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حتذير من �سرب القهوة يف الأكواب البال�ستيكية
اأن �سرب القهوة اجلاهزة بكوب بال�ستيكي  اأظهر بحث علمي جديد، 
مرة واحدة يف الأ�سبوع قد يعر�سك لنحو 90.000 جزيء بال�ستيكي 
البال�ستيكية  اجل�سيمات  اآلف  على  الباحثون  وعثثر  عثثام.  كل  �سار 
من  الرئي�سة  الثالثة  الأنثثثواع  يف  تقدم  التي  امل�سروبات  يف  الدقيقة 

اأكواب الوجبات اجلاهزة.
واأطلق كوب واحد ما يقرب من 1500 ج�سيم، مع انف�سال اللدائن 
الدقيقة عن جدار الكوب البال�ستيكي، ولكن كلما ترك الكوب لفرتة 

اأطول، زاد عدد اجل�سيمات املنبعثة.
واأدت ال�سوائل ال�ساخنة واهتزاز الكوب، كما ميكن اأن يحدث يف اأثناء 
ا، اإىل ك�سر املزيد من البال�ستيك الدقيق جلدران الكوب  النقل، اأي�سً
�سحة  على  الدقيقة  الثثلثثدائثثن  تثثاأثثثر  اأن  اإىل  ي�سار  ال�سائل.  ودخثثثول 
اأي  باأنه  الدقيق  البال�ستيك  ج�سيم  ويعرف  معروف.  غر  الإن�سان 
قطعة بال�ستيكية اأ�سغر من 5 مم، لكن العديد منها اأ�سغر بكثر ول 
ميكن روؤيتها اإل حتت املجهر. وكانت معظم قطع البال�ستيك الدقيق 

يف الدرا�سة اأ�سغر من 50 ميكرومرًتا - حول قطر �سعرة الإن�سان.
هي:  البال�ستيكية،  الأكثثثواب  من  خمتلفة  اأنثثثواع   3 يف  العلماء  ونظر 
 )PET( تريفثالت  اإيثيلني  والثثبثثويل   )PP( بروبيلني  الثثبثثويل 

.)PE( والبويل اإيثيلني

عار�ض ليلي مرتبط بال�سكتة الدماغية
تعد ال�سكتات الدماغية من اأكر الأمرا�ض اخلطرة انت�سارا وتاأثرا 
العوامل  من  بعدد  حدوثها  وارتبط  وعائالتهم،  املر�سى  حياة  على 
بينها وبثثني عار�ض  رابثثطثثا  درا�ثثسثثة جثثديثثدة وجثثثدت  اأن  اإل  املثثعثثروفثثة، 

تتعر�ض له الن�ساء يف مرحلة انقطاع الطمث.
ومن اأعرا�ض ال�سكتة الدماغية، ال�سداع ال�سديد املفاجئ، وال�سلل اأو 
ال�سعف يف جانب واحد من اجل�سم، وفقدان التوازن وفقدان الروؤية 

والرتباك و�سعوبة التوا�سل.
"Neurology" على  ال�سهر يف دورية  ُن�سرت هذا  وركزت درا�سة 
كان  اإذا  ما  ملعرفة  عاما،   59 اأعمارهن  متو�سط  يبلغ  امراأة   226
القلب  �سحة  و�سعف  الطمث  انقطاع  بني  �سلة  وجثثود  اإثثثبثثات  ميكن 
من  يعانني  اللواتي  الن�ساء  اأن  الباحثون  ووجثثد  الدموية.  والأوعية 
الهبات ال�ساخنة والتعرق الليلي - وهو اأمر �سائع خالل هذه املرحلة 
والتي  اأدمغتهن،  يف  الدقيقة  الآفثثات  من  متزايد  عدد  لديهن  كان   -
ت�سمى "فرط كثافة املادة البي�ساء". ول ترتبط هذه الآفات بال�سكتة 
الدماغية فح�سب، بل اأي�سا مبر�ض األزهامير والتدهور املعريف، وفقا 
لتقرير ن�سره موقع "هليث لين". وقالت الطبيبة �ساي داتا للموقع: 
"اعتقدنا �سابقا اأن اأعرا�ض انقطاع الطمث معتدلة ول بد من املرور 

بها يف حياة املراأة، وهذا )البحث( قد يدح�ض ذلك".

النظارة اخل�سراء حتارب م�سكلة عند املاليني
العد�سات اخل�سراء  ذات  الثثنثثظثثارة  ارتثثثداء  اأن  درا�ثثسثثة جثثديثثدة  وجثثدت 
ال�سحية  امل�سكلة  "الفايربومايالغيا"،  مثثن  التخفيف  يف  ي�ساهم 
النظارات  بقية  يفوق  ب�سكل  العامل،  حول  املاليني  منها  يعاين  التي 

الأخرى.
وبح�سب موقع عيادة "مايو كلينك" ال�سحية، فاإن "الفايربومايالغيا" 
ع�سالت  يف  وا�سعا  اأملثثا  ي�سبب  الثثذي  الع�سلي"  الليفي  "الأمل  تعني 
ا�سطرابات  اإحثثداثثثه  عثثن  ف�سال  بثثالإرهثثاق،  الإنثث�ثثسثثان  وُي�سعر  اجل�سم 
بالقلق  بعده  البع�ض  وي�ساب  املزاجية،  واحلثثالثثة  والثثذاكثثرة  النوم  يف 

والكتئاب.
على  التاأثر  طريق  عن  بثثالأمل  الإح�سا�ض  من  الليفي  الأمل  ويزيد 
املوؤملة  لالإ�سارات  النخاعي  ال�سوكي  واحلبل  الدماغ  معاجلة  طريقة 

وغر املوؤملة.
�سديد،  نف�سي  اإجهاد  اأو  ج�سدية  اإ�سابة  حادثة  بعد  الأعرا�ض  وتبداأ 
الفئة الأكر عر�سة لالإ�سابة بهذه  اأو نتيجة العدوى، والن�ساء هن 

امل�سكلة.
�ساعات  لعدة  اللون  اخل�سراء  النظارات  ارتثثداء  اإن  الباحثون  ويقول 

رمبا يقلل من الأمل الذي ت�سببه هذه امل�سكلة.
الألوان  اأكر  الأخ�سر ميثل قوة عالجية وهو  اللون  اأن  ويو�سحون 

التي ترتاح العني من م�ساهدتها.
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م�سفف للم�ساهري يك�سف 
�سر جتفيف ال�سعر املثايل

املبتكرة  جمموعته  لثثنثثدن،  يف  املقيم  كينج،  لري  التجميل  خبر  اأطثثلثثق 
قام ب�سناعة جمموعة  اأن  بعد  اأ�سرتاليا  ال�سعر يف  والفاخرة من منتجات 

من املكونات التي تفيد يف جتفيف ال�سعر ب�سكل مثايل.
حيث  عثثامثثاً،   17 عمره  كثثان  اأن  منذ  ال�سعر  �سناعة  يف  كينغ  لري  يعمل 
قام بالعمل مع م�ساهر هوليوود مثل جاري ليتو وجيجي حديد وكاري 
كلو�ض. ومتنح جمموعته اجلديدة “ماي نانا هاو�ض” هيكاًل �سليماً لل�سعر 

ونعومة فائقة.
الذي  املظهر  على  اعتماداً  خمتلفة  طثثرق  “املو�ض” بعدة  ا�ستخدام  ميكن 
تريدينه. اخلطوة الأوىل هي حتديد اأ�سلوب ال�سعر الذي حتاولني الو�سول 

اإليه، حتى تتمكنني من ا�ستخدام املنتج يف املكان الذي تريدينه.
بعد ذلك ميكنك جتفيف ال�سعر عن طريق و�سع ب�سع ر�سات من املو�ض يف 
جميع اأنحاء ال�سعر مع الرتكيز على اجلذور. وللح�سول على اأق�سى حجم، 

قومي بر�ض رذاذ ال�سعر املكثف على ال�سعر.
ومبجرد النتهاء من ذلك، قومي بتجفيف �سعرك مبجفف ال�سعر بن�سبة 
%80. حافظي على تدفق الهواء نحو الأطراف. اآخر %20 من عملية 
التجفيف هي عندما تت�سكل الروابط يف �سعرك، حني تبدئني بالتجفيف 
بثثا�ثثسثثتثثخثثدام الفر�ساة  تثثريثثديثثن  كثثمثثا  ال�سعر  تثثكثثويثثن  مثثن الأمثثثثثام. وميثثكثثنثثك 

امل�ستديرة، وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

�سجرة نخيل تنتج اأكرب 
بذور يف العامل  

�سي�سيل  اأرخبيل  تعد اجلزر ال�ستوائية يف 
مثثوطثثًنثثا لثث�ثثسثثجثثرة نثثخثثيثثل اأ�ثثسثثطثثوريثثة تنتج 
اأكرب بذور نباتية يف العامل ميكن اأن ي�سل 
و  20 كيلوجراًما.  اإىل  الواحدة منها  وزن 
ا  Lodoicea maldivica، املعروفة اأي�سً
coco-de- اأو  املثثثزدوج،  الهند  جثثوز  با�سم 

اأ�ثثسثثجثثار النخيل  نثثوع مميز مثثن  mer هثثي 
34 مثثثرًتا.   - 25 ارتثثفثثاعثثهثثا  يثثكثثون  الثثتثثي 
يبلغ  عمالقة  بثثثثذوًرا  النخلة  هثثذه  وتنتج 
طثثولثثهثثا 12 بثثو�ثثسثثة، ويثثبثثلثثغ حمثثيثثطثثهثثا 3 
 44 من  اأكثثر  وزنها  ويبلغ  تقريًبا  اأقثثثدام 
"اأوديتي  مثثوقثثع  اأورده  مثثا  بح�سب  رطثثثاًل، 
�سنرتال". وير�سل ال�سكل اخلارجي للبذرة 
اإيثثثحثثثاءات خثثا�ثثسثثة، فهي تثثبثثدو وكثثاأنثثهثثا زوج 
عدًدا  األهمت  وقثثد  الأنثثثثثويثثة،  الأرداف  مثثن 
من  ب�سدة  مطلوبة  وكانت  الأ�ساطر  من 
ذوي  الأ�سخا�ض  من  وغرهم  امللوك  قبل 
النفوذ على مر ال�سنني، وحتى اليوم، فاإن 
 coco-de-mer بثثثثذور  جتثثعثثل  نثثدرتثثهثثا 
مثثطثثلثثوبثثة بثث�ثثسثثدة مثثثن قثثبثثل هثثثثواة اجلمع. 
مر" يف  دي  "كوكو  نخيل  �سجرة  ون�ساأت 
�سي�سيل.  يف  وكثثوريثثوز  برا�سلني  جثثزيثثرتثثي 
من  عدد  على  العثور  ا  اأي�سً ميكن  واليوم، 

اأ�سجار النخيل يف اجلزر ال�سغرة.

ال�ساي الأ�سود قد ي�ساعد يف 
العي�ض عمرا مديدا واأكرث �سحة �ص 23

الكوالجني وفوائده
الأكثثثثر وفثثثثرة يف اجل�سم،  الثثثربوتثثثني  الثثكثثولجثثني هثثو  اإن 
على وظائف  احلثثفثثاظ  مثثا يف  حثثد  اإىل  فهو مهم  وبالتايل 
اجل�سم. يو�سح اخت�سا�سي التغذية وخبر التغذية توين 
هي  الثثكثثولجثثني  يف  للتفكر  طريقة  اأفثث�ثثسثثل  اأن  كا�ستيلو 
الرئي�سية  البناء  لبنة  اإنها  مًعا".  الأ�سياء  لتثبيت  "كغراء 
اأنه  كما  واجللد.  والع�سالت  والعظام  والأربثثطثثة  لالأوتار 
الإ�سابات،  بعد  نف�سه  بثثنثثاء  اإعثثثثادة  على  ج�سمك  ي�ساعد 
خا�سة يف مواقع مثل الأوتار والأربطة والع�سالت، اأي اأن 

الكولجني ي�ساعد يف احلفاظ على ج�سمك متما�سًكا.
ينتج اجل�سم الكولجني عن طريق اجلمع بني الأحما�ض 
والزنك   C فيتامني  ا  اأي�سً العملية  ت�ستخدم  الأمينية. 
الكولجني الطبيعي  اإنتاج  والنحا�ض، لذلك ميكن تعزيز 

عن طريق تناول نظام غذائي متوازن.

م�ستويات الكوالجني املنا�سبة
مع تقدمنا يف ال�سن، تبداأ اأج�سامنا ب�سكل طبيعي يف اإنتاج 
كمية اأقل من الكولجني. يف حني اأن التجاعيد والأوجاع 
ت�ساوؤل  يثثطثثراأ  فثثرمبثثا  ال�سيخوخة،  عملية  مثثن  جثثثزء  هثثي 
اأمرا�ض  يف  ال�سبب  هو  الكولجني  انخفا�ض  كان  اإذا  عما 

ال�سيخوخة.
يقول كا�ستيلو اإن العالمات التالية ت�سر اإىل اأن ال�سخ�ض 

رمبا يكون لديه م�ستويات منخف�سة من الكولجني:

والأوتار الأربطة  مرونة  • قلة 
اجللد على  • التجاعيد 

الع�سالت • �سعف 
املفا�سل اآلم  اأو  الغ�سروف  • تلف 

بطانة  ترقق  عن  الناجتة  اله�سمي  اجلهاز  م�ساكل   •
اجلهاز اله�سمي

على  كبر  ب�سكل  ج�سدية  اأعثثرا�ثثض  اأي  اأثثثرت  اإذا  بالطبع، 
طبيب.  مراجعة  اإىل  ال�سخ�ض  ف�سيحتاج  احلثثيثثاة،  جثثودة 
اأكر  ب�سرة  على  احل�سول  يف  فقط  يرغب  كثثان  اإذا  ولكن 
يكون  اأن  الن�ساط يف خطواته، فيمكن  نعومة وقلياًل من 

من املفيد النظر يف كيفية زيادة م�ستويات الكولجني.

مكمالت الكوالجني وعالجات الب�سرة
املزيد  اإنتاج  حماولة  بالتاأكيد  ميكن  اأنثثه  من  الرغم  على 
يف  البع�ض  يت�ساءل  رمبثثا  طبيعي،  ب�سكل  الكولجني  مثثن 
احلديثة  الكولجني  مكمالت  كانت  اإذا  عما  املرحلة  هذه 
وعالجات اجللد تعمل بالفعل. اإن الإجابة رمبا تكون غر 
مر�سية وهي اأن مكمالت الكولجني حتقق النتائج نوًعا 
اأن مكمالت  اإىل  اإن الدرا�سات تو�سلت  ما. يقول كا�ستيلو 
اأن ت�ساعد يف التئام اجلروح و�سيخوخة  الكولجني ميكن 
اجللد، بالإ�سافة اإىل زيادة مرونة اجللد وترطيبه. لكنها 
اإىل مثثزيثثد من  هثثنثثاك حثثاجثثة  اأن  اأي  اأولثثيثثة،  نتائج  جمثثرد 
ال�سياق  هثثذا  يف  كا�ستيلو  وحثثذر  فعاليتها.  لتاأكيد  البحث 
اأنه  بتوخي احلر�ض عند البحث عرب الإنرتنت، مو�سًحا 
اإجثثراء العديد من الدرا�سات من قبل ال�سركات التي  يتم 
يت�سم  اأن  ميثثكثثن  ل  لثثذلثثك  الثثكثثولجثثني،  مثثكثثمثثالت  ت�سنع 

الكثر منها بالدقة الالزمة.

�ثثسثثبثثب مقنع  اأي  كثثا�ثثسثثتثثيثثلثثو  يثثثثرى  اأخثثثثثثرى، ل  نثثاحثثيثثة  مثثثن 
لال�ستثمار يف عالجات اجللد امل�سممة لزيادة الكولجني. 
غثثالثثًبثثا مثثا يثثكثثون لثثهثثذه الثثعثثالجثثات ثمنا بثثاهثثظثثا، ومعظم 
الأبحاث الداعمة غر حا�سمة يف اأح�سن الأحوال. ويو�سح 

حيث  التجربة،  ت�ستحق  التي  العالجات  بع�ض  هناك  اأن 
اأظهرت بع�ض الدرا�سات اأن الوخز الدقيق )الذي يقال اإنه 
اأن يعالج تندب الوجه وعالمات  يزيد الكولجني( ميكن 
ال�سوتية  فثثوق  بثثاملثثوجثثات  الثثعثثالج  اأن  يبدو  بينما  الثثتثثمثثدد، 
تعد  الثثوجثثه. ولكن  ورفثثع ع�سالت  ل�سد  اإىل حد ما  فعال 
نتائج البحث غر نهائية اأو حا�سمة ب�سكل نهائي لذا يجب 
اأن يوؤخذ يف العتبار اأنه ميكن احل�سول على نتائج مماثلة 
من امل�سادر الطبيعية عالوة على اأن هذا البحث يعد بعيًدا 

عن اأن يكون نهائًيا.

زيادة الكوالجني ب�سكل طبيعي
وميثثثكثثثن بثثثالثثثتثثثاأكثثثيثثثد اتثثثثبثثثثاع نثثثهثثثج اأكثثثثثثر طثثبثثيثثعثثيثثة لثثثزيثثثادة 
الثثكثثولجثثني. وتثثعثثد الثثطثثريثثقثثة الأكثثثثر فثثعثثالثثيثثة هثثي اتباع 
الكولجني،  اجل�سم  ينتج  عندما  مثثتثثوازن.  غثثذائثثي  نظام 
والزنك   C وفيتامني  الأمينية  الأحما�ض  ي�ستخدم  فاإنه 
والنحا�ض. للح�سول على الأحما�ض الأمينية ال�سرورية، 
العظام  ومثثثرق  البي�ض  تثثنثثاول  ميكن  اإنثثثه  كا�ستيلو  يثثقثثول 
والفا�سوليا واللحوم للح�سول على الربولني والغلي�سني، 
على وجه التحديد، والفواكه احلم�سية والتوت والفلفل 
اللحوم  تناول  اأن  كا�ستيلو  ي�سيف   .C فيتامني  لتعزيز 
واملحار واملك�سرات واحلبوب الكاملة والفول مينح اجل�سم 

كميات منا�سبة من الزنك والنحا�ض.
واحد  طعام  اختيار  ينبغي  كثثان  اإذا  اأنثثه  كا�ستيلو  وين�سح 
يكون مرق  اأن  الكولجني، فيجب  لزيادة م�ستويات  فقط 
العظام، �سارًحا اأنه عندما ين�سج اللحم البقري اأو الدجاج 
اأو عظام ال�سمك يف املاء، فاإن الكولجني واملعادن الأخرى 
تت�سرب اإىل املاء، مما يوفر �سائاًل لذيًذا وغنًيا بالعنا�سر 

الغذائية.

عالج ثوري لكورونا 
من فاكهة املوز

واعدا  عالجا  دولثثيثثة  درا�ثثسثثة  اأنتجت 
مثثثثن بثثثثروتثثثثني املثثثثثثثثوز، الثثثثثثثذي اأثثثثبثثثت 
كوفيد- اأنثثثواع  جميع  �سد  فعاليته 

يف  والإنثثثثفثثثثلثثثثونثثثثزا،  املثثثثعثثثثروفثثثثة   19
الثثتثثجثثارب عثثلثثى احلثثثيثثثوانثثثات. وجنح 
على  اجلثثديثثد   "19 "كوفيد  عثثثالج 
ت�سليمها  مت  �ثثسثثواء  حيوانية،  منثثاذج 
اأو عن طريق الأنف،  ب�سكل منهجي 
اإما ب�سكل وقائي اأو عالجي، يف وقت 
مبكر من املر�ض، كما اأو�سحت كلية 
الطب بجامعة مي�سيغن يف مدونة. 
الثثثدرا�ثثثسثثثة الأولثثثثيثثثثة، التي  واأعثثثلثثثنثثثت 
اأن   ،2020 يناير  اأوائثثثل  يف  ُن�سرت 
موجود  الربوتني  غثثرار  على  مركبا 
مثثن �ساللت  بثثاأمثثان  املثثثوز يحمي  يف 

متعددة من فرو�ض الأنفلونزا.
وقال ديفيد ماركوفيتز، اأ�ستاذ الطب 
املعدية  الأمثثثرا�ثثثض  ق�سم  الثثبثثاطثثنثثي، 
مي�سيغن:  بجامعة  الثثطثثب  كلية  يف 
اأن  نثثثظثثثن  كثثثنثثثا  الثثثثوقثثثثت،  ذلثثثثثك  "يف 
التنف�سية  الأو�سط  ال�سرق  متالزمة 
الذي  الأمثثر  الكبر،  الهدف  �ستكون 
كثثنثثا قثثلثثقثثني بثث�ثثسثثاأنثثه بثث�ثثسثثبثثب معدل 
الوفيات البالغ 35 باملئة". واأ�ساف 
"كوفيد  حدث  "عندما  ماركوفيتز: 
اإمكانات  درا�سة  بالطبع  19" اأردنا 
كل  �سد  فعال  اأنثثه  واكت�سفنا  العالج 
التاجية،  الفرو�سات  اأنثثواع  نوع من 

يف املخترب ويف اجل�سم احلي".

