�ضا، يجب عليه 
اآلف ال�ضعرات احلرارية ليحرقها كل يوم، واأي�ضا توفر له ما يكفي 

من الربوتني لبناء الع�ضالت التي متكنه من رفع ال�ضيارات.
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ما �ضبب اختيار الأمهات 
لتاأخري الإجناب

وجدت درا�ضة جديدة اأظهرت اأن اأكرث من ن�ضف الن�ضاء بال اأطفال يف �ضن 
الثالثني، اأن ال�ضبب الرئي�ضي وراء ذلك هو الرتكيز على العمل.

اإجن��اب الأطفال، ومنحت  اإع��داد الدرا�ضة لفهم �ضبب تاأخر الن�ضاء يف  ومت 
اإىل  ي�ضل  ما  اختيار  منهم  وطلب  خيارا،   11 من  قائمة  م�ضاركة   411

ثالثة خيارات كانت مهمة يف حتديد العمر املف�ضل لديهم لالأمومة.
وك�ضفت النتائج اأن العمل كان العامل الأكرب للتاأخر بالإجناب، يليه ال�ضعور 

بال�ضتعداد والو�ضع املايل.
ووجد ال�ضتطالع، الذي قادته كلية لندن اجلامعية، اأن 30 هو متو�ضط 
العمر املف�ضل لإجناب طفل لأول مرة، وذلك نابع من رغبة الن�ضاء بتطوير 

حياتهن املهنية.
وقال الباحثون اإن العديد من الن�ضاء يرغنب يف اإجناب طفل فقط عندما 

تكون حياتهن املهنية واأموالهن وعواطفهن م�ضتقرة.
واأو�ضحت الربوفي�ضور جوي�س هاربر، املوؤلف الرئي�ضي للدرا�ضة اأن الن�ضاء 
اإجن��اب طفل، حتى يف عام  املهنية على  الأولوية حلياتهن  ما زلن يعطون 
الن�ضاء  العمل بدعم  اأرباب  اأهمية قيام  النتائج تو�ضح  واأ�ضافت:   .2022
للتقدم يف حياتهن املهنية وتقدمي اأجر لئق، حتى تتمكن الن�ضاء من حتمل 

تكاليف رعاية الأطفال.

مواجهة بني القط لري 
وثعلب مبقر حكومة بريطانيا 
الربيطانية  احلكومة  رئا�ضة  مقر  �ضهد 
لندن،  و�ضط  �ضرتيت" يف  داونينغ   10"
ن���وع���ه���ا، عندما  ف���ري���دة م���ن  م���واج���ه���ة 
لثعلب  لري  ال�����ض��ه��ري  ال���ق���ط  ت�����ض��دى 

دخيل.
الواقعة  تفا�ضيل  فيديو  �ضريط  ور�ضد 
القط  اق��رتب  عندما  ليال،  التي حدثت 
"كبري �ضائدي  لري، الذي يحمل لقب 
بدا دخيال  ال��ذي  الثعلب  الفئران"، من 

على املكان.
وظل الثعلب يتحرك يف املكان وظل لري 
يتبعه اإىل اأن حاول الثعلب التواري خلف  
الهجوم  و���ض��ع��ي��ة  لري  ف��اأخ��ذ  ال������ورود، 
الثعلب  ي��ه��اج��م  اأن  ق��ب��ل  ق��ل��ي��ال  ف��ت��ق��دم 

الذي فر من املكان.
ومل يهداأ القط اإل بعدما تاأكد اأن الثعلب 

ابتعد عن "10 داونينغ �ضرتيت".
وج����اءت امل��واج��ه��ة رغ���م اأن ح��ج��م القط 
مقارنة  الن�ضف  بنحو  اأق���ل  ي��ب��دو  لري 

بالثعلب.
نوعها،  م����ن  ف����ري����دة  م���واج���ه���ة  وه������ذه 
فالري اعتاد �ضيد الفئران يف املنطقة ل 

مواجهة الثعالب.
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ما الذي ي�ضبب �ضداع اجليوب الأنفية؟
نزلت الربد واحل�ضا�ضية املو�ضمية ُت�ضبب التهابات اجليوب 

الأنفية مما ينتج عنها �ضداع �ضديد
الأنفية،  اجليوب  �ضداع  الأنفية  اجليوب  التهابات  ت�ضبب 
واأي �ضيء يوؤدي اإىل تراكم املخاط يف اجليوب الأنفية ميكن 

اأن يوؤدي اإىل هذه اللتهابات، مثل:
-نزلت الربد؛

-احل�ضا�ضية املو�ضمية؛
اأو  اأورام غ��ري طبيعية يف الأن���ف  -ال��زوائ��د الأن��ف��ي��ة، وه��ي 
اجليوب الأنفية، وميكن اأن متنع هذه الأورام املخاط من 

الت�ضريف؛
الغ�ضروف  خط  يكون  ل  عندما  وه��و  املنحرف،  -احلاجز 
للحاجز  وميكن  م�ضتقيماً،  الأن���ف  مركز  اأ�ضفل  وال��ع��ظ��ام 

املنحرف اأن مينع املخاط من الت�ضريف ب�ضكل �ضحيح.
وعندما  للنمو،  فر�ضًة  اجلراثيَم  الكثري  املخاط  ويعطي 
ترتاكم اجلراثيم، فاإنها تهيج اجليوب الأنفية، وا�ضتجابًة 
مرور  ي�ضدُّ  مما  الأنفية،  اجليوب  اأن�ضجة  تت�ضخم  لذلك 
املليئة  واملتهيجة  املنتفخة  الأنفية  اجليوب  فيما  املخاط؛ 

بال�ضائل جتعل وجهك ي�ضعر بالأمل.

اأعرا�ض م�صاحبة ل�صداع اجليوب الأنفية
الأنفية  اجل��ي��وب  ���ض��داع  ي�ضبب  ال��وج��ه،  اآلم  ج��ان��ب  اإىل 

اأعرا�ضاً اأخرى، مبا يف ذلك:
-احُلمى.

-ان�ضداد الأنف.
-اإفرازات خماطية �ضميكة ملونة من الأنف.

-ال�ضعور بامتالء الأذنني.
-انتفاخ الوجه.

ما الفرق بني �صداع اجليوب الأنفية وال�صداع الن�صفي؟
من ال�ضهل اخللط بني الثنني؛ لأن ال�ضداع الن�ضفي ميكن 
اأن ي�ضبب اأي�ضاً اأملاً يف الوجه واحتقان و�ضيالن الأنف، ولكن 

واإذا  وا�ضحة.  الأن��ف  اإف��رازات  تكون  الن�ضفي،  ال�ضداع  مع 
كنت تعانني من �ضداع اجليوب الأنفية الناجم عن التهاب 
اجليوب الأنفية ف�ضتعانني اأي�ضاً من احلمى وخماط اأنف 

�ضميك متغري اللون.

كيف تتخل�صني من �صداع اجليوب الأنفية؟
احليوية  امل�ضادات  اأو  الحتقان  م�ضادات  ا�ضتخدام  ميكن 

لعالج �ضداع اجليوب الأنفية
 للتخل�س من �ضداع اجليوب الأنفية، عليك معاجلة ال�ضبب 
الكامن وراءه، ولكن ميكنِك اتخاذ خطوات لتخفيف �ضغط 

اجليوب الأنفية والأمل يف املنزل، باتباع ما يلي:
-�ضعي كمادة دافئة على املناطق املوؤملة من الوجه.

-ا�ضتخدمي مزيل الحتقان لتقليل تورم اجليوب الأنفية 
وال�ضماح للمخاط بالت�ضريف.

القطرات لرتقيق  اأو  امللحي  املحلول  الأن��ف  بخاخ  -جّربي 
املخاط.

اأو ا�ضتن�ضقي البخار من وعاء من املاء  -ا�ضتخدمي املرذاذ 
املغلي، اإذ ي�ضاعد الهواء الدافئ الرطب يف تخفيف احتقان 

اجليوب الأنفية.

 عالج التهابات اجليوب الأنفية
ت�ضبب الفريو�ضات والبكترييا والفطريات اأحياناً التهابات 
الفريو�ضية  ال��ع��دوى  تختفي  ما  وغالباً  الأنفية،  اجليوب 
اأو  بكتريية  ال��ع��دوى  ك��ان��ت  اإذا  ول��ك��ن  نف�ضها،  ت��ل��ق��اء  م��ن 
فطرية، فاأنِت بحاجة اإىل م�ضادات حيوية اأو اأدوية م�ضادة 

للفطريات.
اأي�ضاً  ب��ك  اخل��ا���س  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  م��ق��دم  يو�ضي  وق��د 

باأدوية اأخرى لتخفيف النزعاج، مثل:
-م�ضادات الهي�ضتامني ملنع اأعرا�س احل�ضا�ضية؛

واجليوب  الأن����ف  ال��ت��ورم يف  لتقليل  الح��ت��ق��ان  -م��زي��الت 
الأنفية؛

-م�ضكنات الآلم لتخفيف اآلم ال�ضداع.

اأعرا�ض التهاب اجليوب الأنفية بالتف�صيل
الأن�ضجة  يف  ت��ورم  اأو  التهاب  هو  الأنفية،  اجليوب  التهاب 
اجليوب  التهاب  يبداأ  ما  وغالباً  الأنفية.  للجيوب  املبطنة 
اإىل عدوى بكتريية،  الأنفية كنزلة برد، تتحول بعد ذلك 

م�ضببة التهاب اجليوب الأنفية احلاد واملزمن.
العظام  داخ���ل  ه��ي م�ضاحات جم��وف��ة  الأن��ف��ي��ة،  واجل��ي��وب 
الأنف  داخ��ل  على  يحافظ  املخاط  جتعل  بالأنف  املحيطة 
رطباً، مما ي�ضاعد على احلماية من الغبار وامل��واد امل�ضببة 

للح�ضا�ضية وامللوثات.
بال�ضوائل  ال�ضحية  الأنفية  اجليوب  متتلئ  عندما  ولكن   
اأعرا�س  اإليك  العدوى.  وت�ضبب  اجلراثيم  تنمو  اأن  ميكن 

التهاب اجليوب الأنفية يف الآتي:
ت�ضبه  باأعرا�س  ع��ادة  احل��اد  الأنفية  اجليوب  التهاب  يبداأ 
واآلم  الأن��ف  وان�ضداد  الأن��ف  ال��ربد، مثل �ضيالن  اأع��را���س 
املتكرر  الأنفية  اجليوب  التهاب  ويحدث  والوجه.  الراأ�س 
ع���دة م����رات يف ال�����ض��ن��ة. وت�����ض��م��ل احل����الت ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
ت�ضبب ان�ضداد اجليوب الأنفية: نزلت الربد، التهاب الأنف 
التح�ض�ضي، وهو تورم يف بطانة الأنف الناجم عن م�ضببات 
الأورام  ي�ضمى  الأن���ف  بطانة  يف  �ضغري  من��و  احل�ضا�ضية، 

احلميدة الأنفية، وانحراف احلاجز الأنفي.
اأنواع التهاب اجليوب الأنفية

هناك اأربعة اأنواع من التهاب اجليوب الأنفية، وهي:
اأ�ضابيع   4 من  اأق��ل  اأعرا�ضه  ت�ضتمر  ال�ضديد:  اللتهاب   -

وتتح�ضن مع الرعاية املنا�ضبة.
- حتت احلاد: هذا النوع من العدوى ل يتح�ضن مع العالج 

يف البداية، وت�ضتمر الأعرا�س من 4 اإىل 8 اأ�ضابيع.
- اللتهاب املزمن: حتدث العدوى املزمنة مع اللتهابات 
هذه  وت�ضتمر  �ضييء.  ب�ضكل  املعاجلة  اأو  امل��ت��ك��ررة  احل���اّدة 

الأعرا�س ملدة 8 اأ�ضابيع فاأكرث.
اأك��رث من  اأو  ن��وب��ات   3 اإذا ح�ضلت  امل��ت��ك��ررة:  اللتهابات   -
و�ضعه  فيمكن  ال�ضنة،  يف  احل���اّد  الأنفية  اجل��ي��وب  التهاب 

�ضمن خانة اللتهابات املتكررة.

اأول �ضيدة ترتاأ�س 
من�ضبًا رفيعًا بالأزهر 
ق��رار جديد اأ���ض��دره الإم��ام الأكرب 
الدكتور اأحمد الطيب، �ضيخ الأزهر، 
املركزية  امل��ن��ط��ق��ة  رئ��ا���ض��ة  ب��اإ���ض��ن��اد 
اإىل  اجل��ي��زة،  مبحافظة  الأزه���ري���ة 
�ضيدة  اأول  لتكون  الأح��م��ر،  فاطمة 
رفيعة  وظ���ي���ف���ة  ت�����ض��غ��ل  م�����ض��ر  يف 
يف  اإ�ضالمية  دينية  موؤ�ض�ضة  باأكرب 
اأك��رث من  ن�ضاأتها قبل  العامل، منذ 

األف عام.
و���ض��غ��ل��ت ف��اط��م��ة الأح���م���ر، وظيفة 
لريا�س  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
الأزهرية،  املعاهد  بقطاع  الأطفال 
اجلديد،  ب��امل��ن�����ض��ب  تكليفها  ق��ب��ل 
خ��ل��ًف��ا ل��ل�����ض��ي��خ ���ض��م��ري اأب����و اخلري، 
الأزهرية  اجل��ي��زة  منطقة  رئ��ي�����س 
ال���دك���ت���ورة فاطمة  ق��ال��ت  ���ض��اب��ًق��ا. 
الأزهرية  املنطقة  رئي�ضة  الأح��م��ر، 
اإن���ه���ا خا�ضت  مب��ح��اف��ظ��ة اجل���ي���زة، 
يف  الرتبوية  اخل��ربات  من  العديد 
ب���داي���ة رحلة  ال��ت��دري�����س يف  جم���ال 
الإداري  للعمل  اجتهت  ثم  علمها، 
ب���اجل���ودة وال��ت��دري��ب، و����ض���وًل اإىل 
الأطفال،  ري��ا���س  ق��ط��اع  يف  العمل 
�ضيدة  ك�����اأول  تعيينها  مت  واأخ������رياً 
تاريخ  يف  امل��رك��زي��ة  الإدارة  ت��رتاأ���س 

موؤ�ض�ضة الأزهر. 

افتتاح مهرجان هوليوود 
لالأفالم الفرن�ضية 

هوليوود  يف  الث���ن���ني  ي���وم  ان��ط��ل��ق 
امل����ه����رج����ان الأم������ريك������ي ل����الأف����الم 
ال��ف��رن�����ض��ي��ة، و����ض���ط خم������اوف من 
امل�ضاهدين  لإقبال  احل��اد  الرتاجع 
فرن�ضا  يف  ال�������ض���ي���ن���م���ا  دور  ع���ل���ى 
م��ن��ذ جائحة  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
امل���خ���رج  ولح��������ظ  كوفيد19-. 
الفرن�ضي جان جاك اأّنو يف ت�ضريح 
هام�س  على  بر�س  فران�س  لوكالة 
لهذا  والع�ضرين  ال�ضاد�ضة  ال���دورة 
املهرجان الهادف اإىل عر�س اأف�ضل 
الإنتاجات الفرن�ضية على ال�ضا�ضات 
ت�ضهد  "ال�ضينما  اأن  الهوليوودية 
حتّوًل كبرياً فعلياً"، داعياً اإىل عدم 

الواقع. هذا  "الختباء" من 
يف  الأول  ال���ع���ر����س  ق��ب��ل  واأ�����ض����اف 
اجلديد  لفيلمه  ال�ضمالية  اأمريكا 
 Notre-Dame حت��رتق  "نوتردام 
تواجه  ال�����ض��ي��ن��م��ا  دور  اأن   Brule
عدة  ع��وام��ل  بفعل  ك��ب��رية  �ضعوبة 
يق�ضم  ال����ذي  "الت�ضّخم"  ب��ي��ن��ه��ا 
ال�ضا�ضات  و  ال���رتف���ي���ه،  م����وازن����ات 
املنزلية الكبرية التي ا�ضرتاها بع�س 
احلجر.   مرحلة  خالل  الأ�ضخا�س 
م�ضرياً اإىل اأن "القطاع ال�ضينمائي 
يف طور التحول اإىل من�ضات" البث 
لفئة  ي��ع��ود  "األ  وت��وّق��ع  التدفقي. 
الو�ضيطة  الأف�����الم  ُت�����ض��م��ى  ك��ام��ل��ة 
على  الكبرية"،  ال�ضا�ضة  على  مكان 

املدى البعيد.

طرق عالج �ضداع اجليوب الأنفية يف املنزل

اجليوب الأنفية هي �صل�صلة من امل�صاحات املجوفة 

والأنف،  واجلبهة  الوجنتني  عظام  خلف  املت�صلة 

عرب  الهواء  ينتقل  وعندما  رقيقًا،  خماطًا  تنتج 

املخاط  يحب�ض  الرئتني،  اإىل  الأنفية  اجل��ي��وب 

اجلزيئيات ال�صاّرة مثل الغبار وامللوثات والبكترييا، 

ويخرج املخاط من الأنف.

ويف حوايل 80 % من احلالت، ما ي�صميه الأفراد 

�صداع اجليوب الأنفية هو يف الواقع �صداع ن�صفي 

م�صحوب باأعرا�ض اأنفية، اإذ يحدث �صداع اجليوب 

الأنفية،  اجليوب  التهاب  ب�صبب  احلقيقي  الأنفية 

يف  وال�صغط  الأمل  اللتهابات  ه��ذه  ت�صبب  حيث 

اجليوب الأنفية.

ك�ضفت درا�ضة اأن العودة لإكمال النوم، بعد رّن جر�س املنّبه، يرفع 
املنّبه جم��ددا، مما  ب�ضبب رّن جر�س  القلب، وذل��ك  معدل �ضربات 

يفاجئ القلب كل مرة، وي�ضبب �ضغطا عليه.
ووجدت درا�ضة اأمريكية اأن "�ضتًة من كل ع�ضرة اأ�ضخا�س ي�ضغطون 

على زر الغفوة بعد رن جر�س املنبه ال�ضباحي".
ال�����ض��ري��ر عند  اأط������ول يف  وق���ت���ا  ال���ف���رد  ق�����ض��ى  "كلما  واأ����ض���اف���ت: 
ال�ضتيقاظ، زادت معدلت �ضربات القلب لديه، مما قد يوؤدي اإىل 

م�ضاكل �ضحية".
ك�ضفت درا�ضة اأن العودة لإكمال النوم، بعد رّن جر�س املنّبه، يرفع 
املنّبه جم��ددا، مما  ب�ضبب رّن جر�س  القلب، وذل��ك  معدل �ضربات 

يفاجئ القلب كل مرة، وي�ضبب �ضغطا عليه.
ووجدت درا�ضة اأمريكية اأن "�ضتًة من كل ع�ضرة اأ�ضخا�س ي�ضغطون 

على زر الغفوة بعد رن جر�س املنبه ال�ضباحي".
ال�����ض��ري��ر عند  اأط������ول يف  وق���ت���ا  ال���ف���رد  ق�����ض��ى  "كلما  واأ����ض���اف���ت: 
ال�ضتيقاظ، زادت معدلت �ضربات القلب لديه، مما قد يوؤدي اإىل 

م�ضاكل �ضحية".