الفقر يفتك ببنوك 
الطعام يف اأ�سبانيا 

ارتثثفثثاع مل ت�سهدها منذ  يف وتثثرة 
املواد  اأ�ثثسثثعثثار  زادت   ،1980 الثثعثثام 
ودفعت  اأ�ثثثسثثثبثثثانثثثيثثثا،  يف  الثثثغثثثذائثثثيثثثة 
الت�سخم اإىل اأعلى م�ستوى له منذ 
40 عاما، مطلقًة تنبيًها للحكومة 
بثثثتثثث�ثثثسثثثريثثثع وتثثثكثثثثثثثيثثثف اإجثثثثثثثثثثثثراءات 

م�ساعدات الرعاية الجتماعية.
العام  كثثانثثت  الثثتثثي  الثثبثثالد،  وت�سهد 
اإيجاد حاًل لفائ�ض  املا�سي حتاول 
التي  الت�سريعات  وت�سن  الثثطثثعثثام، 
تكافح هدره، اليوم، زيادة ملحوظة 
يف طوابر الفقراء واجلائعني اأمام 
بنوك توزيع الطعام والتي بدورها 
رفعت جاهزيتها اأمام زيادة �سريحة 
للح�سول  املثثخثثولثثني  امل�ستفيدين، 

على امل�ساعدة والطعام املجاين. 
الدخل  اأ�سحاب  �سريحة  وازدادت 
تقريبا،   30% بثثحثثوايل  املثثحثثدود 
وفيما  اأممثثيثثة،  اإح�سائيات  بح�سب 
تثثقثثتثث�ثثسثثر على  الثثث�ثثثسثثثابثثثق  كثثثانثثثت يف 
الثثعثثاطثثلثثني عثثن الثثعثثمثثل ومثثثن لي�ض 
لثثهثثم دخثثثل مثثثثادي، اأ�ثثسثثبثثحثثت اليوم 
وفئات  اأكثثثثثثرب  �ثثثسثثثرائثثثح  تثث�ثثسثثتثثوعثثب 
باملي�سورة  تنعت  كثثانثثت  اجتماعية 
�سابقا، لكنها اأ�سيبت بالعوز الناجم 
الطاقة حالها  واأزمثثثة  عثثن احلثثرب 

حال املاليني يف القارة العجوز. 

ملاذا ين�سح اخلرباء بتناول الأطعمة الغنية بالكولجني.. بدًل من املكمالت؟

اإن ينبوع ال�سباب هو جمرد خرافة، ولكن الكوالجني 
رمبا يكون الرتويج ملنتجات ومكمالت الكوالجني هي 

ما يكون لـ"حلم ال�سباب الدائم".
منتجات  من  متعددة  ــواع  واأن اأ�سكال  بالفعل  يوجد 
اأو  �سوائل  اأو  م�ساحيق  اأو  حبوب  �سواء  الكوالجني 
ال�سمغ، وبالطبع تت�سمن حمالت الرتويج لها وعوًدا 
مفتاح  هو  الكوالجني  واأن  اأف�سل،  واأظافر  بب�سرة 
القناة  يف  ال�سحية  فوائده  عن  ناهيك  �ساًبا،  البقاء 

اله�سمية.
 ،CNET ولكن بح�سب ما ورد يف تقرير ن�سره موقع
فاإنه من املهم فهم ماهية الكوالجني ودوره يف اجل�سم 
قبل االن�سياق اأو اال�ستجابة لتلك الدعايات، خا�سة 
احل�سول  لك  االأف�سل  من  باأنه  يو�سون  اخلرباء  اأن 

على الكوالجني من االأطعمة التي تتناولها.

اأظهرت درا�سة جديدة اأنه اأثناء احلمل ميكن اأن حتمي الأم طفلها 
من اأمرا�ض الكلى وال�سكري، عن طريق التغذية ال�سحية، وتفادي 

�سكري احلمل، وجتّنب الكحول متاماً.
واكت�سف الباحثون اأن بع�ض الكلى حتتوي على عد اأكرب من خاليا 
املر�سحات، واأن ذلك يرجع اإىل تغذية الأم اأثناء احلمل، واأن بع�ض 
حالت احلمل التي تبدو �سحية ينق�سها الفيتامينات، مما يوؤثر 

على منو خاليا كلى اجلنني.
ميكن  ول  احلمل،  من   36 الثثث  الأ�سبوع  قبل  الكلى  خاليا  وتنمو 

اإ�سالح عملية النمو بعد ذلك.
وبح�سب الدرا�سة التي اأجريت يف جامعة مونا�ض الأ�سرتالية على 
50 كلية من متربعني، يوفر منو عدد كبر من خاليا املر�سحات 
يف الكليتني حماية م�ساعفة �سد ال�سكري واأمرا�ض الكلى وارتفاع 

�سغط الدم.
ودعت تو�سيات الدرا�سة احلوامل اإىل "العتناء ب�سحتهن ومنط 
الإ�سابة  تاأخر  الأقثثل  على  اأو  اأطفالهن  جتنيب  ملحاولة  حياتهن 

مبر�ض ال�سكري من النوع 2 وارتفاع �سغط الدم".

تغذية احلامل حتمي الطفل 
يف امل�ستقبل من اأمرا�ض الكلى
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�ش�ؤون حملية
برعاية نهيان بن مبارك

م�ساركة اأكرث من 90 �سخ�سية عاملية يف اأن�سطة مهرجان اإ�سراقات
الآخرين جتارب  من  والتفاعل  الت�سامح  يف  الإماراتية  التجربة  اإبراز  على  حري�ض  • »اإ�سراقات« 

املجتمع فئات  وخمتلف  واملدر�سني،  الأمور  واأولياء  واجلامعات  املدار�ض  طالب  ت�ستهدف  املهرجان  • ر�سالة 

جامعة الإمارات تعقد اجتماعًا مع جمعية الإمارات لالإدارة العامة لتعزيز التعاون وبناء �سراكة ا�سرتاتيجية

بالتزامن مع ال�سهر العاملي للتوعية ب�سرطان الثدي

العني مبدينة  الثدي  ب�سرطان  للتوعية  الوردي  امل�سي  م�سرية  يف  يتفاعلون   م�سارك   400

•• اأبو ظبي-الفجر:

والثثتثثعثثايثث�ثثض عن  الثثتثث�ثثسثثامثثح  وزارة  اأعثثلثثنثثت   
املفكرين  مثثثن   90 مثثثن  اأكثثثثثر  مثث�ثثسثثاركثثة 
واملثثثبثثثدعثثثني والأكثثثثادميثثثثيثثثثني الثثثدولثثثيثثثني يف 
اأن�سطة الدورة الثانية من املهرجان العاملي 
"اإ�سراقات" الذي تنظمه الوزارة بالتعاون 
اأبوظبي  يف  وعاملية  حملية  جهة   18 مثثع 
معرفة"  على  مبني  "ت�سامح  �سعار  حتثثت 
10من  8 وحتى  وذلك خالل الفرتة من 
نوفمرب املقبل، وياأتي على راأ�ض امل�ساركني 
يف فثثعثثالثثيثثات املثثهثثرجثثان هثثثذا الثثعثثام الكاتب 
الفائز  �سوينكا  وويل  النيجري  والروائي 
التي  ثثثورب  لثثالآداب، وكي�سيا  بجائزة نوبل 
مت اخثثتثثيثثارهثثا مثثن بثثني اأكثثثر مثثن 8000 
 121 مثثن  العاملية  املعلم  جلثثائثثزة  مر�سح 
دول حول العامل، والكاتب ال�سحفي ر�سيد 
النعيمي  عثثبثثدالثثعثثزيثثز  والثث�ثثسثثيثثخ  اخلثثثيثثثون، 
وجيوفاين   ، ال�سايغ  فاطمة  والثثدكثثتثثورة 
يثثي  اخلبر  بثثوزيثثتثثي، ومثثا�ثثسثثرت �سي هينج 
يف التنمية امل�ستدامة ون�سر ثقافة �ساولني 
 90 اإىل  اإ�سافة  حياته،  واأ�سلوب  وحكمته 
كثثاتثثبثثا ومثثثفثثثكثثثرا واأكثثثثادميثثثثيثثثثا وخثثثبثثثرا من 
اأوائثثل الإمارات  الإمثثارات والعامل، وكذلك 
عفراء  �سعادة  وقالت  املجالت.  خمتلف  يف 
الت�سامح  بثثثثثثوزارة  عثثثثام  مثثثديثثثر  الثث�ثثسثثابثثري 
والتعاي�ض اإن هدف الوزارة من تنظيم هذا 
احلدث العاملي الكبر مبا ي�سمه من علماء 
وخثثرباء ومفكرين وفنانني ومبدعني من 
22 دولثثة، ومثثا ي�ست�سيفه من طالب  من 
واأولثثثثيثثثثاء اأمثثثثثور ومثثدر�ثثسثثني واإداريثثثثثثثني من 
املوؤ�س�سات التعلمية واجلامعية، ميثل حالة 
فريدة لالحتفاء بالت�سامح وفق نهج معريف 
الت�سامح  لثقافة  تعزيزا  ميثل  كما  وا�سح، 
موؤكدة  الآخثثر،  وقبول  الإن�سانية  والأخثثوة 
اأن مهرجان "اإ�سراقات" يعد من�سة مهمة 
لالنطالق بالتجربة الإماراتية لالحتفاء 
العملية  عثثنثثا�ثثسثثر  كثثافثثة  لثثثدى  بثثالثثتثث�ثثسثثامثثح 
واخلا�سة،  احلكومية  باملدار�ض  التعليمية 
كتجربة  العاملية،  اإىل  اجلثثامثثعثثات  وكثثذلثثك 

والقيا�ض  مثثنثثهثثا  ال�ثثسثثتثثفثثادة  رائثثثثثدة ميثثكثثن 
عليها يف خمتلف دول العامل.

واأ�سافت ال�سابري اأن النجاح الذي حققه 
اأنثثثه مت  املثثهثثرجثثان يف دورتثثثثه الأوىل بثثرغثثم 
الوزارة  على  و�سع  "افرتا�سيا"،  تنظيمها 
م�سوؤولية كبرة خالل تنظيم هذه الدورة 
التي تقام برعاية كرمية من معايل ال�سيخ 
جمل�ض  ع�سو  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
الذي  والتعاي�ض،  الت�سامح  وزيثثر  الثثثثوزراء 
الوزارة  اإمكانات  باأهمية ح�سد كافة  وجهه 
لثثكثثي حتثثقثثق هثثثذه الثثثثثدورة جنثثاحثثات اأكثثثرب، 
قيم  تعزيز  يف  الثثثثوزارة  جثثهثثود  اإىل  ت�ساف 

الت�سامح والتعاي�ض حمليا وعامليا.
 77 اأن املهرجان �سي�سم  واأكدت ال�سابري 
واأن  كثثثربي،  وتثثربثثويثثة  جماهرية  فعالية 
من  �سريكا    18 اإىل  و�سل  ال�سركاء  عثثدد 
اأن�سطة  و�ست�ست�سيف   ، والثثعثثامل  الإمثثثارات 
ومتحدثا  مثثفثثكثثرا    90 اأكثثثثثر  املثثثهثثثرجثثثان 
املهرجان  فعاليات  ت�سم  كما  واأكثثادميثثيثثا، 
اأديبا  و  كثثاتثثب   40 مثثن  لأكثثثثر  ا�ثثسثثهثثامثثات 
 65 مثثع   املهرجان  جمهور  ويلتقي  عامليا، 
والآداب  الثقافة  يتناول  معرفيا  برناجما 
والثثعثثلثثوم والثثفثثنثثون واملثث�ثثسثثرح و�ثثسثثتثثى فروع 
املعرفة، كما حر�ست الوزارة على م�ساركة 
اأكثثثر مثثن 20 كثثاتثثبثثا وبثثاحثثثثثا اإمثثاراتثثيثثا يف 
كذلك  الثثثوزارة  وحر�ست   ، الأن�سطة  كافة 

املجتمع  فئات  لكافة  الفر�سة  اإتثثاحثثة  على 
للح�سور وامل�ساركة يف املهرجان من خالل 
تنظيم اأكر من 18 فعالية جماهرية يف 

جمالت الفن والثقافة والإبداع.
اإ�سراقات"   " اإطثثالق  اإن  ال�سابري  وقالت 
ومثثبثثتثثكثثرة لهتمام  روؤيثثثثثثة جثثثديثثثدة  ميثثثثثل 
املدار�ض  يف  بالت�سامح  بالحتفاء  الثثثثوزارة 
واجلامعات  بالدولة  واخلا�سة  احلكومية 
العاملية،  اإىل  املحلية  من  التجربة  ونقل   ،
الت�سامح  وثقافة  قيم  تعزيز  على  حر�سا 
والتعاي�ض على امل�ستوى الدويل، من خالل 
املتميزة  والفعاليات  الأن�سطة  من  العديد 
الثثتثثي يثثتثثم تثثقثثدميثثهثثا مثثثن خثثثالل مبدعني 
ر�سائل  جميعها،  حتمل  واإماراتيني  عاملني 
طالب  مثثن  اأبثثنثثائثثنثثا  اإىل  الت�سامح  وثثثقثثافثثة 
اأولياء  اإىل  وكثثذلثثك  واجلثثامثثعثثات  املثثثدار�ثثثض 
المثثثثور والثثثرتبثثثويثثثني، عثثرب روؤيثثثثة جديدة 
اإبداعي  بثثاأ�ثثسثثلثثوب  الت�سامح  قثثيثثم  ت�ستلهم 
بهذه  الو�سل  لها  ي�سمن  مبتكر  ومثثعثثريف 

الر�سالة ال�سامية على اجلميع.
الذي  املثثهثثرجثثان  اأن  اإىل  ال�سابري  ونبهت 
 10000 مثثن  اأكثثر  بثثه  ي�سارك  اأن  نتوقع 
اأكثثثثر  وكثثثثذلثثثثك  مثثثثدر�ثثثثض،  و500  طثثثالثثثب 
على  اإ�ثثسثثافثثة  جامعي،  طالب   2000 مثثن 

اجلثثمثثهثثور الثثثعثثثام الثثثثثذي �ثثسثثتثثفثثتثثح لثثثه كافة 
قاعات املهرجان باملجمع الثقايف باأبوظبي، 
موؤكدة اأن " اإ�سراقات" ميثل روؤية جديدة 
يف  بالت�سامح  بالحتفاء  الثثثثوزارة  لهتمام 
مثثثدار�ثثثض الثثثدولثثثة، الثثثثذي ركثثثز عثثلثثى اإثثثثثراء 
التفاعل والتفاهم بني جمع طلبة املدار�ض 
احلكومية واخلا�سة وكذلك فئة  املدر�سني 
واأولياء  واخللفيات  املثثدار�ثثض  خمتلف  مثثن 
المثثثثور لثثتثثطثثويثثر الثث�ثثسثثلثثوكثثيثثات الثثتثثي تعزز 
والتطور  الآخثثثر،  وقبول  النقدي  التفكر 
الأخالقي وت�سكيل القيم الأ�سيلة، موؤكدة 
املجتمع  حماية  يف  بالغة  اأهمية  لذلك  اأن 
ودعم تالحمه ومتا�سكه، موؤكدة اأن الوزارة 
لتقدمي هذه  "ا�سراقات"  من�سة  تثثرى يف 
م�ساركة  خثثالل  مثثن  الثثعثثامل  اإىل  التجربة 
هذا  يف  العامليني  اخلثثثرباء  مثثن  كبر  عثثدد 
واأولياء  طثثالب  م�ساركة  وكثثذلثثك  املثثجثثال، 

الأمور يف فعاليات املهرجان الثالثة.
وقالت ال�سابري اإن اأن�سطة املهرجان ت�سمل 
وهي،  املجالت  خمتلف  يف  متعددة  فروعا 
نقا�سية  حلقات  وت�سم  نقا�سية  ا�ثثسثثراقثثات 
حثثثثول مثثوا�ثثسثثيثثع مثثتثثنثثوعثثة وتثث�ثثسثثم قامات 
عاملية وعربية وحملية، واإ�سراقات الأوائل 
املجالت،  الأوائثثثل يف خمتلف  على  وتثثركثثز 

ق�س�سية  قثثراءة  وت�سمل  اأدبثثيثثة،  وا�سراقات 
واإبثثثداعثثثيثثثة خمثثتثثلثثفثثة، وكذلك  و�ثثسثثعثثريثثة، 
ا�ثثسثثراقثثات طثثالبثثيثثة وهثثثي مثثتثثنثثوعثثة وتركز 
واجلامعات،  املثثثدار�ثثثض  طثثثالب  عثثلثثى  فثثقثثط 
تدريبة  ور�ثثض  وت�سم  تدريبية  وا�ثثسثثراقثثات 
وا�سراقات  مثثتثثعثثددة،  معرفية  جمثثثالت  يف 
برجميات  تكنولوجية،  برامج  تكنولوجية 
ا�ثثسثثراقثثات معلمني،  وكثثذلثثك  وتثثطثثبثثيثثقثثات، 
اإ�سافة  للمدر�سني،  برامج خم�س�سة  وهي 
ومعر�ض  الثثثكثثثتثثثب  تثثثوقثثثيثثثع  حثثثفثثثالت  اإىل 
اأن  ال�سابري  واأو�ثثسثثحثثت  الت�سامح.  كثثتثثاب 
وبرامج  اأنثث�ثثسثثطثثة  عثثلثثى  ي�ستمل  املثثهثثرجثثان 
علمية ومعرفية وترفيهية وور�ض عمل مت 
اخلرباء  جانب  من  وعناية  بدقة  اإعدادها 
الت�سامح  قثثثيثثثم  لثثثتثثثطثثثرح  واملثثتثثخثث�ثثسثث�ثثسثثني 
اإىل  الثثو�ثثسثثول  ي�ستطيع  جثثديثثد  بثثاأ�ثثسثثلثثوب 
اجلميع باأ�سلوب مبتكرة ليحفز ال�سخ�سية 
الرتكيز  اأهثثمثثيثثة  على  مثثوؤكثثدا  املت�ساحمة، 
بثثحثثيثثث ت�سمل  الثثتثثنثثوع يف الأنثث�ثثسثثطثثة  عثثلثثى 
قدرات  حتفز  التي  والتكنولوجيا  الفنون 
وقبول  الفريق  روح  فيهم  وتنمي  الطالب 
بينهم  فيما  الثثتثثعثثاون  وتثثعثثزيثثز  الخثثتثثالف 
الت�سامح  تثثعثثزز  مثث�ثثسثثاريثثع وافثثكثثار  لثثتثثقثثدمي 

والتعاي�ض.

•• العني-الفجر:

املتحدة  العربية  الإمثثثارات  جامعة  عقدت 
لثثثثالإدارة  مثثع جمعية الإمثثثثثثارات  اجثثتثثمثثاعثثاً 
يف  احلكومي  الإبثثتثثكثثار  خمترب  يف  العامة، 
املبنى الهاليل باحلرم اجلامعي، بح�سور 
الأ�ثثسثثتثثاذ الثثدكثثتثثور اأحثثمثثد مثثثثراد- النائب 
�سعاد  والدكتورة  العلمي،  للبحث  امل�سارك 
ل�سوؤون  املثثث�ثثثسثثثارك  – الثثثنثثثائثثثب  املثثثثرزوقثثثثي 
املثثهثثنثثد�ثثض - حامد  الثثدكثثتثثور  و   ، الثثطثثلثثبثثة 
اإدارة  رئثثيثث�ثثض جمثثلثث�ثثض  الثثثنثثثيثثثادي  حمثثمثثد 
جمعية الإمارات لالإدارة العامة، والدكتور 
نائب  الثثعثثزعثثزي-  عبداللطيف  املهند�ض 
حممد  والأ�ثثسثثتثثاذ   ، الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الثث�ثثسثثر العام،  – اأمثثثثني  الثثنثثعثثيثثمثثي  �ثثسثثامثث�ثثض 
ع�سو  الثثنثثيثثادي-  حممد  �سافع  والثثدكثثتثثور 
ملناق�سة  اجلمعية،  وفريق  الإدارة  جمل�ض 
�ثثسثثبثثل الثثثتثثثعثثثاون بثثثثني جثثثامثثثعثثثة المثثثثثثثارات 

وجمعية المارات لالإدارة العامة.
واأ�ثثثسثثثار الأ�ثثسثثتثثاذ الثثدكثثتثثور اأحثثمثثد مثثثراد – 
اأن  اإىل  العلمي   للبحث  املثث�ثثسثثارك  النائب 
لتحقيق  الإمثثارات  جامعة  �سعي  " �سمن 
مع  اجلامعة   تعمل  دولية،  بحثية  مكانة 
�سركائها يف القطاع ال�سناعي على توفر 
الثثثتثثثي تواجه  لثثلثثتثثحثثديثثات  بثثحثثثثثيثثة  حثثثلثثثول 
املثثجثثتثثمثثع املثثحثثلثثي والإقثثثلثثثيثثثمثثثي والثثثثثدويل، 
ال�سرتاتيجية  الثثروؤيثثة  متطلبات  وتلبي 
والتميز  الثثريثثادة  نحو  الر�سيدة  لقيادتنا 
والدويل   والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على 
وقثثثد اأنثث�ثثسثثاأت اجلثثامثثعثثة عثثثثدداً مثثن املراكز 
ال�سرتاتيجية  الأهثثمثثيثثة  ذات  الثثبثثحثثثثثيثثة 

باملوا�سيع  تعنى  والتي  واملنطقة،  للدولة 
دولة  يف  املثثهثثمثثة  بثثالثثقثث�ثثسثثايثثا  الثث�ثثسثثلثثة  ذات 
الإمثثارات ودول املنطقة من م�سادر املياه، 
والذي  ال�سحية.  والثثتثثحثثديثثات  والثثطثثاقثثة 
للجامعة  الثثثدولثثثيثثثة  الثث�ثثسثثمثثعثثة  مثثثن  يثثثعثثثزز 
والذي ي�ساهم يف حتقيق قفزات نوعية يف 

الت�سنيف العاملي. 
 واأ�ثثسثثاف الأ�ثثسثثتثثاذ الدكتور اأحثثمثثد مثثراد "  
لل�سراكات  تكاملية  لدينا منظومة  يوجد 
مثثع اجلثثهثثات واملثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات ، وقثثثد �سممت 
الإمارات  الأكثثادميثثيثثة يف جامعة  الثثربامثثج 
بال�سراكة مع اأ�سحاب العمل، مبا ي�سمن 
مثثثثن خريجي  اأكثثثثثثرب  �ثثثسثثثريثثثحثثثة  تثثثوظثثثيثثثف 

اجلثثامثثعثثة، ويثثتثثبثثواأ الثثعثثديثثد مثثن خريجي 
ال�سناعة،  يف  عثثلثثيثثا  مثثنثثا�ثثسثثب  اجلثثثامثثثعثثثة 
املنطقة  يف  احلكومي  والقطاع  والتجارة، 
موؤكدا على اأن ال�ستثمار الدائم يف جودة 
املرافق واخلدمات وكفاءة املوظفني يبقينا 
مثثثثثثثاًل يثثحثثتثثذى بثثثه يف الثثتثثمثثيثثز والإبثثثثثثداع، 
والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  والتقدم 
والدويل، كما ت�سعى الإدارة العليا جلامعة 
الإمارات دائما على مواءمة ا�سرتاتيجية 
الع�سرة  التوجيهية  املثثبثثادئ  مثثع  اجلامعة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة للخم�سني 
القت�سادية  التنمية  مثثن  الثثقثثادمثثة  �سنة 
والثث�ثثسثثيثثا�ثثسثثيثثة والجثثتثثمثثاعثثيثثة، والرتثثثقثثثاء 

الوطنية  الت�سنيفات  يف  اجلامعة  مبكانة 
والإقليمية والدولية.

املرزوقي-  �ثثسثثعثثاد  الثثدكثثتثثورة  نثثوهثثت  فيما 
النائب امل�سارك ل�سوؤون الطلبة على اأهمية 
لثثثثالإدارة  الإمثثثثثثارات  الثثتثثعثثاون مثثع جمعية 
التخدم  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة  العامة 
الطرفني والعمل امل�سرتك لتعزيز املعرفة 
لثثثدى طلبة اجلثثامثثعثثة بثثاملثثهثثارات الإداريثثثثة 
مع  لل�سراكة  املن�سودة  الأهثثثداف  لتحقيق 
النفع  ومثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات  احلكومية  املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات 
امل�سرتكة  الن�سطة  بثثرامثثج  وتعزيز  الثثعثثام 

والعمل التطوعي لطلبة اجلامعة. 
املهند�ض  الدكتور  ا�ستعر�ض  جانبه  ومثثن 

حثثامثثد حمثثمثثد الثثنثثيثثادي- رئثثيثث�ثثض جمل�ض 
العامة  لثثثثثالإدارة  الإمثثثثثارات  جمعية  اإدارة 
تاأ�س�ست  الثثتثثي  ال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة  الثثثثروؤيثثثثة 
عثثثلثثثيثثثهثثثا اجلثثثمثثثعثثثيثثثة مثثثثثن الثثثثثثريثثثثثثادة يف يف 
للموؤ�س�سات  الإداريثثثة  ال�ست�سارات  تقدمي 
واملثثنثثظثثمثثات القثثتثث�ثثسثثاديثثة والأفثثثثثثثراد وفق 
املتميزة  الإداريثثثثثثثة  املثثمثثار�ثثسثثات  مثثنثثظثثومثثة 
مبعاير عاملية، و اأو�سح قائال" اإننا ن�سعى 
اأف�سل  وتطبيق  املمار�سات  اأف�سل  جللب 
لتقدمي  اجلمعية  يف  عملنا  اأثناء  املعاير 
التدريبية  الثثدورات  �سواء  الربامج  اأف�سل 
اأو املثثحثثا�ثثسثثرات واملثثثوؤمتثثثرات وغثثرهثثا من 
نعطي  الثثيثثوم  هنا  اإنثثنثثا  اجلمعية.  اأن�سطة 
ومثثعثثرفثثة ومهارات  مثثن خثثثربات  مثثا لدينا 
�سي�ستفيد  العامة، حيث  الإدارة  يف جمال 
مثثنثثهثثا كثثثل فثثثثرد يف املثثجثثتثثمثثع �ثثثثسثثثثواًء على 
املوؤ�س�سي،  اأو  الأ�سري  اأو  الفردي  امل�ستوى 
ونثثعثثمثثل عثثلثثى تثثقثثدمي مثثثا يثثرفثثع م�ستوى 
الإدارة، كما ن�سعى  الفرد من حيث  كفاءة 
كثثثثثر مثثن المثثتثثيثثازات لأع�ساء  لثثتثثقثثدمي 

اجلمعية وعائالتهم.
عبداللطيف  املهند�ض  الدكتور  قدم  فيما 
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نثثائثثب  الثثعثثزعثثزي- 
عثثثر�ثثثسثثثا تثثثعثثثريثثثفثثثيثثثا �ثثثسثثثامثثثال بثثثثثالأهثثثثثداف 
اجلمعية  تثثثقثثثدمثثثهثثثا  الثثثثتثثثثي  والأنثثثث�ثثثثسثثثثطثثثثة 
املوؤ�س�سات  مع  ال�سرتاتيجية  وال�سراكات 
الجتماع  ختام  ويف  الدولة،  يف  التعليمية 
تثثثثث�ثثثثثسثثثثثورات وجمثثثثمثثثثوعثثثثة من  و�ثثثثسثثثثع  مت 
بني  التعاون  مل�ستقبل  واملبادرات  الأن�سطة 
جمعية الإمثثارات لثثالإدارة العامة وجامعة 

الإمارات. 

 •• العني - الفجر

�ثثثسثثثهثثثدت مثثثديثثثنثثثة الثثثثعثثثثني بثثثالثثثتثثثزامثثثن مع 
الثدي،  ب�سرطان  للتوعية  العاملي  ال�سهر 
الإمارات  جمعية  نظمتها  حا�سدة   م�سرة 
"ميديكلينيك"  مثثع  بالتعاون  لل�سرطان، 
"امل�سي  عنواناً  حملت  اجلوهرة  م�ست�سفى 
�سارك  الثثثثثدي،  ب�سرطان  للتوعية  الثثثوردي 
فثثيثثهثثا الثث�ثثسثثيثثخ الثثثدكثثثتثثثور �ثثسثثامل حمثثمثثد بن 
اجلمعية،  اإدارة  جمثثلثث�ثثض  رئثثيثث�ثثض  ركثثثا�ثثثض 
الكعبي  عثثثثبثثثثداهلل  املثثثثحثثثثامثثثثي  والثثثثدكثثثثتثثثثور 
نثثائثثب الثثرئثثيثث�ثثض، والثثدكثثتثثور ابثثراهثثيثثم علي 
رئثثيثث�ثثض جثثمثثعثثيثثة اأ�ثثثسثثثدقثثثاء الثثبثثيثثئثثة، وعدد 
مثثثن املثث�ثثسثثوؤولثثني والأطثثثثبثثثثاء وممثثثثثلثثني من 
اجلمعيات ال�سحية واخلرية والإن�سانية، 
التوا�سل  وم�ساهر  والطالبات  وال�سيدات 
مثثتثثطثثوعثثي اجلمعية  وفثثريثثق  الجثثتثثمثثاعثثي 
امل�سرة  خثثثاطثثثر. وجثثثابثثثت  �ثثسثثالثثح  بثثقثثيثثادة 
مثثنثثطثثقثثة اخلثثبثثيثث�ثثسثثي بثثثجثثثوار مثثركثثز العني 

اأكر  بح�سور  والحثثتثثفثثالت،  للموؤمترات 
الأعمار،  خمتلف  مثثن  م�سارك   400 مثثن 
تبعها  لأجلك"،  منثث�ثثسثثي   " �ثثسثثعثثار  رافثثعثثني 
ت�سمن  اجلثثوهثثرة  م�ست�سفى  اأمثثام  احتفال 
كلمات ون�ساطات ترفيهية وفقرات ريا�سية 
وم�سابقات،  وتثقيفية  �سحية  واأنثث�ثثسثثطثثة 

والن�ساء  الأمثثثثهثثثثات  تثثثكثثثرمي  اإىل  اإ�ثثثسثثثافثثثة 
الثثثثثثثدي، وت�سليم  �ثثسثثرطثثان  الثثنثثاجثثيثثات مثثن 
�ثثسثثهثثادات الثثتثثقثثديثثر والثثثثثدروع عثثلثثى اجلهات 

والرعاة.
ولفت �سعادة حممد خمي�ض الكعبي مدير 
التوعية  مثث�ثثسثثرة  اإن  اإىل  اجلثثمثثعثثيثثة  عثثثثام 

املخاوف  لتبديد  تثثهثثدف  الثثثثثدي  ب�سرطان 
اأن  موؤكداً  املر�سى.  لرعاية  الدعم  وزيثثادة 
اجلمعية داأبت �سنوياً على تنظيم الفعاليات 
الأمل  روح  وبث  واإ�سعاده،  املجتمع  وخدمة 

والتفاوؤل يف نفو�ض املر�سى واملتعافني.  
وو�ثثثسثثثف الثثثدكثثثتثثثور فثثيثثلثثيثثب تثثايثثلثثر مدير 

الوردية  امل�سرة  ميديكلينيك  م�ست�سفى 
الإمثثثثارات  جمعية  تقيمها  الثثتثثي  ال�سنوية 
الرائعة  الفعاليات  اإحثثدى  باأنها  لل�سرطان 
املجتمع  دعثثثم  خثثاللثثهثثا  مثثن  يتج�سد  الثثتثثي 
ب�سرطان  التوعية  م�ستوى  رفثثع  لر�سالة 

الثدي.
ال�سام�سي  مثثثاجثثثدة  الثثثدكثثثتثثثورة  و�ثثثسثثثددت   
املجتمعي  الثثوعثثي  اأهثثمثثيثثة  عثثلثثى  كلمتها  يف 
ا�ستباقية للوقاية  و�سرورة اتخاذ خطوات 
مثثن خمثثاطثثر �ثثسثثرطثثان الثثثثثدي عثثرب اإجثثثراء 

الفحو�سات الدورية املنتظمة.
مثثثن جثثهثثتثثه وجثثثثه الثثثدكثثثتثثثور �ثثثسثثثامل نا�سر 
اجلمعية  اإدارة  جمثثلثث�ثثض  عثث�ثثسثثو  الثثعثثامثثري 
ميديكلينيك  مثث�ثثسثثتثث�ثثسثثفثثيثثات  اإىل  الثث�ثثسثثكثثر 
وامل�ساركة  الراعية  اجلهات  واإىل  واإدارتثثهثثا 
ومعنوياً،  مثثاديثثاً  اجلمعية  م�سرة  دعثثم  يف 
�ساهمت  الثثتثثي  املخل�سة  بثثاجلثثهثثود  مثثنثثوهثثاً 
دعم  يف  الجنثثثثثثازات  مثثثن  الثثكثثثثثر  بتحقيق 

املر�سى املحتاجني.

االأول من نوعه ملختلف الكوادر الطبية
جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية 
تطلق برنامج الت�سوير باملوجات فوق ال�سوتية 

الربنامج ميتّد عاما واحدًا ويتيح فر�سة تعّلم اأ�سا�سيات 
الت�سوير باملوجات فوق ال�سوتية لالأطباء واملمر�سني وامل�سعفني 

•• دبي- الفجر

اأعلنت جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية عن اإطالق برنامج 
�سهادة اأ�سا�سيات الت�سوير باملوجات فوق ال�سوتية يف نقاط الرعاية ال�سحية 
املنطقة  يف  ال�سحية  الثثكثثوادر  تثثزويثثد  اإىل  يهدف  والثثثذي   ،POCUS((
امل�ست�سفيات  يف  ال�سوتية  املثثوجثثات  تقنيات  ل�ستخدام  الثثالزمثثة  بثثاملثثهثثارات 

ومراكز الرعاية ال�سحية بال�سكل الأمثل.
وميّثل الت�سوير باملوجات فوق ال�سوتية يف نقاط الرعاية و�سيلًة ت�سخي�سية 
الطارئة.  احلثثالت  يف  وخا�سًة  التخ�س�سات،  خمتلف  يف  ُت�ستخدم  �سريعة 
وُيعد الربنامج الأول من نوعه يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
ويفتح اأبوابه اأمام خمتلف الكوادر ال�سحية العاملة يف املجال الإكلينيكي، 
كالأطباء واملمر�سني وامل�سعفني الباحثني عن �سقل مهاراتهم ال�سريرية يف 

الت�سوير باملوجات فوق ال�سوتية. 
طرق  من  متنوعة  جمموعة  ويعتمد  واحثثد،  عثثام  ملثثّدة  الربنامج  وي�ستمّر 
تعّرف  التي  اللثثكثثرتوين  التعليم  وبثثرامثثج  العمل  ور�ثثض  ت�سمل  التدري�ض 
العاملني يف القطاع ال�سحي بكيفية ا�ستخدام هذه التقنية ب�سورٍة فعالة، 
وبالتايل حت�سني م�ستوى العناية باملر�سى. وي�سّم الربنامج درو�ساً علمية 
الطبية يف  املثثحثثاكثثاة  مثثركثثز  املثثهثثارات يف  لبناء  جثثانثثب جل�سات  اإىل  نثثظثثريثثة، 
اجلامعة، كما يتيح الفر�سة اأمام امل�ساركني ل�ستخدام املهارات الت�سخي�سية 
اإلكرتيك  اأماكن عملهم. وقدمت �سركة جرنال  املُكت�سبة من الربنامج يف 
اجلامعة  قبل  مثثن  حمثثتثثواه  لتطوير  للربنامج  الثثدعثثم  ال�سحية  للرعاية 

وتوفر اأجهزة املوجات فوق ال�سوتية الالزمة للتدريب.
امل�ساركون  مي�سي  فيما  الإنثثرتنثثت،  عرب  الربنامج  جل�سات  جميع  وُتعقد 
ويح�سل  كما  العمل،  وور�ثثض  عملهم  اأماكن  يف  التدريب  يف  وقتهم  غالبية 
امل�ساركون على التقييم من قبل الكادر الأكادميي. وُي�سرف على الربنامج 
الثثدكثثتثثورة ر�ثثسثثا بثثوحثثمثثيثثد، الأ�ثثسثثتثثاذ املثث�ثثسثثاعثثد يف طثثب الثثثطثثثوارئ ومديرة 
�سمنهم  ومن  اجلامعة  يف  الأكادميي  الكادر  اأع�ساء  جانب  اإىل  الربنامج، 
الثثدكثثتثثور را�ثثسثثد ال�سرهان والثثدكثثتثثور رالثثف كثثراج والثثدكثثتثثورة بثثادي كيليان 
امل�ساركون  ويخ�سع  الدولة.  م�ست�سفيات  يف  العاملني  الأطباء  من  ونخبة 
للمهارات  العملي  التقييم  جانب  اإىل  كتابي  لمتحان  الربنامج  نهاية  يف 
الطبية  للمحاكاة  اأحمد احلبتور  الإكلينيكية )OSCE( يف مركز خلف 
الدكتور  الأ�ثثسثثتثثاذ  قثثال  الثثربنثثامثثج،  اإطثثثالق  على  التابع اجلثثامثثعثثة.  وتعليقاً 
"لقت  اجلثثامثثعثثة:  يف  العليا  الطبية  الثثدرا�ثثسثثات  عميد  الثثعثثمثثران،  �سليمان 
كبراً يف  العناية رواجثثاً  ال�سوتية يف نقاط  باملوجات فوق  الت�سوير  تقنية 
ال�سنوات املا�سية، بو�سفها اأداة �سهلة ال�ستخدام وقليلة التكلفة ول ت�سبب 
لها  الأمثثثثثل  ال�ستخدام  على  كثثوادرنثثا  تثثدريثثب  يجعل  مثثا  للمري�ض،  الأمل 
"اجلامعة اليوم هي جزء من موؤ�س�سة  اأمثثراً يف غاية الأهمية."  واأ�ساف: 
مع  يتما�سى  مبثثا  الثثربنثثامثثج  ت�سميم  مت  وقثثثد  الأكثثادميثثيثثة  ال�سحية  دبثثثي 
الأولويات ال�سرتاتيجية للموؤ�س�سة لتح�سني املخرجات ال�سحية واإحداث 
امل�ستقبل.  واإعثثداد كوادر موؤهلة لتلبية متطلبات  التعليم  حتوٍل جذري يف 
واأدعو العاملني يف القطاع يف الإمارة واملنطقة اإىل الت�سجيل يف الربنامج 
الدكتورة  قالت  بثثدورهثثا،  تقدميها."  يتم  التي  اخلثثثربات  مثثن  لال�ستفادة 
باجلامعة  الطب  كلية  الطوارئ يف  امل�ساعد يف طب  الأ�ستاذ  بوحميد،  ر�سا 
بالتزامن مع ال�ستخدام  "مت طرح الربنامج اجلديد  ومديرة الربنامج: 
املتزايد لتقنية الت�سوير باملوجات فوق ال�سوتية يف خمتلف التخ�س�سات، 
الإمثثارات يف  العاملة يف دولة  الكوادر الطبية  ما ي�ستدعي تطوير مهارات 
امل�ست�سفيات  يف  العاملة  الكوادر  الربنامج  ومُيّكن  التقنية.  هذه  ا�ستخدام 
والعيادات، وغرهم من العاملني يف قطاع الرعاية ال�سحية، من مواكبة 
التي  والإمثثكثثانثثات  املثثزايثثا  تتباين  كما  القطاع.  هثثذا  يف  ال�سريعة  التغرات 
اأهمية  تقّدمها اأجهزة الأمثثواج فوق ال�سوتية من حيث تطّورها، ما يوؤّكد 