درا�ضة حتذر من 
خماطر تاأجيل املنبه

تقنيات غريبة ميكن 
اأن ت�ضاعد على 

اإنقا�س الوزن
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�ش�ؤون حملية

نحو متكني امل�صتقبل الرقمي يف الدولة

جامعة الإمارات ت�ضارك يف اأ�ضبوع جيتك�س للتقنية 2022  مب�ضاريع مبتكرة يف جمالت 
الذكاء ال�ضطناعي والبيانات ال�ضخمة والتطبيقات الذكية والأمن ال�ضيرباين

ت�صميم وتنفيذ برامج تطبيقية للتعامل مع التقنيات امل�صتقبلية

جممع ال�ضارقة لالبتكار يطلق »برنامج النخبة« ملنت�ضبي ربع قرن من اأ�ضحاب الإجنازات العلمية والتكنولوجية

•• دبي-الفجر

مبن�ضتها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة  �ضاركت 
الرقمية، يف جناح هيئة تنظيم الت�ضالت واحلكومة 
من   42 ال����  ال����دورة  لفعاليات   ،TDRA ال��رق��م��ي��ة 
دبي  م���رك���ز  يف  ان��ط��ل��ق  ال�����ذي  "جيتك�س"،  م��ع��ر���س 
ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي خ���الل ال��ف��رتة م��ن 10 ح��ت��ى 14 
اجلهات  من  وا�ضعة  جمموعة  �ضمن  اجل��اري،  اأكتوبر 
قطاع  يف  املتخ�ض�ضة  املحلية  وال�����ض��رك��ات  احلكومية 
قدمها  م��ب��ت��ك��رة  م�����ض��اري��ع  ب�ضبع  امل��ع��ل��وم��ات،  ت��ق��ن��ي��ات 
الطلبة والباحثني وعدد من اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية 

يف اجلامعة لتمكني امل�ضتقبل الرقمي.
وت��اأت��ي م�����ض��ارك��ة ج��ام��ع��ة الإم�����ارات ل��ه��ذا ال��ع��ام و�ضط 
ي�ضت�ضيف  ح��ي��ث  ك���ب���ريي���ن،  ودويل  حم��ل��ي  ح�����ض��ور 
4500 ���ض��رك��ة م���ن خمتلف  امل��ع��ر���س م���ا ي��زي��د ع���ن 
اأنحاء العامل منها 1400 �ضركة عار�ضة جديدة، من 
اإليه  تو�ضلت  ما  اآخر  جميعها  ت�ضتعر�س  دولة،   170
التكنولوجيا الرقمية احلديثة. واأو�ضح الدكتور �ضائد 
�ضالح الرباعي - من كلية تقنية املعلومات باجلامعة، 
اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  واأع�ضاء  الطلبة  م�ضاركة 
ب��امل�����ض��اري��ع ال��رق��م��ي��ة م��ب��ت��ك��رة وم���ت���ع���ددة، ح��ي��ث يتيح 
املعر�س الفر�ضة للطلبة والباحثني ا�ضتعرا�س اأحدث 
اأجنزوها،  التي  التقنية  وامل�ضاريع  والنظم  التطبيقات 
وكذلك م�ضاريعهم البحثية، ملواكبة اأحدث التكنولوجيا 
ومتطلبات التقنية يف ع�ضر الثورة ال�ضناعية الرابعة، 
وال�ضتدامة  املجتمعية،  امل�����ض��ارك��ة  مفاهيم  وحتقيق 

التقنية للمجتمعات املعا�ضرة.
م�ضاريع   7 من�ضتها  يف  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  وق��دم��ت   
خمت�ضة ومبتكرة يف خمتلف جمالت تقنية املعلومات 
بجودة  الرتقاء  اإىل  تهدف  التي  الذكية  والتطبيقات 
الإم���������ارات، ودع�����م اجل���ه���ات احلكومية  ���ض��ك��ان  ح���ي���اة 
وجمتمعات الأعمال يف الدولة عرب م�ضاريعها البحثية 

وتطبيقاتها الذكية للطلبة والباحثني.
م�ضروع    ، ال��ع��ام  لهذا  امل�ضاركة  امل�ضاريع  اأب���رز  وج���اءت 
"اآمنة: لعبة تعليمية لتعزيز وعي الأفراد الإماراتيني 
بالأمن ال�ضيرباين" حتت اإ�ضراف الدكتور �ضائد �ضالح 

الرباعي  والطالبات : عائ�ضة اخلوري ، لطيفة الكعبي 
، ميثاء ال�ضام�ضي ، و�ضحة الكتبي، مع الأخذ يف عني 
العتبار الرتاث الإماراتي حيث يحت�ضن الإماراتيون 
- الأفراد وال�ضناعة واحلكومة - املزايا العديدة التي 
املتزايد  اعتمادهم  اإن  و  ال�ضيرباين،  الف�ضاء  يوفرها 
عر�ضة  اأك����رث  يجعلهم  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى 
ل��ل��ه��ج��م��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ���ض��د ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة الرقمية 
امل���ب���ادرة الأوىل يف دولة  امل�����ض��روع ه��و  ، و���ض��ي��ك��ون ه���ذا 
الإمارات العربية املتحدة، وميثل حاًل متطوًرا يتكون 
ال�ضيرباين.  ل��الأم��ن  تعليمية  لعبة  م�ضتوى   11 م��ن 
وع��ي الأف�����راد. ، وي��ه��دف امل�����ض��روع اإىل ت��وف��ري جتربة 
الإبداع  وتعزيز  تطوير  على  تعمل  تفاعلية  تعليمية 

ومهارات اتخاذ القرار يف جمال الأمن ال�ضيرباين.
حلافالت  تتبع  تطبيق  "�ضالمتي:  م�����ض��روع  وك��ذل��ك 
ن��ظ��ام مطور  امل��ح��م��ول، وه���و  ال��ه��ات��ف  املدار�س" ع��ل��ى 
بالكامل ملراقبة احلافالت املدر�ضية ي�ضتفيد من الذكاء 
ال�ضطناعي لتوفري رحلة اآمنة لطالب املدار�س لربط 
تقنية  با�ضتخدام  احل��اف��الت  ب�ضائقي  الأم���ور  اأول��ي��اء 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال���وج���ه، ث��م ي��ت��م اإن�����ض��اء اأق�����ض��ر طريق 
وعر�ضه مع اإظهار جميع التفا�ضيل ال�ضرورية، ويوفر 
التطبيق خدمة تتبع مبا�ضر للحافلة واإ�ضعارات ن�ضطة. 
و   Google خرائط  امل�ضتخدمة  التقنيات  ت�ضمنت 
 ،Azure Face API و   RouteXL API
باإ�ضراف  وه���و  ب�����ض��ال���ض��ة،  وال���ت���ي مت دجم��ه��ا ج��م��ي��ًع��ا 
ال��دك��ت��ور م���اأم���ون ع��و���س ، وع��م��ل ال��ط��ال��ب��ات : نورة 

احلمادي ، فاطمة ال�ضحي ، �ضارة ال�ضام�ضي.
قائم على  " تطبيق  بعنوان    الثالث  امل�ضروع  وعر�س 
الأ�ضياء"  – اإنرتنت   IoT املنزل  اأم��ان  لنظام  الويب 
زهري  ال��دك��ت��ور  اإ���ض��راف  حت��ت   ، ال�ضحابية  واحلو�ضبة 
ال��ط��ال��ب��ات : ع��ل��ي��اء املحرزي،  ال��ط��راب��ل�����ض��ي، وت��ط��وي��ر 
البلو�ضي،  وم��ه��ا   ، ال��ع��واين  وعائ�ضة   ، املعمري  ون���وف 
امل���ن���ازل ال��ذك��ي��ة يف ال���وق���ت احلا�ضر  ح��ي��ث ت�����ض��ت��خ��دم 
م�ضت�ضعرات اإنرتنت الأ�ضياء جلمع البيانات يف الوقت 
الفعلي حول جمموعة متنوعة من اجلوانب ، وت�ضمح 
الهواتف  من  ُبعد  عن  فيها  والتحكم  املنازل  مبراقبة 
اإىل  امل�����ض��روع  وي��ه��دف  الكمبيوتر،  اأج��ه��زة  اأو  ال��ذك��ي��ة 

ت�ضميم وتطوير منوذج اأويل لنظام املنزل الذكي الذي 
البيانات  جلمع  الأ�ضياء  اإنرتنت  م�ضت�ضعرات  يت�ضمن 
جمعها  مت  التي  البيانات  اإر���ض��ال  و  الفعلي  ال��وق��ت  يف 
ميكن  بحيث  ومعاجلتها  تخزينها  ليتم  ال�ضحابة  اإىل 
با�ضتخدام  وق��ت  اأي  ويف  مكان  اأي  من  اإليها  الو�ضول 

الهواتف الذكية اأو اأجهزة الكمبيوتر. 
ت�ضليم  “تاأمني  ع��ن��وان  ال��راب��ع حت��ت  امل�ضروع  وك��ذل��ك 
الت�ضليم"  عملية  يف  ال���ض��ت��دام��ة  وحت�����ض��ني  ال���ط���رود 
ب��ط��ري��ق��ة مبتكرة،  ال����ط����رود  ت�����ض��ل��ي��م  ت���اأم���ني  ب���ه���دف 
وتنفيذ  ب��اراغ كولكارين،  الدكتور  ا�ضراف  وذل��ك حتت 
ونوف  النعيمي،  وم���رية  الغفيلي،  م��رمي  ال��ط��ال��ب��ات: 
ال�ضبيحة، والطالبة �ضم�ضة النعيمي. وذلك من خالل 
�ضندوق  من  يتاألف  "DroParcel” الذي  منوذج 
وتطبيق  التكلفة  منخف�س  ذك���ي  �ضخ�ضي  ت��و���ض��ي��ل 
اإىل  الو�ضول  ت�ضهيل  يتم  م�ضاحب.  املحمول  للهاتف 
هذا املربع عن طريق م�ضح رمز ال�ضتجابة ال�ضريعة - 
الرمز ال�ضريطي الذي يحمل رقم التتبع املطبوع على 
ب�ضال�ضة  هذا  يعمل  بالطرد.  اخلا�س  ال�ضحن  مل�ضق 
 - ال�ضريطي  الرمز  على  القائمة  الت�ضليم  اأنظمة  مع 
رمز ال�ضتجابة ال�ضريعة، وبالتايل ل يتطلب اأي تغيري 
يف مل�ضق ال�ضحن. ي�ضمن احلل الناجت ت�ضليم الطرد 
)الأ�ضدقاء  الأ���ض��خ��ا���س  خمتلف  لتمكني  ال�ضحيح 
الو�ضول  م��ن  ال���ط���رود(  تو�ضيل  وم��وظ��ف��و  وال��ع��ائ��ل��ة 
وال��ق��درة على حت��دي��ث مفتاح  ال��ذك��ي  ال�����ض��ن��دوق  اإىل 
احلاجة  من  امل�ضتخدم  النظام  ه��ذا  ويحرر  الو�ضول، 
اإىل التواجد يف مقره لتلقي عمليات الت�ضليم، وميكن 
يف  الق�ضور  اأوج���ه  م��ن  التخل�س  يف  ��ا  اأي�����ضً ي�ضاعد  اأن 
الكربون(  وانبعاثات  وامل��ال  )ال��وق��ت  امل���وارد  ا�ضتخدام 
وبالتايل  الت�ضليم  عمليات  جدولة  اإع��ادة  عن  الناجتة 

امل�ضاهمة يف ال�ضتدامة.
بالإ�ضافة اإىل امل�ضروع اخلام�س حتت عنوان "ك�ضف و 
كهربائية  "خمطط  بوا�ضطة  الن�ضان  م�ضاعر  تنظيم 
الدكتور  ا���ض��راف  الع�ضبي" حت��ت  ال��دم��اغ و الرجت���اع 
الطالب:  وتنفيذ  بلقا�ضم،  ال��دي��ن  ن�ضر  ال��ق��ادر  عبد 
�ضارة حممد الزهمي ، ب�ضاير حممد ، اليماحي ، ميثاء 
�ضعيد اليماحي ، ومرمي را�ضد ال�ضام�ضي، حيث تلعب 

العواطف دوًرا مهًما يف �ضحة ورفاهية الب�ضر، وميكن 
 )BCI( واحلا�ضوب  الدماغ  واجهات  تقنية  ا�ضتخدام 
 )EEG( ال���دم���اغ  ك��ه��رب��ي��ة  تخطيط  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
يقدم  ل��ذل��ك،  للب�ضر.  ال��ع��اط��ف��ي��ة  احل��ال��ة  ل�ضت�ضعار 
حلوًل  يوفر  ج��راح��ي  غ��ري   BCI نظام  امل�ضروع  ه��ذا 
من  يعانون  الذين  املر�ضى  لعالج  النف�ضيني  لالأطباء 
احلزن املزمن والكتئاب والقلق دون اأدوية. عرب نظاًما 
ت�ضفري  لفك   EEG على  يعتمد  الع�ضبي  ل��الرجت��اع 

وتعديل امل�ضاعر الب�ضرية. 
فيما كان امل�ضروع ال�ضاد�س يف املجال ال�ضحي ل�ضت�ضعار 
للمراقبة  الغازية  غري  املحيطة  الراديوية  ال���رتددات 
امل�ضتمرة ل�ضطرابات التنف�س" حتت ا�ضراف الدكتورة 
عبدالرحيم  مرمي   : الطالبات  وعمل  على،  اأب��و  جناح 
اأحمد ، واآمنة داود �ضلمان، حيث توؤثر الأمرا�س املختلفة 
، وتتطلب غالبيتها معدات معقدة  الرئة  اأنظمة  على 
الباحثون  ق��دم  ال�ضياق  ه��ذا  يف  للت�ضخي�س.  ودقيقة 
اختباره  �ضيتم  اأول���ًي���ا ج��دي��ًدا غ��ري ج��راح��ي  من��وذًج��ا 
ا�ضتغالل  التنف�س من خالل  �ضريرًيا لكت�ضاف حركة 
معلومات حالة القناة الال�ضلكية )WCSI( لإ�ضارات 
الرتدد الال�ضلكي املحيطة )RF( وت�ضنيف الت�ضوهات 
.)ML( با�ضتخدام خوارزميات التعلم الآيل احلديثة
و جاء امل�ضروع ال�ضابع بعنوان "الفهم الب�ضري ملوؤ�ضرات 
التنقل"،  بيانات  عد�ضه  خ��الل  م��ن   Covid-19
الطالب: مريا  �ضرف، وعمل  الأ�ضتاذ حممد  باإ�ضراف 
اليماحي،  اأحمد  علي  و�ضحة  ال�ضام�ضي،  علي  خمي�س 
الكثريي،  ���ض��الم  ���ض��ع��ي��د  زي��ن��ب  و  امل����زروع����ي،  ه��ن��د  و 
قدر  اإ�ضدار  ، مت   Covid-19 فمنذ ظهور جائحة 
للح�ضول  حماولة  يف  ال�ضلة.  ذات  البيانات  من  هائل 
دمج  على  يعمل  وال��ذي  البيانات،  تلك  من  روؤى  على 
حول  وت��رتك��ز   Covid-19 م��وؤ���ض��رات  م��ن  العديد 
 Google Community ب��ي��ان��ات  جم��م��وع��ة 
Mobility Report، وتدعم الت�ضابه ابحث عن 
اأمناط واجتاهات مت�ضابهة ومرتابطة عرب جمموعات 
�ضيناريوهات  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا  املتكاملة  البيانات 
لعد�ضات  امل��ت��ع��دد  وال���ض��ت��خ��دام  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  الت�ضميم 

املقرتحة.  CovidLens

•• ال�شارقة - الفجر

والتكنولوجيا  للبحوث  ال�����ض��ارق��ة  جم��م��ع  يف  ان��ط��ل��ق 
مت  " ال�����ذي  ال��ن��خ��ب��ة  "برنامج  ف��ع��ال��ي��ات  والب���ت���ك���ار 
ت�����ض��م��ي��م��ه م���ن ق��ب��ل امل��ج��م��ع خل��م�����ض��ني م���ب���دع���اً من 
النخبة اأ�ضحاب الجنازات العلمية والتكنولوجية من 
منت�ضبي موؤ�ض�ضات ربع قرن ل�ضناعة القادة واملبتكرين 
فتيات  و�ضجايا  ال�ضارقة  ونا�ضئة  ال�ضارقة  اأطفال  من 
م��ن خالل  اجن����ازات عاملية  وال��ذي��ن حققوا  ال�����ض��ارق��ة 
النهائية  للت�ضفيات  وال��ت��اأه��ل  الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ف��وز 
مبجالت  اخلا�ضة  العاملية  امل�ضابقات  م��ن  العديد  يف 
يف  امل�����ض��ارك��ني  ه���وؤلء  ويتميز  والتكنولوجيا.  ال��ع��ل��وم 
ال��ربن��ام��ج  مب��ه��ارات عالية يف جم��ال الروبوتات  ه��ذا 
الأبعاد  ثالثية  والطباعة  والإلكرتونيات  والربجمة 
وت����رتاوح  دول���ي���ة.  م�����ض��اب��ق��ات  ف���از بع�ضهم يف  ، ح��ي��ث 

اأعمارهم بني 7 �ضنوات و 18 �ضنة.
واملعريف  التقني  اجلانب  تطوير  على  الربنامج  يركز 
القيادي  اجل��ان��ب  لتطوير  بالإ�ضافة  املنت�ضبني  ل��دى 
واإ���ض��راك��ه��م يف ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ام يف امل��ج��م��ع ، اإذ 
باأفكار  ل��ل��خ��روج  ال���ربن���ام���ج ع�����ض��ف ذه��ن��ي  ي��ت�����ض��م��ن 
هذه  وب��ل��ورة  اجن��ازات��ه��م  لتطوير  م�ضتقبلية  وخطط 
ب�ضكل ممنهج  وال���ض��ت��ف��ادة منها  والإب���داع���ات  الأف��ك��ار 
اأر�س  ا�ضتثمارية على  ابتكارية  اإىل م�ضاريع  لتحويلها 

الواقع ميكن ال�ضتفادة منها يف خدمة الب�ضرية.
ملجمع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��م��ودي  ح�ضني  اأك���د  وق���د 
ال�����ض��ارق��ة ل��الب��ت��ك��ار ح��ر���س امل��ج��م��ع ع��ل��ى ت��ب��ن��ي هذه 
املجموعة املتميزة وتقدمي كافة اأنواع الدعم والرعاية 
ق��ب��ل متخ�ض�ضني يف  م��ن  ب��رام��ج �ضممت  وف���ق  ل��ه��م، 
جم����الت ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث ي��ت��م ال��ع��م��ل على 
تطوير برامج تطبيقية يف تقنيات جديدة خللق جيل 
مدرب وقادر على قيادة عملية التطوير والتعامل مع 

التقنيات احلديثة يف املنطقة.
اأ�ضهر  �ضتة  م���دار  على  ُينفذ  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ويتيح 
يف  للم�ضاركني  الفر�ضة   ،2022 اأكتوبر  من  اب��ت��داءاً 

التدريب على التقنيات احلديثة، والو�ضول اإىل مرافق 
مركز )SoiLAB( التقني يف بيئة اإبداعية م�ضممة 
للتعلم والت�ضنيع والتجريب، لدعم اأفكارهم الريادية 
اإمارة  يف  اخلا�ضة  م�ضاريعهم  اإط���الق  م��ن  ومتكينهم 
ال�ضارقة، يف اإطار ال�ضرتاتيجية التنموية ملوؤ�ض�ضة ربع 
ا�ضتثمار  اأف�ضل  حتقيق  اإىل  الرامية  وجهودها  ق��رن 
وطنية  ك���وادر  لإع���داد  موؤ�ض�ضاتها،  منت�ضبي  لطاقات 
لدولة  ال�ضاملة  التنمية  م�ضرية  يف  للم�ضاركة  �ضابة 
ال�ضارقة، مبا يخدم  الإم��ارات العربية املتحدة واإم��ارة 
املجتمع الدويل. وا�ضرت�ضاداً بتوجيهات �ضاحب ال�ضمو 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
ال�ضيخة  ال�ضارقة وقرينته �ضمو  املجل�س الأعلى حاكم 
جواهر بنت حممد القا�ضمي رئي�ضة موؤ�ض�ضة ربع قرن 
الإمكانات  كافة  لت�ضخري  واملبتكرين،  القادة  ل�ضناعة 
الالزمة لتطوير مهارات اأجيال امل�ضتقبل الواعد، ياأتي 
الأعمال  ل��ري��ادة  املتقدم  "الربنامج  النخبة  برنامج 
للبحوث  ال�����ض��ارق��ة  جم��م��ع  ينظمه  ال���ذي  والبتكار" 

موؤ�ض�ضة  ر�ضالة  من  انطالقاً  والبتكار،  والتكنولوجيا 
تتج�ضد  ال��ت��ي  واملبتكرين،  ال��ق��ادة  ل�ضناعة  ق��رن  رب��ع 
قرن،  رب��ع  موؤ�ض�ضات  بني  امل�ضتدام  التكامل  حتقيق  يف 
وفعاليات  واأن�ضطة  برامج  وتنفيذ  ت�ضميم  خالل  من 
حمليني  ���ض��رك��اء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�ضتقبل،  ت�ضت�ضرف 
طاقات  وا�ضتثمار  وتنمية  اكت�ضاف  ب��ه��دف  وع��امل��ي��ني، 
حمفزة  اإماراتية  بيئة  يف  وال�ضباب  والنا�ضئة  الأطفال 

على الإبداع والبتكار، لبناء اأجيال واعية وموؤثرة.
ت��ع��زي��ز ال�ضراكة  وحت���ر����س م��وؤ���ض�����ض��ة رب���ع ق���رن ع��ل��ى 
ال�������ض���ارق���ة للبحوث  ال��ت��ك��ام��ل م���ع جم��م��ع  وحت��ق��ي��ق 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والب��ت��ك��ار م��ن خ���الل ه���ذا الربنامج 
الذي يفتح الآفاق اأمام كوكبة من منت�ضبي موؤ�ض�ضاتها 
الذين حققوا اإجنازات عاملية يف العلوم والتكنولوجيا، 
لإبداعاتهم،  وتتويجاً  بذلوها  التي  جلهودهم  تكرمياً 
بقدراتهم  الرت��ق��اء  يف  ت�ضهم  ح��رة  م�ضاحة  ي�ضكل  مبا 
مهارات  م��ن  ومت��ك��ن��ه��م  اخل����ربات  خمتلف  وتك�ضبهم 
على  قادر  بالنبوغ، جيل  يت�ضم  لتاأ�ضي�س جيل  الع�ضر، 

رفع راية التميز ووالريادة والبتكار يف املحافل املحلية 
والإقليمية والعاملية.