الربنامج يف حت�سني فهم الكوادر خل�سائ�ض وتطبيقات هذه التقنية."
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ال�ساي  ل�سرب  اليومية  العادة  اأن  كبرية  درا�سة  وجدت 
واأكرث  اأطول  حياة  العي�ش  على  ت�ساعد  اأن  ميكن  االأ�سود 

�سحة، خا�سة اإذا كنت ت�سرب كوبني اأو اأكرث.
وكان اخلطر اأقل بني االأ�سخا�ش الذين ي�سربون فنجانني 
جملة  يف  النتائج  وُن�سرت  يوميا.  ال�ساي  مــن  ــرث  اأك اأو 

.Annals of Internal Medicine

جميع  يف  ا�ستهالكا  امل�سروبات  اأكثثر  من  ال�ساي  ويعد 
وجود  ال�سابقة  الأبحاث  واقرتحت  العامل.  اأنحاء 
ارتباط بني ا�ستهالك ال�ساي وانخفا�ض خماطر 
الوفاة يف ال�سكان، حيث ال�ساي الأخ�سر هو 

اأكر اأنواع ال�ساي �سيوعا.
املن�سورة  الثثثدرا�ثثثسثثثات  فثثثثاإن  املثثقثثابثثل،  ويف 
�سرب  فيها  يثثكثثون  الثثتثثي  املجتمعات  يف 
اأكر �سيوعا حمدودة  ال�ساي الأ�سود 

بالنتائج غر املت�سقة.
املعاهد  مثثثثن  بثثثاحثثثثثثثون  واأجثثثثثثثثرى 
لتقييم  درا�سة  لل�سحة  الوطنية 
مع  ال�ساي  ا�ستهالك  ارتباطات 

جميع الأ�سباب والوفيات اخلا�سة بال�سبب با�ستخدام بيانات 
�سرب  ي�سيع  حيث  املثثتثثحثثدة،  اململكة  يف  احلثثيثثوي  البنك  مثثن 

ال�ساي الأ�سود.
عن  تختلف  الرتثثبثثاطثثات  كانت  اإذا  مثثا  بتقييم  اأي�سا  وقثثامثثوا 
طريق ا�ستخدام اإ�سافات ال�ساي ال�سائعة )احلليب وال�سكر(، 
على  توؤثر  التي  اجلينية  واملتغرات  ال�ساي،  حثثرارة  ودرجثثة 

معدل ا�ستقالب الكافيني.
بثثيثثانثثات عن  املثثتثثحثثدة  املثثمثثلثثكثثة  الثثبثثنثثك احلثثيثثوي يف  ويت�سمن 
40 و69  ن�سف مليون رجل وامثثراأة، تثثرتاوح اأعمارهم بني 
 2006 عامي  بني  اأ�سا�سيا  ا�ستبيانا  اأكملوا  والثثذيثثن  عاما، 

و2010.
ومن بني هوؤلء، اأبلغ %85 عن �سرب ال�ساي بانتظام، واأفاد 

الأ�سود. ال�ساي  ب�سرب  منهم   89%
الذين  امل�ساركني  فثثاإن  ال�ساي،  �ساربي  غر  اإىل  وبالن�سبة 
اأبلغوا عن �سرب كوبني اأو اأكر كل يوم كان لديهم خطر 

اأقل للوفاة بن�سبة 9 اإىل 13%.
ولوحظت الرتباطات بغ�ض النظر عما اإذا كان 
امل�ساركون ي�سربون اأي�سا القهوة اأو ي�سيفون 
احلليب اأو ال�سكر اإىل ال�ساي اأو درجة حرارة 
اأو املتغرات اجلينية  ال�ساي املف�سلة لديهم 

املتعلقة با�ستقالب الكافيني.
التي  الثثثنثثثتثثثائثثثج  تثثث�ثثثسثثثر  لثثثلثثثبثثثاحثثثثثثثني،  ووفثثثثقثثثثا 
ال�ساي، حتى عند تناوله  اأن  اإىل  اإليها  تو�سلوا 
مب�ستويات اأعلى، ميكن اأن يكون جزءا من نظام 

غذائي �سحي.
اأن  املالحظة  على  القائمة  للدرا�سة  ميكن  ول 
خماطر  انخفا�ض  وراء  كثثان  ال�ساي  اأن  تثبت 

الوفيات ولي�ض عوامل منط احلياة الأخرى.
خبر  اأرتاليخو،  فرناندو  الربوفي�سور  لكن 
ال�سحة العامة الذي مل ي�سارك يف الدرا�سة، 
يف  كبرا  "تقدما  متثل  باأنها  النتائج  و�سف 

هذا املجال".
اآ�سيا،  يف  اأجريت  الدرا�سات  معظم  اإن  وقثثال 
اأكر �سعبية، والقليل  حيث ال�ساي الأخ�سر 
الغرب  اأجثثثثريثثثثت يف  الثثثتثثثي  الثثثثدرا�ثثثثسثثثثات  مثثثن 
"�سغرة احلثثجثثم وغثثثر حثثا�ثثسثثمثثة يف  كثثانثثت 

نتائجها".
اجلامعة  من  اأرتاليخو،  الربوفي�سور  وقثثال 
اأن  املقالة  هثثذه  "ُتظهر  مثثدريثثد:  يف  امل�ستقلة 
مرتبط  الأ�ثثسثثود  لل�ساي  املنتظم  ال�ستهالك 
اأمرا�ض  وفثثيثثات  اإجثثمثثايل  يف  طفيف  بانخفا�ض 
القلب والأوعية الدموية، على وجه اخل�سو�ض، 
على مدى 10 �سنوات يف منت�سف العمر، ومعظمهم 

من البي�ض، وكبار ال�سن.
وتابع: "يجب اإجراء الدرا�سات بقيا�سات متكررة ل�ستهالك 
ال�ساي مبرور الوقت ومقارنة معدل وفيات اأولئك الذين ل 
ي�ستهلكون ال�ساي على اأ�سا�ض م�ستدام مع اأولئك الذين بداأوا 

الوقت،  ا�ستهالكهم مبرور  زادوا من  اأو  ال�ساي  ا�ستهالك  يف 
واأولئك الذين ي�سربون ال�ساي منذ �سنوات.

بتح�سني  املرتبطة  الأك�سدة  مب�سادات  غني  الأ�سود  وال�ساي 
وانثثخثثفثثا�ثثض م�ستويات  والثثثثدمثثثثاغ،  الثثقثثلثثب والأمثثثثعثثثثاء  �ثثسثثحثثة 

الكولي�سرتول ال�سار و�سغط الدم و�سكر الدم.
ت�سمى  �سحية  نباتية  ملثثركثثبثثات  غنيا  مثث�ثثسثثدرا  الثث�ثثسثثاي  ويثثعثثد 
ال�سارة  الآثثثثار  يف  التحكم  على  تعمل  والثثتثثي  البوليفينول، 

للجزيئات ال�سارة باخلاليا يف اجل�سم.
وقد ارتبطت هذه املركبات الوقائية بتقليل خماطر الإ�سابة 
القلب  اأمثثرا�ثثض  املزمنة مبا يف ذلثثك  بالعديد من الأمثثرا�ثثض 

واخلرف.
العظام،  وكثافة  املثثخ،  وظائف  حت�سني  يف  اأي�سا  ت�ساهم  وقثثد 
وال�سحة العقلية وميكن اأن تقلل من خطر �سيخوخة الدماغ 

املبكرة.

من اأكرث امل�سروبات ا�ستهالكا يف جميع اأنحاء العامل

ال�ساي الأ�سود قد ي�ساعد يف العي�ض عمرا مديدا واأكرث �سحة
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وب�سكل مثر للقلق، ت�سر الأبحاث ال�سابقة اإىل اأن نحو 
اأن�سجة الثدي  اأبدا  %73 من الرجال ل يفح�سون 

بحثا عن وجود كتل اأو نتوءات غر عادية.
ولذلك، من املهم اأن يتعلم الرجال كيفية التعرف 
الدكتورة  وتثثو�ثثسثثح  املثثثر�ثثثض.  هثثثذا  اأعثثثرا�ثثثض  عثثلثثى 
األك�سندرا ها�ض، اأخ�سائية عالج الأورام بالإ�سعاع: 
"كما هو احلال مع معظم اأنواع ال�سرطان، ميكن 
اأن يكون الكت�ساف املبكر منقذا للحياة ومن املهم 
اأن نعرف العالمات التحذيرية املرتبطة باملر�ض".

من  العديد  يتجاهل  احلظ،  "ل�سوء  واأ�سافت: 
الثثثرجثثثال الأعثثثثرا�ثثثثض وبثثثالثثثتثثثايل يتم 
يف  وعثثالجثثهثثم  ت�سخي�سهم 
املر�سى  عثثن  متاأخر  وقثثت 

الإناث".
اإذن ما هي العالمات 
التي  والأعثثثثثثرا�ثثثثثثض 
يثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثب عثثثثثثلثثثثثثى 
التنبه  الثثرجثثال 

لها؟
تثثثثثثثثثو�ثثثثثثثثثسثثثثثثثثثح 
الثثثثثدكثثثثثتثثثثثورة 
اأن  هثثثثثثثا�ثثثثثثثض 
�سبعة  هثثنثثاك 
اأعرا�ض رئي�سية 

يجب اأن يكون الرجال على دراية بها:
الثدي �سكل  اأو  حجم  يف  تغيرات   .1

والإبط ال�سدر  منطقة  يف  موؤملة  غر  �سغرة  كتل   .2
والإبط ال�سدر  منطقة  يف  لتورم  عالمات  اأي  ظهور   .3

4. تغير مفاجئ يف احللمة مثل اجتاه اإحدى احللمات 
اإىل الداخل

جلدي طفح   .5
احللمة من  اإفرازات  خروج   .6

امل�سابة املنطقة  يف  جلدية  تقرحات   .7
اأيثثثثثا مثثثن هذه  "اإذا لحثثثظثثثت  هثثثا�ثثثض:  الثثثدكثثثتثثثورة  وقثثثالثثثت 

التغيرات يف ج�سمك، 
فمن ال�سروري طلب امل�ساعدة من طبيبك يف اأ�سرع وقت 

ممكن".
ترتاوح  الذين  الرجال  الثدي  �سرطان  ي�سيب  ما  وعثثادة 
اأعمارهم بني 60 و70 عاما، لكنه ميكن اأن ي�سيبهم يف 

اأي عمر، ومن املهم توخي احلذر والفح�ض بانتظام.
لالإ�سابة  عائلي  تاريخ  لديهم  الذين  الرجال  حث  ويتم 
هرمون  مثثثن  عثثالثثيثثة  مثث�ثثسثثتثثويثثات  اأو  الثثثثثثثدي  بثث�ثثسثثرطثثان 
لأن هناك  ب�سكل خا�ض  توخي احلذر  الإ�سرتوجني على 
مثثن خطر  تثثزيثثد  اأن  مثثوروثثثة ميثثكثثن  جثثيثثنثثات وخ�سائ�ض 

الإ�سابة.
ي�سمى  الرجال كميات �سغرة من هرمون  وينتج جميع 
هرمون الإ�سرتوجني، والذي ترتبط م�ستوياته املرتفعة 

بزيادة خطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي لدى الرجال.

الإ�سرتوجني  هثثثرمثثثون  مثث�ثثسثثتثثويثثات  حتثثثثدث  اأن  وميثثثكثثثن 
زيادة  مثثن  يعثثثثثثثثانون  الثثذيثثن  الرجثثثثثثثال  عند  املرتفعثثثثثثة 

الوزن،
تليف  مثل  املزمنة،  الكبد  اأمثثرا�ثثض  يعانون من  والثثذيثثن   

الكبد وبع�ض احلالت الوراثية.

ما هي خيارات العالج؟

اأو�سحت الدكتورة ها�ض اأن خيارات عالج �سرطان الثدي 
عند الذكور هي نف�ض العالجات املوجهة لالإناث، والتي 
ت�سمل اإزالة الأن�سجة امل�سابة من خالل اجلراحة والعالج 

الإ�سعاعي والعالج الكيميائي. 
الناجح  العالج  يكون  اأي�سا،  الن�ساء  مع  احلثثال  هو  وكما 
مبكرا  اكت�سافه  مت  اإذا  احثثتثثمثثال  اأكثثثر  الثثثثثدي  ل�سرطان 

بدرجة كافية.

الن�ساء  ي�سيب  اأن  املميت ميكن  املر�ش  لكن هذا  اأنثوي،  اأنه مر�ش  االأذهان  اإىل  يتبادر  ما  فاإن  الثدي  �سرطان  عند احلديث عن 
والرجال يف اأي عمر على حد �سواء.
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MOJAU_2022- 0096817 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــلن تنــــازل 

بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
اإماراتي   - النقبي  ابراهيم  علي  ابراهيم  علي   : الأول  الطرف  من  املذكورة.  الأطراف 
اجلن�سية حيث يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل الطرف 
، اجلن�سية : الإمارات  بال�سم التجاري  ال�سيبه ال�سريدي  الثاين : حممد علي حممد 
)كافتريا البطاطا(  ن�ساط الرخ�سة )بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا(( واملرخ�ض من 
دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 627435  ال�سادرة 
بتاريخ  2013/4/3 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان. وعليه �سيقوم الكاتب العدل 

العام بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 70349
MOJAU_2022- 0096830 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــلن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة. 
من الطرف الأول : زينب احمد عبداهلل البو�سى النقبي اجلن�سية : الإمارات - عن ح�ستها البالغة 

100% اإىل الطرف الثاين : مهند خلف حممد الوايل النقبي اجلن�سية : الإمارات 
بال�سم التجاري )كافتريا الذ اأكله(  ن�ساط الرخ�سة )بيع الوجبات اخلفيفة - كافتريا( 

واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 783138 
ال�سادرة بتاريخ  2021/2/1 

 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : اإليكتا ميدل اي�ست للخدمات الفنية - �ش ذ م م  
- جبل علي  ال مكتوم  بن ح�سر  �سعيد بن حممد  ال�سيخ  90 ملك  : م�ستودع  العنوان 
 : الرخ�سة  رقثثم    ، حمثثثدودة  م�سوؤولية  ذات   : الثثقثثانثثوين  ال�سكل   - الوىل  ال�سناعية 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1143439  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   716307
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  قد  باأنه  دبثثي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة 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�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب 
بور�سعيد    - ديثثرة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رقثثم 
هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد  هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  املثثذكثثور  امل�سفي  تعيني  مت  قثثد  بثثاأنثثه  دبثثي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هثثذا 
لت�سفية  اإليكتا ميدل اي�ست للخدمات الفنية - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/9/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية
 ق�سم احلجوزات والبيوع

الق�سية التنفيذية رقم 3521 ل�سنة 2020 
اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

املنفذ �سده / احمد حاجي ح�سني النجار  
ل�سالح املنفذ له / بنك ملي اإيران - فرع ال�سارقة - تعلن حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد 
علني على موقع الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء 

املوافق 2022/11/2 وذلك لبيع العقارين العائد ملكيتهما للمحكوم عليه واأو�ساف العقارات على النحو التايل : 
1،890،000 درهم )مليون   : التقييم  ب�سعر   ، ال�سارقة  باإمارة  النخيالت  825/ب ملك مبنطقة  العقار قطعة رقم   -
وثمامنائة وت�سعون الف درهم( و�سعر العر�ض بعد التخفي�ض : 945،000 درهم والعقار عبارة عن : ار�ض مبنية عبارة 
عن فيال �سكنية )ار�سي + اول( + ملحق + �سور + كراج.  يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي 
او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة 
ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك 
قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع 

بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
يف  الدعوى 2022/537 ا�ستئناف عقاري - دبي 

املعلن اليهم /
امل�ستاأنف �سده الأول : م�سعود عبدالعزيز هاليل 

امل�ستاأنف �سده الثاين : اأيوب فتاحي مي ابادي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
اخلمي�ض املوافق 2022/10/27 يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا لعقد الإجتماع الأول للخربة 

E عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الجتماع على العناوين التالية
 042555155  : تليفون   -  mail : expert@alsharid.com

امل�ستندات  كافة  اإح�سار  مع  املذكور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يطلب  لذا 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبر اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات 

تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / عبداهلل حممد جمعه القعود  
رقم القيد مبحاكم دبي 155                 

دعوة حل�سور 
الجتماع الأول للخربة
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مذكرة اإعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة الفجرية الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   FUCFICICPL2022 /0000623 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / قوات خان زرباد خان 
العنوان : 9534312 

املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/27 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح الروبية للعقارات - بالتايل : ناأمر 
مبادة جتارية بالزام املعرو�ض �سده/ قوات خان زرباد خان بان يوؤدي اىل طالب 
المر / الروبية للعقارات مبلغ وقدره )6.750 درهم( )�ستة اآلف و�سبعمائة 
وخم�سون درهما( والزامه بالر�سوم وامل�ساريف. حكما قابال لال�ستئناف خالل 

املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
املو�سوع / مذكرة اإعلن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 641/2022 تعيني خربة 
املتنازع �سده الثالث // ليان كوي زهو

نحيطك �سيادتكم علمثا اأنثه قثد تثم اإنثتثدابنا خبيثر ح�سثابي يف الثدعثوى املذكورة اأعاله واملرفثوعثة �سثدكثم 
مثن ميثلكم  اأو  باحل�سثور  فثاأنتم مكلفني  وعليثه   ، الكتبي  باحلبالثة  نثا�سثر  / عامر خليفثة  الث�سثيثد  مثن 
 04:30 2022/11/1 يف متثام ال�سثاعة  اإجتماع اخلربة املقثر عثقثده يثوم الثالثاء املوافثق  قانوناً يف 
يرجى  وعليثه   ،  )ZOOM( تطبيثق  عبثر  بعثد  عثن  واملرئيثة  ال�سثوتية  املكاملات  تقنيثة  عرب  ع�سراً 
 0524497559 هثاتف  رقثم  اأو  التوا�سثل مثع اخلبر على رقثم الثهثاتثف الأر�سثي 048868184 
املخثولني  لالأ�سخا�ض  املتحثرك  الهاتف  بثرقم  تزويثدنثا  بثعثد  الإجتمثاع  بثرابط  تزويدكم  يتم  و�سثوف   -
بح�سثور الإجتماعثات وبالربيد الإلكرتوين اأي�سثا وتزويثدنثا بث�سثورة الهويثة والتوكيالت والتفوي�سثات 
الالزمثة للمخولني باحل�سور. علما باأنه يف حال تخلفكم عه احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقا 

لل�سالحيات املخولة لها قانوناً.
اخلبري احل�سابي
حممد مقبل الكثريي - قيد رقم )205(
ع / اخلبري احل�سابي

اإعلن اإجتماع خربة 
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اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/17273( 

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي
مبوجب     اجلن�سية  اماراتية   ، الكتبي  �سلمى  املحامية/  عن  وكيال  ب�سفته  حممد  عبدالنبي  حممد  ال�سيد/احمد  وميثله 
الوكالة امل�سدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة 
برقم:2021/1/53035  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سالمي  دبي  بنك  عن 

وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �ستار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / �سرين امبيكا �سوم - هندي اجلن�سية - وعنوانه الإمارات العربية املتحدة - اإمارة  ابوظبي - بناية �سناء - �سقة 

رقم 1603 - رقم الهاتف املتحرك : 0527780870 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )63004( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )63004( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�شرقم املركبة

2019احمر ني�سان اك�ش تريل13ابوظبي50728
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار ، وال �سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال 
اأيثثه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخثثالء طرف  مع   ، القانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الجثثثراءات 
�سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�سرا( 

يف الق�سية التنفيذية رقم 4389 ل�سنة 2022
اإىل املنفذ �سده / فاروق حممود حممد حممود ارجمند 

ل�سالح املنفذ له : بنك الإمارات دبي الوطني )�ض م ع( 
قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية اأعاله ، اإعالمكم بانه مت توقيع 

احلجز التنفيذي على العقار املو�سح بياناته ادناه : 
العقار )49( ملك مبنطقة الند القا�سمية باإمارة ال�سارقة 

لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية ق�سم احلجوزات 
والبيوع خالل �سبعة اأيام من تاريخ الإعالن يف حال وجود اإي اإعرتا�ض. 

ويف حال تخلفكم عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر اإجراءات 
البيع يف غيابكم. 

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
يف  الدعوى 2022/1846 جتاري جزئي - دبي

املعلن اليه/
املدعي عليه الثاين / حممد عبداهلل حممد ا�سميك - اأردين اجلن�سية 

يف الدعوى رقم 2022/1846 جتاري جزئي - دبي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 

اخلمي�ض املوافق 2022/10/27 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة 
عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الجتماع على العناوين التالية
 042555155  : تليفون   -  Email : expert@alsharid.com

امل�ستندات  كافة  اإر�سال  مع  املذكور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يطلب  لذا 
املتعلقة بالدعوى، وعليكم مراجعة اخلبر اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات 

تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري /  اأحمد علي حممد ح�سن احلمادي  
رقم القيد مبحاكم دبي 201                 

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة الأول 

70392
العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعلن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0002483 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �سليم حممد عظيم )افغاين اجلن�سية( عظيم  
جمهول حمل الإقامة 

اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/11/1 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ل  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/18 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
رقم الرخ�سة : 102242

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري
اإعلن وحل وت�سفية 

ال�سم التجاري : �سرنجي ل�سناعة الأكيا�ض البال�ستيكية ملالكها - �سلطان احمد �سلطان �سيف 
املناعي - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م  )�سركة ال�سخ�ض الواحد( 

البال�ستيكية  الأكيا�ض  ل�سناعة  �سرنجي   : هي  اعثثاله  املثثذكثثورة  ال�سركة  بثثان  للجميع  نعلن 
ملالكها - �سلطان احمد �سلطان �سيف املناعي - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م )�سركة ال�سخ�ض 
ل�سنة  رقثثم )8(  الحتثثثثادي  الثث�ثثسثثركثثات  قثثانثثون  امثثثارة عجمان مبثثوجثثب  تاأ�س�ست يف  الثثواحثثد( 
)1984( وتعديالته مرخ�سة يف دائرة التنمية القت�سادية و�سجلته  بالتنمية القت�سادية  

حتت رقم )102242( وقرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات 

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�سفي القانوين 
املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر العالن وعلى العنوان التايل :  امارة 

ال�سارقة ، هاتف : 065681715، �ض.ب : 984 

دائرة التنمية القت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كيوت لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ م م
مدين    SHCEXCICVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000488/ 

اإىل املحكوم عليه : كيوت لتجارة قطع غيار ال�سيارات - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ املكرم لتجارة قطع غيار ال�سيارات - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 160806.0 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اإ�ستياق اأحمد م�ستاق اأحمد اأحمد
)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000025/ 

اإىل املحكوم عليه : اإ�ستياق اأحمد م�ستاق احمد احمد - العنوان : عجمان الرا�سدية 3 اأبراج عجمان 1 مبنى تي 
10 �سقة 1404 هاتف 0558881778 0543612589 �ض ب 33987 ال�سارقة الربيد الإلكرتوين : 

 aboodishtiaq786@gmail.com
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  املنفذ م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي - يف 
الق�سية امل�سار اليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 280،537  
)اعالن املنفذ �سده باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على الوحدة العقارية رقم 1404 ط 14 قطاع مركز املدينة 
الرا�سدية 3 رقم الأر�ض املميز 1188 - 04 - 02 ا�سم املبنى عجمان ون امل�ساحة 59.90 م.ع املرهونة ل�سالح 
م�سرف طالب التنفيذ(  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )املدة( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة 
يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
حمكمة ال�سارقه الإحتادية 

اإعلن ح�سور اإجتماع بالت�سال املرئي عن بعد
)SHCFICILABMIN2022/0007211( يف الق�سية رقم

اعلن بالن�سر يف جريدة وا�سعة النت�سار باللغتني العربية والجنليزية
بناء على طلب : املدعي )ة( م�سنع الهامي للمعادن ذ.م.م 

اىل : املدعي عليه : موؤمن احلق خانداكار عبد احلق
قد اأقام الدعوى يطالب فيها : 1- الزام املدعي عليه بان يوؤدوا للمدعى مبلغ قدره 10000 درهم كتعوي�ض مادي 

وادبي والفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ املطالبه الق�سائيه يف 2022/8/12 وحتى متام ال�سداد
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني   -2

انت مكلف بح�سور الإجتماع املرئي رقم EM00047535 واملقرر بتاريخ 2022/11/08 ، ال�ساعة 08:30، 
والذي �سيعقد يف حمكمة ال�سارقه الإحتادية دائرة دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الرابعة عن بعد بوا�سطة 
https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/ العدل  وزارة  موقع  عرب  املرئي  الت�سال 
eMeeting/search / بوابة اجلل�سات الإجتماعات املرئية. �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد. اأو قم مب�سح 
EM00047535  وميكنكم تقدمي   : الإجتماع  رقم   : الإجتماع  بيانات   - الهاتف  بكامرا  اأدنثثاه  املبني  الرمز 

املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
MOJAU_2022- 0096900 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / �سمره ون�سى ، اجلن�سية املغرب ، ترغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ عبيد اأحمد علي بن تويه ال�سويدي 
- اجلن�سية الإمارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )�سالون املق�ض الذهبي للحالقة( والتي تاأ�س�ست 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )626162( رقم  امل�سماة  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة 
ال�سكل  تغير   ، لخر  الرخ�سة  �ساحبة  تنازل   : اخرى  تعديالت  بال�سارقة.  الإقت�سادية 
املادة  وعمالبن�ض  خدمات.   وكيل  خروج   - فردية  موؤ�س�سة  اىل  خدمات  وكيل  القانوين من 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0079062
 اإخطار عديل بالوفاء

املخطثر / مفرح مطر عبداهلل امل�سافري - اماراتي اجلن�سية يحمل بطاقة هوية 784196306038520
العنثوان / ال�سارقة الذيد هاتف رقم / 0504620400

املخطر اإليه / 1- غنى للنقل الربي ذ م م �سادرة من حكومة الفجرة رخ�سة رقم 1013524 و من ميثلها العنثوان/ ال�سارقة - املويلح 
- قرب ال�سارع مدينة اجلامعية - هاتف رقم / 0503538075 - 0551298075

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 14،000 درهم
املخطر اإليه حررعدد 6 �سيكات للمخطر مببلغ 14،000 )اأربعة ع�سر الف( درهم اماراتي فقط

 حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرف ال�سيكات اإل اأنه ارتدو دون �سرف ب�سبب ح�ساب مغلق وبيانات ال�سيكات كالتايل:
الوطني دبي  المارات  بنك  على  وامل�سحوب  �سيك رقم 000433 مببلغ 3،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/11/15 

�سيك رقم 000434 مببلغ 3،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/10/15 وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني
الوطني دبي  المارات  بنك  على  وامل�سحوب  �سيك رقم 000435 مببلغ 2،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/09/15 

�سيك رقم 000436 مببلغ 2،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/08/15 وامل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني
الوطني دبي  المارات  بنك  على  وامل�سحوب  �سيك رقم 000437 مببلغ 2،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/07/15 

�سيك رقم 000438 مببلغ 2،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/06/15 وامل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني 
لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0079048
اخطار عديل للوفاء مببلغ 10،000 درهم

املخطثر / مفرح مطر عبداهلل امل�سافري - اماراتي اجلن�سية يحمل بطاقة هوية 784196306038520
العنثوان / ال�سارقة الذيد هاتف رقم / 0504620400

املخطر اإليهما / 1 - منجرة حممد الرئي�سي - �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة بالرقم 744785
اجلن�سية باك�ستاين   - �سروار  غالم  مالك  حاجي  حممود  وال�سيد/�سبتني   -  2
يحمل بطاقة هوية رقم 784198659086262 ب�سفته املخول بالتوقيع

العنثوان/ ال�سارقة - ال�سجعة هاتف رقم / 0563368763 - 0552095815 - 0527124666
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 10،000 درهم

املخطر اإليه حرر عند �سيك واحد للمخطر مببلغ 10،000 )ع�سرة الف( د رهم اماراتي
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرفه اإل اأنه ارتد دون �سرف ب�سبب ح�ساب مغلق، وبيانات ال�سيك 
البنك  على  وامل�سحوب   2020/10/01 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   10،000 مببلغ   000166 رقم  �سيك  كالتايل: 
التجاري الدويل �ض،م،ع، المارات العربية املتحدة - لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ ال�سيك املذكور بياناته 
الكاتب  ال�سيد  القانونية.  واطلب من  الإجراءات  اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ  تاريخ  اأيام من  اعاله خالل خم�سة 

العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
MOJAU_2022- 0096707 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع بثاأن • ال�سيد/ �سيد حممد بن ب�سم اهلل - اجلن�سية : اأفغان�ستان يرغب 
ال�سيد/ على مبارك ح�سن  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يف 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  الفتخار(  )خمبز  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الإمارات،    : اجلن�سية   -
الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )504358(، تعديالت اأخرى : • تغير ال�سكل القانوين 

للرخ�سة من )وكيل خدمات( اإىل )موؤ�س�سة فردية(،
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
MOJAU_2022- 0096754 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

 : اجلن�سية  �سيل،  موهن  جاتيندرا  �سيل  كومار  فاي�ض  ال�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  بنغالدي�ض 
ال�سالح  )�سالون  امل�سماه  بالرخ�سة  بنغالدي�ض   : اجلن�سية   ، نور  احمد  الب�سار  نور  حممد   /
دائرة  من  ال�سادرة   )611797( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  للحالقة( 

التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اأخرى: ل يوجد
وعمالبن�ض املدة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 70555
تنازل/ بيع

اإعثالن بالن�سثر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / يا�سني ابول ب�سر - اجلن�سية بنغالدي�ض - يرغب 
)مطعم  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سعادة(  طريق 
علي  يون�ض  حممد  رينجكو  ال�سالم  فرزانة  م�ست   / ال�سيد  اإىل   ،)787479( رقم 
فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  يوجد.  ل  اخرى:  تعديالت   ، بنغالدي�ض  اجلن�سية   -
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�ض حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�سبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
تنازل/ بيع

اإعثالن بالن�سثر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / ابراهيم بن عبدالرزاق بن ابراهيم الب�سام - اجلن�سية 
الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه 
بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  ل�سيانة  الذهبي  )البيت 
برخ�سة جتارية رقم )628791(، اإىل ال�سيد / خليفة �سبيح بالل ال�سعدي - اجلن�سية 

المارات ، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
تنازل/ بيع

اإعثالن بالن�سثر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / �سالح الدين اك�ض قا�سم اك�ض قا�سم - اجلن�سية 
الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه 
)الطاقة لكمال الج�سام( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة 
جتارية رقم )509086(، اإىل ال�سيد / �ساباري�ض كوتوفاتا ا�سوكان - اجلن�سية الهند، 
القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  يوجد.  ل  اخرى:  تعديالت 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا العالن فمن 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6193 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- عظيم حممد ا�سماعيل �سيخ حممد ا�سماعيل �سيخ

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرة الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )329.697( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6216 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- حممد ر�سوان احلق ها�سمى

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرة الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )273694.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/8683 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ال�سيد علي ال�سيد علي م�سطفى الفيومي

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )760431.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اعلن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:1310/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763
مو�سوع املنازعة : املطالبة مببلغ )18.681.07( درهم خالف الفوائد القانونية بواقع 

9% حتى متام ال�سداد  . 
املتنازع:جلوبال دايركت لتاأجر ال�سيارات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - �سارع الكرامة - مبنى ارنكو -�سقة 
الثالث - زعبيل لتاجر ال�سيارات 

املطلوب اإعالنه :  1- ر�سيد �سميل  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ض املادة 54 
بالزام  احل�سوري  مبثابة  وقثثررت  املدنية  الجثثثراءات  لقانون  التنظيمة  الالئحة  من 
املتنازع �سده مبلغ )18.681.07( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 

التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:3534/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )20000( درهم ع�سرون الف درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونيه 
بواقع 5% من تاريخ 2022/5/20 وحتى تاريخ ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل - ثانيا:الزام املدعي عليها 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهما  املدعي  ثالثا:الزام   - املعنوية  املادية  ال�ثثسثثرار  عن  تعوي�سا  درهثثم   )30.000( مببلغ 

ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:بيونر ميجري�سن خلدمات متابعة املعامالت �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - احل�سيبه - بردبي - دبي - �سارع الثاين من دي�سمرب
وميثله:ابراهيم علي كرم حممد خوري 

املطلوب اإعالنه :  1- �سميتا ادهيكارى ديبا�سي�ض  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )20000( درهم ع�سرون الف 
درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونيه بواقع 5% من تاريخ 2022/5/20 وحتى تاريخ ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل - ثانيا:الزام املدعي عليها مببلغ )30.000( درهم تعوي�سا عن ال�سرار املادية املعنوية - ثالثا:الزام 
املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2022/10/27 
ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:4171/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761

مو�سوع املنازعة : الزام املتنازع �سدهما مت�سامنني ب�سداد مبلغ )14.400( دولر امريكي )اأربعة ع�سر الف واربعمائة دولر 
امريكي( او مايعادلها بالدرهم الماراتي مببلغ )52.560( درهم اثنني وخم�سون الف وخم�سمائة و�ستون درهم والفائدة 
الف  ع�سرون  درهم   )20.000.00( ومبلغ  التام  ال�سداد  وحتى   2022/6/11 ال�ستحقاق يف  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية 
درهم تعوي�سا جابرا عما حلق باملتنازعة من خ�سائر ما فاتها من ك�سب والزام املتنازع �سدهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة  . 
املتنازع:�سكينة و�سينجيمانا

عنوانه:امارة ال�سارقة - البحرة - بناية �سرح المارات - مدخل املكاتب - الطابق 19 - مكتب 1906 - هاتف 0509888050 
info@lawyeruare.ae:اأر�سي 065210888 - الربيد اللكرتوين -

املطلوب اإعالنهما :  1- بدر ال�سما لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م 2- كرم علي مهر علي  -  �سفتهما : متنازع �سدهما 
ب�سداد مبلغ )14.400( دولر  املتنازع �سدهما مت�سامنني  الثثزام  الدعوى ومو�سوعها  اأقثثام عليك  :  قد  الإعثثالن  مو�سوع 
امريكي )اأربعة ع�سر الف واربعمائة دولر امريكي( او مايعادلها بالدرهم الماراتي مببلغ )52.560( درهم اثنني وخم�سون 
الف وخم�سمائة و�ستون درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2022/6/11 وحتى ال�سداد التام ومبلغ 
املتنازع  )20.000.00( درهم ع�سرون الف درهم تعوي�سا جابرا عما حلق باملتنازعة من خ�سائر ما فاتها من ك�سب والثثزام 
�سدهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2022/10/26 ال�ساعة:09:00 �سباحا 
بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اعلن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:3048/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756
مو�سوع املنازعة : نزاع باملطالبة مببلغ )37.991.38( درهم �سبعة وثالثون الف وت�سعمائة وواحد وت�سعون درهم وثمانية 
وثالثون فل�سا فقط لغر - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/10/27 وحتى ال�سداد 
التام مع الزام املتنازع �سدها بدفع تعوي�ض مادي قدره مبلغ )10.000.00( درهم ع�سرة الف عما حلق باملنازعة من �سرر 

وما فاتها من ك�سب نظر احتبا�ض املتنازع �سدها املبلغ املطالب به وحرمانها من النتفاع  . 
املتنازع:ايه اآر بي لل�سناعة املعدنية �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات العربية املتحدة - امارة دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - م�ستودع رقم3و4و5و6 ملك دبي العقارية - مكاين 
رقم:2278679738 - وميثله:نوف عبداهلل احمد العبداهلل

املطلوب اإعالنه :  1- موؤ�س�سة العبور لالأملونيوم -  �سفته : متنازع �سده
الف  �سبعة وثالثون  درهثثم   )37.991.38( باملطالبة مببلغ  نثثزاع  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقثثام  قد    : الإعثثالن  مو�سوع 
وت�سعمائة وواحد وت�سعون درهم وثمانية وثالثون فل�سا فقط لغر - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق 
احلا�سل يف 2019/10/27 وحتى ال�سداد التام مع الزام املتنازع �سدها بدفع تعوي�ض مادي قدره مبلغ )10.000.00( درهم 
ع�سرة الف عما حلق باملنازعة من �سرر وما فاتها من ك�سب نظر احتبا�ض املتنازع �سدها املبلغ املطالب به وحرمانها من 
النتفاع- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2022/10/26 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70408

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1771/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 198/2022 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )760.159( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : نيليا ابا�سارايفا
العا�سر - هاتف  الثثطثثابثثق   - تثثثاور  بثثثرامي   - بثثرج خليفة  �ثثسثثارع   - الثثتثثجثثاري  دبثثي - اخلليج  عثثنثثوانثثه:امثثارة 

رقم:043352200 - فاك�ض:043342200 - رقم مكاين:2583686879
املطلوب اإعالنه : 1- زاكر اأبا�سارايف - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والثثزامثثك  اعثثاله  املثثذكثثورة  التنفيذية  الثثدعثثوى  اأقثثثام عليك  قثثد   : الإعثثثالن  مو�سوع 
وقدره )760159.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4432/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/534 ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1486278.83( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري
الغامن  - مبنى مركز  �ثثسثثارع اخلثثان   - ال�سارقة   - - اخلثثان  ال�سارقة  امثثثارة   - عثثنثثوانثثه:المثثارات 

لالأعمال - �سقة 606 - مركز الغامن لالأعمال
املطلوب اإعالنه : 1- �سامل خلفان حممد ح�سن عبداهلل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  فثثان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهثثم   )1486278.83( وقثثدره  به 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 389/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف ال�ستئناف رقم:650/2021 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)879350.72( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م - واخرون
عنوانه:امارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار - منطقة جبل علي - مبنى دبي لال�ستثمار - فاك�ض رقم:048851007 - 

هاتف:048851188 - �ض.ب:111485 - مكاين:1521766151
وميثله : حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال 

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة الفجرة الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات والرا�سي وبياناتها 603 مبجمع 
دبي ال�ستثمار الول - 664  مبجمع دبي ال�ستثمار الثاين - 122 مبجمع دبي ال�ستثمار الثاين - 364 مبجمع دبي 
ال�ستثمار الثاين - 520 مبجمع دبي ال�ستثمار الثاين(  WH-1 مبجمع دبي ال�ستثمار الثاين - WH-5 مبجمع 
دبي ال�ستثمار الثاين - WH-4 مبجمع دبي ال�ستثمار الثاين -WH-7 مبجمع دبي ال�ستثمار الثاين( وفاء للمبلغ 

املطالب به )879350.72( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 70608

اعلن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1972/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859
مو�سوع الدعوى : احالة الق�سية رقم 893/2022 نزاع حمدد القيمة للمطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره )382.896.57( درهم ثالثمائة واثنني وثمانون الفا وثمانية و�ستة وت�سعون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا - 
ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  تاريخ  تاريخ 2020/6/15 حتى  5% من  بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة 

اتعاب املحاماة . 
املدعي:برمييارا ي�ستيت�ض للو�ساطة العقارية �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - البوابة رقم/3 الطابق ال�ساد�ض مكتب/605 رقم مكاين 
2682589680 - وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم

املطلوب اإعالنه :  1- ارلويد للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م - منطقة حرة  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احالة الق�سية رقم 893/2022 نزاع حمدد القيمة للمطالبة بالزام 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )382.896.57( درهم ثالثمائة واثنني وثمانون الفا وثمانية و�ستة وت�سعون 
درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا - بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2020/6/15 حتى تاريخ ال�سداد التام 
ال�ساعة 09.00 �ض  املوافق  2022/10/31   اتعاب املحاماة - وحثثددت لها جل�سة يوم الثنني   والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
ويقت�سي ح�سوركم امام ادارة الدعوى البتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من 
خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6052/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

  )000013-000003-000013( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املو�سوع:املطالبة  التنفيذ  قا�سي  �سعادة   : التنفيذ  مو�سوع 
ابراهيم  حمدان  �سدها/هناء  املنفذ  من  واملحررين  بثثتثثاريثثخ:2022/4/20  ال�سالمي  ال�سارقة  م�سرف  على  امل�سحوبني 
�سداد  الر�سيد( يوجد  البنك )لعدم كفاية  واملرتدة من  اجمالية )137.242( درهم  بقيمة  �سودانية اجلن�سية   - العاقب 
جزئي واملتبقي مبلغ )131.000( درهم لذا يرجى التكرم من �سيادتكم بتذييل ال�سيكات اعاله بختم ال�سيغة التنفيذية 
بق�سايا ال�سيكات املرجتعة واعالن املنفذ �سدها بال�سند التنفيذي وا�سدار امر مبنعها من ال�سفر واليعاز ملن يلزم لتنفيذ 

القرار .
طالب التنفيذ : م�سرف ال�سارقة ال�سالمي

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - ال�سناعية 18 بال�سارقة �سارع مليحة - مبنى فرع م�سرف ال�سارقة ال�سالمي - �سقة 
الر�سي - قريب دائرة التنمية القت�سادية

املطلوب اإعالنه : 1- هناء حمدان ابراهيم العاقب - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )134295( درهم 
، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة  التنفيذ  اماراتي اىل طالب 

الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70535

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7673/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

دبي  بنك  عثثن  والثث�ثثسثثادر   )100039( رقثثم  املثثرجتثثع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
ال�سالمي بقيمة )40.000( درهم .