اأ���ض��ح��اب الجن���ازات  ه��ذا وق��د مت يف وق��ت �ضابق منح 
يف  ع��ام  مل��دة  جمانية  ع�ضوية  والتكنولوجية  العلمية 
والتي  )���ض��وي��الب(  لالبتكار  املفتوح  ال�ضارقة  خمترب 
املجالت،  مبختلف  م��ه��ارات��ه��م  ت��ط��وي��ر  م��ن  متكنهم 
واب��ت��ك��ارات ج��دي��دة لدعمها  اأف��ك��ار  ع��ن  البحث  بهدف 
ب��ه يف  يقوم  م��ا  م��ع  يتوافق  م��ا  وه��ذا  بها،  وال�ضتثمار 
جممع ال�ضارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار وفق 
روؤية تتمثل بتوفري بيئة مالئمة لالإبداع والبتكار عن 
وت�ضجيع  ودعم  وم�ضتدام،  جاذب  جممع  اإيجاد  طريق 
الدولة  مبكانة  لالرتقاء  البتكار  منظومة  وتطوير 
والتكنولوجيا من  البحوث  كوجهة عاملية يف جمالت 
اخلا�س  القطاع  موؤ�ض�ضات  ج��ه��ود  ب��ني  ال��رب��ط  خ��الل 
وال��ه��ي��ئ��ات ح��ك��وم��ي��ة وامل��وؤ���ض�����ض��ات الأك���ادمي���ي���ة لدعم 
للقيام  والتكنولوجية  التطبيقية  العلمية  الأب��ح��اث 
نحو  ال��دول��ة  توجهات  ودع��م  ال�ضتثمارية  بالأن�ضطة 
اقت�ضاد املعرفة. وقد قام امل�ضاركون يف الربنامج بزيارة 
للمقر الرئي�ضي ملجموعة بيئة لالطالع والتعرف على 
ال��ت��ي تعمل  امل��ج��الت  اإجن��ازات��ه��ا يف  واأب���رز  م�ضاريعها  
وال�ضتدامة  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  ب��ه��ا 
الرقمية،  بالتقنية  املعززة  املبتكرة  احللول  خالل  من 
الرائدة يف جمال  املجموعة  “بيئة”، هي  تعترب  حيث 
ال�ضتدامة باملنطقة ولديها عدد من ال�ضركات التابعة 
ملدن  ال��ذك��ي��ة  وحلولها  البيئية  بابتكاراتها  امل��ع��روف��ة 
امل�ضتقبل. اذ ا�ضتمع امل�ضاركون اىل عر�س تقدميي عن  
جمموعة بيئة، ورحلتها ك�ضراكة بني القطاعني العام 
والنفايات.  البيئة  لإدارة  املبتكرة  واحللول  واخلا�س 
عن�ضرْي  ع��ل��ى  ا�ضرتاتيجيتها  يف  “بيئة”  ت��رت��ك��ز  اذ 
الفقري  العمود  باعتبارهما  والتكنولوجيا  ال�ضتدامة 
يف  قوياً  “بيئة”  ا�ضتثمرت  كما  امل�ضتقبل،  لقت�ضادات 
من  بعدد  واع���دة  م�ضتقبلية  حلول  وط��رح  ا�ضتك�ضاف 
الأخ�ضر  والتنقل  املتجددة  الطاقة  اأهمها؛  القطاعات 

والنقل والتعليم والتكنولوجيا.

»�ضحة« و�ضي�ضكو تتعاونان لتقدمي اأف�ضل خدمات ال�ضت�ضارات 
الطبية عن ُبعد للمقيمني بالإمارات العربية املتحدة

•• اأبوظبي- الفجر

خالل جيتك�س جلوبال 2022 قامت �ضركة اأبو ظبي للخدمات ال�ضحية 
التجريبي  م�ضروعهما  ا�ضتكمال  عن  بالإعالن  �ضي�ضكو  و�ضركة  "�ضحة" 
وخدمات  الطّبية  ال�ضت�ضارة  حلول  توفري  اإىل  يهدف  وال��ذي  مع  بنجاح 
الرعاية ال�ضحية الرقمية عن ُبعد، وبالتايل حت�ضني الو�ضول اإىل الرعاية 

ال�ضحية للمر�ضى وتوفري ا�ضت�ضارات اأ�ضرع واأ�ضهل لالأطباء.
العربية  الإم��ارات  "�ضحة" اأكرب موؤ�ّض�ضة للرعاية ال�ضحية يف دولة  وُتعّد 
يف  �ضحية  رعاية  من�ضاأة   11 من  موؤّلفة  وا�ضعة  �ضبكة  ومتتلك  املتحدة، 
اأن��ح��اء ال��دول��ة. وتوفر  60 ع��ي��ادة يف جميع  اأب��و ظبي واأك���رث م��ن  منطقة 
"�ضحة" خدماتها �ضنوّياً لأكرث من خم�ضة ماليني مري�س وزائر يف جميع 

اأنحاء الدولة.
 Country( وياأتي امل�ضروع �ضمن برنامج الإ�ضراع من التحول الرقمي
ل�ضي�ضكو.   )Digital Acceleration CDA program
جتمع  افرتا�ضية  �ضبكة  اإن�����ض��اء  ب��ه��دف  امل�����ض��روع  وتنفيذ  ت�ضميم  مت  وق��د 
متخ�ض�ضي "�ضحة" ب�ضرف النظر عن موقع املن�ضاأة ال�ضحية التي يعملون 
اإىل جل�ضات  الو�ضول  النائية  املناطق  والأطباء يف  للمر�ضى  فيها. وميكن 
ال�ضت�ضارة الرقمية للح�ضول على ال�ضت�ضارات والت�ضخي�س بطريقة اأ�ضرع 

ائي ب�ضكل �ضخ�ضي. واأ�ضهل، دون احلاجة اإىل زيارة الأخ�ضّ
"�ضحة" يف حت�ضني جتربة  روؤي��ة  دع��م  التجريبي يف  امل�ضروع  ه��ذا  و�ضاهم 
اأوقات النتظار وتقليل  املر�ضى والأطباء على حٍد �ضواء من خالل تقليل 

احلاجة اإىل قطع امل�ضافات وبخا�ضة للمر�ضى يف املناطق الريفية.
ويعتمد الربنامج تقنيات متقّدمة لل�ضبكات والأمن والتعاون مع اإمكانيات 
القابلة  والأج��ه��زة  الرقمية  الطبية  وال��ع��رب��ات  امل�ضتقلة  ال��روب��وت��ات  مثل 
اإىل  احل��اج��ة  وتقليل  الطبية  التغطية  ن��ط��اق  لتو�ضيع  وذل���ك  ل���الرت���داء، 

احل�ضور �ضخ�ضّياً للمعاينة.
ومن اأهم ركائز هذا امل�ضروع �ضبكة �ضي�ضكو الآمنة التي اعتمدتها "�ضحة" 
التعاون  تقنيات  على  وبالعتماد  "�ضحة".  ومن�ضاآت  مواقع  جميع  لربط 
 Cisco التعاون  "�ضحة" من�ضة  واأطباء  املر�ضى  ي�ضتخدم  �ضي�ضكو،  من 
املوؤ�ضرات  مراجعة  �ضني  املتخ�ضّ وباإمكان  رقمياً.  للتوا�ضل   Webex
احليوية للمري�س مبا�ضرًة من خالل الأجهزة الطبية احليوية والأجهزة 
بالتايل  وميكنهم  احل�ضورّية،  ال�ضت�ضارة  يف  يحدث  كما  متاماً  الطرفية، 
توفري اخلربات الطبية الفورية والرعاية اجليدة للمر�ضى بغ�س النظر 

عن امل�ضافة اجلغرافية.
و�ضاهم امل�ضروع التجريبي كذلك يف متكني "�ضحة" من اختبار العديد من 
حالت ال�ضتخدام الطبي، مبا يف ذلك اجلولت على الأجنحة الطبية عن 
ُبعد، وعمليات تخريج املري�س عن ُبعد، وت�ضخي�س ال�ضكتة الدماغية عن 

ُبعد، وتوفري اأخ�ضائي لأق�ضام الطوارئ عن ُبعد وغريها.
"لقد  "�ضحة":  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الكويتي،  جابر  �ضعيد  ق��ال 
"�ضحة" بالرتقاء  اأ�ضا�س التزام  �ضّكل البتكار واعتماد التقنيات اجلديدة 
مب�ضتوى تقدمي الرعاية ال�ضحية الفائقة، حيث يتم الرتكيز على املر�ضى 
يف كل ما نقوم به. يتم اتخاذ القرارات وعقد ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية يف 
�ضحة مبا يتما�ضى مع اأحدث التطورات التكنولوجية، حيث ن�ضعى ب�ضكل 
�ضي�ضكو  مع  تعاوننا  وي�ضاعد  خلدماتنا.  املر�ضى  و�ضول  لتح�ضني  اأ�ضا�ضي 
م��وارد متخ�ض�ضة ومو�ضعة  وذل��ك من خالل  نتائج حم�ّضنة،  تقدمي  على 
اأ�ضرع  وم��الءم��ة، ف�ضاًل عن توفري عالجات  اأم��ان��اً  اأك��رث  ات�ضال  واأمن���اط 

ومتعددة التخ�ض�ضات ملر�ضانا".
ال�ضابقة  جل��ه��ودن��ا  مهمًة  اإ���ض��اف��ًة  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  "يعد  الكويتي:  واأ���ض��اف 
خدمات  تقدمي  مثل  ال�ضحية،  الرعاية  اإىل  الو�ضول  لتعزيز  وامل�ضتمرة 
من  اأك��رث  ع��الج  عنها  نتج  والتي  النف�ضية،  لل�ضحة  بعد  عن  ال�ضت�ضارات 
"�ضحة"  �ضتوا�ضل  وحدها.  الظفرة  منطقة  يف  افرتا�ضياً  مري�س   200
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  املر�ضى خل��دم��ات  لتعزيز و���ض��ول  ق��وي  ك��داع��ٍم  دوره���ا 

وحت�ضني م�ضتويات العدالة ال�ضحية يف جميع اأنحاء دولة الإمارات".
من جانبه، قال عبد الله النجاري، املدير العام ل�ضركة �ضي�ضكو مبنطقة 
الرعاية  م�ضتقبل  ت�ضكيل  يف  ال��ي��وم  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ّول  "ي�ضاهم  اخل��ل��ي��ج: 
 Boston Consulting جمموعة  م��ن  ل��درا���ض��ة  ووف��ق��اً  ال�ضحّية، 
اإىل  الإمارات  دولة  يف  املقيمني  % من   41 نحو  حتّول  فقد   ،Group
حلول التطبيب عن ُبعد خالل عام 2021. وبينما توا�ضل دولة الإمارات 
بال�ضتثمارات  م��دع��وم��ًة  ال�ضحية،  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  ومت��ّي��زه��ا  ري��ادت��ه��ا 
�ضي�ضكو  ال��ت��زام  ليوؤّكد  املهم  امل�ضروع  ه��ذا  ي��اأت��ي  التكنولوجيا،  يف  املتعددة 

الرا�ضخ بدعم التحّول الرقمي واأجندة البتكار يف الدولة."
يرتكز برنامج الإ�ضراع من التحول الرقمي ل�ضركة �ضي�ضكو على �ضراكات 
اأجنداتها  لت�ضريع  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  احل��ك��وم��ات  م��ع  ا�ضرتاتيجّية 
و�ضركاتها  ل��ل��دول��ة  واإ���ض��اف��ة قيمة ج��دي��دة  ال��رق��م��ي  ل��ل��ت��ح��ّول  ال��وط��ن��ي��ة 
ومواطنيها. ويوّظف الربنامج قّوة ال�ضراكات بني القطاع العام واخلا�ّس 
عرب جمموعة متنّوعة من القطاعات، ومن بينها البنية التحتية الوطنية 
والتعليم وال�ضركات واملجتمعات الذكية، لتقدمي حلول رقمية تعالج كافة 
اإطالقها  يتم  التي  الرقمي  التحّول  مبادرات  وُتنّفذ  الوطنية.  التحّديات 
مما  اخل��ربات  تبادل  عرب  والتطوير  للتكرار  قابلة  عملية  حلول  لتوفري 
على  دول��ة   44 يف  حالياً  واملتواجد  الربنامج  منظومة  حت�ضني  يف  ي�ضهم 

م�ضتوى العامل.

•• دبي-الفجر

الدكتور  وال�ضيخ  النعيمي  را�ضد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  بح�ضور 
���ض��امل ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري، وال��دك��ت��ورة اأ���ض��م��اء ب��ن��ت مانع 
باأبطال  التطوعي  لعطائك  �ضكرا  ف��ري��ق  احتفى  العتيبة، 
الإمارات الذين مثلوا الدولة يف امل�ضابقة اخلليجية الرابعة 
لربنامج " �ضمارت برين" للح�ضاب الذهني، ونالوا الإعجاب 
وال��ت��ق��دي��ر وه���م ي��ر���ض��خ��ون ق��ي��م الإب�����داع وال���ري���ادة بالتاألق 
وكيلي  بح�ضور   ، البارز  احل��دث  يف  الكبري  والتفوق  امل�ضرف 
الأو�ضط  ال�ضرق  يف  الذهني  للح�ضاب  برين  �ضمارت  برنامج 
وذلك  الزعبي،  مزقزق  و�ضايل  كيالين  الزعبي  باهر  وكندا 
بطولت  تنفيذ  �ضنوياً  يجري  ب��دب��ي.  الرا�ضدية  جمل�س  يف 
وي�ضارك  الذهني  للح�ضاب  ب��ري��ن  �ضمارت  برنامج  ل��ط��الب 
فيها العديد من الطالب ،بداأت م�ضاركة طالب �ضمارت برين 

يف  ال�ضنوية  البطولة  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
مراكز  وح�ضدوا  فيها  وتفوقوا   ،2017 عام  تايلند  مملكة 
ودعم من  برعاية  فيها،  �ضاركوا  التي  امل�ضتويات  متقدمة يف 
موؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر التعليمية اخلريية " اأكادميية راأ�س 
بن  ���ض��امل  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  وت��وج��ه   ." للموهوبني  اخل��ي��م��ة 
بن  �ضلطان  ال�ضيخ  اإىل  والتقدير  بال�ضكر  العامري  ركا�س 
را�ضد النعيمي على ح�ضوره وحر�ضه على امل�ضاركة يف تكرمي 
باأبطالنا  فخره  عن  نف�ضه  الوقت  يف  معرباً  الإم���ارات،  اأبناء 
وال�ضداد  ال��ت��وف��ي��ق  ك��ل  ل��ه��م  متمنياً  القيمة  وجم��ه��ودات��ه��م 
اأ�ضادت  ب��دوره��ا  وامل�����ض��رق.   امل�ضرف  م�ضتقبلهم  ل�ضت�ضراف 
الدكتورة اأ�ضماء بنت مانع العتيبة بالروح الإبداعية العالية 
التي حتلى بها الفريق، وقالت اإن الكفاءات الإماراتية متتلك 
العطاء  ذاك��رة  يف  خالدة  �ضفحات  لكتابة  والتحدي  الرادة 

والتميز يف جميع الأوقات واملنا�ضبات. 

�ضكرا لعطائك يحتفي باأبطال الإمارات يف �ضمارت برين 
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اأرط���ال  وف��ق��دان  م��ث��ايل  وزن  على  للح�صول  الأ���ص��خ��ا���ض  م��ن  الكثري  يكافح 
اأكرث �صهولة من اتباع احلميات الغذائية والذهاب  الكيلوغرامات بطريقة 
من  كبريا  عددا  هناك  اأن  اخل��رباء  بع�ض  الريا�صة.ويدعي  �صالت  اإىل 
وهناك  مفيدة،  تكون  اأن  ميكن  التي  الغريبة  الخرتاقات 
من  للتخل�ض  املعتادة  غري  الطرق  اأكرث  من  طريقتان 
اأرطال الكيلوغرامات، وهما تناول الأطباق احلمراء 

والنوم يف الظالم.

ح��رارة جليدية  لدرجات  التعر�س  ف��اإن  اخل��رباء  وبح�ضب 
و ال�ضتحمام باملاء البارد لديه القدرة على زيادة التمثيل 
الغذائي عن طريق تن�ضيط ما ي�ضمى ب� "الدهون البنية" 

يف ج�ضمك.
واملتخ�ض�ضة  �ضرتيت  ه��اريل  يف  التغذية  لأخ�ضائية  وفقا 
يف اإنقا�س الوزن كيم بري�ضون، فاإن الدهون البنية هي يف 
الواقع "جيدة" على عك�س نظريتها الأبي�ضاء، والتي تظهر 

بكرثة حول منطقة احلجاب احلاجز والقيعان والذقن.
16 درج��ة مئوية  اأق��ل م��ن  عند التعر�س ل��درج��ة ح���رارة 
املوجودة  البنية،  الدهون  )61 درجة فهرنهايت(، حتاول 
حول عظام الكتف والعمود الفقري والكلى، احلفاظ على 
ب��ذل��ك ع��ن ط��ري��ق ح���رق ال�ضعرات  دفء اجل�����ض��م، وت��ق��وم 
احلرارية الزائدة املخزنة يف اجل�ضم  وعادة ما تكون على 

�ضكل دهون بي�ضاء.
يعتقد العلماء اأن ما ي�ضمى بالعالج البارد قد يقدم طريقة 
واحدة ملعاجلة معدلت ال�ضمنة املرتفعة ومر�س ال�ضكري 

من النوع الثاين.
ي��وؤدي خف�س درجة حرارة  اأن  "ميكن  واأ�ضافت بري�ضون: 
ي�ضتخدم  الغذائي لأن ج�ضمك  التمثيل  زي��ادة  اإىل  اجل�ضم 
اإىل درجة  ال��ط��اق��ة يف حم��اول��ة لإع����ادة نف�ضه  امل��زي��د م��ن 

حرارة جيدة".
املجلة  1996، يف  ع��ام  ن�ضرت يف  ت�ضيكية  درا�ضة  ووج��دت 
الأوروبية لعلم وظائف الأع�ضاء التطبيقي وعلم وظائف 
الأع�ضاء املهنية، اأن ال�ضباب الريا�ضيني الذين ي�ضتحمون 
يف املاء البارد عند 14 درجة مئوية )57 فهرنهايت( ملدة 
�ضاعة ثالث مرات يف الأ�ضبوع ملدة �ضتة اأ�ضابيع قد �ضهدوا 
التي  ال�ضعرات احلرارية  اأي عدد  الأي�س،  زي��ادة يف معدل 

يحرقها اجل�ضم عند الراحة.
املجلة  م��ن   2009 طبعة  يف  م���وؤخ���را،  ن�ضر  م��ق��ال  وج���د 
لأقل  البارد  املاء  حتدي  اأن  الريا�ضي،  للطب  الربيطانية 

من خم�س دقائق له تاأثريات قوية مماثلة.
ح��ت��ى اأن دي��ف��ي��د وي���ر، اأخ�����ض��ائ��ي ال��ت��دري��ب وال��ت��غ��ذي��ة يف 
نف�س  اإن  ق���ال  ال��ب��دن��ي��ة،  للياقة   Freeletics تطبيق 
امل���اء يف  امل���اء ال��ب��ارد، ب��دل م��ن  املنطق ينطبق على ���ض��رب 
درجة حرارة الغرفة، ومع ذلك، فاإن العلم لي�س وا�ضحا 
متاما بعد، حيث يقدر البع�س اأن اجل�ضم �ضيحرق اأربعة 

�ضعرات حرارية اإ�ضافية لكل كوب من املاء البارد.

اجللو�ض على الطاولة لتناول الطعام
النتباه  ت�ضتيت  ع���دم  اإن  اخل����رباء  ي��ق��ول 

اأثناء تناول الطعام، مثل اجللو�س على 
مائدة الع�ضاء  ميكن اأن ي�ضاعدك 

مبهارة يف التعرف على وقت 
ي�ضاعد  اأن  ومي��ك��ن  ال�ضبع، 
اجللو�س لتناول الطعام عن 

ق�����ض��د ع��ل��ى اإن��ق��ا���س ال����وزن، 
اأنه على طاولة ولي�س على  طاملا 

املكتب او اأمام التلفاز.
ق��ال��ت الأخ�����ض��ائ��ي��ة ب��ري���ض��ون: "اإن 
ق�������ض���اء ب���ع�������س ال����وق����ت يف ت���ن���اول 
بدل  وعقليا،  اأب��ط��اأ  ب�ضكل  ال��ط��ع��ام 
من الوقت الذي نتنقل فيه اأو ت�ضتت 
ي�ضاعدنا  الأج��ه��زة،  ب�ضبب  انتباهنا 
على التعرف على وقت ال�ضبع ومنع 

الإفراط يف تناول الطعام".
املجلة  يف  املن�ضورة  الأب��ح��اث  �ضنفت 
الأمريكية للتغذية ال�ضريرية اأمناط 

الأكل على نطاق وا�ضع على اأنها "منتبهة"، مثل اجللو�س 
العك�س  اأو  الوجبة،  اأث��ن��اء  تناوله  مت  م��ا  وت�ضجيل  ب��ه��دوء 

متاما "م�ضتت".
ووجدت الدرا�ضة اأن الأ�ضخا�س الذين ياأكلون وهم م�ضتتون 
الذهن ل يهتمون كثريا بالطعام ول يدركون الكمية التي 
تناولوها، وي�ضتهلكون 10 يف املائة اأكرث من اأولئك الذين 

يتم �ضبطهم يف اأوقات الوجبات.
انتباههم  ي�ضتت  الذين  الأ�ضخا�س  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
التالية،  وجبتهم  يف  امل��ائ��ة  يف   25 بن�ضبة  اأك���رث  ت��ن��اول��وا 
خالل  من  الطعام  تناول  من  "اأبطئ  بري�ضون:  واأ�ضافت 

التعود على م�ضغ الطعام جيدا".