طالب التنفيذ : هيلني كيلى
عنوانه:المارات - امارة دبي - اجلمرا الثالثة - دبي - �سارع األ بغارة - مبنى فيال 19

املطلوب اإعالنه : 1- دهروف ل كوجن بيهارى لل - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )42.630( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  11821/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000019( وال�سادر عن بنك ابوظبي التجاري 
بقيمة )3832( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : تور�ض لتاجر ال�سيارات �ض.ذ.م.م
عنوانه:امارة امارة دبي منطقة اخلليج التجاري �سارع البراج برج دماك اك�سل تور مكتب 2006 بالقرب 

من دبي مول رقم مكاين:2542586046
املطلوب اإعالنه : 1- �سجن تايل فالبيل كري�سنان تايل فالبيل - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3832( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن حكم بالن�سر        

782/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- ان�ض جميل �سليم خليل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( امل�ستحوذ بالكامل على نور بنك

وميثله : بدر حممد علي القرق 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2022/8/22  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )354.517.78( درهم ثالثمائة واربعة وخم�سون الف وخم�سمائة و�سبعة درهما وثمانية 
مبثابة  حكما    . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهثثم  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم  فل�ض  و�سبعون 
التايل لن�سر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:4647/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�سر رقم 765

مو�سوع املنازعة : مطالبة مالية مببلغ )10.198( درهم ع�سرة الف ومائة وثمانية وت�سعون درهما - مع 
الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام  . 

املتنازع:ال�سفر لتاجر املركبات
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �سارع القرهود - مبنى مركز دبي للتوحد - �سقة 

102
املطلوب اإعالنه :  1- حممد بن حجر - �سعودي اجلن�سية -  �سفته : متنازع �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة مالية مببلغ )10.198( درهم ع�سرة الف 
ومائة وثمانية وت�سعون درهما - مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد 
التام- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2022/11/2 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اإعلن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

اأداء    اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003905/ 
اإىل املحكوم عليه : خالد يو�سف علي بن هويدان  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سامر توفيق حممد غالية ، اجلن�سية اأردين   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 148862.0 

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اإعلن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة      ال�سيكات   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003965/ 
اإىل املحكوم عليه : اتقان لرتكيبات الملنيوم والزجاج - عالء حممد عبداملجيد ابو اجلود 

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ م�سنع العني للزجاج واملرايا ذ م م  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 23424.0 

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نادر ر�سا علي م�سطفى قطقوط  
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006782/ 

اإىل املحكوم عليه : نادر ر�سا علي م�سطفى قطقوط 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ خان �سر وارث خان   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 

وامل�ساريف 21656.0 درهم
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - لياقت علي حممد وارث   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006336/ 

اإىل املحكوم عليه : لياقت علي حممد وارث   
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبداللطيف عبداهلل حميد ال�سيبه النعيمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 17550.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مهند عبد ال�سلم نعو�س نعو�س   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004831/ 

اإىل املحكوم عليه : مهند عبد ال�سالم نعو�ض نعو�ض
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ال�سارقة ميغا مول - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 163350.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 70021
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2022/1155 تنفيذ جتاري    
بناء على طلب / املحكوم له / الوطنية املتقدمة  للتجارة العامة - ذ م م 

اىل املحكوم عليه / �سوبر ماركت ميناء العرب ذ م م  اجلن�سية 
املحكوم عليه / �سوبر ماركت ميناء اجلزيره  اجلن�سية 

لثثيثثكثثن مثثعثثلثثومثثا لثثديثثك بثثثان حمثثكثثمثثة را�ثثثثض اخلثثيثثمثثة قثثثد ا�ثثثسثثثدرت بثثحثثقثثك حثثكثثمثثا بتاريخ 
مبلغ  بدفع  بالزامك   ، جزئي  جتاري   )627/2021( الق�سية  يف   2021/11/22
وقدره 501603.60 درهما �سامال الر�سوم وامل�ساريف ، ومبا ان املحكوم له اعاله قد 
تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله 
فثثان املحكمة �ستتخذ بحقك  التايل للتبليغ ويف حثثال تخلفك عن ذلثثك  يثثوم   15 خثثالل 

الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتبة عليك. 
 ق�سم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 7446/2022/253 تنفيذ  �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

 )002418 و   002417 و   002416 و   002293 و   001799( اأرقثثام  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
وال�سادر عن املنفذ �سدهم 1- اأدفان�سد كون�سرتك�سن تيكنولوجى للمقاولت �ض ذ م م  2-حمزه ن�سار خليل �سليمان 3- احمد �سمور 
4-مروان نا�سر خليل �سمور 5-بابو كامات�سى كامات�سى بقيمة )425،509.75 درهم( والفائدة القانونية 12% من تاريخ اإ�ستحقاق 

ال�سيكات وحتى التنفيذ التام. 
الدولة منافذ  كافة  على  عليهم  والتعميم  ال�سفر  من  واخلام�ض  والرابع  والثالث  الثاين  �سده  املنفذ  منع   -2

املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  بكافة  �سدهما  املنفذ  الزام   -3
طالب التنفيذ : م�سنع �سودامكو الإمارات ملواد البناء - ذ م م  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ا�سبكت تاور - �سقة 3401  
املطلوب اإعالنهما : 1- مروان نا�سرخليل �سمور - �سفته : منفذ �سده ، 2- بابو كامات�سى كامات�سى - �سفته : منفذ �سده

431324.75 درهم اىل  املنفذ به وقدره  املبلغ  اأعاله والزامك بدفع  املذكورة  التنفيذية  اأقام عليكثثث الدعوى  الإعثثالن : قد  مو�سوع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

العالن. هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13680 بتاريخ 2022/10/25 

اعلن بالن�سر        
 1103/2022/460 نزاع مدين  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �سده : 1- ار�سالن �سراز �سراز اأحمد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع  : يعقوب مو�سى حممد ح�سني املازمي  
املثثدعثثي عليه مببلغ وقدره  بثثالثثزام  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  الثثدعثثوى  اأقثثثثام عليك  قثثد 
تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم(   10827(

املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
الف  ع�سرة  مبلغ  للمتنازع  تثثوؤدي  بان  املتنازع �سده  الثثزام   : قررنا مبثابة احل�سوري 
وثمامنائة و�سبعة وع�سرون درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل 
يف 2022/6/20 وحتى متام ال�سداد وبالزامه بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392
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•• ال�شارقة-الفجر:

ي�سارك 33 متحدثاً ومتخ�س�ساً يف قطاع الن�سر، 
الن�سر يف  �سناعة  م�ستقبل  حثثول  امللهمة  روؤاهثثم 
النا�سرين”،  “موؤمتر  الثانية ع�سرة من  الدورة 
الذي تنظمه “هيئة ال�سارقة للكتاب” يف الفرتة 
قبل   ،2022 نوفمرب   1 حتى  اأكتوبر   30 من 
ال�سارقة  لث”معر�ض  الث41  الثثثثثدورة  انثثطثثالقثثة 

يف “مركز اأك�سبو ال�سارقة«. الدويل للكتاب”، 
املتخ�س�ض  ال�سنوي  احلثثدث  اأن  الهيئة  واأعلنت 
جل�سات  ثثثمثثاين  �سي�سهد  الثثعثثاملثثي  الن�سر  بقطاع 
والتحديات  الفر�ض  �ستناق�ض  وحوارية  رئي�سية 
الق�سايا،  من  وجمموعة  القطاع،  تواجه  التي 
العامل  يف  الثثرقثثمثثي  الن�سر  م�ستقبل  بينها  مثثن 
الكتب  لت�سويق  عاملياً  النا�سئة  الأ�سواق  العربي، 

امل�سموعة، وغرها من املوا�سيع.
للوكالء  املثثوؤمتثثر  يتيح  اأيثثثام،  مثثدار ثالثة  وعلى 
الن�سر  حثثثقثثثوق  وخثثثثثثرباء  والثثثكثثثّتثثثاب،  الأدبثثثثثيثثثثثني، 
والتوزيع وامللكية الفكرية اكت�ساب املعارف حول 
الن�سر،  �سناعة  يف  اجلديدة  والتوجهات  الآفثثاق 
من  نخبة  يقدمها  ملهمة  جل�سات  يف  وامل�ساركة 

خرباء �سناعة الن�سر.

حول  جل�سة  الأول  الثثيثثوم  فثثعثثالثثيثثات  وتثثتثث�ثثسثثمثثن 
التي  الرتجمة”  “منحة  مثثن  ال�ثثسثثتثثفثثادة  اآلثثيثثة 
تقدمها “هيئة ال�سارقة للكتاب” وقدرها 300 
“موؤمتر  يف  للم�ساركني  حثث�ثثسثثريثثاً  دولر،  األثثثف 

النا�سرين«.
وت�سارك اإيطاليا، التي حتل “�سيف �سرف” على 
اليوم الأول  املعر�ض، يف  العام اجلثثاري من  دورة 
بثثاأوراق عمل يقدمها ثالثة خرباء  املوؤمتر،  من 
الأدب  تثثقثثريثثب  طثثثرق  ملناق�سة  الثثنثث�ثثسثثر  قثثطثثاع  يف 
الإيطايل للقّراء العرب، وا�ستك�ساف �سبل تعزيز 
الإيطاليني  النا�سرين  بثثني  امل�سرتكة  الثثروابثثط 

ونظرائهم يف العامل العربي.
احل�ساين،  من�سور  قثثال  املثثوؤمتثثر،  تنظيم  وحثثول 
ال�سارقة  “هيئة  يف  الن�سر  خدمات  اإدارة  مدير 
تطور  مبرحلة  الن�سر  �سناعة  “متّر  للكتاب”: 
مهمة مع ا�ستمرار حر�ض اجلهات املعنية بقطاع 
التكنولوجية  الثثتثثطثثورات  مثثواكثثبثثة  عثثلثثى  الن�سر 
املثثتثث�ثثسثثارعثثة الثثتثثي تثثركثثت اأثثثثثثراً كثثبثثراً عثثلثثى كافة 
جوانب �سناعة الن�سر، وهنا تربز اأهمية موؤمتر 
النا�سرين ال�سنوي الذي ميثل من�سة للنا�سرين 
الإقليميني والدوليني للتوا�سل والتعلم واإيجاد 

حلول مبتكرة لبدء مرحلة جديدة من النمو«.

ال�سارقة  هثثيثثئثثة  روؤيثثثثة  مثثع  “متا�سياً  واأ�ثثثسثثثاف: 
دورة  تقدم  الن�سر،  للكتاب لدعم وتطوير قطاع 
النا�سرين حمتوى  مثثوؤمتثثر  مثثن  اجلثثثاري  الثثعثثام 
عملية  وحثثلثثوًل  ن�سائَح  وت�سارك  اجلثثثودة،  عثثايل 
لتعزيز اإمكانيات حقوق الن�سر والتوزيع وامللكية 
احلديثة  الثثتثثوجثثهثثات  اإىل  بثثالإ�ثثسثثافثثة  الثثفثثكثثريثثة، 
بعملية  ت�سهم  الثثتثثي  وال�ثثسثثطثثرابثثات  الثثنثثا�ثثسثثئثثة، 

حتّول �سناعة الن�سر«.

والكتب  ـــرتوين  ـــك االإل الــنــ�ــســر  تــوجــهــات 
اأكتوبر ال�سوتية يف 30 

مُيّيز  الثثذي  والثقايف  التنوع اجلغرايف  اإطثثار  ويف 
كبار  من  نخبٌة  ي�سارك  العربية،  الن�سر  �سناعة 
“الن�سر  بثثعثثنثثوان  نثثقثثا�ثثسثثيثثة  جثثلثث�ثثسثثة  اخلثثثثثرباء يف 
الثثعثثربثثي: كثثيثثف يتبنى  الثثثعثثثامل  الإلثثثثكثثثثرتوين يف 
اأبرز  هم  ومن  الرقمي  امل�سهد  العرب  النا�سرون 
وي�ستك�سفون اجلهات املحلية التي  النا�سرين؟”، 

حتدث اأثراً بالغاً على امل�ستوى العاملي.
ال�سوتّية  الكتب  “اأ�سواق  بعنوان  جل�سٌة  وُترّكز، 
اآ�سيا  قثثثارتثثثي  مثثثن  خثثثثثرباٌء  ُيثثقثثّدمثثهثثا  النا�سئة” 
املثثجثثزيثثة ل�سناعة  الإمثثثكثثثانثثثات  عثثلثثى  واأفثثريثثقثثيثثا، 
الكتاب ال�سوتي مع تنامي ا�ستخدام تكنولوجيا 

املنازل الذكية حول العامل.

الن�سر متعدد اللغات و�سعبية ر�سوم املاجنا 
اليابانية يف 31 اأكتوبر

وت�سمل فعاليات اليوم الثاين من املوؤمتر جل�سًة 
الحتاد  رئي�سة  نائبة  بان�سا،  كارين  بني  جانبيًة 
الثثثثدويل لثثلثثنثثا�ثثسثثريثثن، وبثثرمثثيثثنثثدر مثثثان، املديرة 
التنفيذية لدار ن�سر “بونير بوك�ض” يف اململكة 

املتحدة.
ويناق�ض متحدثون من املغرب وتون�ض واجلزائر 
الن�سر  قثثطثثاع  يف  حتثثديثثاً  ي�سكل  الثثثثذي  اجلثثانثثب 
�سمن جل�سة بعنوان “الن�سر يف �سمال اأفريقيا - 
يف حني ت�ستك�سف جل�سة  الن�سر متعدد اللغات”، 
طرق  املحتوى”  ترخي�ض  من  جديدة  “اأ�سكال 
اأق�سى  لتحقيق  النا�سرين  مثثع  ال�سركات  عمل 
قدر من حماية امللكية الفكرية، وتطوير م�سادر 

دخل جديدة.
�ساماًل  ا�ستعرا�ساً  اليوم الثاين  وت�سهد فعاليات 
والعاملّية  الإقليمية  “املاجنا”  ر�ثثسثثوم  لأ�ثثسثثواق 
املثثجثثال �سمن جل�سة  الثثعثثنثثاويثثن يف هثثذا  واأ�ثثسثثهثثر 
“اأ�سواق املاجنا العاملّية املتنامّية”، كما ي�ستك�سف 
يتمتع  التي  الوا�سعة  ال�سهرة  اجلل�سة  مقدمو 

الر�سوم  واأثثثر  امل�سّورة  الكتب  النوع من  بها هذا 
كتب  وتراخي�ض  “الأنيمي”  اليابانية  املتحركة 
وال�سوتية  الإلكرتونية  والكتب  املثثاجنثثا،  ر�سوم 

املتخ�س�سة بفن املاجنا، وتراخي�ض حمتواها.

 1 يف  والرتجمة  التوريد  �سال�سل  حلول 
نوفمرب

ُتثثثرّكثثثز جل�سة  لثثلثثمثثوؤمتثثر،  اخلثثتثثامثثي  الثثثيثثثوم  ويف 
احللول  عثثلثثى  التوريد”  �ثثسثثال�ثثسثثل  “م�ستقبل 
تكاليف  ازديثثثثثاد  عثثقثثبثثات  عثثلثثى  للتغلب  الثثثواعثثثدة 
متهيد  و�سبل  املثثثوارد،  ونثثدرة  والطباعة  ال�سحن 

الطريق نحو م�ستقبل م�ستدام.
ويناق�ض متحدثون من لتفيا واأملانيا وجورجيا 
ونيوزيلندا كيف ميكن للدول تنمية �سوق الأدب 
املرتجم من خالل مبادراتها الوطنية، بالإ�سافة 
ال�سرف،  �ثثسثثيثثوف  وبثثرامثثج  الثثرتجثثمثثة،  مثثنثثح  اإىل 
الرتجمة، يف  تعزز  التي  املثثبثثادرات  مثثن  وغثثرهثثا 

جل�سة بعنوان “الرتويج لرتجمة اأدب الأمم«.
“الن�سر  بجل�سة  فعالياته  الثالث  اليوم  ويختتم 
الثثثعثثثاملثثثي مثثقثثابثثل الثثنثث�ثثسثثر املثثثحثثثلثثثي: كثثيثثف يعمل 
�سمان  على  املختلفة  اجلن�سيات  من  النا�سرون 
اإقليمي”،  برتكيز  عاملية  ا�سرتاتيجية  حتقيق 

التي تقدم معلومات حول اجلهات التابعة لقطاع 
الن�سر يف اأ�سواقها املحلية.

من�سًة  ُيعّد  النا�سرين”  “موؤمتر  اأن  اإىل  ي�سار 
الثثنثث�ثثسثثر والتوزيع  و�ثثثسثثثراء حثثقثثوق  لثثبثثيثثع  عثثاملثثيثثًة 
عقود  توقيع  اإىل  بثثالإ�ثثسثثافثثة  الفكرية،  وامللكية 
الثثثكثثثتثثثب، وا�ثثثسثثثتثثثكثثث�ثثثسثثثاف فثثثر�ثثثض حقوق  حثثثقثثثوق 
الأخرى  التجارّية  امل�سالح  وخثثدمثثة  الرتجمة، 

لقطاع الن�سر.