الطعام  كميات  حفظ 
التي مت ا�صتهالكها

ي����ق����ول اخل������رباء 
ما  ت��ت��ب��ع  اإن 
تاأكله يدويا 
يكون  ق����د 
اأف���������������ض�������ل 
ط����ري����ق����ة 

ال�ضخ�ضي  امل��درب  ويو�ضي  ال�ضيئة،  العادات  للتخل�س من 
الإنرتنت،  ع��رب  البدنية  اللياقة  وم���درب  لندن  �ضمال  يف 
الطعام  تتبع  تطبيقات  ب��ا���ض��ت��خ��دام  لب��ادي��ن��ي،  ت�ضيل�ضي 

حل�ضاب ال�ضعرات احلرارية.
وت�ضيف بري�ضون: "الحتفاظ مبذكرات طعام ملدة اأ�ضبوع 
العادات  لتلك  النتباه  على  احلفاظ  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن 
الطائ�ضة وتوعية النا�س بالأ�ضياء التي يفعلونها والتي ل 

ت�ضاعدهم".
ومع ذلك، يحذر اخلرباء واجلمعيات اخلريية من اأن تتبع 
اإىل ا�ضطراب  بالنا�س  يوؤدي  اأن  ال�ضعرات احلرارية ميكن 
الأكل،يف حني اأنها ميكن اأن ت�ضاعد يف الأهداف والدوافع 
الأكل  اأع��را���س  " حتفز  اأن  ميكن  اإ�ضافتها  ف��اإن  الفردية، 
حد  �ضوءا"،على  تزيدها  اأو  عليها  حتافظ  اأو  امل�ضطربة 

قولهم.

النوم بقناع
اإن���ه لي�س م��ن امل��ه��م فقط احل�����ض��ول على  ي��ق��ول اخل���رباء 
غرفة  اأن  من  التاأكد  اأي�ضا  ولكن  ال��ن��وم،  من  واف��ر  ق�ضط 
نومك مظلمة، ويتعلق احل�ضول على نوم جمايل بفقدان 

الوزن.
وميكن اأن مينع النوم ملدة �ضبع اإىل ت�ضع �ضاعات يف الليلة 
بالإ�ضافة  النهار،  يف  اخلفيفة  الوجبات  اإىل  الو�ضول  من 
للبقاء  م��رت��ف��ع��ة  ال��ط��اق��ة  م�����ض��ت��وي��ات  ع��ل��ى  اإىل احل���ف���اظ 
كبح  يف  اأي�ضا  ي�ضاعد  فاإنه  التايل،  اليوم  يف  ن�ضيطا 
اللبتني  ه��رم��ون  وتنظيم  ال�ضديدة  ال��رغ��ب��ة 
ال��ت��ي تتحكم يف  ال��ه��رم��ون��ات  واجل��ري��ل��ني 

اجلوع وال�ضهية.
ي��ج��ب علينا  اإن�����ه  ال��ع��ل��م��اء  وي���ق���ول 
اإيقاف ت�ضغيل الهاتف والتلفزيون 
والأ�����ض����واء ق��ب��ل ال���ذه���اب اإىل 
ال�����ف�����را������س وح�����ت�����ى ال����ن����وم 

مرتدين قناعا.
ف������ري������ق من  ووج������������د 
ج������ام������ع������ة ن���������ورث 
و���������������ض��������������رتن يف 
اأن  اإل�����ي�����ن�����وي 
اأول������������ئ������������ك 
ال���������ذي���������ن 
ا  �ضو تعر
ل���ل���ك���ث���ري 
ال�ضوء  م��ن 
الليل  خ�������الل 
اأك��������رث من  ك�����ان�����وا 
معر�ضني  املائة  يف   50

خلطر الإ�ضابة بال�ضمنة.
ُن�ضرت  التي  الدرا�ضة   ور�ضدت 
 550 ت��ع��ر���س   ،Sleep جم��ل��ة  يف 
اإىل  ال�ضتينيات  �ضن  يف  لل�ضوء  متطوعا 
ك��ان حوايل  واح���د،  اأ���ض��ب��وع  مل��دة  الثمانينيات 
اأقل من  اأم�ضوا  الذين  امل�ضاركني  املائة من  41 يف 
خم�س �ضاعات متتالية يف الظالم طوال الليل يعانون من 
ال�ضكري،  بداء  ال�ضمنة وكان واحد من كل خم�ضة م�ضابا 
ويف الوقت نف�ضه، كان معدل ال�ضمنة 27 يف املائة فقط بني 
اأولئك الذين ينامون يف الظالم، بينما كان واحد فقط من 

بني كل 10 م�ضابني بال�ضكري.

تغيري لون الأطباق

عالوة على مكان تناول الطعام، ميكن اأن يوؤثر حجم ولون 
الذي  الطعام  كمية  على  اأي�ضا  ت�ضتخدمه  ال��ذي  الطبق 
مينع  اأح��م��ر  طبق  على  الطعام  ت��ن��اول  اأن  ووج��د  تتناوله، 

الإفراط يف تناول الطعام.
ت�ضارلز  ال��ربوف��ي�����ض��ور  اأو���ض��ح 

النف�س  ع�����امل  ���ض��ب��ي��ن�����س، 
جامعة  يف  ال���ت���ج���ري���ب���ي 
كتابه  يف  اأك�����������ض�����ف�����ورد، 
 2018 ع������ام  ال���������ض����ادر 

املعدة:  ف���ي���زي���اء  ب���ع���ن���وان 
لون  اأن  الأك��ل اجلديد،  علم 

الطبق يخدع الدماغ للح�ضول 
على وجبات اأ�ضغر.

اأ�ضياء  اخلفيفة،  "الوجبات  ق��ال: 
غري �ضحية على طبق اأحمر، ينتهي 

الطعام  من  القليل  بتناول  الأم��ر  بك 
لأنه اللون الأحمر على طبق حيث يبدو 

اأنه يثري نوعا من اخلطر اأو اإ�ضارة التجنب، 
اأي�ضا  ب��دائ��ي��ة، ولكنه  اإ���ض��ارة خطر  ه��و  الأح��م��ر 

مرغوب  غ��ري  يجعله  مم��ا  اأق��ل  تباينا  الطعام  يعطي 
فيه  لذلك �ضتاأكل منه اأقل."

و وج���د ال��ف��ي��ل�����ض��وف ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ف���ران���ز دي��ل��ب��وف اأن 
الأطباق الأ�ضغر ميكن اأن ت�ضاعدك على تناول كميات 

القرن  �ضتينيات  اإىل  تعود  التي  لدرا�ضاته  وفقا  اأق��ل 
التا�ضع ع�ضر.

ووهم  ديلبوف هو نوع من اخلدع الب�ضرية حيث تظهر 
بنف�س  نقطة  من  اأ�ضغر  حولها  كبرية  بدائرة  نقطة 

احلجم حماطة بدائرة �ضغرية، الر�ضم التخطيطي 
النقطة يف �ضياق احللقة  اإدراك  يجرب الدماغ على 
اخل��ارج��ي��ة، وم���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة، ق��د ي���وؤدي 
اإىل  النا�س  اإىل خداع  اأ�ضغر  احل�ضول على طبق 

التفكري يف اأن لديهم املزيد من الطعام.

التخل�ض من م�صروبات الدايت
العديد  يتحول  ال����وزن،  لتقلي�س  حم��اول��ة  يف 
اإىل  ال�ضكرية  امل�ضروبات  م��ن  الأ�ضخا�س  م��ن 
امل�ضروبات الغازية اخلا�ضة باحلمية من اأجل 
يف  ح���راري  �ضعر   100 اإىل  ي�ضل  م��ا  خف�س 
امل��رة ال��واح��دة، وم��ع ذل��ك يحذر اخل��رباء من 
احلمية  م�ضروبات  امل�ضتخدمة يف  املحليات  اأن 

بها ج�ضمك  ي�ضتجيب  التي  الطريقة  قد تغري 
لالأطعمة املختلفة.

ووجد باحثون يف جامعة جنوب كاليفورنيا اأن بديل 
ال�ضكر يف�ضل يف حتفيز اخلاليا يف الأمعاء التي ُتعلم 

ال�ضعرات احلرارية، مما  ا�ضتهالك  بال�ضكر ومت  الدماغ 
يجعل اجل�ضم ل يزال يتوق اإىل ال�ضكر.

يتعني  ي��زال  ل  اإن��ه  بري�ضون  التغذية  اأخ�ضائية  واأ�ضافت 
على  باحلمية  اخلا�ضة  الغازية  امل�ضروبات  ت�ضنيف  علينا 
ال�ضكرية،  البديل  من  اأف�ضل  كانت  لو  "عالج" حتى  اأنها 
ا�ضتجابة  كيفية  على  يوؤثر  اأمعائك  "ميكروبيوم  وتابعت: 

ج�ضمك لالأطعمة املختلفة."
ميكروبيوم  اأن   ،2019 ع��ام  يف  ن�ضرت  درا���ض��ة  واأظ��ه��رت 

من  الغذائي  التمثيل  عملية  على  ي��وؤث��ر  الأم��ع��اء 
خ���الل اإن��ت��اج��ه ل��الأح��م��ا���س ال��ده��ن��ي��ة ق�ضرية 
الأحما�س  هذه  تعمل   ،)SCFAs( ال�ضل�ضلة 

ال���ده���ون وتقليل  ال��ده��ن��ي��ة ع��ل��ى زي�����ادة ح����رق 
تخزين الدهون.

تقنيات غريبة ميكن اأن ت�ضاعد على اإنقا�س الوزن

هل امل�ضي ي�ضاعد على حتفيز املخا�س؟
القابلة ومديرة طبية م�ضاعدة يف مركز  جتيب 
ن��ورث كارولينا لإ�ضتيال  دي��وك بريثينج يف 
لي�س  املخت�ضر  "اجلواب  فيلد:  ديفرانكو 
ف ب���دء امل��خ��ا���س باأنه  ب��ال�����ض��ب��ط، وُي����ع����َرّ
توؤدي  التي  املنتظمة  النقبا�ضات  بداية 

اإىل تغيري عنق الرحم".
املخا�س،  اإىل تقل�ضات  امل�ضي  ي��وؤدي  ول 
وه������ي ع��م��ل��ي��ة ال�������ض���د وال�����ض����رتخ����اء 
التي ت�ضاعد  الرحم  الدوريني لع�ضلة 
للخارج،  الطفل  دف��ع  على  النهاية  يف 
ومع ذلك، فاإن التنزه ميكن اأن ي�ضاعد 

اجل�ضم على ال�ضتعداد للولدة.
الأ�ضابيع  اإنه يف  فيلد  ديفرانكو  تقول 
التي ت�ضبق املخا�س، مير اجل�ضم بجميع 
ال�ضتعداد، على وجه  التغيريات يف  اأن��واع 
وي�����ض��ب��ح عنق  اخل�������ض���و����س 
ليونة  اأك������رث  ال����رح����م 
واأرق��ا بحيث ميكن 
اأن يتمدد، وت�ضقط 
املخاطية  ال�����ض��دادة 
عنق  يف  امل������وج������ودة 

الرحم والتي ت�ضاعد على حماية الطفل من العدوى.
اجلزء  الرحم،  عنق  التحديد  وج��ه  على  امل�ضي  وي�ضاعد 
ويعمل  باملهبل  الرحم  يربط  ال��ذي  الرحم  من  ال�ضفلي 
قبل  ال��الزم��ة  للتغيريات  اخل�ضوع  على  �ضغرية،  كقناة 

الولدة.
ت�ضيف ديفرانكو فيلد: "اإن امل�ضي رائع يف نهاية احلمل 
اأن  اأعتقد  احلو�س،  يف  ال�ضتقرار  على  الطفل  مل�ضاعدة 
اأن  ت��اأت��ي منه )الن�ضيحة(. ميكن  ال��ذي  امل��ك��ان  ه��ذا ه��و 
اإطالق  الرحم يف  الطفل على عنق  راأ���س  ي�ضاعد �ضغط 

بع�س الربو�ضتاجالندين لتهيئة اجل�ضم للمخا�س".
لها  الهرمونات  من  جمموعة  هي  والربو�ضتاجالندين 
على  الرحم  عنق  م�ضاعدة  ذلك  يف  مبا  عديدة،  وظائف 
ال�ضتعداد للولدة، وتعمل هذه الربو�ضتاجالندين على 
تعزيز ن�ضج عنق الرحم، وهي عملية طبيعية يتم خاللها 
اأثناء  مت�ضلبا  ع���ادة  ي��ك��ون  وال���ذي  ال��رح��م،  عنق  تليني 
الطفل  لتمكني  املخا�س  قبل  الطفل(،  )حلمل  احلمل 

من النتقال اإىل قناة الولدة، وفقا لعيادة كليفالند.
وت�ضيف القابلة، يف حني اأن امل�ضي لن يوؤدي اإىل املخا�س 
اأن���ه ق��د ي����وؤدي اإىل ت��رق��ق ع��ن��ق الرحم  ع��ل��ى ال��ف��ور، اإل 
وتليينه، وبالتايل حت�ضري اجل�ضم والتقدم نحو املخا�س 

يف وقت اأقرب قليال مما قد يحدث.

بحلول الأ�صبوع 40 من احلمل تبداأ الآمهات احلوامل يف البحث عن طرق اآمنة لتحفيز املخا�ض، ومنها امل�صي، لكن هل امل�صي يوؤدي يف الواقع اإىل املخا�ض؟  
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�ضركة/ رينغ ليت�س منطقة حرة )ذ.م.م( ، )رخ�ضة رقم :99116( والكائنة بالوحدة رقم 
)318( ، الطابق الثالث، املبنى رقم )8( ، مدينة دبي لالإعالم ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة دبي 
اإتخاذه بوا�ضطة  اإع��الن قرارها للكافة وال��ذي مت  ال�ضركة املذكورة يف  للتطوير، ترغب هذه 
جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 �ضبتمرب 2022 ب�ضاأن اإغالق وحل �ضركة 
بالأمر  معني  ط��رف  ب��اأي  ال�ضركة  تهيب   ، لذلك  وفقاً  )ذ.م.م(.   ح��رة  منطقة  ليت�س  رينغ 
ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 

الإعالن عن طريق الربيد امل�ضجل اأو الإت�ضال ب� : ال�ضّيد/ �ضيد عا�ضف زمان
اإ�ضم ال�ضركة : اأحمد الأغربي لتدقيق احل�ضابات

املتحدة العربية  الإمارات  دولة   ، دبي   ، �س.ب : 236399 
هاتف متحرك : 0554568555 - هاتف رقم : 2287774 04

info@aaa-cas.com : الربيد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�ضعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية
70408
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 تنازل/ بيع 
يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة بني الأطراف 
املذكورة. من الطرف الأول : نا�ضي �ضعيد نا�ضي بخيت املطريي - اإمارااتي اجلن�ضية يتنازل 
الدين  كمال  معاوية  رانيا   : الثاين  الطرف  100% اىل  ح�ضته  1% من  ن�ضبة  عن 
البجر - �ضودانية اجلن�ضية لت�ضبح �ضريكة يف الرخ�ضة بن�ضبة 1% بال�ضم التجاري )دار 
احل�ضناء خلياطة وت�ضميم العبايات( ن�ضاط الرخ�ضة )ت�ضميم ال�ضيل والعبايات ، خياطة 
العبايات وال�ضيل( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة 
مهنية رقم 241707 ال�ضادرة بتاريخ  1993/5/10 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية 
بخورفكان. تعديالت اخرى : مت تغيري ال�ضكل القانوين من )موؤ�ض�ضة فردية( اإىل )�ضركة 
اأعمال مهنية( وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل بعد انق�ضاء 14 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : اخلور لتجارة العطور - �ض ذ م م  
 - امل��رر   - دي��رة  الزرعوين -  R09-426 ملك جعفر عبداهلل جعفر  العنوان : مكتب 
القيد  رق��م   988677  : الرخ�ضة  رق��م   ، حم��دودة  م�ضوؤولية  ذات   : القانوين  ال�ضكل 
بال�ضجل التجاري : 1617715 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/10/6 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/10/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي 
املعني املركز الدويل لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 212 
 موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - بور�ضعيد - هاتف : 04-2501521 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2501522  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : �صركة حلظات الفوتوغرافيه - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 27 ملك م�ضاريع ال�ضرياوي - مطار دبي الدويل - ال�ضكل القانوين 
: �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - ال�ضخ�س الواحد )ذ م م( رقم الرخ�ضة : 695092 
الإقت�ضاد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1497163  : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�ضياحة 
واملوثق لدى   2022/8/8 بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 
 04-5897971  : هاتف   - باي  بزن�س   - عثمان  عبدال�ضميع  حممد  ملك   1305
الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً  امل�ضتندات والأوراق  فاك�س :    م�ضطحباً معه كافة 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : ان�صور ميدل اي�صت للتجارة �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 16/01 اىل L16/16 ملك مركز برجمان �س ذ م م - بردبي - 
منخول - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 677456 رقم 
1103335 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة  القيد بال�ضجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2022/9/19 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/9/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�ضفي املعني ام �صي اي ملراجعة احل�صابات العنوان : مكتب رقم 0302 ملك مروان 
عبداهلل ح�ضن الر�ضتماين - بردبي - املركز التجاري الول - هاتف : 04-3319501  
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-3319501  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 70197
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي :  املركز الدويل لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
 - ال�ضباب  را�ضد لدعم م�ضاريع  بن  212 موؤ�ض�ضة حممد  رقم  : مكتب  العنوان 
بور�ضعيد - هاتف : 2501521-04 فاك�س : 2501522-04 مبوجب هذا 
تعلن الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  اخلور لتجارة العطور - �ض ذ م 
2022/10/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/6 
مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات
1305 ملك حممد عبدال�ضميع عثمان - بزن�س باي -  العنوان : مكتب رقم 
هاتف : 5897971-04 فاك�س :        مبوجب هذا تعلن الإقت�ضاد وال�ضياحة 
حلظات  �صركة  لت�ضفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
الفوتوغرافيه - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/8 
لديه  من  وعلى   2022/8/8 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ام �صي اي ملراجعة احل�صابات 
 - بردبي   - الر�ضتماين  عبداهلل ح�ضن  م��روان  0302 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
 04-3319501  : فاك�س    04-3319501  : هاتف   - الول  التجاري  املركز 
املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�ضياحة  الإقت�ضاد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض  للتجارة  اي�صت  ميدل  ان�صور  لت�ضفية  اأع���اله 
حماكم دبي بتاريخ 2022/9/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - احلرب للدعاية والإعالن خديجة 
احمد حممد املازمي �شامر انطانيو�س يازبيك يازبيك   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005631/ 
اإىل املحكوم عليه : احلرب للدعاية والإعالن  - العنوان : ال�ضارقة بوطينة خلف �ضارع �ضقر بن حممد بناية ملك 
مروان ه�ضام ح�ضني الع�ضبي �ضقة رقم 104 طابق 1  ، خديجة احمد حممد املازمي  - العنوان : ال�ضارقة بوطينة 
خلف �ضارع �ضقر بن حممد بناية ملك مروان ه�ضام ح�ضني الع�ضبي �ضقة رقم 104 طابق 1 ، �ضامر انطانيو�س 
يازبيك يازبيك - العنوان : ال�ضارقة بوطينة خلف �ضارع �ضقر بن حممد بناية ملك مروان ه�ضام ح�ضني الع�ضبي 

�ضقة رقم 104 طابق 1  - حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ بال حدود للت�ضاميم الداخلية احلديثة ذ م م - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله - ومبا اأن املحكوم له املذكور قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 
الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 390628.0   لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( 
مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق - ال�ضاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - غالم عبا�س  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006162/ 

اإىل املحكوم عليه :  غالم عبا�س 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ اأحمد را�ضد خمي�س را�ضد ال�ضويدي - اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 41150.0  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022  يف الدعوى رقم 0005114/ 

اإىل املحكوم عليه : وزارة الرتبية والتعليم - العنوان : 9616325 
حممد عبدالباري ح�ضن عبد الوهاب - العنوان : 9568357 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/10/6 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله ل�ضالح عبداهلل علي �ضليمان عبداهلل العقيد النقبي وميثله قانونا ويل اأمره والده 

علي �ضليمان عبداهلل العقيد النقبي بالتايل : ن�س احلكم 
بالزام   -2 ومو�ضوعا،  �ضكال  الإدخال  برف�س طلب   -1  : احل�ضوري  : مبثابة  املحكمة  حكمت 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره ع�ضرة اآلف درهم كتعوي�س �ضامل لكافة الأ�ضرار ، 

املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�ضمائة  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  املدعي  بالزام   -3
حكما غري قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونة. 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نعيمة بنت احمد العبيدي   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004929/ 

اإىل املحكوم عليه :  نعيمة بنت احمد العبيدي 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ جرج�س وديع فرج - اجلن�ضية لبناين  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 24050.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002085 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الإحتاد لالفالم امللونه  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/20 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
2 - دائرة اليوم الواحد( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�ضرة 

بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/29 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
MOJAU_2022- 0094139 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن

اإماراتي   - الطنيجي  عبداهلل  خلفان  عبيد  عذيجة  ال�ضيد:  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
تاأ�ض�ضت  والتي  جتارية  رخ�ضة  ال�ضويح(  )مغ�ضلة  التجارية  الرخ�ضة  ميلك  اجلن�ضية 
بال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )22984( حيث اأن ال�ضيد: عذيجة عبيد خلفان عبداهلل 
الرخ�ضة  يف  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  اإماراتي   - الطنيجي 
التجارية )مغ�ضلة ال�ضويح( البالغة )100%( اىل ال�ضيد: يو�ضف ر�ضيد مول�ضام فيتيل 
- هندي اجلن�ضية - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل 
وكيل خدمات.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
اي  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�ضبوعني من  بعد  اليه  امل�ضار  الت�ضديق  على الجراء 

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانوين حيال ذلك.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
MOJAU_2022- 0094207 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإماراتي اجلن�ضية  ليكن معلوما للجميع بانني ال�ضيد / نا�ضر علي �ضامل النيار الريامي - 
كامل  والتنازل عن  البيع  ارغب يف   784197765206293 رقم  واأحمل بطاقة هوية 
باإمارة  تاأ�ض�ضت  والتي  العرفاء(  )كافرتيا  امل�ضماة/  الرخ�ضة  يف   %100 البالغة  ح�ضتي 
ال�ضارقة حتت رقم 505669 ، اىل ال�ضيدة/ فوزانة عبداجلليل ، هندية - اجلن�ضية وحتمل 
�ضاحب  100% تنازل  ن�ضبتها  لت�ضبح   ،  784198110463845 رقم  هوية  بطاقة 

الرخ�ضة لخر ، تغيري ال�ضكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية. 
 2013 ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70197 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151083(
مقدمه من : املنذره : امنه يون�س باقر - ب�ضفته املوؤجر

املنذر اليها الوىل : دوم و هوم للعقارات - امل�ضتاأجر
املنذر اليها الثانية : حممد يا�ضر خان عبداخلالق خان

املو�ضوع : املطالبة ب�ضداد مبلغ 68،000 درهم )ثمانية و�ضتون الف درهم( قيمة ال�ضيكات املرجتعة 
ذوات الرقام 000089 ، 000090  املوؤرخني يف 2022/7/20 ، 2022/8/20 امل�ضحوبني 
على بنك حبيب بنك اي جي زيوريخ واأي�ضا �ضداد 10% من قيمة ارجتاع كل �ضيك مبلغ )6800 
درهم( غرامة ارجتاع ال�ضيكني وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ متام العالن بهذا الخطار ، 
ويف حال الف�ضل اإخالء املاأجور وت�ضليمه خاليا من ال�ضواغل باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد 
مع الفاتورة النهائية لكهرباء واملياه ديوا مع احتفاظنا باتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة 

بحقوق موكلنا اإ�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضروفات والتعوي�س عن ال�ضرار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
�ضركة/ رينغ ليت�س منطقة حرة )ذ.م.م( ، )رخ�ضة رقم :99116( والكائنة بالوحدة رقم 
)318( ، الطابق الثالث، املبنى رقم )8( ، مدينة دبي لالإعالم ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة دبي 
اإتخاذه بوا�ضطة  اإع��الن قرارها للكافة وال��ذي مت  ال�ضركة املذكورة يف  للتطوير، ترغب هذه 
جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 �ضبتمرب 2022 ب�ضاأن اإغالق وحل �ضركة 
بالأمر  معني  ط��رف  ب��اأي  ال�ضركة  تهيب   ، لذلك  وفقاً  )ذ.م.م(.   ح��رة  منطقة  ليت�س  رينغ 
ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 

الإعالن عن طريق الربيد امل�ضجل اأو الإت�ضال ب� : ال�ضّيد/ �ضيد عا�ضف زمان
اإ�ضم ال�ضركة : اأحمد الأغربي لتدقيق احل�ضابات

املتحدة العربية  الإمارات  دولة   ، دبي   ، �س.ب : 236399 
هاتف متحرك : 0554568555 - هاتف رقم : 2287774 04

info@aaa-cas.com : الربيد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�ضعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية
70408

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007238 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : عمران حممد ا�ضلم  - جمهول حمل الإقامة 
ال�ضارقة )ذ.م.م( - قد اقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها : اول  اأجرة   : بناء على طلب املدعية 
ب�ضداد  عليه  املدعى  اإلزام   -: ثانيا  عليه.  املدعى  واإعالن  لنظرها  موعد  وحتديد  الدعوى  قيد   -:
مبلغ وقدره )39523.84 درهم( ت�ضعة وثالثون األف وخم�ضمائة وثالثة وع�ضرون درهم واأربعة 
وثمانون فل�ضا، والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد 
التام. ثالثا :- الزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�ضور 
حمكمة  �ضباحا   08:30 ال�ضاعة  متام  يف  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/26 بجل�ضة 
ال�ضارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �ضخ�ضيا 
اأو بوا�ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�ضرة اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�ضفك 

مدعى عليه. ينفذ اعالن املدعى عليه بالن�ضر وبلغتي العربية والجنليزية
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006789 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : فرد حممود حممد ار�ضاد - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعية اأجرة ال�ضارقة )ذ.م.م(

قد اقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها : اول ً :- قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واإعالن املدعى 
عليه. ثانيا : اإلزام املدعى عليه ب�ضداد مبلغ )21،121.41 درهم( واحد وع�ضرون األفا ومئة وواحد 
املطالبة  تاريخ  من   12% بواقع  القانونية  والفائدة   ،  41 فل�ضا  واأربعون   وواحد  درهما  وع�ضرون 
اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  املدعى  الزام   -: ثالثا  التام.  ال�ضداد  تاريخ  وحتى  الق�ضائية 
ال�ضارقه  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2022/10/20 بجل�ضة  باحل�ضور  اأنت مكلف  املحاماة. 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ضباحا   08:30 ال�ضاعة  متام  يف  املدنيه  البتدائية  املحكمة  الإحتادية 
10( �ضخ�ضيا” اأو بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا  الدعوى رقم 
بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اأعاله - يو�ضفك مدعى عليه
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 70522
اعالن مدعي عليه بالن�شر "يتم الإعالن باللغة الإجنليزية"

يف الدعوى AJCFICIINJ2022 / 0003225 م�شتعجل     
اإىل املدعي عليه : ماريو ا�ضونتا اجنيلو مار�ضون هندي/ اجلن�ضية، 

ماهر غامن جميل العتيبي اأردين/ اجلن�ضية،
نعلمكم باأن املدعي حممد يا�ضني �ضليم موايف اأردين/ اجلن�ضية

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0
يوم  املدنيه  البتدائية  املحكمة  الحتادية،  عجمان  حمكمة  اأمام  احل�ضور  عليكم  يجب  لذا 
دفاع وم�ضتندات،  لتقدمي ما لديكم من   09:00 ال�ضاعة   ،  2022/10/6 املوافق  اخلمي�س 
الإجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فاإن  ينوب عنكم  وكيل معتمد  اإر�ضال  اأو  ويف حالة عدم ح�ضوركم 

القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2022/10/10 / حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
القا�شي / خالد �شهري ربيع حمكمة 
عجمان الحتادية املحكمة البتدائية املدنيه

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 2381 ل�شنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
، حميد  عبيد  علياء  حميد،  عبيد  عي�ضى  �ضامل،  خليفة  حمدة   : وهم  ال�ضاعر  را�ضد  حميد  عبيد  املرحوم/  ورثة   -1  : �ضدهم   املنفذ 
مرمي �ضلطان حميد را�ضد ال�ضاعر ال�ضويدي ، 4- علياء �ضلطان حميد را�ضد   -3 ال�ضويدي،  ال�ضاعر  را�ضد  حميد  �ضلطان  فاطمة   -2
ال�ضاعر ال�ضويدي، 5- ورثة املرحومة/ عائ�ضة بنت عبيد را�ضد حميد ال�ضويدي و�ضهرتها عو�ضة بنت عبيد وهم : �ضامل و�ضيخة وموزة 

�ضامل املهريي
ل�ضالح طالب التنفيذ : اآمنة �ضلطان حميد را�ضد ال�ضاعر ال�ضويدي

http://www. تعلن حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �ضينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
، وذلك لبيع العقار العائد   2022/10/19 يوم الربعاء املوافق  الثانية ع�ضر ظهراً  يف متام ال�ضاعة   emiratesauction.ae
ملكيته للمنفذ �ضده واأو�ضاف العقار على النحو التايل : العقار رقم 5281 ملك مبنطقة الو�ضاح - الزراعية باإمارة ال�ضارقة، ب�ضعر 

التثمني : 2،000،000 درهم )اثنان مليون درهم( ار�س ف�ضاء.
يرغب  فعلى من  للعقار.  املقدر  الثمن  20% من  بقيمة  �ضيك م�ضدق  يتقدم مبوجب  اأن  باملزايدة  بال�ضرتاك  الراغب  على  يتوجب 
http://www. بال��ض�راء اأو ال�ض�تف��ض�ارعن ذلك مراجعة ق��ض�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات للمزادات

emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�ض�ه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات 
قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل

عن/ رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : كورو اوب�صتي ماركيتنغ ماجنمنت �ض ذ م م  
العنوان : معر�س رقم 1 ملك ليلى عبدالواحد ح�ضن الر�ضتماين - ديرة - بور�ضعيد - 
ا�ضتدامة B - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 798120 
الإقت�ضاد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1323117  : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�ضياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/20 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني ار ايه ايه ملراجعة احل�صابات العنوان : مكتب رقم 62-

 04-2949203  : 400 ملك ر�ضي�س للتطوير - بردبي - الرب�ضاء الوىل - هاتف 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2955748  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي :  ار ايه ايه ملراجعة احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 62-400 ملك ر�ضي�س للتطوير - بردبي - الرب�ضاء الوىل 
تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب    04-2955748  : فاك�س   04-2949203  : ه��ات��ف   -
الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية كورو 
اوب�صتي ماركيتنغ ماجنمنت �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/9/20 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/9/20
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة كيومك�س ل�شناعة اخلر�شنة 

اجلاهزة ذ م م فرا�س منر حممود خواجة احمد عرفات احمد �شرحان   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000764/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضركة كيومك�س ل�ضناعة اخلر�ضنة اجلاهزة - ذ م م  
فرا�س منر حممود خواجة - احمد عرفات �ضرحان 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ طيبة للنقليات ذ م م وميثلها ال�ضيد جمدي عاطف حممد ح�ضن ك�ضك م�ضري اجلن�ضية  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 1704301.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
MOJAU_2022- 0094290 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد: عبدالرحيم خليفه حممد �ضعيد املهريي - اجلن�ضية 
الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد: 
والتي  رجب(  )�ضوبرماركت  الرخ�ضة  يف  الهند  اجلن�ضية   - مويدو  رامات  مهروف 
تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )510817( ال�ضادرة من دائرة التنمية 
الإقت�ضادية بال�ضارقة ، تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر - تغيري ال�ضكل 
القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر 
هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  3997/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- حممد عبداهلل احمد جا�ضم مكي  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/موارد للتمويل

وميثله:علي �ضلطان �ضامل الكندي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )73786.83( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6920/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- ادي�ضنا كيلفني اكينجيول  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/700 لتاأجري ال�ضيارات

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )46171.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن حم�شر حجز بالن�شر 

  155/2019/211 تنفيذ عقاري 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- حممد اأحمد علي داداباي  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فاك�ضون للعقارات �س.ذ.م.م

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )108255210( 
 درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقارات )الر�س 14 - املنطقة الثانيه الوىل( 
 2 �ضعيب  �ضيح  املنطقة   -  3 3- رقم الر�س   ،   2 �ضعيب  �ضيح  املنطقة   -  10 "2- رقم الر�س 
نخلة جمريا املنطقة   -  40 الر�س  رقم   -5  ،  2 �ضعيب  �ضيح  املنطقة   -  44 الر�س  رقم   -4"

البناء  رق��م   -  53 املبنى/الرمث  ا�ضم   - اخلام�ضة  احلبيه  املنطقة   -  43 الر���س  رق��م   -6
 295 امل��ادة  ن�س  ملقت�ضيات  وفقا  املزايدة  بطريق  لكم  والعائدة   )605 الوحدة  رقم   -  51

من قانون الجراءات املدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/6183 تنفيذ �شيكات 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- الجنوفان تانغاراج تانغاراج

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )180910( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  809/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ،  1302/202 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ض��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
)358.336( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : طاهر ب�ضري بركة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج ال�ضقر لالأعمال - �ضقة 

مكتب 902 - بجوار حمطة مرتو اأبراج المارات - وميثله:ا�ضماعيل ح�ضن ابراهيم ال�ضفار
املطلوب اإعالنهما : 1- اأورا للتطوير العقاري 2- �ضيفيلد للعقارات �س.ذ.م.م - �ضفتهما : منفذ �ضدهما

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)358.336( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6011/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 143/2022 جتاري جزئي والتي تلزم املنفذ �ضدها 
، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )250911( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : عبري حممد �ضالح البنيان - واخرون
عنوانه:العنوان املختار لها مكتب/�ضات وم�ضاركوه للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية المارات - امارة دبي 

- منطقة اخلليج التجاري - دبي - فندق البرى - رقم مكاين:2508686621
املطلوب اإعالنه : 1- الق�ضر لتاجري بيوت العطالت �س.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)250911( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

اعالن حم�شر حجز  بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  288/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/272 عقاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )3013109( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : حممد حنيف مري�ضنت

عنوانه:امارة دبي �ضارع ال�ضيخ زايد مركز دبي املايل الطابق رقم 6 املكتب رقم 605 وحمله املختار مكتب 
الدكتور/بي ا�س اية احمد بن هزمي وم�ضاركوه امارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد املركز املايل العاملي البوابة 

رقم 3 - وميثله : احمد �ضعيد �ضامل بن هزمي ال�ضويدي
املطلوب اإعالنه : 1- امريت�س �ضن لند بي يف دبي ليمتد - �ضابقا - امريت�س بي يف دبي ليمتد - حاليا  

- �ضفته : منفذ �ضده
باملبنى   V1 رقم  العقارية  الوحدة  اخلا�ضة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
امل�ضمى بالوز فري�ضات�ضي املقام على قطعة الر�س رقم 460 مبنطقة اجلداف وفاء للمبلغ املطالب به 

وقدره )3013109.00( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6101/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2681/2022 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)3.717.358( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : م�ضت�ضفى زليخة �س.ذ.م.م
ال�ضهالوي وم�ضاركوه حمامون وم�ضت�ضارون - امارة دبي - بردبي - �ضارع بوليفارد  عنوانه:المارات - مكتب 
 - ه����ات����ف:042277717   -  1903 رق��م  - مكتب   19 ال��ط��اب��ق   -  2 ب���الزا  بوليفار  ب��رج   - را���ض��د  ب��ن  ال�ضيخ حممد 

فاك�س:042277767
املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة بنتا كري للخدمات الطبية �س.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  : قد  الإع���الن  مو�ضوع 
)3717358( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 70545

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  70/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى : طلب احلجز على العقارات املرهونة متهيدا لبيعها باملزاد العلني ا�ضتنادا للماده رقم 26 

من القانون رقم 14 ل�ضنه 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف امارة .
طالب التنفيذ : بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - بردبي �ضارع خالد بن الوليد بنايه بنك ام القيوين - هاتف رق��م:043976655 بوكاله 
املحامي : خالد كلندر عبداهلل ح�ضني املازمي

رخ�ضة  الزعابي(  حممد  علي  ملالكها/نا�ضر  فردية  )موؤ�ض�ضة  العقارية  كيه  جيه   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
 z2060736 جتارية رقم:640981 - 2- جكدي�س كودو مال جي�ضواين )هندي اجلن�ضية( يحمل جواز �ضفر رقم

- �ضفتهما : منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن  ار�س رقم 758 مبنطقة 
الو�ضل - ار�س رقم 918 مبنطقة الرب�ضاء جنوب الرابعة - ار�س رقم 142 الرب�ضاء جنوب الثالثة - ار�س رقم 
1315 - مبنطقة وادي ال�ضفا 2 ار�س رقم 2599 - مبنطقة جبل علي الوىل ار�س رقم 122 - مبنطقة �ضيح 
ال�ضعيب 2 - ار�س رقم 537 - مبنطقة الرب�ضاء جنوب اخلام�ضة ، كما نعلنكم ل�ضداد قيمة املطالبة وقدرها 
)41.561.961( درهم خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة احت�ضاب مدة التكليف 

بال�ضداد بعد م�ضي مدة ال�ضبعة ايام من علمكم باحلجز .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:2004/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�ضوع ال�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رق��م:519/2022 جتاري م�ضارف جزئي والر�ضوم 

وامل�ضاريف والتعاب. 
امل�ضتاأنف:مطعم نيو فاميليز �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - �ضارع طارق بن زياد - مبنى برج النوف - �ضقة طابق 
10 م رقم 1002 - جوار دائرة التنمية القت�ضادية

املطلوب اإعالنهم :  1- امياكو فود كون�ضبتز �س.ذ.م.م )فرع( 2- مركز العائالت للتجارة العامة �س.ذ.م.م 3- 
مطعم نهدة جبل النور �س.ذ.م.م 4- ايلمبا رام�ضريي حممد 5- مطعم العمري �س.ذ.م.م 6- امياكو للتموين 
ال�ضرق  ا���س  ام  ئي   -9 ����س.ذ.م.م  م��ارت  فاميليز ميني  8-نيو  القوز  العائالت  7- مطعم  ����س.ذ.م.م  والتجارة 
الو�ضط للتجارة العامة �س.ذ.م.م 10- �ضركة �ضوبرماركت العائالت ذ.م.م 11- كافيترييا الوجبة ال�ضحرية 

12- اإمياكو للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �ضفتهم : م�ضتاأنف �ضدهم
اأ�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رق��م:519/2022 جتاري م�ضارف جزئي. وحددت  مو�ضوع الإعالن :  قد 
لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2022/10/24  ال�ضاعة 10.00 �س بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه يقت�ضى 

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  الطعن رقم:559/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الوىل - متييز رقم 546

املطعون فيه ووقف تنفيذه واحاله  الطعن �ضكال ومو�ضوعا ونق�س احلكم  : قبول  الطعن  مو�ضوع 
الر�ضوم  �ضده  املطعون  وال���زام  مغايرة  بهيئة  جديد  من  لنظرها  ال�ضتئناف  حمكمة  اىل  ال��دع��وى 

وامل�ضاريف والتعاب. 
الطاعن:حممد رفا�س حممد كالينغال

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج برزم - الطابق 29 - مكتب 2906 - 
بوكالة الدكتور ريا�س الكبان و�ضيف املطوع وا�ضامة ال�ضاملي

وميثله : ريا�س عبداملجيد حممود الكبان
املطلوب اإعالنهم :  1- �ضركة حميمة التجارية ذ.م.م 2- عبدالنا�ضر كاتاكولم بوناكال 3- نزيه حممد 
حممد 4- عبداملجيد كاتاكولم بوناكال 5- حممد علي كاتاكولتيل بونكل 6- �ضركة امل�ضباح الأبي�س 

للتجارة �س.ذ.م.م  -  مطعون �ضدهم 
مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�ضور اىل 

حمكمة التمييز  وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2224/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات التا�ضعة رقم 758

مو�ضوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )151050( درهم مائة واحد وخم�ضون الف وخم�ضون 
درهما والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 

بال النفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:وائل بن عقل بن هليل اخلالدي

عنوانه:المارات - امارة ال�ضارقة - �ضارع الزهراء - مبنى برج 2000 بناء داما�س - �ضقة 546
املطلوب اإعالنه :  1- حممد طاهر البناوي  -  �ضفته : متنازع �ضده

اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )151050(  مو�ضوع الإع��الن :  قد 
درهم مائة واحد وخم�ضون الف وخم�ضون درهما والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
الربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة-  بال  املعجل  النفاذ  بال  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة 
املوافق:2022/10/12 ال�ضاعة:09:00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اعالن بالن�شر        