تفتح الفر�ش لت�سكيل م�ستقبل �سناعة الكتاب

انطالق الدورة الـ12 من موؤمتر النا�سرين 30 اأكتوبر اجلاري  للكتاب 
قبل انطالق الدورة الـ41 ملعر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب

•• دبي-الفجر:

للثقافة”  “دبي  دبثثثي  يف  والثثفثثنثثون  الثثثثثقثثافثثة  هيئة  تثثوا�ثثسثثل   
قادرة  جديدة  ف�ساءات  واكت�ساف  الإبثثثداع،  دروب  يف  ال�سر 
الإبداعية  املواهب  واأ�سحاب  ال�سباب  اأمثثام  الآفثثاق  فتح  على 
القطاع  لتمكني  منها  �سعياً  فيها،  وال�ثثسثثتثثثثثمثثار  وتنميتها 
الثقايف والإبداعي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عاملياً للثقافة، 

حا�سنة لالإبداع، ملتقى للمواهب. 
الإبداعي والثقايف  امل�سهد  اإبثثراز  نحو  للثقافة”  “دبي  �سعي 
لإمارة دبي، جتلى عرب م�ساركتها يف اأول جتمع �سنوي للمهن 
الإبداعية يف دولة الإمثثارات، نظمه مركز “جميل للفنون” 
بجل�ستني  للثقافة”  “دبي  واأثرته  بدبي على مدار يومني، 

املرموم:  “مهرجان  على  ال�سوء  فيهما  �سلطت  نقا�سيتني، 
و”مهرجان �سكة للفنون والت�سميم”،  فيلم يف ال�سحراء” 
القت�ساد  دعثثثم  تثثاأثثثرهثثمثثا يف  اإبثثثثثراز  اإىل  عثثربهثثمثثا  و�ثثسثثعثثت 
مناخات  توفر  على  وقدرتهما  والإمثثثارات،  لدبي  البداعي 

مالئمة للمبدعني متكنهم من موا�سلة حتقيق النجاح.
النقا�سية،  للثقافة”  “دبي  جل�سات  لقته  ملحوظ  تفاعل 
من قبل اأ�سحاب املواهب الإبداعية الذين ا�ستمعوا ملجموعة 
ق�س�ض ملهمة قدمها نخبة من �سناع الأفالم يف الإمارات، 
يف  فيلم  املثثرمثثوم:  “مهرجان  جل�سة  يف  م�ساركتهم  خثثالل 
مدير  مثثكثثتثثوم،  اآل  مكتوم  ال�سيخ  اأدارهثثثثا  الثثتثثي  ال�سحراء” 
اإدارة  اأول  �سابط  ال�سحراء”،  يف  فيلم  “املرموم:  م�سروع 
من   كل  فيها  تناولت  حيث  الهيئة،  يف  والفعاليات  امل�ساريع 

اك�سبو  مدينة  يف  التنفيذي  الإبداعي  املخرج  بالهول،  اآمنة 
خالد  واملثثخثثرج  الها�سمي،  �سارة  الإمثثاراتثثيثثة  واملخرجة  دبثثي، 
التعليم  �ساهم  كيف  �سينمائية،  بعدة جوائز  الفائز  املحمود 
املثثهثثنثثيثثة، وكثثيثثف ا�ستطاعوا  اإثثثثثراء مثث�ثثسثثاراتثثهثثم  والإر�ثثثسثثثاد يف 
الو�سول اإىل املرحلة احلالية من حياتهم املهنية ونظرتهم 
�سناديق  اأهمية  اإىل  حديثهم  يف  تطرقوا  كما  للم�ستقبل، 
امل�ستوى  على  ال�سينما  ل�سناعة  الداعمة  واملن�سات  الأفثثالم 
مهرجان  اأهمية  على  ال�سوء  و�سلطوا  والثثثدويل،  القليمي 
املرموم: فيلم يف ال�سحراء” والدور الذي يلعبه يف ا�ستدامة 

�سناعة ال�سينما املحلية. 
فر�ش للتعليم

يف املقابل، �سكل تعريف “الفنان النا�سئ” وما توفره املهن 
الإبداعية من اإمكانيات، حماور رئي�سة يف جل�سة “مهرجان 

�سكة للفنون والت�سميم”، 
التي اأدارتها �سما الزفني، �سابط اأول قطاع الفنون والآداب 
امل�سور  فيها  و�ثثسثثارك   ،  2022 عثثام  للمهرجان  فني  قيم   -
الت�سكيلية  والفنانة  البنا،  عمار  اآثثثثار  ومنقب  فثثوتثثوغثثرايف 
مرمي احلمري، والفنان  الت�سكيلي اأحمد عماد، وامل�سممة  
ا�ستك�ساف  اإىل  �سعوا  والذين  حيدر،  بن  عائ�سة  الغرافيكية 
يواجهه  وما  الإبداعية،  املهن  توفرها  التي  الفر�ض  نوعية 
املجال، ف�ساًل عن  النا�سئون من حتديات يف هذا  املبدعون 
والأن�سطة  التعليم  ال�سابة من خالل  املواهب  تنمية  اأهمية 
الثقافية، وت�سجيعهم على دخول جمالت الفنون والثقافة 
القت�ساد  دعثثثم  يف  اأ�ثثسثثا�ثثسثثيثثة  ركثثائثثز  بو�سفها  والثثتثث�ثثسثثمثثيثثم، 

الإبداعي لدبي والإمارات.  
يكن  مل  الإبداعية  املهن  جتمع  يف  للثقافة”  “دبي  ح�سور 
قا�سراً على عقد اجلل�سات، واإمنا ات�سع لي�سمل اأي�ساً ور�سة 
للتعريف  للفنون”  “جميل  مركز  يف  الهيئة  عقدتها  عمل 
اأخراً  الهيئة  اأطلقت  التي  الإلكرتوين”  “التعليم  مببادرة 
املهنية  ال�سبكة  اإن”،  “لينكد  مع  بالتعاون  الثالثة  ن�سختها 
والتدريب  للتعليم  فر�ض  توفر  بهدف  الثثعثثامل،  يف  الأكثثرب 

اأمثثثام املبدعني يف دبثثي والإمثثثثثارات، وال�ثثسثثتثثفثثادة مثثن املكتبة 
التي ت�سم نحو  التعليمية املتوفرة على من�سة “لينكد اإن”، 
16 األف دورة، اإىل جانب تعريفهم بطرق تطوير قدراتهم 
وملفاتهم التعريفية وتو�سيع ح�سورهم على من�سة “لينكد 

اإن” لت�سهيل و�سولهم اإىل ال�سركات ورواد الأعمال. 
ت�سميم 

خا�ساً  لها مكاناً  للثقافة”  “دبي  اأخثثرى، حجزت  من جهة 
يعقد  الثثذي   ،”2022 للت�سميم  دبي  “اأ�سبوع  اأجندة  على 
خالل الفرتة من 8 حتى 13 نوفمرب املقبل، وت�سارك فيه 
ت�ستك�سف  “الت�سميم متعدد التخ�س�سات”،  الهيئة بجل�سة 
مثثثن خثثاللثثهثثا طثثبثثيثثعثثة الثثتثثحثثديثثات الثثتثثي يثثواجثثهثثهثثا مبدعو 
التي  اأمامهم، واملجالت  املتاحة  الفر�ض  الت�سميم، ونوعية 

التي  النقا�سية  وت�ست�سيف اجلل�سة  اأعمالهم.  فيها  ينفذون 
واملهند�ض  الثثفثثنثثان  مثثن  كثثل  املثثقثثبثثل،  نثثوفثثمثثرب   12 يف  �ستقام 
النوهي،  اأمثثل  املعمارية  واملهند�سة  مترجي،  كرمي  املعماري 
وامل�سمم  “ت�سكيل”،  نائبة مدير مركز  لي�سغار،  بول  وليزا 
املعماري عبداهلل املال، فيما تتوىل نور الرومي اإدارة اجلل�سة 

التي �ستعقد يف حي دبي للت�سميم.
يذكر اأن م�ساركات “دبي للثقافة” يف جتمع املهن الإبداعية، 
الأول من نوعه يف الإمارات، تاأتي يف �سياقات روؤيتها الثقافية، 
الهادفة اإىل تعزيز النتماء وال�ستثمار يف الطاقات ال�سابة، 
اأنواع  كافة  فيها  تثثرتعثثرع  وم�ستدامة  اإبثثداعثثيثثة  بيئة  وخلق 
اقت�ساد  تنمية  يف  امل�ساهمة  على  قدرة  اأكر  لتكون  الفنون، 

دبي الإبداعي.

اأ�ساءت على مهرجان املرموم و�سكة للفنون والت�سميم وتاأثرياتهما على االقت�ساد

دبـــي للثقــــافة تتــــاألق يف جتمــــع املهــــن الإبداعـــــية 

•• ال�شارقة –الفجر:

لال�ستثمارات  الثثفثثاروق  دار  عن  �سدر 
الثثثثثثثقثثثافثثثيثثثة، وهثثثثثي مثثثثن كثثثثربيثثثثات دور 
الن�سر امل�سرية، كتاب )املوهبة الأدبية 
للكاتب  الثثتثثمثثكثثني(  اإىل  الثثتثثكثثويثثن  مثثن 
الإماراتي الدكتور حممد حمدان بن 

جر�ض.
184 �سفحة  عثثلثثى  يثثحثثتثثوي  الثثكثثتثثاب 
مثثثن الثثقثثطثثع املثثتثثو�ثثسثثط، ويثثتثثكثثون من 
الأدبية  املوهبة  تتناول  ف�سول  ثمان 
من كافة الزوايا، من حلظة اكت�سافها 
ورعثثايثثتثثهثثا وكثثيثثفثثيثثة �ثثسثثنثثاعثثة الأديثثثثب.
»املوهبثة  عثثثثثثثنثثثثثثثوان:  يثثحثثمثثثثثل  الثثثكثثثتثثثاب 
التمكيثن«،  اإلثى  التكويثن  مثن  الأدبيثة 
والعملي  الثثنثثظثثري  الإطثثثثار  لثثنثثا  ي�سع 
والعلمثي فثي اأن واحثد جلوهثر الفثكثرة 

وهثي اأن املوهبة وحدهثا ل تكفثي واأنثه 
والتدريب  وال�سقثل  التعلم  مثن  لبثد 
وت�سيثر  املثثوهثثبثثة  هثثثثثذه  تتعاظثم  حتى 
ويف  املثثبثثدع،  تكوين  مثن  اأ�سيثال  جثزءا 
فيهثا  متحكمثا  ي�سر  نف�سه  الثثوقثثت 
تهرب  ول  تراوغثه  ل  منهثا  ومتمكنثا 
رهثن  تكثون  بثل  يحتاجهثا  عندما  منه 
�سثاء وكيفمثا  ي�ستدعيها وقتمثا  اإرادتثثه 
نثثثثثداءه. تلبثي  اأن  اإل  متلك  فثال  �سثاء 

بثن جثر�ض،  والدكتور حممثد حثمثدان 
املوهبة  »اإن  �سثو:  برنارد  مقولة  يثبت 
جهثد  اأع�سثارها  وت�سعة  اإلهام،  ع�سرها 
وتثثثثثعثثثثثب!«، وذلثثثثثك مثثثثثن خثثثثثالل درا�سة 
ثثم  والأدب  للموهبة  موؤ�سلة  علمية 
العالقة بينهما، وكيف ميكثن �سناعثة 
الأديب، وطرق قيا�ض املوهبة، واأخرا 
وتنميتها.  املثثثوهثثثبثثثة  رعثثثايثثثة  كثثيثثفثثيثثثثثة 

�ساحب  لثثثكثثثل  عثثثنثثثه  غثثثنثثثى  ل  الثثثكثثثتثثثاب 
العالقة  جثثاد يف  بثثاحثثث  ولثثكثثل  موهبة 
و�ساحبها((. املثثوهثثبثثة  بثثني  املت�سابكة 

وقثثثثثال الثثثدكثثثتثثثور حمثثمثثد حثثثمثثثدان بن 
التي  باملواهب،  زاخثثرة  احلياة  جر�ض: 
لتخريج جيل  اإلثثيثثهثثا  اللثثتثثفثثات  يثثجثثب 
العلمي  حت�سيله  ميثثثزج  متميز،  واع 
بكل  لثثلثثعثثامل  فينطلق  الإبثثثداعثثثي،  مثثع 
جمالت  ليري  اجلميلة،  مكنوناته 
ابن  واأ�ثثسثثاف  والثثفثثن.  وال�سعر  الأدب 
جر�ض: قد باتت عملية رعاية املواهب 
جزءاً من ا�سرتاتيجيات التخطيط يف 
ازديثثثاداً  ت�سهد  فهي  املتقدمة،  الثثثدول 
ملحوظاً يف كافة املجالت، مثل الآداب 
والريا�سة،  اأ�سكالها،  بكافة  والفنون 
فقد  والبحوث،  التطبيقية،  والعلوم 
امل�ستقبل  بناء  اأن  الثثثدول  هثثذه  عرفت 

يثثنثثطثثلثثق مثثثثن حثثثثا�ثثثثسثثثثره، وكثثثلثثثمثثثا كان 
كانت  كلما  باملواهب  مبكراً  الهتمام 
اأكرب، وهو ما يجعلها قادرة  املردودية 
النمو والتناف�ض  تلبية متطلبات  على 
الدكتور  الأخثثثرى.واأ�ثثثسثثثار  الثثثثدول  مثثع 
اأن  اإىل  جثثثر�ثثثض  بثثثن  حثثثمثثثدان  حمثثمثثد 
واملوهوب،  املوهبة  اإىل  تطرق  الكتاب 
الأدب، املوهبة والأدب، �سناعة الأديب، 
اكثثتثث�ثثسثثاف وقثثيثثا�ثثض املثثوهثثبثثة الأدبثثثيثثثة، 
الإبداعية،  والكتابة  الأدبثثيثثة  املوهبة 
مناذج للمواهب الأدبية وطرق ت�سويق 
املواهب  ورعثثثثايثثثثة  الأدبثثثثثيثثثثثة،  املثثثوهثثثبثثثة 
جر�ض  ابن  التعليم.ويوؤكد  يف  الأدبية 
اأحثد كل ح�سب  املوهبثة ل يخلو منهثا 
ن�سيبثه، لكثن الدرا�سثة وال�سقثل وبذل 
وتنميتهثا  املوهبة  تطوير  فثي  اجلهثد 
يخلو منهثا الكثيثر مثن الب�سثر لثذا عثدد 

الناجحني دومثا فثي احليثاة اأقثل كثيثرا 
مثن عثدد العاديني، وال�سبب اأن هنثاك 
اإلثى  و�سعى  التعلثم  ب�سرورة  اآمثن  مثن 
التفوق  ذلثك وحقق درجثة عاليثة مثن 
مثن  فالعلثم  اخلثثثربات  تثثراكثثم  نتيجة 
وكذلك  تراكمي  اأنثه  خ�سائ�سثه  اأهثم 
بالقثدر  اكتفى  مثن  وهثثنثثاك  الثقافة- 

الثذي ميتلكثه مثن املوهبة. 

 حممد حمدان بن جر�ض ي�سدر كتاب »املوهبة الأدبية من التكوين اإىل التمكني«
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�ساب وفتاتان وجدوا اأنف�سهم �سحية جتربة علمّية

قدرات   The Imperfects
خارقة تخرج عن ال�سيطرة

يختفي الطبيب من دون اأن يرتك لهم اأي حبة ت�ساعدهم 
عثثلثثى كثثبثثح قثثثواهثثثم، مثثا يجعل قثثثثدرات الثثثثثالثثثة تثثخثثرج عن 
الثث�ثثسثثيثثطثثرة، لثثيثثبثثداأوا بثثعثثدهثثا رحثثلثثة الثثبثثحثثث عثثن الطبيب، 
�سباناً  يكت�سفون  هثثكثثذا،  حلالتهم.  دواء  تطوير  �سبيل  يف 
اأن  نكت�سف  نف�سها.  التجربة  اإىل  و�سابات غرهم خ�سعوا 
هذه التجربة لي�ست قانونية، يقوم بها الطبيب وحده. وما 
يثر الهتمام يف The Imperfects اأن �سورة العامل 
اإىل  الطبيب  يهدف  اإذ  التقليدي؛  ال�سكل  تتجاوز  املجنون 
خلق ب�سر اأ�سد تطوراً وقدرة على جتاوز التغرات املناخية 
ونق�ض الغذاء، وغرها من الكوارث التي حتل على كوكب 
الأر�ض. الهدف، اإذن، ابتكار اإن�سان قادر على النجاة، كوننا 
ما  ب�سبب  بثثالثثفثثنثثاء  حمثثكثثومثثون  احلثثثثايل،  وب�سكلنا  كب�سر، 
الب�سر  بها  ت�سّبب  الأر�ثثض من تغرات طبيعية  يطراأ على 

اأنف�سهم.

ال�سبان  هناك  القوى.  من  عدد  امل�سل�سل،  �سمن  يت�سارع، 
احليويون  والقرا�سنة  العلمي،  الثثتثثدخثثل  نثثتثثاج  بو�سفهم 
املجنون  الثثعثثامل  واملثثالثثيثثة. وهثثنثثاك  التطورية  الأطثثمثثاع  ذوو 
ذو الر�سالة الرومان�سية. والأهم، هناك ال�سلطة الر�سمية 
التي تريد احتواء ما يح�سل، حتى لو عنى ذلك قتل كل 
العلماء  ال�سلطة  اإىل التجربة. لكن لن تقتل  من خ�سعوا 
الذين ل بد من جتنيدهم من اأجلها؛ فالعلم ونتائجه التي 
ال�سلطة،  بيد  اأن يكون حم�سوراً  الب�سرية، ل بد  قد تغر 

ولي�ض بيد الهواة واأ�سحاب الأحالم.
اأن التجربة العلمّية هذه املرة، مل تنجز من قبل  الالفت 
حكومة �سريرة اأو "فلول النازية"، ولي�ض عن طريق �سركة 
اأحالماً  وميتلك  اجلامعة،  يف  ي�ستغل  عثثامل  بل  ع�سكرّية، 
ل  الثالثة  ال�سبان  اأن  واملثثفثثارقثثة  الب�سرّية.  م�ستقبل  عثثن 
بثثل احلثثفثثاظ على حياتهم  اأبثثطثثال،  اإىل  الثثتثثحثثول  يثثريثثدون 

فرانك�ستاين،  مثثن  ت�سوهاً  اأقثثثل  ن�سخة  وكثثاأنثثهثثم  هثثي،  كما 
اللذين   The Hulk "هالك "ذا  من  براغماتية  واأقثثل 
ميثالن جتارب علمية فا�سلة، كحالة اأبطال امل�سل�سل. لكن 
الختالف بالن�سبة اإليهم اأن هناك اأمل، ول داعي لتحول 
وتخلي�سه  الثثعثثامل  اإنثثقثثاذ  يثثحثثاول  بطل  اإىل  منهم  الثثواحثثد 
اأمام  كاأننا  نبدو  اإذ  العمل،  الالفت يف  �سروره.هذا هو  من 
الثانية،  الألثثفثثيثثة  بثثعثثد  مثثا  جثثيثثل  اجلثثثديثثثد،  للجيل  �ثثسثثورة 
ذاك الثثذي يثثرى يف كثثل مثثا اأجنثثز قبل عثثام 2000 جمرد 
ل  بالتايل،  والبيئة.  الكوكب  لتدمر  وحمثثاولت  مبالغة 
�سورة  اأبثثرزهثثا  ومثثن  بها،  يوؤمن  التي  ال�سور  ك�سر  من  بد 
الذي  اخلثثارق  البطل  و�سورة  ونتائجها،  العلمية  التجربة 
يجد نف�سه فثثجثثاأة مثث�ثثسثثوؤوًل عثثن اأمثثثن الثثعثثامل. اأبثثطثثال هذا 
امل�سل�سل �ساخرون، ل اأخالق عليا حتركهم، ول رغبة بخر 
الب�سرية، فقط التخل�ض مما هم فيه، والعودة اإىل حياتهم 

الطبيعية، كب�سر عاديني قد يفنون مع فناء اأقرانهم.
كيفية  يغر  اأو  متميز  م�سل�سل  اأمثثام  اإننا  القول  ميكن  ل 
اأنه  �سحيح  املثثراهثثقثثني.  اخلثثثارقثثثني  الأبثثثطثثثال  اإىل  نثثظثثرنثثا 
مفرط يف دمويته، لكنه ل يحاول التاأ�سي�ض لعامل جديد، 
كحالة فيلم The New Mutants، بل هو اأقرب اإىل 
تتحدث  التي  امل�سل�سالت  ملوجة  م�سابه  ُم�سّل،  درامي  عمل 
عن ال�سحر واملراهقني. لكن، هذه املرة، عو�ساً عن ال�سحر، 
بثثاأن منتجي  اأمثثام قثثوى خارقة، وميكن تف�سر ذلثثك  نحن 
 .The Order م�سل�سل  منتجو  ذاتثثهثثم  هثثم  امل�سل�سل 
"نتفليك�ض"  األغي من  ال�سحر، وكان قد  الأخثثر عمل عن 
بعد مو�سمني ب�سبب عدم م�ساهدته باحلجم املتوقع. وهذا 
امل�سل�سل،  لها  تعر�ض  التي  ال�سلبية  النثثتثثقثثادات  يف�سر  ما 

و�سبهه ب�سابقه، 
والرثرة  واحل�سو  بالإطالة  الأمثثر  يتعلق  حني  خ�سو�ساً 
ن�ساهد  حتى  اأو  نقراأ،  بينما  م�ساهدته  ميكن  اإذ  املجانّية، 

�سيئاً اآخر، من دون اأن يهدد ذلك احلكاية.