 2241/2022/461 نزاع حمدد القمية 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر

اإىل املتنازع �ضدهما/1_ بي دبليو اأي اإنرتنا�ضيونال لالإ�ضتثمار )�س.ذ.م.م(، 2_ روي انتونيو 
لفي�س هود�ضون - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن املتنازع/املختار لو�ضاطة التمويل
 : وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  �ضدها  املُتنازع  ب��اإل��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك�   اأق��ام  قد 
األ��ف دره��م قيمة الأرب��اح عن املبالغ امل�ضتثمرة مع املدعي  229،410 دره��م و مبلغ وق��درة 50 

عليهم ، واإلزام املُتنازع �ضدها بالر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة .
بقاعة  �س  �ضباحا   09:00 ال�ضاعة   2022-10-13 املوافق  اخلمي�س    ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
التقا�ضي عن ُبعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� 

من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثالثة اأيام على القل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 70533

اعالن بالن�شر        
 يف  الدعوى رقم 346/2022/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�ضة رقم 404
مو�ضوع الدعوى : الق�ضاء بف�ضخ العالقة العقدية والزام املدعي عليه الول ب�ضداد مبلغ وقدره )35.000.000.00( درهم 
اماراتي قيمة )7.157( طن مرتي من الديزل والتعوي�س مببلغ )2.000.000.00( مليون درهم عن ال�ضرر ومافات املدعية 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزامه  ال�ضداد  متام  وحتى   2021/9/29 تاريخ  من  �ضنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  ك�ضب  من 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي : امني عبداهلل - واخرون عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع الأ�ضايل - مبنى 

بي ا�ضكوير مبنى رقم 1 - �ضقة 204
وميثله:احمد �ضالح عبداهلل خمي�س الرم�ضي

املطلوب اإعالنه : 1- هاي ويفز لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م - �ضفته : مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء بف�ضخ العالقة العقدية والزام املدعي عليه الول ب�ضداد مبلغ 
وقدره )35.000.000.00( درهم اماراتي قيمة )7.157( طن مرتي من الديزل والتعوي�س مببلغ )2.000.000.00( مليون 
درهم عن ال�ضرر ومافات املدعية من ك�ضب والفائدة القانونية بواقع 5% �ضنويا من تاريخ 2021/9/29 وحتى متام ال�ضداد 
والزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2022/10/17  ال�ضاعة 09.00 
�س يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0006633 يف  الدعوى رقم
احلريق     ومكافحة  الطفاء  ومعدات  اأجهزة  لرتكيب  الن�ضاف  عليه  املحكوم   اإىل 

العنوان : 9611931 ،
مانوج موندا فالبيل، العنوان : 9611932

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله ل�ضالح الب�ضائر لالمن وال�ضالمة، بالتايل : نامر بالزام املدعي عليهما 
ان يوؤديا للمدعية بالت�ضامن فيما بينهما مبلغا وقدره)17481( درهم والزمتهما 
%5 �ضنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد والزمتهما  بالفائدة مبقدار 

بامل�ضروفات.
حكما غري قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية  15 يوم

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2022/1460 تنفيذ جتاري    
بناء على طلب / املحكوم له / ال�ضاحل لتاأجري ال�ضيارات - اجلن�ضية 

 اىل املحكوم عليه / ح�ضن مبيوع عبداهلل �ضوار ال�ضحي - اجلن�ضية / الإمارات العربية املتحدة
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����س اخل��ي��م��ة ق���د ا����ض���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
2022/3/29 يف الق�ضية )298/2022( جتاري يومي، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
تقدم  قد  اعاله  له  املحكوم  ان  ومبا  وامل�ضاريف   الر�ضوم  �ضامال  درهما   91846.00
بطلب لتنفيذ حكم و�ضجل بالرقم امل�ضار اعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ، والر�ضوم املرتبة عليك. 
 ق�شم التنفيذ 
نورة عبدالرحمن عبداهلل 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
MOJAU_2022- 0094227 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

بنغالدي�س   : اجلن�ضية   - ال�ضفا  نور  عامل  جاين  حممد  ال�ضيد/   : ب�ان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد/حممد نا�ضر 
ال�ضيارات(  ل�ضيانة  ال�ضفا  نور  )ور�ضة  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  بنغالدي�س،    : اجلن�ضية   - الكرمي 

ال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم )774603(،
تعديالت اأخرى : ليوجد، 

2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�ضر
ليكن معلوماً للجميع ب�ان : ال�ضيد/ راميندر بال �ضينغ راجيندر �ضينغ بهارجانا - اجلن�ضية 
: الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد/ 
لتجارة  )ا�ض�يان  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  الهند   : اجلن�ضية   - �ضارما  فا�ضديف  كومار  فارون 
رقم  برخ�ضة  بال�ضارقة  الإقت�ضادي�ة  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  ال�ضناعية(  الغازات 

)120545( تعديالت اأخرى : ليوجد،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
تبليغ ح�شور اجتماع خربة ح�شابيه

نف�ضه  عن  ا�ضارى  جاناباتى  �ضاندرا�ضيكاران   ، )�س.ذ.م.م(  املحدودة  تريازو   / ال�ضادة  عليهما  املدعى  اإىل 
حماكم  جزئي  جتاري   2022/3747 رقم  الدعوى  يف  النزاع  مو�ضوع  ال�ضيكات  على  املوقع  وب�ضفته 
ال�ضارقة الحتادية ، نعلمكم باأنه قد مت ندبنا خبريا ح�ضابيا يف الدعوى املذكورة املقامة �ضدكم من قبل 
املدعية / موؤ�ض�ضة جرانيمار للمعدات ال�ضناعية ، وعليه ندعوكم ب�ضفتكم طرفا يف الق�ضية امل�ضار اإليها 

اأعاله حل�ضور الجتماع على رابط تطبيق زووم
https://us05web.zoom.us/j/7550042284?pwd=dGpTWXd5cXNmMklyVVBuNnerQjVBZz09 

زايد منطقة  ال�ضيخ  �ضارع  الفريمونت  املكاتب فندق  712 مبنى  الكائن مكتب  ملقر اخلربة  اأو احل�ضور 
يوم  �ضباحاً  العا�ضرة  ال�ضاعة  وذلك يف متام  للتدقيق(  املرزوقي  دبي )حممد   -  1 العاملي  التجارة  مركز 
الإثنني املوافق 17/10/2022 لالإجابة على ا�ضتف�ضارات اخلبري ب�ضاأن الدعوى وتقدمي ما لديكم من 
اإر�ضال من ميثلكم يف الوقت املحدد �ضلفا فاإننا �ضنبا�ضر  م�ضتندات و يف حال تخلفكم عن احل�ضور وعدم 
اإجراءات اخلربة و تقدمي تقريرنا العدالة املحكمة املوقرة من واقع امل�ضتندات املتاحة لدينا، للتوا�ضل مع 

m.elmaghraby.expert@gmail.com : اخلبري بريد الكرتوين
اخلبري احل�شابي 
حممد اإبراهيم املغربي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

MOJAU_2022- 0088762 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإخطار عديل 
املخطر / املحامي الدكتور عدنان حممد احلمادي ب�ضفته وكيال عن ال�ضيد/ اأحمد �ضيف خليفه ال�ضام�ضي - اإماراتي 
اجلن�ضية  العنوان : مكتب الدكتور عدنان حممد احلمادي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية ال�ضارقة كورني�س البحرية 

056988881  : الهاتف  رقم  - كري�ضتال بالزا - الطابق الثامن - مكتب 806 
اإمارة ال�ضارقة، �ضارع القا�ضمية، بناية علي بالزا ،  اإليه : �ضيف حممد علي خالد - اأردين اجلن�ضية، العنوان :  املخطر 

�ضركة قمة الريادة  - رقم الهاتف : 065508280 - 0503131124
املو�ضوع : تكليف بالوفاء 

بالإ�ضارة للمو�ضوع اعاله ، وحيث اأنه نتيجة تعامل بينكم وبني موكلنا تر�ضد يف ذمتكم ل�ضاحله مبلغ وقدره ع�ضرون 
تاريخه   791921 ال�ضيك رقم  املبلغ املرت�ضد ل�ضاحله  اإماراتي )20000( درهم وقد حررمت عن ذلك  الف درهم 
2021/4/24 وامل�ضحوب على بنك اخلليج الأول، وبعر�س ال�ضيك على البنك امل�ضحوب عليه اأعيد ال�ضيك دون �ضرفه 
للمادة  واإعمال  بالكتابة،  وثابت  املقدار  ومعني  الأداء  حال  به  املطالب  املبلغ  اأن  وحيث  البنكي،  احل�ضاب  اغالق  ب�ضبب 
التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية : على الدائن اأن يكلف املدين اأول بالوفاء يف ميعاد خم�ضة  الالئحة  من   63/1
اأيام على الأقل. لذلك ، فاإننا نخطركم بالوفاء باإجمايل املبلغ وقدره ع�ضرون )20000( درهم، خالل خم�ضة اأيام واإل 

�ضتتخد كافة الإجراءات القانونية �ضدكم ، 
بالوكالة عن املخطر 

املحامي الدكتور / عدنان حممد احلمادي 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70392

العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : زهونغ دي للتجارة ال�صاحنات - �ض ذ م م 
العنوان : م�ضتودع رقم 5 ملك موؤ�ض�ضة دبي العقارية - بردبي - راأ�س اخلور ال�ضناعية 
688027 رقم  الثانية - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 
1114769 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة  القيد بال�ضجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/10 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/5/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
ام ايه كيه حما�صبون قانونيون وا�صت�صاريون العنوان : مكتب رقم  امل�ضفي املعني 
OF 1103 ملك موؤ�ض�ضة دبي العقارية - ديرة - بور�ضعيد - هاتف : 8868184-

الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-8868184  : فاك�س   04
وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن

 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي :  ام ايه كيه حما�صبون قانونيون وا�صت�صاريون 
 - دي��رة  العقارية -  دب��ي  OF ملك موؤ�ض�ضة   1103 رق��م  العنوان : مكتب 
بور�ضعيد - هاتف : 8868184-04 فاك�س : 8868184-04 مبوجب 
هذا تعلن الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله 
لت�ضفية  زهونغ دي للتجارة ال�صاحنات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/10/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/5/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً 
معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197
العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 

MOJAU_2022- 0094212 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة بني الأطراف 
الإمارات عن ح�ضته   : اجلن�ضية  النقبي  ابراهيم  احمد  را�ضد   : الأول  الطرف  املذكورة. من 
البالغة 100%  اإىل الطرف الثاين : �ضاجد نظام جفرى كودينهى باليكال اجلن�ضية : الهند 

بال�ضم التجاري )دانة اخلور لتجارة الهواتف املتحركة(  ن�ضاط الرخ�ضة )بيع الهواتف 
املتحركة - بالتجزئة( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة 

جتارية رقم 626563 ال�ضادرة بتاريخ 2013/2/12 
 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.

وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل
بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13669 بتاريخ 2022/10/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الرمال احلمراء ملقاولت ال�شباغ 
وميثلها / حممد زينال حممد جمال الدين   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003719/ 
اإىل املحكوم عليه : الرمال احلمراء ملقاولت ال�ضباغ وميثلها / حممد زينال حممد جمال الدين

 العنوان : ال�ضارقة / ال�ضويهني / خلف �ضارع العروبة / �ضقة رقم 203 طابق رقم 2  ملك منتجع كورال بيت�س
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضيد حميد زار حميد ، اجلن�ضية باك�ضتاين  - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 6850.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555



ثقافة وفن�ن
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•• دبي-الفجر: 

“دبي  ال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون يف دب�����ي  اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة 
للثقافة” عن الفائزين يف م�ضابقة “حتّدي البتكار 

الإبداعي”،
 “ �ضتار  ن��ورث  “جيتك�س  اإط��الق��ه �ضمن  مّت  ال��ذي   
“جيتك�س  الأك���رب  التكنولوجي  للحدث  امل�ضاحب 

جلوبال 2022”، 
ل����رّواد  وال�����ذي جن���ح يف ا���ض��ت��ق��ط��اب 50 م�����ض��روع��اً 
املحلي  امل�ضتوى  الإب��داع��ي على  القطاع  الأع��م��ال يف 
التي  املبتكرة  حلولها  عر�ضت  وال��دويل،  والإقليمي 
الثقايف  الإم��ارات��ي  ال���رتاث  ت�ضهم يف احل��ف��اظ على 
با�ضتخدام  امل��ادي ون�ضره والحتفاء به  امل��ادي وغري 
“دبي  ة  من�ضّ على  التكنولوجية،  الو�ضائل  اأح���دث 
جيتك�س   – �ضتار  “نورث  م��ب��ادرة  �ضمن  للثقافة” 

جلوبال” املعنّية بالقت�ضاد الإبداعي.
فعاليات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  للثقافة”  “دبي  ون��ّظ��م��ت 
جوائز  ل��ت��وزي��ع  ح���ف���اًل  �ضتار”  ن�����ورث  “جيتك�س 
“حتّدي البتكار الإبداعي”، حيث فاز باملركز الأول 
وح�ضلت  الفرن�ضية   )POPMII( بومبي  �ضركة 
ح���ّل يف  ف��ي��م��ا  5000 دولر،  ق���دره���ا  ج���ائ���زة  ع��ل��ى 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء   – ل�ضان  �ضركة  الثاين  املركز 
جائزة  على  وح�ضلت  دب��ي  م��ن   )AI  LISAN(
�ضركة  وج�������اءت  دولر،   3000 ب��ق��ي��م��ة  ن���ق���دي���ة 
 INC  CARROTPHANT( كاروتفانت 
( من كوريا اجلنوبية يف املركز الثالث وح�ضلت على 
جائزة نقدية قيمتها 1000 دولر. وقد مت اختيار 
كل  �ضاحب  ع��ر���س  بعد  ال��ف��ائ��زة  ال��ث��الث��ة  امل�ضاريع 
منهم على جلنة حتكيم مكونة من خرباء يف جمال 
والذكاء  الف��رتا���ض��ي  ال��واق��ع  وتطبيقات  ال����رتاث، 

ال�ضطناعي والويب 3.0. 

اإ�صافة نوعّية 
وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون 
العاملي  احل����دث  ه���ذا  يف  ال���ي���وم  “نحتفي  دب����ي:  يف 
ت��ق��دمي م�ضاريع  اأع��م��ال مبدعني جن��ح��وا يف  ب���رّواد 
نوعّية  اإ�ضافة  ت�ضّكل  اأن  �ضاأنها  من  مبتكرة،  واأفكار 
لالقت�ضاد الإبداعي يف اإمارة دبي، التي لطاملا كانت 
ولتزال ت�ضّكل اإحدى اأف�ضل البيئات العاملّية الداعمة 
البتكار  حت���دي  م�����ض��اب��ق��ة  اإّن  امل��ب��دع��ة.  ل��ل��م��واه��ب 
اأهدافنا ال�ضرتاتيجّية  الإبداعي تن�ضجم متاماً مع 
لتمكني القطاع الثقايف والإبداعي كرافد لالقت�ضاد 
للثقافة،  عاملياً  م��رك��زاً  دب��ي  مكانة  وتعزيز  املحلي 

حا�ضنة لالإبداع، ملتقًى للمواهب«.
واأ�ضافت بدري: “نتوجه بالتهنئة للفائزين الذين 
التزامنا  ون��وؤّك��د  املبتكرة،  امل�ضاريع  بهذه  اأ�ضعدونا 
الأعمال  ل��رّواد  الدعم  اأ�ضكال  كافة  بتقدمي  الرا�ضخ 
الإم���ارات���ي���ني وامل��ق��ي��م��ني واحلفاظ  امل��ب��دع��ني م���ن 
ع��ل��ي��ه��م، واج���ت���ذاب امل��ب��دع��ني يف خم��ت��ل��ف جمالت 
الفنون والثقافة من �ضتى اأنحاء العامل، لنقّدم لهم 
تقّدمها  التي  ال��رثّي��ة  امل��زاي��ا  من  ال�ضتفادة  فر�ضة 
اأن ُت�ضهم يف منو وازدهار  الإم��ارة، والتي من �ضاأنها 

م�ضاريعهم واأفكارهم«.

اأ�صاليب فريدة 
البتكار  “حتّدي  م�ضابقة  من  الأوىل  الن�ضخة  تعد 
مبادرة عاملية جنحت يف ا�ضتقطاب عدد  الإبداعي” 
العاملة  والدولية  الإقليمية  النا�ضئة  ال�ضركات  من 
يف جمالت ال�ضناعات الثقافية والإبداعية من اأجل 
ت�ضميم اأ�ضاليب فريدة، ميكن من خاللها ا�ضرتجاع 

واإع������ادة ت��خ��ي��ل وت��ط��وي��ر الأف���ك���ار ال��ت��ي مي��ك��ن من 
امل��ادي وغري  الثقايف  ال��رتاث  خاللها احلفاظ على 
املادي لدولة الإمارات وم�ضاركته عرب جتربة رقمية، 
وبا�ضتخدام التقنيات احلديثة للح�ضول على جتربة 
معها،  والتفاعل  عي�ضها  للم�ضتخدم  ميكن  تفاعلية 
ليتم �ضرد الق�ض�س والأفكار من خاللها بنهج فعال 

ي�ضهم يف نقل اخلربات وتبادل املعرفة.
الع�ضرة  النا�ضئة  لل�ضركات  التحدي فر�ضاً  قّدم  كما 
الأوىل لتكون جزءاً من برنامج امل�ضتثمرين، ف�ضاًل 
عن احل�ضول على ت�ضاريح دخول اإىل احلدث نف�ضه، 
منطقة  اإىل  وال��و���ض��ول  ج��ل��وب��ال،  جيتك�س  فيه  مب��ا 
امل����وؤمت����رات وامل���ع���ار����س، ودع������وات حل�����ض��ور ملتقى 
ال�����ض��رك��ات ال��ن��ا���ض��ئ��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة وب��ن��اء �ضبكة 

عالقات عملية مميزة.

م�صاريع القائمة الق�صرية
يجدر الذكر باأنه مت اختيار 10 م�ضاريع ابتكارية من 
واقع 50 م�ضروعاً، لتكون �ضمن القائمة الق�ضرية، 
والتي جاء اختيارها من قبل فريق خمت�س، لتحظى 
بفر�ضة عر�س اأفكارها البتكارية يف جمال احلفاظ 
على الرتاث �ضمن من�ضة “دبي للثقافة” يف قاعة 

زعبيل )6( التي يقام فيها املعر�س الدويل.

»مومي«:
ال��ق�����ض��رية: م�ضروع  ال��ق��ائ��م��ة  م�����ض��اري��ع  و���ض��م��ل��ت 
من  امل�ضارك  الأعمال  رائد   )MOMI( “مومي« 
وتطبيقات  الرقمّية  باخلدمات  واملخت�س  اإيطاليا 
الويب للمعار�س، وتن�ضب فكرة م�ضروعه يف معاجلة 
حتدي يواجهه العديد من زوار املتاحف اأو املعار�س، 
ح��ي��ث ت��ك��ون ل���دى ال��زائ��ر ت�����ض��اوؤلت حت��ت��اج اأحياناً 

 »MOMI« للبحث، ومن هنا جاءت فكرة م�ضروع
الزائر  فعل  رد  بتوثيق  ي�ضمح  تفاعلي  دل��ي��ل  وه��و 
ت�ضمح  حيث  املقتنيات،  اإح��دى  اأو  فنية  قطعة  اأم��ام 
للمن�ضقني باإثراء كل قطعة فنية مبحتوى الو�ضائط 
من  املعر�س  �ضاحب  اأو  الفنان  و�ضيتمكن  املتعددة، 
احل�ضول على تعليقات من اجلمهور مع حتليل اآين 
مف�ضل لتفاعل النا�س مع الأعمال الفنية واملقتنيات 

الرتاثية املعرو�ضة.

»بومبي«:
من  امل�����ض��ارك   )POPMII( “بومبي«  م�����ض��روع 
املحتوى  واإدارة  لإن�����ض��اء  من�ضة  ع��ن  ع��ب��ارة  فرن�ضا، 
ثالثي الأبعاد مل�ضاعدة الأ�ضخا�س على بناء جتربة 
رقمية واإطالقها ب�ضهولة عرب الإنرتنت، وتتلخ�س 
الواقع  ع��ل��ى  ت��راث��ي��ة  امل�����ض��روع بعي�س جت��رب��ة  ف��ك��رة 

املعزز.