فيلم  تلفزيونية:  ت�سريحات  يف  وايلد  اأوليفيا  الأمريكية  الفنانة  وقالت 
Don't worry darlingل تقلق يا حبيبي هو عن بطلة �سجاعة 
للغاية تاأخذ قرار باأن ما هو غر حقيقي اأو مزيف لي�ض بالإمكان النجاة 
كاتي  الفيلم  وكاتبة  واأنثثا  وايلد:  اأوليفا  الأمريكية  الفنانة  منه.واأ�سافت 
مقنعة  �ستكون  الفيلم  على  العمل  اأثثثنثثاء  بداية  نقطة  وجدنا  �سيلربمان 
اأفالم  اأمام عد�ستنا ك�سانعي  اأ�سا�سية وو�سعناها  واأخذناها كفكرة  للغاية 
وكن�ساء اأي�سا وقمنا بالتفكر يف �سيء واحد معا لتطبيقه مل�ساهدة الفيلم 

عرب خمتلف الأزمان و�سعرنا اأنه ي�سلح دائما يف كل وقت. 
للفيلم  نظرنا  اإذا  الفيلم:  عمل  فريق  اأحثثد  باين  كري�ض  املمثل  واأ�ثثسثثاف 

ف�ستكون نظرة مرعبة ملا يبدو باأنه طبيعي جدا يف النهاية.
 وتابعت املمثلة الإجنليزية جيما ت�سان وهي اأحد فريق عمل الفيلم اأي�سا: 
اأعتقد باأن فيلم Don't worry darling ل تقلق يا حبيبي م�سلي 
اأريد  للغاية وملئ بالإثارة وهناك ر�سائل وموا�سيع تقدم عربه والتي ل 
اأن اجلمهور  اأمل  اأحثثداث الفيلم بل  اأن اأخو�ض يف تفا�سيلها كي ل اأحرق 

ي�ساهدونه يف ال�سينمات وي�سعدون به.

ق�سة الفيلم 
وتدور اأحداث فيلم Don't worry darling يف اإطار من الرعب 
يف  تعي�ض  تعي�سة  منزل  ربثثة  ق�سة  على  العمل  يركز  والإثثثثارة،  والت�سويق 
اخلم�سينيات من القرن املا�سي، وحول حياتها الزوجية التي توؤدي للعديد 

من الأحداث املروعة فيما بعد خالل اأحداث العمل.

 Don't worry darling اأوليفيا وايلد تروي كوالي�ض فيلمها اجلديد

"ثالثي  م�سل�سل  اأخــــريًا  نتفليك�ش  من�سة  بثت 
الذي   The Imperfects الناق�سة"  التجارب 
نتعرف فيه اإىل �ساب وفتاتني )خوان واآبي وتيلدا(، 
اأك�سبتهم  علمّية  جتربة  �سحية  اأنف�سهم  وجــدوا 
قوى خارقة ال يريدونها، كونها متنعهم من ممار�سة 
حياتهم العادية. ولتجاوز ذلك، يقومون بزيارات 
عليهم  الــتــجــارب  ـــرى  اأج الـــذي  للطبيب  ـــة  دوري
ا�ستخدام  من  متنعهم  التي  احلبوب  على  للح�سول 

قواهم اخلارقة.

يا  Don't worry darling ال تقلق  وايلد، تفا�سيل وكوالي�ش �سناعة فيلمها االأخري  اأوليفيا  االأمريكي  املمثلة واملخرجة  اأو�سحت 
حبيبي، الذي طرح يف دور العر�ش يف بداية �سهر اأكتوبر اجلاري.
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طبيب يو�سح م�سكالت الدم يف الكدمات
التي  الكدمات  بني  الفروق  ميا�سنيكوف  الك�سندر  الرو�سي  الطبيب  ك�سف 

تظهر على اجللد، م�سرا اإىل اأن بع�سها قد ي�سر اإىل م�سكالت يف الدم.
وي�سر ميا�سنيكوف يف برنامج تلفزيوين اإىل اأن وجود كدمات عديدة على 

اجل�سم، قد ي�سر اإىل م�سكالت يف ال�سفيحات الدموية.

بع�سها. عن  تختلف  الكدمات   -  1
اأن  التي ميكن  الطفيفة  والإ�سابات  بال�سربات  ال�سخ�ض  يهتم  كقاعدة ل 
ودون  مفاجئة  ب�سورة  الكدمات  ظهور  ولكن  الكدمات.  النهاية  يف  ت�سبب 
الكبرة قد ت�سر  الكدمات  اإىل م�سكالت �سحية. فمثال  �سبب، قد ي�سر 

اإىل وجود م�سكالت يف تخر الدم وقلة �سفيحات الدم.
وي�سيف، املر�سى الذين يعانون من اأمرا�ض الكبد، تنخف�ض عندهم لي�ض 
اأي�سا. لذلك  فقط عوامل البالزما يف تخر الدم، بل والعوامل اخللوية 
يعانون من انخفا�ض كمية �سفيحات الدم، لذلك اأي �سربة طفيفة ميكن 

اأن ت�سبب ظهور الكدمات على اجللد.

الطعام اأو  الأدوية  ب�سبب  الدموية  ال�سفيحات  م�سكلة  تكون  قد   -  2
ال�سفيحات الدموية، خاليا تلعب دورا مهما يف عملية تخر الدم. تن�ساأ 
هذه ال�سفيحات يف نخاع العظام وحتمي اجل�سم من النزيف، وتتفاعل فورا 
عند تلف وعاء من الأوعية الدموية، مكونة خرة دموية. يرتاوح عدد هذه 
ال�سفيحات يف احلالت الطبيعية من 150000 اإىل 400000 خلية يف 

ميكرولرت.  1
قلة  الأطثثبثثاء  يعتربه  األثثف،   149-50 بني  عددها  يكون  "عندما  ويقول، 
نزيف  بحدوث  حمفوفا  فيكون  األفا   50 دون  يكون  وعندما  ال�سفيحات. 

دموي".
تناول  نتيجة  الدموية  ال�سفيحات  يف  نق�ض  يحدث  اأن  ميكن  وي�سيف، 
اأدوية معينة خالل فرتة طويلة )الأ�سبرين التقليدي، وم�سادات حيوية 
- اأمبي�سيلني و�سيكلو�سبورين( وحتى م�سادات الختالج. كما اأنه بالإ�سافة 

اإىل الأدوية ي�سبب الكحول نق�ض ال�سفيحات الدموية اأي�سا".
ويو�سي الطبيب، باإجراء حتليل دم ملعرفة كمية ال�سفيحات الدموية ويف 
حالة انخفا�سها ي�سف الطبيب الدواء الالزم، وكذلك يجب تغير منط 
احلياة والقالع عن التدخني و�سرب الكحول، واإ�سافة مواد غذائية غنية 

بفيتامني К اإىل النظام الغذائي.

خطر مر�ض  اأعرا�ض  من  الكدمة  تكون  قد   -  3
الأج�سام  حثثيثثث  ذاتثثيثثة،  مثثنثثاعثثة  اأمثثثرا�ثثثض  وجثثثود  اإىل  ميا�سنيكوف،  ي�سر 
امل�سادة تفقد القدرة على التمييز بني "العدو وال�سديق"، و تبداأ بث "اأكل" 
واللتهابات  الكبد  اأمثثرا�ثثض  حالة  يف  هثثذا  ويحدث  الدموية.  ال�سفيحات 
الب�سرية،  املناعة  نق�ض  وفرو�ض  بار،  اإب�ستاين  فرو�ض  مثل  الفرو�سية، 

والتهاب الكبد B و C، وكذلك مع اأنواع خمتلفة من الأورام.
موؤقتة  ظاهرة  هذه  كانت  اإذا  ما  نفهم  اأن  "يجب  احلالة،  هذه  يف  ويقول، 
نتيجة لعدوى بكترية، اأو اأنها اآلية ميكن اأن توؤدي اإىل النزيف. ويف حالة 
الإ�سابة مبر�ض "كوفيد 19-"، ملنع جتلط الدم، يتناول الأ�سخا�ض اأدوية 
ت�سييل الدم )م�سادات التخر(، و ب�سبب املر�ض، ينخف�ض عدد ال�سفيحات 

الدموية، وميوتون من نزيف يف الدماغ".

واملروة؟  ال�سفا  تعني  • ماذا 
- ال�سفا هي احلجارة املل�ساء واملروة احلجارة البي�ساء. 

وا�سعها؟ ومن  العربي.  ال�سعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحرا وو�سعها اجلاحظ. 

واالأودي�سا؟  االألياذه  �ساحب  • من 
- هومرو�ض 

االأنياذة؟  ملحمة  �ساحب  • من 
- فرجيل 

الفرائ�ش؟  هي  • ما 
- الع�سلة بني الكتف والثدي. 

- هل تعلم اأن %8 من الب�سر لديهم �سلع اإ�سايف.
- اأن %85 من احلياة النباتية موجودة يف املحيطات.

- اإ�سم رالف لورين احلقيقي هو رالف ليف�سيتز. وهي ماركة �سهرة.
- هل تعلم اأن %11 من النا�ض ي�ستخدمون اأيديهم الي�سرى. وي�سمى من ي�ستخدم يده الي�سرى اأ�سول اأو 

اأع�سر. واأنا واحد منهم.
- هل تعلم اأن �سهر اأغ�سط�ض تكون فيه اأعلى ن�سبة مواليد. وكذلك اأنا واحد منهم.

- هل تعلم اأن الطعام اإذا مل يختلط باللعاب ل ميكنك تذوقه.
- اأن متو�سط نوم ال�سخ�ض العادي هو 7 دقائق فقط.

ق الدم اإىل الدماغ. ف َتدُفّ ة 8-10 ثواٍن من توُقّ - هل تعلم اأن ُفقدان الوعي َيحُدث بعد ُمِدّ

- هل تعلم اأن طول احلبل ال�سوكي لالإن�سان ُي�ساوي 45 �سم يف الرجال و43 �سم يف الن�ساء.
- هل تعلم اأن عدد اخلاليا املُ�ستقبالت حلا�سة ال�سم عند الإن�سان ُت�ساوي تقريباً 40 مليون خلية.

- هل تعلم اأن عدد ا�سنان الدب هو 42 �سن حادة وقاطعة.
- هل تعلم اأن عني طائر النعام اأكرب من خّمه.

- هل تعلم اأن الليمون يحتوي على ن�سبة �سكر اأكر من الفراولة.

وردة وعازف املزمار 
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الثوم 

الثوم من  املهمة، حيث يعترب  ال�سحية  الفوائد  بالعديد من  الثوم  يتمتع 
الأطعمة املتعددة الفوائد التي ت�ساعد يف عالج الكثر من الأمرا�ض التي 
الأ�سناف  تاأخذ  املثثثزروع،  الثوم  واأنثثثواع  اأ�سناف  وتتعدد  الفرد.  ت�سيب  قد 
الإن�سان  لإنقاذ  فعال  عالجا  الثوم  يبقى  لكن  لها،  املنتجة  املناطق  اأ�سماء 
من كثر من امل�ساكل ال�سحية ال�سعبة. والثوم له دور بارز يف امل�ساهمة يف 
عالج العديد من الأمرا�ض ال�سائعة واملنت�سرة بني العديد من الأ�سخا�ض، 
وذلك نظرا لحتوائه وغناه بالألي�سني، وهو م�ساد حيوي طبيعي مقاوم 
ا م�ساد لالأك�سدة. الدرا�سات  للبكتريا والفرو�سات والفطريات وهو اأي�سً
الدم  ال�سار يف  الكولي�سرتول  ارتفاع  الثوم يف عالج  اأهمية  توؤكد  احلديثة 
وم�ساكل اجلهاز التنف�سي وع�سر اله�سم و�سغط الدم، ف�سال عن دوره يف 
يف  دوره  جانب  اإىل  اجل�سم،  مناعة  حت�سني  طريق  عن  ال�سرطان  مقاومة 
تناولت  حيث  للقولون  مفيد  ا  اأي�سً وهو  ال�سرطانية،  اخلاليا  منو  اإبطاء 
العديد من الدرا�سات فوائده يف التهاب املعدة حيث اإنه مطهر ممتاز، كما 

اأنه من�سط للكبد.

كثراً ما م�سى ابراهيم عرب �سوارع البلدة وهو مي�سك مزمارا ويعزف عليه اأحلانه اجلميلة فيبت�سم له النا�ض 
ويلتف حوله الطفال ورمبا �سمعنا بع�ض تغريد الطيور ي�ساحبه.. يف �سباح كان جميال رائعا خرج الطفال 
يلعبون وي�سحكون ويجرون هنا وهناك حتى داخل الغابة اجلميلة كنا ن�سمع ا�سواتهم و�سحكاتهم وعندما 
حان موعد الغداء عاد اجلميع ال وردة.. اين وردة، من راأى وردة.. تلك اجلميلة اين تكون مل تعرف امها او 
ت�سمع اجابة فقد اجاب اجلميع بانهم مل يروا وردة منذ ال�سباح فقد تفرقوا عند الغابة ومل تظهر مرة اخرى.. 
خرج اجلميع كبارا و�سغارا للبحث عن وردة قبل ان يحل الظالم وقد حزن اجلميع لغياب تلك الطفلة الرقيقة 
واخذ اجلميع ينادي- عند الغابة وعند النهر وعند �سفح اجلبل لكن اين وردة؟. وجاء ابراهيم مبزماره اجلميل 
القوي ودخل الغابة و�سار مي�سى وا�سدقاءه وهو يعزف احلانه اجلميلة ويقول لو �سمعتها وردة �ستنادي علي 

فهي دائما تفعل ذلك.
 مر وقت طويل ا�ساب اجلميع القلق فيه قبل ان ي�سمع ابراهيم �سوتا �سعيفا ياأتيه من بعيد في�سر جتاهه 
ويعزف ويعزف وي�ستمع حتى اقرتب ال�سوت اكر وبالفعل كانت وردة ب�سوتها ال�سغر الرقيق لكنه متعب، لقد 

وقعت يف حفره لحد ال�سيادين وبدًل من ان ت�سطاد احلفرة حيوانا �سغراً ا�سطادت وردة.
 تعاون اجلميع يف اخراجها وحملها اإىل امها واحلمد هلل فقد كانت احلفرة لينه ومليئة بالطني فلم ت�سب ورده 
باأذى لكنها ا�سيبت باخلوف والذعر الذي زال مع �سماعها �سوت املزمار وقالت عندما �سمعت �سوت املزمار عاد 

ايل المل وردت يل روحى ..كم اع�سق �سوته حتى ولو كان داخل حفرة من الطني.

البال�ستيكية  الألثثثثعثثثثاب  اأن  مثثثن  خثثثثرباء  حثثثثذر 
اليدوية مثل الدمى والليغو ت�سكل خطرا على 
الغالبية  اأن  درا�ثثسثثة  ووجثثثدت  الأطثثفثثال.  �سحة 
حتثثثتثثثوي عثثلثثى مثث�ثثسثثتثثويثثات خثثثطثثثرة مثثثن املثثثثواد 
منو  تعوق  اأن  ميكن  التي  ال�سامة  الكيميائية 

الأطفال وارتبطت بال�سرطان والعقم.
اثنني  م�ستويات  ال�سويد  يف  الباحثون  ودر�ثثض 
لعبة   150 من  اأكثثر  يف  ال�سارة  ال�سموم  من 

قدمية وجديدة.
وحتتوي بع�ض الألعاب القدمية على ما ي�سل 
اإىل 400 �سعف الرتكيزات القانونية لث "املواد 
الكيميائية الدائمة"، والتي ميكن اأن ت�ستغرق 

�سنوات لتتحلل يف اجل�سم.
الأو�سع  املجتمعي  الجتثثاه  اإن  الباحثون  وقثثال 

بعيدا عن ال�سلع ذات ال�ستخدام الفردي "لي�ض 
دائما اأمرا جيدا تلقائيا".

واخثثتثثرب اخلثثثثرباء يف جثثامثثعثثة غثثوتثثنثثربغ 157 
والدمى  الثثكثثرات  ذلثثثك  يف  مبثثا  خمتلفة،  لعبة 

والتماثيل واأدوات التزيني اخلا�سة.
الإ�سابة  بثثثزيثثثادة خمثثاطثثر  الثثفثثثثثالت  وربثثثطثثثت 
بثثالثثربثثو و�ثثسثثرطثثان الثثثثثثثدي والثث�ثثسثثمثثنثثة ومر�ض 
الثثذكثثاء وق�سايا  الثث�ثثسثثكثثري وانثثخثثفثثا�ثثض مثثعثثدل 
دخول  مبجرد  اأنثثه  وُيعتقد  واخل�سوبة.  النمو 
هذه املواد الكيميائية املتينة اإىل اجل�سم فاإنها 
تتداخل مع اأنظمتنا الداخلية وتعطل احلم�ض 
الإ�سابة  اإىل  يثثثثوؤدي  قثثد  مثثا   - لثثديثثنثثا  الثثثنثثثووي 
بثثثالثثث�ثثثسثثثرطثثثان. وتثثثعثثثنثثثي الثثثقثثثوانثثثني يف الحتثثثثثاد 
ميكنهم  ل  امل�سِنّعني  اأن  وبريطانيا  الأوروبثثثي 

ا�ستخدام الفثالت برتكيزات تزيد عن 0.1% 
من الوزن الإجمايل للعبة. 

الألعاب  مثثثن   30% وجثثثثثدت  الثثثدرا�ثثثسثثثة  لثثكثثن 
اجلديدة حتتوي على م�ستويات جتثثاوزت تلك 
الأهداف. وكانت الألعاب القدمية اأ�سواأ بكثر، 
%84 عثثلثثى مثث�ثثسثثتثثويثثات غر  حثثيثثث حتثثثتثثثوي 

قانونية من املواد الكيميائية.
وت�سر الدرا�سة اإىل اأن اإعادة ال�ستخدام واإعادة 

التدوير لي�ست دائما اأمرا جيدا تلقائيا.
ومل يتم و�سع القيود القانونية على 

املواد الكيميائية املخفية يف الألعاب 
ما  مثثوؤخثثرا،  اإل  البال�ستيكية 

على  تنطبق  ل  اأنثثهثثا  يثثعثثنثثي 
املنتجات القدمية.

حتذير من األعاب بال�ستيكية يدوية قد ت�سّكل خطرا على الأطفال!

ممثلة بوليوود تارا �سوتاريا تقدم اإبداًعا للم�سممة عائ�سة راو خالل عر�ش اأزياء يف اأ�سبوع املو�سة يف مومباي. ا ف ب