»كونغلومرييت جيمز«:
ج�����ي�����م�����ز«  “كونغلومرييت  م�������������������ض���������روع 
امل�ضارك   )Games  Konglomerate(
م���ن م��دي��ن��ة دان�����دي يف اأ���ض��ك��وت��ل��ن��دا وه����و خمت�س 
ويذكر  ومناذجها.  الكاملة  الفيديو  األعاب  بتطوير 
ب����اأن الألعاب  ب��ان��ك��ه��ي��د،  امل�������ض���روع، ج��ي��م��ي  ���ض��اح��ب 
الإل��ك��رتون��ي��ة ه��ي اأف�����ض��ل ط��ري��ق��ة لإ����ض���راك النا�س 
الرتاث  على  احل��ف��اظ  وك��ذل��ك  والثقافة  التعلم  يف 
اإن�����ض��اء جتارب  ل��الأل��ع��اب  اأ���ض��ي��ل��ة. ومي��ك��ن  بطريقة 
غامرة مثالية لإ�ضراك اجلمهور من اأجل �ضرد ق�ضة 
وم�ضاركة التاريخ والثقافة. وتتلخ�س فكرة م�ضروع 
باإعادة تخيل حي تاريخي  “كونغلومرييت جيمز” 

اندثر مع الزمن وعي�س تفا�ضيله والتجول به.

»ل�صان” -  الذكاء ال�صطناعي:
من  امل�����ض��ارك   )AI  Lisan( “ل�ضان«  م�����ض��روع 
ابتكر  امل��ادي، حيث  ال��رتاث غري  دب��ي تناول جزئية 
كتابة  وم�ضّرع  اللغات  متعدد  حديث  لغوي  م�ضحح 
وم��ع��ل��م وواق����ي حم��ت��وى يف ح��زم��ة واح����دة. فاللغة 
العربية لغة معقدة غنية باملفردات، مع تعدد نواحي 
ال�ضرف والنحو، مما ينتج عنها ع�ضرات الآلف من 
�ضنوات  تتطلب  فهي  وبالتايل،  ال�ضائعة.  الأخ��ط��اء 
من الدرا�ضة لإتقانها. وهنا ياأتي دور ل�ضان، من�ضة 
املحتوى املتكاملة التي تقدم حلول اإتقان اللغة بكافة 
ا�ضتخداماتها مب�ضاعدة وت�ضريع الكتابة والت�ضحيح 
اللغوي بالذكاء ال�ضطناعي على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي 

واملهني ب�ضكل �ضهل و�ضل�س. 

»كينومي«:
 )LLC-FZ  Kinome( “كينومي«  م�ضروع 
من دبي يلبي �ضغف فئة ال�ضباب الطامح لزيارة دولة 
الإمارات، اإل اأنه يفتقر اإىل الوعي بالثقافة والرتاث 
جتارب  “كينومي”  املحلي. ومن هنا ابتكر م�ضروع 
الثقافة  يف  امل�ضاركة  من  امل�ضتخدمني  متكن  غامرة 

الرثية للدولة من منازلهم.

»كوجري«:
 .Inc  Play &  Coding “كوجري«  م�ضروع 
اجلنوبّية  بكوريا  ���ض��ي��وؤول  مدينة  م��ن   )cogry(
وهو تطبيق تعليمي، ميكن طلبة املدار�س من تعلم 
ال��رتم��ي��ز ك��ج��زء م��ن حت�ضيلهم مل���ادة ال��ت��اري��خ. مت 
الكوري  ال��ت��اري��خ  ترميز  خ��الل  م��ن  الفكرة  اختبار 
املعزز لتعليم الرتميز يف  الواقع  من خالل تطبيق 

مرحلة ما قبل املدر�ضة لطالب املدار�س البتدائية 
ا�ضتناًدا اإىل 72 كتاًبا مدر�ضًيا مبتدًئا من الرتميز 

واللعب.

»اآرت�ض ثري دي ليرن«:
 arch3D( »يعتمد م�ضروع “اآرت�س ثري دي لير
Liner( من كوريا اجلنوبّية على مقولة منظمة 
اليون�ضكو التي حتث على اأن “احلفاظ على الرتاث 
ا واجب مقد�س جلميع  الثقايف ل غنى عنه، وهو اأي�ضً
ومن هنا جاءة فكرة تقنية الأمتتة مع  املواطنني”. 
التعلم من الذكاء ال�ضطناعي من البيانات ثالثية 

الأبعاد وبيانات الر�ضم للمقتنيات الأثرية.

»اإميكي«:
يهدف  وال�����ذي  ف��رن�����ض��ا  م���ن   )IMKI( »اإمي���ك���ي« 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  لت�ضخري  ال��ب��ي��ان��ات  لتحرير 
وتفاعلية  غ��ام��رة  جت��ارب  وت��ق��دمي  الثقافة  خلدمة 

للجمهور.

»كيمتك تكنولوجي«:
 KitmeK( ت�������ك�������ن�������ول�������وج�������ي  ك������ي������م������ت������ك 
Technology( من دبي،   Information
ع��ب��ارة ع��ن منهج ع��امل��ي م��ن ري��ا���س الأط��ف��ال حتى 
ال�����ض��ف اخل��ام�����س ي��ق��دم ح��ل��ول ال��ت��ع��ل��م ع��ن طريق 

اللعب.

متحف امليتافري�ض:
 Metaverse( امل�����ي�����ت�����اف�����ري������س  م����ت����ح����ف 
جتربة  بت�ضميم  يخت�ّس  دب��ي،  من   )museum

متحفية يف امليتافري�س. 

ا�صتقطبت امل�صابقة 50 م�صروعًا من خمتلف اأنحاء العامل

دبي للثقافة تتّوج الفائزين يف حتّدي البتكار الإبداعي 
- هالة بدري: ملتزمون بتقدمي الدعم لرّواد الأعمال الإماراتيني واملقيمني وجذب املبدعني من �صتى اأنحاء العامل

•• الإ�شكندرية-الفجر:

العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ����ض���ارك���ت 
امل���ت���ح���دة يف ف���ع���ال���ي���ات ال���������دورة ال���� 

الإ�ضكندرية  م���ه���رج���ان  م����ن   38
املتو�ضط  ال��ب��ح��ر  ل���دول  ال�ضينمائي 
الإ�ضكندرية  مدينة  احت�ضنته  ال��ذي 
بجمهورية م�ضر العربية، حتت �ضعار 

بهدف  وذل���ك  لل�ضينما”،  “ا�ضحك 
ج�ضور  وبناء  الثقايف،  التبادل  تعزيز 
والتجارب  ال��ث��ق��اف��ات  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل 
الإن�ضانية من خمتلف الدول العربية 

والأجنبية.
تراأ�ضه  ال����ذي  ال���دول���ة  وف���د  وح�����ض��ر 
الظنحاين  خ���ال���د  ال���ث���ق���ايف  اخل���ب���ري 
لل�ضينما،  ال��ف��ج��رية  ن����ادي  م��وؤ���ض�����س 
الذي  املهرجان  افتتاح  حفل  مرا�ضم 
وات�ضم  الإ���ض��ك��ن��دري��ة  مكتبة  يف  اأق��ي��م 
ب���الأن���اق���ة واحل�������ض���ور ال���الم���ع على 

ال�ضجادة احلمراء، 
ف�����ض��اًل ع��ن م�����ض��ارك��ة ال��وف��د يف عدد 
والتكرميية  النقا�ضية  ال��ن��دوات  م��ن 

وم�ضاهدة عرو�س الأفالم.
“تاأتي  ال���ظ���ن���ح���اين:  خ���ال���د  وق������ال 
املهرجان  يف  الإم����ارات����ي����ة  امل�����ض��ارك��ة 

بهدف اإثراء الأفكار وتبادل التجارب 
مع خمتلف ال�ضعوب، واإي�ضال ر�ضالة 
دولة الإمارات احل�ضارية والإن�ضانية، 
واإبراز الإبداع الثقايف والفني يف اأحد 
والدولية  العربية  امل��ه��رج��ان��ات  اأه���م 
التي ت�ضعى اإىل تعزيز املعرفة الفنية 
اجلادة  ال�ضينمائية  والثقافة  الراقية 
الفكر  مبفهوم  ترتقي  التي  والفنون 

والنت�ضار لالإبداع«.
واأ�ضاف: 

تعي�س  الإم��������ارات  يف  ال��ث��ق��اف��ة  “اإن 
ع�ضراً ذهبياً من الزده��ار على كافة 
يلم�ضها  الإب��داع��ي،  العمل  م�ضتويات 
ب��ات��ت الدولة  اأج���م���ع، ح��ي��ث  ال���ع���امل 
من��وذج��اً م��ت��م��ي��زاً ع��امل��ي��اً ع��ل��ى �ضعيد 
والفنون  وال�ضينما  والثقافة  الفكر 

عموماً«.

امل��خ��رج امل�ضرحي  اأع����رب  م��ن ج��ه��ت��ه، 
اإدري�س ع�ضو الوفد  اأزل  وال�ضينمائي 
بامل�ضاركة  ���ض��ع��ادت��ه  ع��ن  الإم����ارات����ي، 

الإماراتية يف مهرجان الإ�ضكندرية،
ت�ضيف  م�ضر  جمهورية  “اإن  وق��ال   
�ضينمائياً  ثقافياً  اإبداعياً  اليوم عماًل 
عاملياً جديداً اإىل تاريخها ال�ضينمائي 
لل�ضينما  ك���اأم  مكانتها  ب��ذل��ك  ل��ت��ع��زز 

العربية«.
التي  اجلبارة  باجلهود  اإدري�س  واأ�ضاد 
���ض��ن��ع��ت ه����ذا ال��ع��ر���س ال��ك��ب��ري الذي 
واأف��الم��اً مت  ون��دوات  ا�ضتقبل �ضيوفاً 

اختيارها بعناية فائقة،
ال�ضرح  ه��ذا  جن��اح  ا�ضتمرار  متمنياً   
اجلميل يف ربط الثقافات ال�ضينمائية 
الفن  ل�ضناع  املعنوي  ودعمه  العاملية 

ال�ضابع.

م�ضاركة اإماراتية يف مهرجان الإ�ضكندرية ال�ضينمائي

 •• دبي -د.حممود علياء

مبنا�ضبة ذكرى املولد النبوي ال�ضريف احتفلت ندوة الثقافة 
دبي  وج��ائ��زة  وال�ضباب  الثقافة  وزارة  م��ع  بالتعاون  والعلوم 
اأم�ضية  الدولية للقراآن الكرمي نظمت ندوة الثقافة والعلوم 
الفنانني  م��ن  مل��ج��م��وع��ة  خ��ط��ي��ة  ل��ل��وح��ات  م��ع��ر���س  ت�ضمنت 
اأ�ضعار وكلمات واآي��ات يف حب الر�ضول عليه ال�ضالة  ت�ضمنت 

وال�ضالم، وقدم اأوبريت “نبي الرحمة.. خمتارات من جائزة 
الربدة” اأحلان واإخراج الفنان و�ضيم فار�س، ح�ضر الحتفال 
رئي�س  البدور  وب��الل  ح�ضني  وعبدالغفار  امل��ر  حممد  معايل 
جمل�س الإدارة وعلي عبيد الهاملي نائب الرئي�س ود. �ضالح 
مكي  جن��اة  ود.  العلماء  �ضلطان  ود.  الإداري  امل��دي��ر  القا�ضم 
كبرية  ونخبة  الزاهد  اأحمد  والإع��الم��ي  عبدالواحد  وخليل 

من اجلمهور واملهتمني.

وذكر بالل البدور اأن ذكرى مولد احلبيب يتجدد فيها اللقاء 
اإن�ضادية  حلظات  ونعي�س  الر�ضول  �ضمائل  وت�ضتذكر  الروحي 

تتغنى بهذه الذكرى.
ال�ضنوي  باملولد  الحتفال  عند  ن�ضتعيد  اأننا  البدور  واأ�ضاف 
العاملني،  رب  م��ن  بها  ج��اء  التي  )���س(  الر�ضول  ر�ضالة  اآف���اق 
ال�ضريفة يف  ذك��راه  الأبناء والأجيال كي تبقى  اأم��ام  ونعيدها 
اإىل  تكون فيها  اأح��وج ما  الب�ضرية  اأذه��ان اجلميع يف مرحلة 
تدبر �ضريته، وال�ضتنارة بهديه يف ظل ظلمات الع�ضر، للرد 
بها على احلمالت التي حتاول ت�ضويه �ضريته، ولتحييه دائماً 

يف النفو�س والقلوب لن�ضري على نهجه ووفق �ضنته.
ال�ضوتي  التعليق  ون��ال  عمل،  فريق  العر�س  يف  �ضاهم  وق��د 
احل�ضور،  ا�ضتح�ضان  م�ضاعل،  على  اأحمد  ون�س  حبال  لوائل 
اإعجاب  من�ضور  �ضامر  للفنان  الفنية  ال��ل��وح��ات  ح���ازت  كما 
واندها�س اجلمهور.وقدمت لوحة فنية روحانية للفنان �ضامر 
من�ضور، على كلمات ق�ضيدة ولد الهدى لأمري ال�ضعراء اأحمد 

�ضوقي وحلن و�ضيم فار�س ومنها اأبيات:
ياُء            َوف�َُم ال�َزم�اِن تب�ضم َوثَناُء  ُوِل�َد الهدى ف�َالكاِئناُت �ضِ
ِل�ل�دي�ِن َوال�دُن�ي�ا به  َح���ول���ه           َوال�����َم�����اَلأُ ال�َمالِئُك  ال�����روُح 

ب�ضراه
كما قدمت بع�س اأبيات من ق�ضيدة الربدة للبو�ضريي والتي 

قال فيها:
  حممٌدّ  �ضيُد الك�وننِي والثقلَ�نَْيِ           والفَريق�نَِي ِمن ُع�رٍب 

وِمن َعَج�ِم
َ�وِل ل منه ول  نبينا الآِم��ُر الناهي فال اأح����د            اأب��ر يف ق�

نَع�َِم        
هو احلبيُب ال�ذي تُرَجى �ضفاَعته        لُك��ِلّ هول ِمن الأهوال 

مقتحم      
 ومن اأ�ضعار �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نبي  �ضموه  ق�ضيدة  كلمات  على  روح���اين  تعبريي  اأداء  ق��دم 

الإ�ضالم والتي قال فيها:
نَبي ال�َضالْم َعليَك ال�َضالْم            يا َر�ضوَل هلل ُ حممد

 يا َحبيَب هلل ُ حممد َعليَك ال�َضالْم
 اأَلٌف اأنت للهداة َوباُء              �َضِيَدّ اخَللِق ُجندَك الأنبياء

ِع��ْل��ُم��َك ال��ِع��ْل��ُم م��ا ِل��ِع��ْل��ُم��َك َح�������ٌدّ          ِح��ْل��ُم��َك احِل��ل��ُم َطْبعُك 
الإِغ�ضاُء 

اأح��م��د ال��ِف��ْع��ِل اأو حممد ا�����ض����م            تت�ضامى اأن��ت اأر�ضلتك 
ال�ضماء

جئت والنا�س يف �ضالل وجهل      رحمة اأنت اأر�ضلتك ال�ضماء

احتفاًل بذكرى املولد النبوي

اأوبريت »نبي الرحمة« يف ندوة الثقافة والعلوم
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فــن �أجــنبــي

27
يركز على العلل التي ُتنتجها الأ�صر والبيئة واملحيط على الأطفال

ة ب�ضيطة »الفتاة الهادئة«.. ُمعاجلة ذكية لق�ضّ
يف "الفتاة الهادئة" � املُ�ضارك يف برنامج "جيل"، يف الدورة 
ل�"مهرجان   )2022 فرباير/�ضباط   20  �  10( ال�72 
"تنويه خا�س" � رّكز  برلني ال�ضينمائي"، واحلا�ضل على 
ِبراْيد على العلل التي ُتنتجها الأ�ضر والبيئة واملحيط على 
الأطفال، بوعي اأو ب�ضكل غري متعّمد. لكّن النتائج تكون 

كارثية غالباً،
ال��رباءة، وتع�ضف مب�ضتقبل الأطفال، ب�ضبب تلك   جترح 
املختلفة.  العمرية  مراحلهم  يف  النف�ضية،  ال�ضطرابات 
فيلمه يف معطيات غري  ب��اإغ��راق  نف�ضه،  ي�ضّتت  ِب��راْي��د مل 
كايت  للطفلة  معّينة  عمرية  مرحلة  اختار  بل  �ضرورية، 

عللها  حُم��ّل��اًل  اأع����وام،   9 تبلغ  ال��ت��ي  كلين�س(،  )ك��اث��ري��ن 
م���ن حم��ي��ط��ه��ا القريب،  ب�����دءاً  ال��ن��ف�����ض��ي��ة و���ض��ل��وك��ي��ات��ه��ا، 
كاأ�ضرتها املهِملة، مع اأب )مايكل باتريك( ُمقامر، ل يهتّم 
ِنْك  )كيت  حامل  واأّم  اخلم�ضة،  واأط��ف��ال��ه  باأ�ضرته  ك��ث��رياً 

ت�ضوُنْوناي(، 
بالإ�ضافة  ال�ضغار،  الأطفال  لرعاية  كافياً  وقتاً  جتد  مل 

اإىل م�ضاكل احلياة والفقر واملتطّلبات الأخرى.
هذا �ضبَّب ع�ضر قراءة لدى كايت يف املدر�ضة، اإىل هدوئها 
ذلك،  م��ن  اأك���رث  حميطها.  م��ع  وتعاطيها  كالمها  وق��ّل��ة 
يفعل  كما  تتعاطى مع ما/من حولها،  فرا�ضها، ول  تبّلل 

ك��ّل م��ن يف �ضّنها. معطيات جعلت الأط��ف��ال الآخ��ري��ن يف 
النف�ضية.  حالتها  من  فاقم  ما  عليها،  يتنّمرون  املدر�ضة 
لكّن حياتها �ضتتغرّي كّلياً يف العطلة ال�ضيفية، بعد اإر�ضال 
مت�ضية  اإىل  كايت  فيها  تدعو  اأم��ه��ا،  اإىل  ر�ضالة  قريبتها 

العطلة عندها، 
فا�ضتح�ضن الأب الدعوة، لأّنه اعترب اأّن كمية من الطعام 
عاد  ثم  اأقاربها،  حيث  اإىل  رافقها  ل��ذا،  لالأ�ضرة.  �ضتتوّفر 

اإىل منزله.
اأخرى  اأ���ض��رة ج��دي��دة، يف م��زرع��ة  وج��دت كايت نف�ضها يف 
منعزلة. ل اأطفال تلعب معهم، ول ف�ضاءات ُت�ضّليها. فقط 
مزارع ممتّدة، وحظائر اأبقار، وزوجان يف منت�ضف العمر. 
�ضيْن�ِضالك  اأي��ْب��ِل��ن  قريبتها  اكت�ضفت  ق�ضري،  وق��ت  بعد 
)كاري كراْويل(، وزوجها �ضون )اأندرو ِبِنْت(، �ضلوكها غري 
وعدم  لها،  اأ�ضرتها  اإهمال  اإىل  اأ�ضا�ضاً  يعود  الذي  ال�ضوي، 

الهتمام الكايف الذي يليق ب�ضّنها.
اأو جترحها،  اأيْبِلن  ُتعّنفها  مل  �ضريرها،  ُتبّلل  اأّنها  ورغم   
الأمر  م��ع  تعاملت  ب�ضيطة.  م��الح��ظ��ات  ل��ه��ا  وّج��ه��ت  ب��ل 

باحرتاف،
واهتّمت  الو�ضع،  ه��ذا  اإىل  اأّدت  التي  امل�ضكلة  مبعاينتها   
املنزل،  اأعمال  يف  واأ�ضركتها  كثرية،  مهارات  وعّلمتها  بها، 

وم�ّضطت �ضعرها، وحنت عليها. اأّما �ضون،
 فكان ياأخذها معه اإىل املزرعة، وُيعاملها كاأّنها ابنته. مع 
عودتها  موعد  حان  ثم  كّلياً.  كايت  تغرّيت  الوقت،  م��رور 

اإىل اأ�ضرتها.
 هنا، حتّول الأمر اإىل ماأ�ضاة عاطفية حقيقية.

وخلفّياته  الفيلم  اأبعاد  لفهم  مهّم  الق�ضة  من  جزء  �ضرد 
حُتدثها  �ضلوكية  ��َور  ���ضُ على  اأ�ضا�ضاً  لع��ت��م��اده  النف�ضية، 
الأ�ضر، وُت�ضبِّب بها ماآ�ضي ل تنتهي لأطفالها. اأ�ضار كومل 

ِبراْيد � 
"فو�ضرت"  رواي���ة  اإىل  بال�ضتناد  اأي�����ض��اً،  ال�ضيناريو  كاتب 
هذه  اإىل   �  )1968( ك��ي��غ��ان  ك��ل��ري  الأي��رل��ن��دي��ة  للكاتبة 
النقطة لتفاديها، خا�ضة م�ضاألة قّلة الهتمام، التي توّلد 
�ضعور القهر والتهمي�س واملاآ�ضي لدى �ضريحة وا�ضعة من 

الأطفال. 
كايت اأف�ضل دليل على ذلك، اإْذ وجدت يف الأ�ضرة اجلديدة 
ك���ّل ال��رع��اي��ة ال���الزم���ة، ف��ت��غ��رّيت ح��ي��ات��ه��ا، واخ��ت��ف��ت كّل 

اأمرا�ضها، واأ�ضبحت خمتلفة. 
وعند عودتها اإىل اأ�ضرتها، مل ت�ضتطع مفارقة اأيْبِلن و�ضون، 
ب�ضيارتهما عند  اللحاق  �ضريعاً، حماولة  اإليهما  فرك�ضت 
اأيْبِلن  وبكت  بقوة،  �ضون  فاحت�ضنها  اأهلها،  منزل  مدخل 

وحيدة يف ال�ضيارة.

ت�ضري جينيفر لوبيز على خطى والديها من 
متكني اجليل القادم من الالتينيات.

كانت   ،Today برنامج  اإىل  حديثها  اأثناء 
لوبيز، 53 عاًما، 

الالتيني  ت���راث���ه���ا  مت��ث��ي��ل  ب�������ض���اأن  ���ض��ري��ح��ة 
الأعمال  رواد  مل�ضاعدة  تبذلها  التي  واجلهود 

الالتينيني.
يف ي��ون��ي��و، اأع��ل��ن��ت امل��ر���ض��ح��ة جل��ائ��زة جرامي 
 Grameen م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ت��ع��اون��ه��ا  ع���ن 
للتمويل  ال���رب���ح���ي���ة  غ����ري   America
ال�ضغري لن�ضر 14 مليار دولر يف �ضكل قر�س 
كراأ�س مال ميول 600000 م�ضروع �ضغري 
مم��ل��وك��ة لأ���ض��خ��ا���س لت��ي��ن��ي��ني ب��ح��ل��ول عام 

،2030
للن�ضاء  اإر����ض���اده���ا  ت���ق���دمي  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة   
ي��ع�����ض��ن حت���ت م�ضتوى  ال���الئ���ي  ال��الت��ي��ن��ي��ات 

الفقر الفيدرايل.
بي  اإن  �ضبكة  على  ال�ضباح  برنامج  يف  وقالت 
�ضي: "نحن نغري حياتنا"، "بالن�ضبة يل حتى 

يف عملي اخلا�س، 
كنت فنانة اأجني مليارات الدولرات لأ�ضخا�س 
اآخرين، ومل اأدرك ذلك حًقا، فقد كنت �ضعيدة 
ل��ت��واج��دي وت��روي��ج��ي ل��ه��م، وب��ع��د ذل��ك بداأت 

اأدرك،
بنف�ضي، وميكنني  �ضنع عطري  اأن��ه ميكنني   

ميكنني  اخل��ا���ض��ة،  بطريقتي  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام 
امتالك جزء من هذا العمل".

اأما عن ال�ضبب الذي جعل جاذبيتها الالتينية 
حمورية للغاية يف تعبريها عن نف�ضها كفنانة، 
تقول لوبيز "اأعتقد اأن والدتي وعائلتي ربوين 
لأكون فخورة مبا اأنا عليه ولذا عندما دخلت 
اإىل هذه العوامل مثل هوليوود حيث مل نكن 
كالتينيني ممثلني بها على الإطالق، �ضعرت 

وكاأنني وحيد القرن".
برونك�س  م��ن  ل��وب��ي��ز  جينيفر  "اأنا  وت��اب��ع��ت 
ووالداي من بورتوريكو واأنا بورتوريكورية " 
تذكرت قولها يف بداية حياتها املهنية، "اأعتقد 

اأن هذا جعلني اأ�ضعر باأنني مميزة".
قالت لوبيز: "يجب اأن اأن�ضب الف�ضل لوالدي 
�ضيًئا ما  اأ�ضتحق  باأنني  اأ�ضعر  لأنهما جعلوين 
واأنني مل اأكن م�ضطرة لأن اأكون اأي �ضيء اآخر 

غري ما اأنا عليه".
كانت معرفة قيمتها، جمرد جزء من النجاح 
برنامج  يف  وق���ال���ت  ل���وب���ي���ز،  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي 
املعادلت  من  نوع  اأي  لدي  "لي�س   Today
ت�ضتطيع  كنت  اإذا  اأن��ه  هو  تعلمته  ما  للنجاح، 
مع  �ضادًقا  تكون  اأن  فيمكنك  قلبك،  تتبع  اأن 
"الفرق  حًقا"،  بجد  العمل  وميكنك  نف�ضك، 
بني النجاح وعدم النجاح، هو عدم ال�ضت�ضالم 

واأنا فقط مل اأ�ضت�ضلم".

جينيفر لوبيز: جنحت لأنني مل اأ�ضت�ضلم 
وكنت فخورة بنف�ضي كالتينية

مت��ّك��ن امل��خ��رج الأي���رل���ن���دي ك���ومل ِب��راْي��د 
يف  ع��ّدة،  جمالية  اأب��ع��اٍد  خلق  من   )1981(
انطالقًا  الهادئة" )2022(،  "الفتاة  جديده 
حتتوي  ل  ب�صيطة،  ة  لق�صّ ذكية  ُمعاجلة  من 
بذلك  ُمتبعًا  كثرية،  وتهوميات  تفا�صيل  على 
الإحاطة ال�صاملة بال�صخ�صية، والرتكيز على 
املُعطى النف�صي النا�صئ من املعاملة وال�صلوك 

الب�صريني.
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درا�ضة تظهر تاأثريات ملحوظة 
ل�ضتهالك العنب على ال�ضحة والعمر

الفئران  نظام  اإىل  الطويل  امل��دى  على  العنب  اإ���ض��اف��ة  ب��اأن  درا���ض��ة  اأف���ادت 
الدهني  الكبد  من  وقلل  ف��ري��دة،  جينية  تعبري  اأمن��اط  اإىل  اأدى  الغذائي 

واأطال عمر احليوانات التي ت�ضتهلك النمط الغربي عايل الدهون
نيو  وي�ضرتن  جامعة  م��ن  بيزوتو  ج��ون  الدكتور  البحث  فريق  قائد  ق��ال 
اإجنالند، اإنه انده�س ب�ضكل خا�س من هذه النتائج، واأ�ضاف: "لقد �ضمعنا 
اأنها �ضحيحة لأننا  الوا�ضح  "والتي من  اأنت  تاأكله هو  جميعا مقولة" ما 
جميعا نبداأ كجنني وينتهي بنا الأمر اإىل اأن ن�ضبح بالغني من خالل تناول 
الطعام، لكن هذه الدرا�ضات ت�ضيف بعدا جديدا متاما لهذا القول القدمي، 
اأج�ضامنا فح�ضب، ولكن كما يت�ضح  اأج��زاء من  اإىل  الطعام  ل يتم حتويل 
من عملنا مع العنب الغذائي، فاإنه يف الواقع يغري تعبرينا اجليني، وهذا 

رائع حقا".

ما هو تاأثري هذا التغيري يف التعبري اجليني؟
بح�ضب الورقة البحثية، يتم منع الكبد الدهني اأو تاأخريه، والكبد الدهني 
ت���وؤدي يف  اأن  ال��ع��امل وميكن  ت��وؤث��ر على ح��وايل %25 م��ن �ضكان  ه��و حالة 

النهاية اإىل اآثار غري مرغوبة، مبا يف ذلك �ضرطان الكبد.
وبح�ضب درا�ضة  مت ن�ضرها موؤخرا من قبل فريق تعاوين بقيادة الدكتور 
Food & Function، يتم تغيري اجلينات  اإي��دل يف جملة  جيفري 
امل�ضوؤولة عن منو الكبد الدهني بطريقة مفيدة عن طريق تناول العنب، 
تغيري  يتم  ولكن  اجلينات،  تعبري  تغيري  فقط  يتم  ل  الإ���ض��ايف،  العمل  يف 

التمثيل الغذائي اأي�ضا عن طريق العنب الغذائي.
م�ضتويات  من  تزيد  بالعنب  املدعمة  الغذائية  الأنظمة  اأن  البحث  وج��د 
النا�س  م��ن  الكثري  "يفكر   : بيزوتو  ل���  وفقا  لالأك�ضدة.  امل�ضادة  اجلينات 
م�ضادات  من  عالية  ن�ضبة  على  حتتوي  التي  الغذائية  املكمالت  تناول  يف 
الأك�ضدة  ا�ضتهالك ما يكفي من م�ضادات  الواقع، ل ميكنك  الأك�ضدة. يف 
لإحداث فرق كبري، ولكن اإذا قمت بتغيري م�ضتوى التعبري اجليني امل�ضاد 
لالأك�ضدة، كما لحظنا مع اإ�ضافة العنب اإىل النظام الغذائي، فاإن النتيجة 

هي ا�ضتجابة حتفيزية ميكن اأن حتدث فرقا حقيقيا ".
هناك تاأثري ملحوظ اآخر مت تو�ضيحه يف هذا البحث وهو قدرة العنب على 
اإطالة عمر الفئران عند اتباع نظام غذائي غربي عايل الدهون. ويرتبط 
ال�ضمنة  ب��ظ��روف معاك�ضة مثل  ال��ده��ون  ع��ايل  ال��غ��رب��ي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام 
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  وال�ضكري  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س 
وال�ضرطان ومر�س الزهامير. ول يوؤثر اإ�ضافة العنب اإىل النظام الغذائي 
على معدل ال�ضتهالك اأو وزن اجل�ضم فح�ضب بل يوؤخر الوفاة الطبيعية، 
على الرغم من اأن ترجمة �ضنوات العمر من الفاأر اإىل الإن�ضان لي�ضت علما 
دقيقا، ويالحظ بيزوتو اأن اأف�ضل تقدير له هو اأن التغيري الذي لوحظ يف 

الدرا�ضة �ضيتوافق مع 4-5 �ضنوات اإ�ضافية يف حياة الإن�ضان.
واأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأن ا�ضتهالك العنب يغري التعبري اجليني يف الدماغ، 
يف الوقت نف�ضه كان ل�ضتهالك العنب اآثار اإيجابية على الإدراك، والإدراك 
اأن  اإىل  ي�ضري  مما  بالدهون،  غني  غذائي  نظام  اتباع  ب�ضبب  �ضعف  ال��ذي 

تغيري التعبري اجليني هو ما اأنتج هذه ال�ضتجابة املفيدة.

بالكلوفورم؟  التخدير  اكت�صف  • من 
-�ضمب�ضون 

؟  البنزين  اكت�صف  • من 
-كيكول 

؟ اأمريكا  اكت�صف  • من 
- كري�ضتوف كولومبو�س

؟  دولية  منظمة  اأول  • ماهي 
-هي ع�ضبة الأمم ثم بعد ما ف�ضلت قامت هيئة الأمم املتحدة

احلليب؟ جتفيف  طريقة  مكت�صف  • من 
- بارمانتيه 

احلمراء؟  الدم  كريات  اكت�صف  • من 
-مالبيغي 

• هل تعلم اإن البكاء والبت�ضام وال�ضحك هي طرق الإن�ضان للتعبري عن م�ضاعر معينة، واأنه ل ميكن لأي 
الأمل،  للتعبري عن  اخلا�ضة  له طريقته  فاحليوان  �ضعوره،  للتعبري عن  الطريقة  هذه  ي�ضتعمل  اأن  حيوان 
وتختلف هذه الطريقة من حيوان اإىل حيوان. وهي ترتاوح بني اإ�ضدار الأ�ضوات واحلركة والت�ضرف العام. 
اأما البكاء فهو ينتج عادة عند الإن�ضان انهيار الدموع. اأما عند احليوان فذلك ل يحدث. وهذا ل يعني اأن 
اإن�ضانية ولي�ضت  اأي�ضاً ظاهرة  احليوان ل ينتج الدموع، فهو ينتج الدموع لغ�ضل وتغذية العني. وال�ضحك 
حيوانية، مع اأن بع�س احليوانات قد تعطيك انطباعاً باأنها ت�ضحك لكنها باحلقيقة ل تفعل ذلك كما يفعله 

الإن�ضان. فالإن�ضان يقوم بذلك نتيجة حتليل لأمر معني بالدماغ وهذا ما ل ت�ضتطيع احليوانات فعله. 
• هل تعلم اأن �ضجرة ال�ضنديان )البلوط ال�ضخمة( متثل البيئة املالئمة لعدد كبري من الأنواع احليوانية. 
ففيها ثالثة مواطن منف�ضلة: اجل��ذور واجل��ذع والأغ�ضان. بني اجل��ذور يعي�س عدد كبري من احليوانات 
التي تهوي الرتبة باجلحور التي حتفرها، وي�ضكل اجلذع  اإىل حد بعيد منها الديدان  ال�ضجرة  التي تفيد 
موطناً للح�ضرات بالدرجة الأوىل وتبني ال�ضناجب والع�ضافري اأوكارها داخل اجلذوع املجوفة. اأما الأغ�ضان 

فهي اأغنى مواطن ال�ضجرة وتوؤوي الدبابري والفرا�ضات والعناكب واأنواعاً خمتلفة من الطيور. 
اآ�ضيا. واأن املوطن الأ�ضلي حليوان ال�ضين�ضال  اأن املوطن الأ�ضلي لالأنانا�س هو يف منطقة �ضرق  • هل تعلم 

موجود يف اأمريكا اجلنوبية واأن املوطن الأ�ضلي لل�ضعب النورماندي موجود يف ا�ضنكندنافيا. 
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فوائد التفاح 
املائة  ي���ح���ت���وي 
غرام من التفاح 
 %  85 ع����ل����ى 
م���ن وزن���ه���ا ماء 
% �ضكر   12  -
و90 وحدة من 
 - اأ  ف���ي���ت���ام���ني 
من  وح��دة   40
 - ب1  فيتامني 
من  وح��دة   20
�ضي  ف���ي���ت���ام���ني 

البوتا�ضيوم  املعدنية مثل  4 غرامات من اللياف والكثري من الم��الح   -
والكال�ضيوم والفو�ضفور واحلديد - يوجد يف التفاح مادة ت�ضمى )البكتني( 
التي ت�ضاعد على التخل�س من احلمو�ضة والغازات باملعدة وكذلك يحد من 
ارتفاع الكولي�ضرتول يف الدم ويوقف ارتفاعة كما انه ي�ضاعد على ا�ضتقرارا 

يف �ضكر الدم.
يعالج التفاح الم�ضاك وال�ضهال وذلك لقدرتة على تنظيم عملية اله�ضم 

باملعدة والمعاء حمو�ضة املعدة وي�ضاعد على تفتيت ح�ضى املرارة. 
ومن  ال��ي��وم.  يف  تفاحتني  ي��وؤك��ل  ال�ضرايني  بت�ضلب  ال�ضابة  م��ن  للوقاية 
فوائد التفاح انه يزيل حم�س البول وين�ضط الكبد ويهديء ال�ضعال ويزيل 

ال�ضعور بالتعب.

وقف اربعة خراف يتعاركون على الطعام القليل الذي امامهم كل منهم يريد ان ياأكله وحده فعال �ضياحهم 
وت�ضابكت قرونهم كل منهم يريد ان تكون الغلبه له.. ف�ضرخ احدهم باأن يحتكموا اإىل اقرب من مير بهم ووافق 
اجلميع على ذلك وانتظروا فمر عليهم الثعلب، نظروا له ونظر اليهم وعرف ان بينهم �ضيئاً فقال ما بالكم هل 
هناك امر ما؟ فقال: اولهم نريدك ان حتكم بيننا من منا ياأكل هذا احل�ضي�س فهو قليل ول يكفى ال لواحد 
فقط، فقال الثعلب ياأكله الزعيم منكم.. فقالوا لي�س بيننا زعيم. قال ح�ضناً دعوين افكر، جل�س الثعلب يفكر يف 
امر ما.. ثم قال �ضاأمت�ضى قلياًل.. ل تذهبوا فاأمنا اعتدت ان افكر وانا امت�ضى.. غاب عنهم دقائق ثم عاد وقال: 
لتتفرقوا وليختباأ كل واحد فيكم يف مكان، ثم �ضاأدور حول نف�ضي وانا مغم�س العينني ب�ضع مرات وعندما اقف 
�ضيقوم الذي يف قبالة راأ�ضي باأكل احل�ضي�س كله، فقال ا�ضخمهم امنحنا حلظة لنتفق، واخذ ا�ضحابه وابتعدوا 
عن الثعلب، ثم قال ا�ضم رائحة خيانة وا�ضم رائحة الذئب النتنه، ولو اختباأ كل واحد منا يف مكان فمن املمكن 
ان ينه�ضنا واحدا تلو الآخر، ولكن نحن معاً ن�ضتطيع ان نقف امام الثعلب والذئب ما راأيكم؟، فقال احدهم: 
نعم اتفق معك فلنق�ضي عليهما قبل ان يق�ضيا علينا.. خرج اجلميع وقال ا�ضخمهم للثعلب، وافقنا، اغم�س 
عيناك و�ضندور حولك ثم نختبئ ننتظر منك اخلري الكثري ف�ضحك الثعلب. وقال �ضاأ�ضرخ على من اراه امام 
عيناي عندما اتوقف عن الدواران.. هيا .. وقف الثعلب واغم�س عينيه واختباأ اخلراف بعد ان انتزع احدهما 
ب�ضع �ضعريات من �ضوف �ضاحبه واألقى بها فوق ب�ضع �ضجريات ق�ضرية، بداأ الثعلب يدور ويدور حتى تعب ثم 
توقف وفتح عيناه فوجد كمية من ال�ضعريات ال�ضوف بني ال�ضجريات فاأخذ يقرتب وهو يقول هنا بني هذه 
ال�ضجريات خروف هو من �ضياأكل احل�ضي�س ويف احلال قفز بني ال�ضجريات وجاء الذئب م�ضرعاً وقفز اي�ضاً بني 
ال�ضجريات ولكنه ل يدرى ان الثعلب قفز قبله فظنه خروفاً حتته فق�ضم منه ق�ضمة كبرية ف�ضرخ الثعلب 
متاأملاً ب�ضدة وهو يقول هذا انا يا �ضديقي.. انا الثعلب حبيبك، وقبل ان يفيق الذئب كانت اخلراف الأربع قد 
اجتمعوا عليهم نطحاً بقرونهم فاأو�ضعوهم �ضرباً وفر الثعلب والذئب ووقف اخلراف الأربعه ي�ضحكون على 

ما حدث وهم يتناولون احل�ضائ�س معاً.

مركز  يف  ال�ضماء  ال��غ��دد  اأخ�ضائية  بافلوفا،  زه��رة  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 
البحوث الطبية التابع جلامعة مو�ضكو، اأن املك�ضرات ل ت�ضلح كوجبات 

خفيفة.
الراأي  اأن  اإىل  "�ضبوتنيك"،  رادي��و  مع  مقابلة  يف  الأخ�ضائية  وت�ضري 
املك�ضرات  املك�ضرات هي وجبة خفيفة مثالية خاطئ. لأن  باأن  ال�ضائع 
املعدنية.  والعنا�ضر  النباتية  الزيوت  مثل  مغذية  م��واد  على  حتتوي 
ولكن يكفي تناول كمية قليلة منها للح�ضول على ما يحتاجه اجل�ضم 
املك�ضرات-  املفيدة من  امل��واد  "للح�ضول على  امل��واد. وتقول،  من هذه 
العنا�ضر املعدنية والزيوت النباتية وغريها، يكفي تناول ب�ضع قطع 
تكفي  الربازيلي  اجل��وز  تكفي حبتني،  اجل��وز  منها فقط. فمثال من 

حبة واحدة، اللوز والبندق والكاجو 6-7 قطع".
وت�ضيف، حتتوي املك�ضرات على �ضعرات حرارية عالية، لذلك تناولها 
الوجبة  وال�ضمنة.ولكن  ال��وزن  زي��ادة  ي�ضبب  اأن  ميكن  كبرية  بكميات 

وتقول،  الإم��ك��ان.  ق��در  متوازنة  تكون  اأن  يجب  اخلفيفة 
ومتوازنة،  كاملة  اخلفيفة  الوجبة  تكون  اأن  "يجب 

وعنا�ضر  ال��ربوت��ي��ن��ات  على  حت��ت��وي  اأن  يجب  حيث 
املك�ضرات  وت��ن��اول  ف��اك��ه��ة.  اأو  خ�����ض��روات   - نباتية 
كوجبة خفيفة تكون غنية بال�ضعرات احلرارية، لأنه 
اأو  اللوز  من  حبتني  بتناول  يكتفي  من  هناك  لي�س 

اجلوز، بل ياأكل ما ل يقل عن حفنات منها اأو اأكواب. 
كمية  �ضوى  املك�ضرات  م��ن  ميت�س  ل  اجل�ضم  اأن  كما 

�ضئيلة من الربوتينات التي حتتويها".
ووفقا لها، اأف�ضل خيار للوجبات اخلفيفة هو الزبادي مع 

من  الأول  الن�ضف  يف  اخلفيفة  والوجبة  التفاح.  اأو  اخليار 
النهار يجب اأن حتتوي مادة بروتينية مع الفاكهة، ويف الن�ضف 

الثاين مع اخل�ضروات.

املك�ضرات ل ت�ضلح كوجبات خفيفة

كر�صي خ�صبي مغطى بالذهب للملك توت عنخ اآمون معرو�ض داخل خزانة زجاجية يف املتحف امل�صري يف القاهرة.  رويرتز


